                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2319

                                            гр. Сандански, 13.10.2014 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тринадесет октомври, две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Йорданка Стойква и прокурора Жана Захова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 718  по описа на съда за 2014 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото,

ПРИСЪДИ:

	
    ПРИЗНАВА подсъдимия Б. К. С.,  с ЕГН XXXXXXXXXX, роден на 29.12.1966 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – в село XXXXXXXXXX, бощина XXXXXXXXXX и настоящ  адрес в село XXXXXXXXXX, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, разведен, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 27.09.2014 г. около 15.00 часа по пътя от село XXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXX е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Сеат Кордоба” с регистрационен № XXXXXXXXXXXXX ”, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 24.02.2014 г. Наказателно постановление № 1769/26.07.2013 г. на Началника на РУ на МВР гр. XXXXXXXXXXXX за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА по повдигнатото му обвинение ,  като на основание  чл. 343в, ал. 2 от НК, вр. чл. 373, ал.  2 от НПК, вр. чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1 ,т.2, б."б", вр. чл. 42а, ал. 1, ал. 2, т.1, т.2 и т.6, ал. 3, т. 1, т.3, ал. 4, вр. чл. 42б, ал. 2  от НК  му налага наказание "Пробация" , включващо следните пробационни мерки:
  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в с.XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” № XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 4 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за срок от 3 години.
    Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:



МОТИВИ към ПРИСЪДА N 2319 от 13.10.2014г. по НОХД № 718/2014г. по описа на РС-Сандански

Производството е по реда на глава двадесет и седма от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС-Сандански обвинителен акт срещу Б. К. С. за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2  от НК.
По искане на подсъдимия и неговия защитник съдът е дал ход на съдебното следствие при условията на чл. 371, т. 2 от НПК, като подс.С. призна фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства по отношение на тях, а съдът от своя страна констатира, че направеното смопризнание се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства и обяви, че при постановяване на съдебния си акт ще го ползва без да събира доказателства за тези факти. 
В съдебно заседание РП-Сандански - редовно уведоменa се представлява от прокурор З.. В хода на съдебните прения същата поддържа обвинението като излага аргументи в подкрепа на тезата си. Предлага на подс.С. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца , което да бъде намалено с 1/3.
Подс.С., редовно уведомен се явява лично и с адв. Ц. с пълномощно по делото.В хода на съдебните прения последният моли на подзащитния му да бъде определено наказание при условията на чл. 55 от НК, като се мотивира с тежкото семейно и финансово състояние на подс.С., изразеното разкаяние и съжаление. 
В хода на съдебните прения подс.С. заявява, че съжалява за извършеното и моли съда да му даде втори шанс. Заявява, че сам се грижи за непълнолетният си син и налагането на наказание “Лишаване от свобода” ще остави същият сам и без контрол.
В последната си дума моли да му се определи наказание „Пробация”.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Б. К. С.,  с ЕГН XXXXXXXXXXX е роден на 29.12.1966 г. в гр. XXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – в село XXXXXXXXXX, бощина XXXXXXXXXX и настоящ  адрес в село XXXXXXXXXXX, българин, български гражданин, със средно образование, осъждан, разведен, безработен. Същият е неправоспособен водач на МПС и е осъждан за престъпления по чл. 343б, ал.1 и ал. 2 от НК и по чл.343в, ал.2 от НК.
На 27.09.2014г.  около 15.00ч. на пътя от село XXXXXXXXX за село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX, автопатрул в състав: Г. и Т. - и двамата служители на РУ на МВР гр.XXXXXXXXXXX, спрели за проверка лек автомобил „Сеат Кордоба” с ДКN XXXXXXXXXXX, управляван от подс.С.. В хода на проверката последният не представил свидетелство за управление на МПС. По тази причина служителите на полицията направили справка чрез ОДЧ за автомобила и водача , от която се установило, че подс. С. е неправоспособен водач. Предвид направената констатация на подс.С. бил съставен АУАН N 656500/27.09.2014г. При последваща проверка се установило, че С. е наказван за същото деяние по административен ред – с наказателното постановление №1769/26.07.2013г., връчено на С. на 16.02.2014г. и влязло в сила на 24.02.2014г., т.е. С. е  извършил деянието в едногодишен срок от наказването му административен ред за същото такова деяние. 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства, както следва: Протокол за разпит на свид. К. Г. от 29.09.14 г.; протокол за разпит на свид. Г. Т. от 29.09.14 г АУАН № 656500/17.09.14 г.; НП № 1769/26.07.13 г. на началника на РЕП – XXXXXXXXXXX, справка за издадени НП; справка за съдимост с рег. № 861/30.09.14 г., автобиография и декларация на подсъдимия.
Съдът кредитира показанията на св. Г. и Т.  изцяло, както по отношение извършената проверка на 27.09.2014г., така и по отношение на направените констатации, тъй като същите кореспондират с писмените доказателства по делото и са  последователни , логични, непротиворечиви и взаимно допълващи се.  

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

За да е налице съставомерност на престъплението 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 лишен от правоуправление.В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени. Подс.С. е неправоспособен водач.От доказателствата по делото се установява, че с влязло в законна сила на 24.02.2014г. НП № 1769/2013г. на Началника на РУ на МВР гр.XXXXXXXXXX, на подс.С. е било наложено административно наказание „глоба” за това , че управлява МПС без да е правоспособен. Посоченото наказателно постановление е било връчено на Л. на 16.02.2014г.От това следва, че на 27.09.2014г. същият е управлявал МПС с ясното съзнание, че е неправоспособен водач и вече е наказван за това по административен ред. 
От изложеното намирам, че подс.Б. К. С. е осъществил от обективна и субективна страна съставите на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК, а именно: На 27.09.2014 г. около 15.00 часа по пътя от село XXXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXX е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Сеат Кордоба” с регистрационен № XXXXXXXXXXXX ”, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 24.02.2014 г. Наказателно постановление № 1769/26.07.2013 г. на Началника на РУ на МВР гр. XXXXXXXXXXX за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.  Подс.С. 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 деянията от С. 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. Подс.С. е осъждан общо 3 пъти за престъпления по глава 11 , раздел II от НК, като са му били налагани наказания пробация, остатъка за изтърпяване по едно от които е заменено с лишаване от свобода, чието изтърпяване е било отложено на осн. чл. 66, ал. 1 от НК. От приложената по делото справка за нарушител е видно, че подс.С. е наказван по административен ред за нарушения на ЗДвП. Същевременно по делото бяха представени доказателства за тежко финансово и семейно положение на подс.С., които, заедно с изразеното искрено съжаление и с оглед обстоятелството, че подсъдимият сам се грижи за отглеждането и възпитанието на непълнолетният си син мотивират съда да приема, че са налице  многобройни смекчаващи вината обстоятелства, поради които и при определяне и налагане на наказанието на приложи разпоредбата на чл.58а, ал.4, като на основание чл.55, ал. 1, т. 2, б.”б” като замени предвиденото наказание с наказание „Пробация”. При индивидуализация на наказанието на подсъдимия по размер и срок на пробационните мерки, съдът намери, че наказанието на подсъдимия следва да бъде определено при наличието на многобройни отегчаващи отговорността обстоятелства-многократно осъждане за различни престъпления – немалка част, от които по транспорта. Предвид това съдът му определи наказание наказание „Пробация” в максимален размер на предвидените мерки, включващо следните пробационни мерки:
  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в с.XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” № XX за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 4 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за срок от 3 години.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 
	


Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на СРП.
Съобщение за изготвени  мотиви да се изпрати на подс.С. и неговия защитник – адв.Ц.. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:




