                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2351

                                            гр. Сандански, 15.10.2014 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 Мария Малинска и прокурора Иван Калоянов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 730  по описа на съда за 2014 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия А. Н. Я., с ЕГН XXXXXXXXXXX, роден на 23.05.1989 г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX,  българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 27.09.2014г. около 22,10 часа по пътя от село XXXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXXX управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Фолксваген Венто” с рег. № XXXXXXXXXXXX без да е правоспособен водач и в едногодишен срок от наказването му по административен ред  с Наказателно постановление № 14-0339-000304/17.03.2014 г. на Началника на РУ „Полиция” – XXXXXXXXXXXXXX,  влязло в сила на 22.05.2014 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление,  поради което и на осн. чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА по обвинението му за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и на осн. чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 /три/ месеца.         
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 / три / години.           
 Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС.
                                       
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:






МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА №2351/15.10.2014г. ПОСТАНОВЕНА ПО НОХД №730/2014г. ПО ОПИСА НА РС САНДАНСКИ.

Производството е по реда на глава двадесетa от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС-Сандански обвинителен акт срещу А. Н. Я. за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2 от НК.
В съдебно заседание РП-Сандански-редовно уведомени се представлява от прокурор И. К..В хода на съдебните прения същият поддържа обвинението като излага аргументи за осъществен състав на престъпление от подс.Я..Предлага на същия да бъде наложено наказание наказание „Пробация”.
Подс.Я., редовно уведомен се явява лично.В хода на съдебното следствие не дава обяснения. В хода на съдебните прения заявява, че няма какво да каже. Не използва правото си на последна дума. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият А. Н. Я., с ЕГН XXXXXXXXXXX, роден на 23.05.1989 г. в град XXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX,  българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен.Същият е неправоспособен водач на МПС. С Решение №2254/11.09.2013г., постановено по НАХД №140/2013г. по описа на РС Сандански  Я. е освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК и му е наложено наказание глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лева за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Посъдимият Я. е наказван многократно по административен ред за управление на МПС без да е правоспособен водач. 
С НП № 14-0339-000304/17.03.2014г. на Началника на РУ на МВР гр.XXXXXXXXX, влязло в законна сила на 22.05.2014г. на подс.Я. било наложено административно наказание „глоба” за това , че управлява МПС без да е правоспособен/чл.177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП/.
На 27.09.2014г.  около 22.10ч. на пътя от село XXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX,   автопатрул в състав: св.С. и м. -  и двамата служители на РУП на МВР гр.XXXXXXXXXXXXX, спрели за проверка л.а.”Фолксваген Венто” с ДКN XXXXXXXXXXX, управляван от подс.Я.. В хода на проверката последният не представил свидетелство за управление на МПС. От извършената справка чрез ОДЧ се установило, че водачът е неправоспособен. Предвид това му бил съставен АУАН №656227/27.09.2014г.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –показанията на свидетелите С. и М., както и протоколите и другите документи съдържащи се в бързо производство № 566/2014 г. по описана РУ „Полиция” - XXXXXXXXXXX, както следва: АУАН № 656227 от 27.09.2014 г., наказателно постановление № 14-0339-000304 от 17.03.2014 г.,  справка на началника на РУ на МВР, справка нарушител/водач, справка аз съдимост с рег. № 865 от 30.09.2014 г., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на подсъдимия от 30.09.2014 г., автобиография от подсъдимия от 30.09.2014 г.
Видно от  същите  на 27.09.2014г. подс.Я. е управлявал МПС с ясното съзнание, че вече е бил наказван по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.Факт е ,че същият е подписал АУАН № 656227/27.09.2014г. без възражения. Съдът кредитира показанията на св.С. и М. 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.

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 лишен от правоуправление.В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени.
От изложеното намирам, че подс.А. Н. Я. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК,а именно: На 27.09.2014г. около 22,10 часа по пътя от село XXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXXXX управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Фолксваген Венто” с рег. № XXXXXXXXXX без да е правоспособен водач и в едногодишен срок от наказването му по административен ред  с Наказателно постановление № 14-0339-000304/17.03.2014 г. на Началника на РУ „Полиция” – XXXXXXXXXXX,  влязло в сила на 22.05.2014 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.
 Подс.Я. 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 Я. 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 освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.
С оглед съдебното минало на подсъдимия и данните за констатираните по отношение на същия нарушения по ЗДвП, съдът счита, че следва да му определи наказание при условията на чл. 54 от НК.Предвид това съдът наложи на подс.Я. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца.С оглед обстятелството, че подсъдимият демонстрира изрядно процесуално поведение и оказа съдействие в съдебното производство, както и , че не е осъждан да изтърпи наказание „Лишаване от свобода”, изтърпяването на така определеното наказание беше отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:






