                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2311

                                            гр. Сандански, 21.10.2015 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и първи октомври, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
 	              	                  
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Галина Герганова и прокурора Жана Захова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 791  по описа на съда за 2015 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Б. – роден на 26.03.1983г. в гр.XXXXXXXXXX, Република Македония, с постоянен адрес и настоящ адрес: гр. XXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” №XX, вх.XX, ет.XX, македонец, с българско и македонско гражданство, женен, с основно образование, работи като баничар във „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД гр.XXXXXXXXXX,  неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXXXXX, ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 07.10.2015г. около 19.00 часа в гр.XXXXXXXXXXXX по ул. „XXXXXXXXXXXXXX” на кръстовището с ул. „XXXXXXXXXXXXXX” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№XXXXXXXXXXXXXX без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление №813/2012г. на началника на РУП-гр.XXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 06.02.2015г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2  от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА, като на основание  чл. 343в, ал. 2, вр. с ал.1  от НК, вр.  с  чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 1 /една/ година и „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева.         
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 / три / години.           
 Присъдата подлежи на обжалване и протест в седмодневен срок от ден пред ОС Благоевград.

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:





МОТИВИ  към ПРИСЪДА N 2311 от 21.10.2015г. по НОХД № 791/2015г. по описа на РС-Сандански

Производството е по реда на глава двадесет и четвърта от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС-Сандански обвинителен акт по проведено бързо производство срещу Д. Б. за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2  от НК.
В съдебно заседание подсъдимия Б., редовно призован се явява лично. Същият дава обяснения, изразява съжаление за извършеното от него и иска от съда да му наложи минимално наказание. Заявява, че в момента посещава шофьорски курсове и предстои да придобие правоспособност за водач на МПС. 
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.Б. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и „глоба“ в размер на 500.00 лева, като изтърпяването на наказанието лишаване от свобода бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият  Д. Б. – роден на 26.03.1983г. в гр.XXXXXXXXXXX, Република Македония, с постоянен адрес и настоящ адрес: гр. XXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” №XX, вх.XX, ет.XX, македонец, с българско и македонско гражданство, женен, с основно образование, работи като баничар във „XXXXXXXXXXXXX“ ЕООД гр.XXXXXXXXXXX,  неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXXXXX. Същият е неправоспособен водач на МПС и освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба по реда на чл.78а от НК с Решение №1329/10.06.2015г. на РС Сандански, постановено по нохд №341/2015г. по описа на съда, за престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, извършено на 30.04.2015г. Б. също така е наказван с НП за нарушение по ЗДвП – управление на МПС без да е правоспособен водач. 
На 07.10.2015г.  около 19.00ч. на улица „XXXXXXXXXXXXX“  на кръстовището с ул.“XXXXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXXX, автопатрул в състав: В. и П. - двамата служители на РУП XXXXXXXXXXXXXX, спрели за проверка л.а. „Опел Астра” с ДКN XXXXXXXXXX, управляван от подс. Б.. В хода на проверката последният не представил свидетелство за управление на МПС.Била извършена проверка чрез дежурния в РУ XXXXXXXXXXXX и било установено, че Б. е неправоспособен водач.  На подсъдимия бил съставен на място АУАН №199016/07.10.2015г. При регистриране на АУАН в автоматичната система на КАТ ПП било констатирано, че Б. е бил наказан с НП №813/13.06.2012г. на Началника на РУП XXXXXXXXXXX, влязло в сила на 06.02.2015г.  за управление на МПС без да притежава свидетелство за правоуправление на съответното МПС.  

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 свидетеля П.  и приобщените по реда на основание чл. 373, ал. 1 , вр. чл. 283 от НПК протоколи и другите документи съдържащи се в Бързо производство № 339-ЗМ-648/2015 г. по описана РУ „Полиция” – XXXXXXXXXXX, както следва: уведомление  № 339-ЗМ-648/07.10.2015 г. от РУ „Полиция” XXXXXXXXXXX,   акт за установяване на административно нарушение № 199016/07.10.2015 г., наказателно постановление №813/13.06.2012г., справка АИС „БДС“ за подсъдимия Б.,  справка за правоспособност за Б., справка за нарушител от региона за подсъдимия Б., справка за съдимост на лицето Б., справка за регистрация на МПС,  автобиография  и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние. 
Съдът кредитира показанията на св.П. изцяло, както по отношение извършената проверка на 07.10.2015г., така и по отношение на направените констатации, тъй като същите кореспондират с обясненията на подсъдимия Б. и 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 е извършва деянието в едногодишен срок от наказването му по административен ред. В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени. Подс. Б. е неправоспособен водач. От доказателствата по делото се установява, че с влязло в законна сила на 06.02.2015г. НП № 813/13.06.2012г. на Началника на РУП XXXXXXXXXXX, на подс.Б. е било наложено административно наказание „глоба” за това , че управлява МПС без да е правоспособен. Посоченото наказателно постановление е било връчено на К. на 29.01.2015г. От това следва, че на 07.10.2015г. 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. Д. Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК, а именно: На 07.10.2015г. около 19.00 часа в гр.XXXXXXXXXXX по ул. „XXXXXXXXXXXX” на кръстовището с ул. „XXXXXXXXXXXX” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Астра” с рег.№XXXXXXXXXXXX без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление №813/2012г. на началника на РУП-гр.XXXXXXXXXXX, влязло в сила на 06.02.2015г.
Подс.Б. 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 Б. 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, след изменението на посочения текст с ДВ №74/26.09.2015г. – в сила по време на извършване на деянието от Б. се предвижда наказание от една до три  две години лишаване от свобода и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева,  като същото е умишлено по своя характер. Подс. Б., както вече бе посочено  е освобождаван от наказателна отговорност за същото деяние, извършено няколко месеца преди деянието, предмет на настоящото производство. От приложената по делото справка за нарушител е видно, че подс. Б. е наказван  по административен ред за нарушения на ЗДвП. Действително подсъдимият е в млада възраст, семеен, работи, липсват данни за други противообществени прояви и изразява съжаление за стореното от него, но посочените обстоятелства  не са достатъчни да се приеме , че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства или едно изключително такова. По отношение на подсъдимя е налице баланс между смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, което мотивира съдът да приеме, че наказанието на подс. Б. следва да се определи при условията на чл. 54 от НК, като  му определи наказание „Лишаване от свобода”  в минималния предвиден от закона размер от една година и глоба в минималния предвиден по закон размер от 500. 00 лева. Предвид обстоятелството, че Б. не е осъждан съдът отложи изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години. 

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
				РАЙОНЕН СЪДИЯ:



