ПРОТОКОЛ
2019г., гр. Исперих
ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
На 13.03.2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА
Секретар: АННА ВАСИЛЕВА
Прокурор:ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ
Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОХД№14 по описа за 2019 година
На поименното повикване в 11.30 часа се явиха:
ЗА РП И, редовно призовани, се явява зам. районен прокурор Валентин
Цанев.
ОБВИНЯЕМИЯТ Р. Ц. П., редовно призован, се явява лично и с адв.Р. П..
ПРОКУРОР-Да се даде ход на делото.
АДВ. П.-Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА се делото от съдията- производството е по постъпило
предложение от РП-И на основание чл. 414, ал.1 от НПК да бъде извършено
тълкуване относно допусната
грешка в съставения съдебен протокол от
18.01.2019г. по НОХД №14/2019г. на РС-И по отношение на неналожено
наказание „Глоба“ и в цифровото изписване на наказание „Лишаване от свобода“.
Обвиняемият е със снета по делото самоличност.
ПРОКУРОР- Поддържам така направеното предложение. Считам, че е
допусната фактическа грешка, която следва да бъде коригирана по реда на
чл.414, ал.1, т.1 от НПК чрез тълкуване. Касае се за неотбелязване в съдебния
протокол, че кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в санкционната
част на чл.354, ал. 3, т.1, не е наложено на основание чл. 55, ал. 3 от НК каквото е
волята на страните при сключване на самото споразумение.
АДВ. П.- В случая действително е допусната явна фактическа грешка,
нямаме никаква претенция към предложението на държавното обвинение и
моля да бъде поправена.
ОБВИНЯЕМИЯТ Р.П.-Разбирам какво е предложението, разбирам в какво
се състои поправката в протокола, съгласен съм с предложението на прокурора.
ПРОКУРОР –Други доказателства няма да соча.
АДВ.П. –Други доказателства няма да соча.
СЪДЪТ с оглед становището на страните счете делото за изяснено от
фактическа страна и
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ.

ПРОКУРОР-Уважаема г-жо Председател, считам, че следва да бъде
отбелязано в протокола, че при налагане на наказанието по НОХД №14/2019г.
по описа на РС-И по определение от 18.01.2019г., с което е било одобрено
споразумение за решаване на делото при определяне на наказанието
на
обвиняемият
Р. Ц. П. е било пропуснато да се отбележи, че кумулативно
предвиденото наказание „Глоба“ в санкционната част на чл.354, ал.3, т. 1 от НК
не се налага на основание чл. 55, ал.3 от НК.Точно в този смисъл е било
постигнато съгласие със защитата на обвиняемият П.. Просто е допусната
грешка.Съобразили сме факта, че Р.П. към него, а и към настоящия момент,
няма постоянни
доходи от трудов договор или собствен
бизнес, и
освобождаването от наказанието „Глоба“ би повлияло по-добре за постигане
целите на самата наказателна репресия от колкото налагане на несъразмерно
наказание, което не би постигнало целите на чл. 36 от НК.
Моля в този смисъл да постановите Вашият съдебен акт и да бъде вписано,
че не се налага наказание „Глоба“ на основание чл.55, ал.3 от НК.
АДВ.П.-Уважаема г-жо Председател, считам, че при изготвяне
на
споразумението за решаване на делото с представителят на държавното
обвинение е взето предвид чистото съдебно минало на Р.П. и че същият, въпреки
че си търси активно работа, е безработен. С налагане на наказание „Глоба“ не
биха се постигнали целите на наказанието. Бих искал само да подчертая, че
въпреки че П. няма постоянни доходи, той е заплатил всички съдебни такси по
делото и това е показателно за неговата добронамереност и желание да
съдейства, и в същото време изразява желанието му да се поправи. Както
спомена представителят на държавното обвинение считам, че на основание
чл.55 от НК не би следвало да му се налага наказание „Глоба“, но следва да се
поправи явната фактическа грешка в протокола.
СЪДЪТ след като изслуша становищата на страните намира следното - С
определение от 18.01.2019г. по настоящото НОХД №14/2019г. е одобрено
споразумение, по силата на което на обвиняемият П. е било определено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, което на основание чл. 66,
ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от 3 г.
При изписване на така наложеното наказание в определението, с което се
одобрява споразумението съда е пропуснал да отбележи, че същото се налага
при условията на чл. 381, ал.4 от НПК във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, както и че
страните се споразумяват на основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага полекото наказание „Глоба“, предвидено в разпоредбата на чл. 354 а, ал.3, т. 1 от
НК.
Същевременно, видно от вписаното в протокола, на основание чл. 382 ал. 6
НПК, окончателно съдържание на споразумението, че тези пропуски не са
налице, т.е. пропускът е само по отношение на определението, с което се одобрява
споразумението. Този пропуск следва да бъде отстранен
по настоящия
процесуален ред, като се постанови съдебен акт, в диспозитива на който по
отношение на постановеното наказание „Лишаване от свобода“ да се отбележи
цифровото изписване, че същото се налага при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от
НК, както и по отношение на липсващото наказание „Глоба“ да се посочи
основанието, на което страните са постигнали споразумение в този смисъл.
По изложените съображения и на основание чл. 414, ал.1, т. 1 от НПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:

В протокол за одобряване на постигнато между страните споразумение от
18.01.2019г. по НОХД №14/2019г. на РС-И в абзаца „Страните приемат като вид
и размер на наказанието по отношение на обвиняемия Р. Ц. П. да бъде
наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца…“, след
думата „наказание“ ДА СЕ ДОБАВИ израза „при условията на чл. 381, ал. 4 от
НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК“, както и след абзаца “Възпитателната
работа с обвиняемия Р. П. в изпитателния срок се възлага на полицейски
инспектор при РУ МВР Исперих“ ДА СЕ ДОБАВИ израза: “На основание чл.
381, ал.4 от НПК във вр. с чл. 55, ал.3 от НК страните приемат да не се
налага по-лекото наказание „Глоба“.
Определението не подлежи на обжалване .
Настоящото
определение е неразделна част
от
определение от
18.01.2019г. по НОХД №14/2019г. на РС-И, с което е одобрено споразумение за
решаване на делото.
Протоколът се изготви в с.з.
Заседанието приключи в 11.55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

