                                   РЕШЕНИЕ№2368
      гр. Сандански, 28.10.2015г.
  В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и петнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ
при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №649 по описа на съда за 2015 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  С. Г. С. – роден на 22.01.1972г. в гр. XXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXX, обл.XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес и настоящ адрес: гр.XXXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXXX, ж.к. „XXXXXXXXXXXX” №XX, ет.XX, ап.XX, българин, български гражданин, женен, с основно образование, служител в „XXXXXXXXXXX” ЕООД-XXXXXXXXXXX, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXXX за ВИНОВЕН  в това, че На 14.07.2012г. около 14.10 часа в гр.XXXXXXXXXXXX по ул. „XXXXXXXXXXX” в посока към ул. „XXXXXXXXXXXX” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено 19” с рег.№XXXXXXXXXX, собственост на Д. В. К. от гр.XXXXXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление №852/2011г. на началника на РУП-гр.XXXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 15.05.2012г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал.1 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 1 500 /хиляда и петстотин/ 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 №2368/28.10.2015г. ПО НОХД №649/2015г. 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. С. Г. С. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2, вр. с ал.1 от НК.
В съдебно заседание представител на РП Сандански редовно призовани не се явява
Обв. С. Г. С., редовно призован се явява лично.
Обвиняемият в хода по същество моли за налагане на минимално наказание, изразява съжаление за  извършеното.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обв. С. Г. С. – роден на 22.01.1972г. в гр. XXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXX, обл.XXXXXXXXXX, с постоянен адрес и настоящ адрес: гр.XXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXX, ж.к. „XXXXXXXXXXXX” №XX, ет.XX, ап.XX, българин, български гражданин, женен, с основно образование, служител в „XXXXXXXXXXX” ЕООД-XXXXXXXXXXX, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXXX.
През 1990г. обв. С. придобил правоспособност за водач на МПС кат. „С” и през 2002г. му е било издадено валидно СУМПС, но с влезли в сила наказателни постановления, с които били отнети всички контролни точки, обв. С. загубил правоспособност и със заповед за прилагане на принудителни административни мерки №10146/2007г. от 14.12.2007г., издадена от началника на сектор „ПП” към ОД на МВР-XXXXXXXXXXX било постановено СУМПС на обвиняемия да бъде иззето след като е установено, че обв. С. не е изпълнил своите задължения на водач на МПС, на когото с влезли в сила наказателни постановления са отнети всички контролни точки да върне доброволно СУМПС. На 15.12.2008г. обв. С. получил препис от ЗППАМ №10146/2007г. и свидетелството му за управление на МПС било отнето. След това обвиняемият не придобил отново правоспособност.
На 14.07.2012г.  в град XXXXXXXXXX свидетелите Д. П. и Т. В. – служители в РУ на МВР XXXXXXXXXXX изпълнявали задълженията си по контрол за безопасност на транспорта. Около 14.10 часа двамата спрели за проверка движещ се по ул.“XXXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXX“ лек автомобил марка „Рено 19“ с ДК№ XXXXXXXXXXXX. Свидетелите установили, че автомобилът е собственост на Д. К. от гр. XXXXXXXXXXXX и се управлява от обвиняемия С.. Поискали от водача СУМПС, като С. не успял да представи такова. Извършена била справка, която установила, че С. и неправоспособен водач, като СУМПС му било отнето. За установеното свидетелят петров съставил АУАН №1830/16.07.2012г. в която отразил направените констатации, а именно – че на 14.07.2012г. по ул.“XXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXXX С. С. управлява МПС – лек автомобил марка „Рено 19“ с ДК№ XXXXXXXXXXXX без да е правоспособен водач.  
По късно при извършена проверка било установено, че С. е бил санкциониран по административен ред с Наказателно постановление № 852/2011г. на Началника на РУП XXXXXXXXXXXX, за това, че е управлявал МПС , като при извършената му проверка е установено, че същият е неправоспособен водач. Постановлението било връчено на С. на 07.05.2012г., като след изтичане на законоустановения срок,  влязло в законна сила на 15.05.2012г. 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства - показанията на свидетеля П., обясненията на обвиняемия, както и другите приобщени по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства:  Справка от сектор „Пътна полиция“- XXXXXXXXXXXX; Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 10146/2007 г.; Справка за нарушител/водач; Справка за съдимост; Справка от КАТ за моторно превозно средство; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние; Автобиография; Справка за правоспособност от 21.07.2015 г. на РУ XXXXXXXXXXX.
По делото е установено, че  с НП 852/2011г. на Началник РУП XXXXXXXXXXX С.  е бил наказан за управление на МПС без да е правоспособен водач. НП е влязло в сила на 15.05.2012г., поради което всяко последва такова деяние – управление на МПС без да е правоспособен водач вече осъществява състава на престъплението по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Безспорно установено е по делото, че на 14.07.2012г. в град XXXXXXXXXXXX – по улица „XXXXXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXXX“  обвиняемият С. е управлявал МПС – лек автомобил „Рено 19“ с ДК№ XXXXXXXXXXXX, без да е правоспособен водач,  с ясното съзнание, че вече е бил наказван по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

За да е налице съставомерност на деянието по чл.343в,ал.2, вр. с ал.1 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 обв. С. С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2, вр. ал.1 от НК,а именно: На 14.07.2012г. около 14.10 часа в гр.XXXXXXXXXXX по ул. „XXXXXXXXXXXXX” в посока към ул. „XXXXXXXXXXXX” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено 19” с рег.№XXXXXXXXXXXX, собственост на Д. В. К. от гр.XXXXXXXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление №852/2011г. на началника на РУП-гр.XXXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 15.05.2012г.
 Обв. 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 деянието 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, вр. ал.1 от НК се предвижда наказание до две години лишаване от свобода,като съшото е умишлено по своя характер.Обв. С. е с чисто съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК към момента на извършване на деянието. 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 баланс на смекчаващи и отегчаващите вината обстоятелства – от една страна - изразеното съжаление, признанието и чистото съдебно минало на обвиняемия – от друга . многобройните нарушения по ЗДвП, довели до лишаване на С. от правоспособност, предвид което съдът му наложи наказание „глоба” в размер на 1500лв.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:





