                                        РЕШЕНИЕ№2485
      гр. Сандански, 27.10.2014г.
                                В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на двадесет и седми октомври  две хиляди и четиринадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ
при секретаря Валентина Томова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело № 624 по описа на съда за 2014 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

РЕШИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия И. С. Х., с ЕГН XXXXXXXXX, роден на 01.12.1975г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” №XX, българин, български гражданин, неженен, неосъждан,  със средно образование, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 24.08.2014 г. около 17,00 часа  в село XXXXXXXXX	, община XXXXXXXX, в района на училище “XXXXXXXXXXX” в посока село XXXXXXXXXXXX, като неправоспособен водач е управлявал без съответно свидетелство за управление моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда”, модел „КФ 04” с регистрационен номер XXXXXXXXXX, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 22.07.2014 г. НП № 14-0339-001264/11.07.2014г. на Началника на РУ на МВР XXXXXXXXXXX за същото такова деяние – управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание  чл. 343в,  ал. 2, вр. чл. 78а от НК, вр. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 2 000 лева.
           
Решението подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС по реда на глава 21 от НПК.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:



МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ №2485/27.10.2014г. ПО НОХД №624/2014г. ПО ОПИСА НА РС САНДАНСКИ:

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.
Образувано е въз основа на внесено в РС Сандански Постановление на РП Сандански,с което се предлага обв. И. С. Х. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2 от НК.
В съдебно заседание за РП Сандански редовно призовани  се явява районният прокурор – административен ръководител Н. З..
Обв. И. Х., редовно призован се явява лично и редовно упълномощен защитник – адвокат О. от БАК.
Защитника на обвиняемият в хода по същество излага доводи за оправдаване на подсъдимия поради допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН. Алтернативно, моли за налагане на минимално наказание на Х. предвид изразеното съжаление, ниската обществен опасност на деянието  и данните за семейно и имотно състояния на обвиняемия.
Обвиняемият Х. не признава вината си за извършеното деяние. Твърди , че при връчване на НП не му било обяснено, че в срок до една година не трябва да извършва други такива деяния. Иска минимално наказание. 
Представителя на РП Сандански пледира за признаване на подсъдимия Х. за виновен по повдигнатото му обвинение, като иска от съда  - с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки - да освободи Х. от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК и да му наложи “Глоба” в размер от 1500 /хиляда и петстотин/лева. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обв. И. С. Х., с ЕГН XXXXXXXXXXX е роден на 01.12.1975г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” №XX, българин, български гражданин, неженен, неосъждан,  със средно образование, безработен. Същият не е и никога не е бил правоспособен водач на МПС, поради което и многократно му са налагани наказания по ЗДвП за управление на МПС без да е правоспособен водач.  
На 24.08.2014г. свидетелите Д. и З. изпълнявали задълженията си по контрол на автомобилното движене в село XXXXXXXXX, предвид празника на селото. На място бил и свидетеля У., който е районен инспектор на село XXXXXXXXXXX и бил зает с опазване на обществения ред. Около 17.00 часа тримата свидетели забелязали движещ се по главната улица на село XXXXXXXX в посока село XXXXXXXXXX  мотоциклет. Същият бил спрян за проверка в района на училище “XXXXXXXXXX”. На място било установено, че мотоциклетът е марка “Хонда”, модел “КФ 04” с  регистрационен номер XXXXXXXXXX. Същият се управлявал от обвиняемият Х.. При извършената проверка се установило, че водачът Х. не притежава правоспособност за управление на МПС, за което свидетелят Д. му съставил АУАН 656578/24.08.2014г. Впоследствие, при продължената проверка се установило, че Х. е бил санкциониран по административен ред с Наказателно постановление /НП/№ 14-0339-001264/11.07.2014г.,  на Началника на РУ на МВР XXXXXXXXXX за същото такова деяние – управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, като постановлението е влязло в сила на 22.07.2014 г. 
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства - показанията на свидетелите Д., З. и У., както и другите приобщени по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства: АУАН 656578/24.08.2014г., Наказателно постановление /НП/№ 14-0339-001264/11.07.2014г., справка от Сектор КАТ – ОДП XXXXXXXXXXX за извършени нарушения, справка за регистрация на МПС,  справка за съдимост на обвиняемия Х., автобиография, декларация.
От изложеното става ясно, че на 24.08.2014г. Х. е управлявал МПС с ясното съзнание, че вече е бил наказван по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление. Съдът кредитира показанията на св. Д., З. и У. изцяло, както по отношение извършената проверка на 24.08.2014г., така и по отношение на направените констатации, тъй като същите кореспондират с писмените доказателства по делото.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

За да е налице съставомерност на деянието по чл.343в,ал.2 от НК, необходими условия се явяват деецът да е наказван по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, да не е изтекъл едногодишен срок от това наказание и деецът да е знаел, че е наказван и че не е правоспособен. В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени.
От изложеното намирам, че обв. И. Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК,а именно: На на 24.08.2014 г. около 17,00 часа  в село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, в района на училище “XXXXXXXXXX” в посока село XXXXXXXXXXXXX, като неправоспособен водач е управлявал без съответно свидетелство за управление моторно превозно средство – мотоциклет марка „Хонда”, модел „КФ 04” с регистрационен номер XXXXXXXXXXX, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 22.07.2014 г. НП № 14-0339-001264/11.07.2014г. на Началника на РУ на МВР XXXXXXXXX за същото такова деяние – управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление.
 Обв. Х. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.
	Причините и условията за извършване на деянието от Х. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда наказание до две години лишаване от свобода,като същото е умишлено по своя характер. Обв. Х. е с чисто съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК. Предвид формалния характер на извършеното престъпление не са налице и съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.Предвид изложеното, съдът е длъжен да освободи деецът от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „Глоба”.
Съдът намери, че наказанието на обвиняемия следва да бъде определено при липса на превес на установените отегчаващи вината обстоятелства - многобройни нарушения на ЗДвП, санкционирани по административен ред, липсата на съжаление и осъзнаване на извършеното престъпление и смекчаващи вината такива – семейното и имотно положение на обвиняемият и чистото му съдебно минало. Съдът не приема доводите на обвиняемият и неговият защитник, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства – най вече чистото съдебно минало и тежкото имотно и семейно положение на извършителя, които предполагат налагане на наказание в неговия минимум. Безспорно установено по делото е обстоятелството, че мотоциклетът е собственост на обвиняемия. Същевременно в представената от същия декларация и автобиография липсват каквито и да е данни за имотното положение на обвиняемият. Същият обаче живее сам в град XXXXXXXXXXXX, което презюмира, че притежава недвижим имот в рамките на града, поради което и твърденията за тежко финансово състояние са неоснователни. 
По изложеното съдът приема че при липсата на превес на отегчаващите или смекчаващите вината обстоятелство наказанието следва да бъде определено в близост до средния предвиден от закона размер. При освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК законодателя е предвидил замяна на предвиденото за конкретното престъпление наказание с глоба в размер от 1000 до 5000 лева. В настоящият случай, с оглед установеното за личността на дееца и останалите релевантни за размера на наказанието обстоятелство, съдът приема за подходящ размер на административното наказание “глоба” от 2000 /две хиляди/ лева. 
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:














