О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №45
[населено място], 22.03.2019г.
АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II – ри
състав, в закрито заседание на двадесет и втори март през две хиляди и
деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ВЪЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИМЧО ГЕОРГИЕВ
2. ДАНИЕЛА РОСЕНОВА
като разгледа докладваното от съдията Вълева в.н.ч.д. № 130 по описа за
2019 година за да се произнесе, съобрази:
Производството е по реда на глава XXIІ от НПК.
Постъпила е частна жалба на адв. А. Н., действаща като защитник на
подсъдимия К. М. К., с която моли съда да отмени определение,
постановено на 13.03.2019г. по н.о.х.д. № 2281/2018г. по описа на СНС, по
силата на което е изменена взетата спрямо подзащитния й мярка за
неотклонение от „подписка” в „задържане под стража”. В частната жалба
са ангажирани доводи за липса на основанията по чл. 66, ал. 1 от НПК.
Твърди се, че подсъдимият К. е имал безупречно процесуално поведение,
никога до 13.03.2019г. не е ставал повод за отлагане на делото. На
съдебното заседание, насрочено за 13.03.2019г. не се явил, тъй като късно
вечерта е заболял, за което представя болничен лист с определено лечение
при домашен амбулаторен режим, считано от 12. до 15. март 2019г
Съдът, след като се запозна с доводите в жалбата и като прецени събраните
по делото доказателства, намира за установено следното:
Жалбата е подадена в срока по чл.342, ал.1 от НПК срещу подлежащ на
обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.
Разгледана по същество същата е основателна.
С атакуваното определение, постановено в открито съдебно заседание на
13.03.2019г. по реда на чл. 66, ал.1 от НПК, СНС е изменил, взетата спрямо
подсъдимия К. мярка за неотклонение „подписка” в най – тежката
възможна: „задържане под стража”. В мотивите на определението, съдът е
изложил като основание за изменение на взетата по отношение на
подсъдимия К. мярка за неотклонение обстоятелството, че последният не
се явил на насроченото съдебно заседание, без уважителна причина, с
което е станал пречка за отлагане на делото.

С обвинителен акт от 13.07.2018г., подсъдимият К., заедно с М. Е. и С. Г.,
спрямо когото наказателното производство е прекратено на осн. чл. 24, ал.
1, т. 5 от НПК е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление
по чл.280, ал. 2, т.1, 3 и 5, пр.2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал.1 от НК. За
такова престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от
една до десет години. Следователно касае се за тежко умишлено
престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК, поради което присъствието
на подсъдимия в съдебно заседание е задължително, според императивната
разпоредба на чл. 269, ал. 1 от НПК.
Споменатия обвинителен акт е втори по ред. Първият е депозиран на
20.03.2018г. и въз основа на него е образувано н.о.х.д. №810/2018г. по
описа на СНС. По това дело са насрочени три съдебни заседания, като за
първото подс. К. е бил нередовно призован и не е присъствал, но на
следващите две съдебни заседания се е явил. По аналогичен начин,
подсъдимият К. се е явил на всичките пет съдебни заседания по второто
н.о.х.д. № 2281/2018г. на СНС, образувано след прекратяване на съдебното
производство по н.о.х.д. №810/2018г. на СНС и отстраняване на
процесуалните нарушения, допуснати на досъдебното производство.
Единственото отклонение на подс. К. от задължението му за явяване пред
съд е на датата 13.03.2019г. Видно от приложения към частната жалба
болничен лист, подс. К. е имал уважителна причина за неприсъствието си
и това е внезапно заболяване, за което му е отреден отпуск за временна
нетрудоспособност за периода от 12 – 15.03.2019г. при домашен
амбулаторен режим.
Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че не са били
налице предпоставките на чл. 66, ал. 1 от НПК за изменение на мярката за
неотклонение „подписка“ изпълнявана спрямо подс. К.. Същият не се е
явил на насроченото съдебно заседание, но е бил възпрепятстван от
внезапно заболяване.
Предвид горното съдът счита, че частната жалба е основателна,
постановеното определение е неправилно и като такова следва да бъде
отменено.
Водим от изложените съображения и на основание чл. 345, ал. 2 от
НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
отменя определение, постановено на 13.03.2019г. по н.о.х.д. № 2281/2018г.
по описа на СНС, с което е изменена взетата спрямо подсъдимия К. М. К.
мярка за неотклонение от „подписка” в „задържане под стража”.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
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