                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 347

                                            гр. Сандански, 17.02.2016 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на седемнадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                                                                   
             и при участието на секретаря Спаска Трушева и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 76  по описа на съда за 2015 г. 


Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                         ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия 	Р.  М. А. – роден на 12.05.1978 г. в гр. XXXXXXXX, постоянен адрес с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, с основно образоване, неженен, осъждан, безработен, ЕГН XXXXXXXXXXX, ЗА ВИНОВЕН в това, че: 
На 26.01.2015 г., в около 16,25 часа,  в село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX,в посока към ромската махала, на около 50 метра преди входа за ромската махала  е управлявал  лек автомобил марка и модел „БМВ 320“ с рег. №XXXXXXXXXXX, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно – 2,14 на хиляда, установено по надлежния ред  - с техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с фабр. №ARSM-0039, съобразно правилата установени в  Наредба №30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, след като е осъден  за деяния по чл.343б, ал.1 от НК с протоколно Определение №2215/08.09.2011г., постановено по НОХД №506/2011г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 08.09.2011г.  и с Определение №2279/14.09.2011г., постановено по НОХД №576/2011г. на РС Сандански, влязло в сила на 14.09.2011г. - престъпление по чл.343б ал.2 от НК,  поради което и на основание  чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА , като на основание чл. 343б, ал. 2 , вр. чл. 54 от НК  му НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 / три/  месеца,  което на основание   чл.61, т.2 вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС  следва да изтърпи при първоначален строг режим на изтърпяване в  затвор и затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 54 от НК НАЛАГА на Р. М. А. със снета по делото самоличност  наказание „Глоба” в размер на 300,00  (триста лв. 00 ст.)
На основание чл. 59, ал.2, вр. с ал.1  от НК от изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода приспада времето, през което Р. М. А. е бил задържан със заповед за задържане за срок от 24 часа по ЗМВР рег. №339зз-49/26.01.2015г.
На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимият Р. М. А., със снета по делото самоличност да  заплати сторените в хода на съдебното производство  разноски за възнаграждение на вещи лица  в размер на 189.56 /сто осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/ по сметка на РС Сандански.
    
 Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в седемдневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:





М О Т И В И към ПРИСЪДА N 347 от 17.02.2016г. по НОХД № 76/2015г. по описа на РС- Сандански


Производството е образувано  въз основа на внесен в РС-Сандански Обвинителен акт срещу Р. М. А. от село XXXXXXXXXX за извършено престъпление по чл. 343б , ал.2 от НК. 
В съдебно заседание РП-Сандански се представлява от Районен прокурор Н. З.. Последният поддържа обвинението,счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда, като предлага на подс. А. да бъде наложено наказание от „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип  при първоначален строг режим, както и глоба в максимален размер. 
В съдебно заседание подс. А. се явява лично и с адв.П. с пълномощно по делото. В хода на съдебните прения от името на доверителя си, адв.П.  пледира за оправдаването на подсъдимия, като излага аргументи,  че обвинението не е доказано по несъмнен начин от прокуратурата и че от събраните по делото доказателства не може да се приеме за доказано, че подзащитният му е извършил престъплението, в което е обвинен.  
В хода на съдебните прения подсъдимият Атанасов не се явява.  
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Р.  М. А. – роден на 12.05.1978 г. в гр. XXXXXXXXXXX, постоянен адрес с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, с основно образоване, неженен, осъждан, безработен, ЕГН XXXXXXXXXXXX.  Същият е неправоспособен водач на МПС. А. е осъждан общо три пъти, като две от осъжданията му са за престъпления по чл.343б, ал.1 от НК. 
На 26.01.2015г., макар и да е бил наясно че е неправоспособен водач А. са качил на лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № XXXXXXXXXX и отишъл да подмени една от гумите на автомобила. При връщането му в село XXXXXXXXXXX около 16.25 часа същият бил забелязан от патрул на гранична полиция, състоящ се от свидетелите Й. и С.. При подаден сигнал със стоп палка подсъдимият не се подчинил, при което служителите на гранична полиция го последвали. След като преустановил движението си свидетелите Й. и С. извършили проверка на документите му. Тъй като подсъдимият лъхал на алкохол се обадили на РУ Сандански да изпратят патрул за извършване проверка за употреба на алкохол от страна на А.. Докато чакала пристигането на служители от РУ Сандански служителите на гранична полиция съставили на А. АУАН за неизпълнение на полицейско разпореждане. Междувременно, тъй като проверката се извършвала в близост до ромската махала в село XXXXXXXXXXX на място пристигнали много жители на махалата – близки и познати на подсъдимия А.. Един от тях – свидетеля С. Х. носил със себе си минерална бутилка от половин литър с домашна ракия. Същият дал на подсъдимия А. да пие от бутилката, като А. отпила на няколко пъти общо между 100 и 200 милилитра. Около 17.00 часа пристигнал патрул от РУ XXXXXXXXXXX в лицето на свидетелите Г. и Б.. Същите извършили проверка на подсъдимия А. за наличието на алкохол в кръвта с техническо средство – „Алкотест дрегер 7410“ с фабричен №ARSM-0039. Дрегерът отчел съдържане на алкохол в кръвта на А. от 2.14 промила. На А. бил съставен АУАН за констатираното нарушение и издаден талон за медицинско изследване, като същият бил заведен от служителите на  РУ XXXXXXXXXXX до ЦСМП. Подсъдимият обаче отказал да даде кръвна проба за установяване съдържанието на алкохол в кръвта чрез химически анализ. 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подс.А.,  показанията на св.Й., С., Г., Б., Х.,А., Д. и Т.,  заключение на съдебно-медицинска експертиза по писмени данни от вещо лице д-р Л. и другите приобщени по реда на чл. 283 НПК протоколи и други документи, съдържащи се в кориците на ДП №339-Зм-44/2015г. по описа на РУ XXXXXXXXXXXXX. 
          Съдът кредитира показанията на свидетелите С. и Й. за установеното от тях при извършената проверка, както и показанията на свидетелите Г. и Б.. Съдът обаче не приема показанията на С. и Й. в частта, в която същите заявяват, че са наблюдавали постоянно подсъдимия А.. С оглед конкретната обстановка – наличието на многобройни познати и близки на А. от ромски произход е обяснимо същите да на се успели да осъществяват постоянен контрол  върху действията на А., още повече, че вместо да задържат същия, служителите на ГПУ XXXXXXXXXXX са му позволили свободно предвижване. Съдът кредитира отчасти и показанията на свидетелите Т., А. , Д. и на свидетеля Х. относно твърденията им, че подсъдимият е употребил алкохол по време на извършване на проверката. Не може обаче да бъдат кредитирани изцяло посочените показания относно количеството алкохол, употребено от подсъдимия предвид противоречията е  разминаванията в тази част на тези показания. Според настоящия състав А. безспорно  е употребил алкохол, но в неустановено количество и с  неустановено безспорно алкохолно съдържание на напитката. Именно липсата на безспорност на тези обстоятелства мотивира настоящият състав да приеме, че заключението на вещото лице Л., макар обективно и компетентно изготвено не може да даде категоричен отговор на въпроса какво е било съдържанието на алкохол в кръвта на подсъдимия в момента, в който същият е управлявал автомобила. Предвид липсата на такава възможност и с оглед обстоятелството, че макар и спрян за проверка от служители на МВР подсъдимият А. си е позволил да употребява алкохол, като впоследствие е отказал да даде кръв за химически анализ, в който случай би било възможно установяването с по-голяма точност на отражението на концентрацията на алкохол в кръвта на изпития алкохол мотивира съдът да приема, че А. е изпълнил от обективна страна състава на престъплението по чл.343б, ал.2 от НК, като е управлявал МПС с алкохол в кръвта над определения минимум от 0.5 на хиляда, след като е бил осъждан за деяние по чл.343б, ал.1 от НК. 
Позовавайки се на посочените доказателства, съдът приема за установени обстоятелствата, изложени в приетата от съда фактическа обстановка. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по чл. 343б, ал.2 от НК. Посоченото деяние е на просто извършване, като субектът му е всеки, който управлява МПС. За да е консумиран състава на престъплението е достатъчно деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила, която концентрация следва да е установена по надлежен ред, а именно: съгласно разпоредбите на Наредба 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, както и извършителят на деянието да е осъждан за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За да е съставомерно деянието по посочения текст релевантна е концентрацията на алкохол в кръвта на водача към момента, в който управлява МПС. В случая, с оглед изложените по-горе доводи съдът приема, че макар и проверката с техническо средство да е извършена между половин и един час след като А. е управлявал МПС и след като същият е употребил в този период алкохол релевантна е именно установената по предвидения от закона ред концентрация на алкохол в кръвта. Безспорно според настоящият състав е налице съставомерност на деянието, доколкото А. сам се е поставил в положение да не може да бъде установено безспорно съдържанието на алкохол в кръвта му съм момента в който е управлявал автомобила. Употребата на алкохол между спирането му и извършване на проверката, както и отказът да даде кръвна проба са действия, с които А. е предотвратил установяването на действителното съдържание на алкохол в кръвта му в момента на управление на МПС, поради което и съдът приема за достоверно установеното съдържание з техническо средство.  
Безспорно се установява също така, че подсъдимият А. е управлявал МПС със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, след като е осъден за престъпление по чл.343б, ал.1 от нК с влязъл в сила съдебен акт. Видно от справката за съдимост на А. същият е осъждан два пъти по НОХД №560/2011г. по описа на РС Сандански и по НОХД 576/2011г. поописа на РС Сандански за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Постановените по цитираните производство съдебни актове са влезли в сила, като до момента на извършване на деянието от страна на А. – 26.01.2015г. не е налице настъпила реабилитация за което и да е  тях. 
От изложеното намирам, че подс. Р. М. А.  е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 343б,ал.2 от НК.
 
ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл. 343б, ал. 2 от НК се предвижда наказание до две години лишаване от свобода и глоба в размер от 100 до 300 лева , като същото е умишлено по своя характер. Подс. А. е осъждан за престъпление по чл.343б, ал1 на два пъти, като предвид наличието на възможност за приложение на чл.25, вр. с чл.23 от НК ме у определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от три години. Актът на съда, с който е определено едно общо наказание – е влязъл в сила на 14.09.2011г., като изпитателният срок е изтекъл на 15.09.2014г., т.е деянието, за което А. е подсъдим в настоящото производство е извършено след това. Същевременно, предвид предходно осъждане на А., за което е настъпила реабилитация по право за същият е невъзможно реабилитирането по право, поради което и макар и извършено след изпитателният срок  А. е осъждан и нереабилитиран.  Така изложеното, както и обстоятелството, че подсъдимият А. не е бил и не е правоспособен водач, водят съда до извода, че  наложените му наказания не се изиграли  възпиращ и превъзпитателен ефект. Обстоятелството, че на подс.А. са налагани различни по вид наказания и същите не са изиграли възпитателната и превантивната си роля мотивира съдът да приеме, че наказанието на същия следва да се определи при условията на чл.  54 от НК, като за извършеното от А. престъпление  му се наложи наказание „лишаване от свобода” в минимален  размер, а именно – три месеца, което подсъдимият да изтърпи ефективно. В случая е неприложима разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК е и невъзможно отлагане изтърпяването на отложеното наказание, предвид наличието на предходно осъждане с наказание лишаване от свобода. Така наложеното наказание следва  да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, с оглед обстоятелството, че на А. вече е налагано наказание лишаване от свобода и същият не попада сред лицата, визирани в разпоредбата на чл.59 от ЗИНЗС. Съдът намира, че следва да наложи и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в максималния размер от триста лева. Минималният размер на наказанието лишаване от свобода съдът определи с оглед пропуските на органите на МВР при констатиране на нарушението и извършване на проверката, които доведоха до неоправдано забавяне на съдебното производство за установяване на обстоятелства, което би било избегнато, при спазване на изискванията за задържане и проверка на лице, нарушило законовите разпоредби. Поведението на А. не освобождава органите на МВР от задължението им да вземат всички мерки за да предотвратят възможността на нарушителя да саботира действията на провоохранителните органи.
         
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на РП Сандански.
Съобщение за изготвени  мотиви да се изпрати на подс. А. и неговия защитник.  
				
                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:





