                                                 П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2577

                                               гр. Сандански, 23.11.2015 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и трети ноември, две хиляди и петнадсета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Донка Бабанова и прокурора Иван Калоянов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 571  по описа на съда за 2015 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия М. М. И., роден на 01.05. 1973 г. в гр. XXXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX”№XX, българин, български гражданин, с основно образование,  разведен, безработен, осъждан, ЕГН XXXXXXXXXXXX, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 20.02.2012 г. около 12, 45 часа в гр. XXXXXXXXXXXXX по ул.»XXXXXXXXXXXXX» в посока ул.»XXXXXXXXXXX» в района на магазин «XXXXXXXXXXXX», управлява моторно превозно средство- лек автомобил м. «Фиат Пунто» с рег.№ XXXXXXXXXXXXXX, без съответно свидетелство за  управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред  за управляване на МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление №450/01.03.2011 г. на началника на РУП- XXXXXXXXXXX, влязло в сила на 25.05.2011 г- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК,  поради което и на осн. чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА и на осн. чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от  1 /една/ година,  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.
Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС.
                                       
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:






МОТИВИ от 04.12.2015г.  към ПРИСЪДА N 2577 от 23.11.2015г. по НОХД № 571/2015г. по описа на РС-Сандански

Производството е по реда на глава двадесета от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС-Сандански обвинителен акт М. М. И. за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2  от НК.
В съдебно заседание подсъдимия И., принудително доведен се явява лично. Същият не дава обяснения, няма искания към съда. 
В съдебно заседание РП-Сандански -редовно уведоменa се представлява от прокурор К.. В хода на съдебните прения същата поддържа обвинението като излага аргументи в подкрепа на тезата си. Предлага на подс.И. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година, което същият да изтърпи ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият  М. М. И., роден на 01.05. 1973 г. в гр. XXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX”№XX, българин, български гражданин, с основно образование,  разведен, безработен, осъждан, ЕГН XXXXXXXXXXXXX.  Същият е неправоспособен водач на МПС, като е изгубил правоспособността си по административен ред съгласно Заповед рег.№10020/15.02.2010 г. на н-к сектор „ПП” ОДМВР- XXXXXXXXXXX (л.46), тъй като са му били отнети всички контролни точки. И. е многократно осъждан, включително за други престъпления по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като му са налагани различни по вид наказания, включително и лишаване от свобода.  
На 22.02.2012г.  свидетелите Д. и Ц. – служители на РУП XXXXXXXXXXXX осъществявали контрол по безопасност на движението в гр.XXXXXXXXXXXX. Около 12.45 часа в района на магазин „XXXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXXXXX, пред трето основно училище същите забелязали лек автомобил марка „Фиат Пунто“ с ДК№ XXXXXXXXXXXXX, който се движел по улица „XXXXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXXXXX“.  Забелязали, че автомобила се управлява от подсъдимия, поради което обърнали служебният автомобил и поели след автомобила, управляван от подсъдимия с цел извършване на проверка. Подсъдимият продължил движението си, и спрял на ул.“XXXXXXXXXXX“ зад автогарата. След това И. слязъл от автомобила и се укрил, като при слизането бил видян отново от свидетелите. Служителите на РУП XXXXXXXXXXXX извършили проверка на автомобила и установили, че на пасажерското място от пред е лицето И.П.. На въпроса кой е бил водача и къде е отишъл П. отговорил, че подсъдимият управлявал автомобила и избягал от служителите на РУП XXXXXXXXXXXX, тъй като нямал книжка. Била извършена проверка в базата данни и било установено че подсъдимият П. наистина е неправоспособен водач, като СУМПС му, било отнето поради извършени нарушения по ЗДвП. На следващият ден – 21.02.2012г. подсъдимият И. бил установен в дома си, където му бил съставен АУАН №354/22.02.2012г. от свидетеля Д. за управление на МПС без да е правоспособен водач.  По-късно било установено, че И. е наказван по административен ред  с  наказателно постановление №450/01.03.2011г. на Началник РУП XXXXXXXXX, връчено на И. на 18.05.2011г. и влязло в сила на 25.05.2011г. за управление на МПС без да е правоспособен водач. При така установеното било образувано ДП №339-ЗМ-305/20145г., което е приключило с внесен обвинителен акт, по който е образувано настоящото НОХД. 
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подсъдимия, дадени в хода на съдебното следствие, показанията на свидетелите Д. и Ц.  и приобщените по реда на  чл. 283 от НПК протоколи и другите документи съдържащи се в Досъдебно производство № 339-ЗМ-305/2015 г. по описана РУ „Полиция” – XXXXXXXXXXXX, както следва: НП № 354/14.03.2012г.,-л.4 от ДП,  АУАН № 354/22.02.2012г.-л.5 от ДП,  НП № 450/01.03.2011г.-л.6 от ДП, справка за нарушител/водач-л.7 до л.16 включително от ДП, справка за регистрация на МПС-л.17 от ДП, справка за съдимост с рег.№ 600/10.06.2015г., ведно с бюлетини за съдимост-л.23 до л.44 включително от ДП, писмо от МВР ,ОД на МВР-гр.XXXXXXXXXXXX, заповед за прилагане на принудителни адм.мерки от 15.02.2010г.-л.46 от ДП декларация по чл.17,ал.1 от Правилника за издаване на българските документи за самоличност –л.47 от ДП, справка за нарушител/водач-л.49 до л.59 от ДП, автобиография от подсъдимия-л.65 от ДП,  декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и писмо с изх.№ И-14315/18.11.2015г. по описа на М-во на правосъдието, ГД “ИН”. 
Съдът кредитира показанията на св.Д. и Ц. изцяло, както по отношение извършената проверка на 07.10.2015г., 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:

Престъплението по чл.343в,ал.2 от НК е такова на просто извършване и за да е съставомерно същото, необходими условия се явяват деецът да е неправоспособен водач на МПС, 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  извършва деянието в едногодишен срок от наказването му по административен ред. В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени. Подс. И. е бил неправоспособен водач към момента на извършване на деянието. От доказателствата по делото се установява, че с влязло в законна сила на 25.05.2011г. НП № 450/01.03.2011г. на Началника на РУП XXXXXXXXXXXXX на подс.И. е било наложено административно наказание „глоба” за това , че управлява МПС без да е правоспособен. Посоченото наказателно постановление е било връчено на К. на 18.05.2011г. От това следва, че на 20.02.2012г. 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. М. И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2, вр. с ал.1  от НК, а именно: На 20.02.2012 г. около 12, 45 часа в гр. XXXXXXXXXX по ул.»XXXXXXXXXXX» в посока ул.»XXXXXXXXXXXXXXX» в района на магазин «XXXXXXXXXXXX», управлява моторно превозно средство- лек автомобил м. «Фиат Пунто» с рег.№ XXXXXXXXXXX, без съответно свидетелство за  управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред  за управляване на МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление №450/01.03.2011 г. на началника на РУП- XXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 25.05.2011 г.
Подс.И. 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 И. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП. 


ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1  от НК се предвижда наказание до две години лишаване от свобода, като същото е  умишлено по своя характер. Подс.И. е осъждан общо 22 /двадесет и два/ пъти, като по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 е осъждан 10 /десет/ пъти, в повечето случаи на наказание „Лишаване от свобода“, което е изтърпял ефективно.  От приложената по делото справка за нарушител е видно, че подс.И. е наказван многократно  по административен ред за нарушения на ЗДвП. Липсват каквито е да е смекчаващи вината обстоятелства по отношение на И., като същевременно са налице многобройни отегчаващи вината обстоятелства. Единственото обстоятелство, което съдът приема като такова, което предпоставя налагане  на наказание различно от предвидения в закона максимум е  това, че престъпното деяние е извършено от И. на 20.02.2012г., а наказателното производство е започнало повече от три години по-късно, малко преди изтичане на предвидения в закона давностен срок – на 04.06.2015г. Именно с оглед на това обстоятелство съдът намира, че подходящо за  тежестта на престъплението и личността на дееца е наказание лишаване от свобода в размер на една година, като с оглед миналото на подсъдимия същото следва да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. 
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 
	


				РАЙОНЕН СЪДИЯ:




