                                   РЕШЕНИЕ№1447
      гр. Сандански, 04.07.2016г.
  В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на четвърти юли през две хиляди и шестнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ
при секретаря Спаска Трушева и прокурора Румяна Иванова, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №403 по описа на съда за 2016 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  В. А. К., роден на 20.10.1989г. в гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес: гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, с основно образование, неженен във фактическо съжителство, неосъждан, работещ като дървосекач в ЕТ „ XXXXXXXXXX“ – гр. XXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXXXX, за ВИНОВЕН  в това,  че на 01.06.2016г. около 21:22 часа в гр. XXXXXXXXXXXX, по ул. „XXXXXXXXXX“ в посока с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „ИЖ“, без регистрационни табели, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление № 15-0339-001418/11.09.2015г. на Началника на РУ на МВР - XXXXXXXXXXXXX, влязло в законна сила на 22.01.2016г. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 343в ал. 2 от НК,  поради което и на основание  чл. 343в,  ал. 2,вр. с ал.1 от НК,  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 3 000.00 /три хиляди/ лева.
      На основание чл.111 от НПК вещественото доказателство към делото – мотоциклет марка „ИЖ“, без регистрационни номера да се върна на собственика или на упълномощено от него лица след влизане на решението в сила.      
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 №1447/04.07.2016г. ПО НАХД №403/2016г. 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. В. А. К. от град XXXXXXXXXXX да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание за извършено престъпление по чл. 343в , ал.2 от НК.
В съдебно заседание за РП Сандански редовно призовани  се явява прокурор И.. Същата поддържа постановлението, счита обвинението за доказано по безпорен начин, като предвид наличието на предпоставките по чл.78а от НК иска от съда да признае обвиняемия К. за виновен, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба в размер близък до минималния. 
Обв. К.,  редовно призован се явява лично. Признава вината си и изразява съжаление. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обв. В. А. К. е роден на 20.10.1989г. в гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес: гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, с основно образование, неженен във фактическо съжителство, неосъждан, работещ като дървосекач в ЕТ „ XXXXXXXXXXXX“ – гр. XXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXXX,.
Обвиняемият К. е неправоспособен водач. Същият е наказван многократно за нарушения по ЗДвП.  С наказателно постановлене №15-0339-01418 от 11.09.2015г. същият е наказан по административен ред за управление на МПС без да е правоспособен водач. НП било връчено на К. на 14.01.2016г. и влязло в сила на 21.01.2016г. 
На 01.06.2016г.  в град XXXXXXXXXX свидетелите Д. и С. – служители в РУ на МВР XXXXXXXXXXX изпълнявали задълженията си по контрол за безопасност на транспорта. Около 21.22 часа двамата спрели за проверка мотоциклет марка „ИЖ“ без регистрационни  табели, движещ се по ул.“XXXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXXX в посока село XXXXXXXXXX. При проверката свидетелите установили, че водач на МПС е обвиняемия К.. Като същият не притежава СУМПС. Пришдвид установеното двамата служители на МВР извикали за съдействие автопатрул в състав свидетеля Г. и Ш.. На място била извършена проверка на К. за наличието на алкохол в кръвта, като техническото средство отчело концентрация от 0.65 промила. Било установено овен това, че водачът е неправоспособен, след извършена справка с ОДЧ. За установеното свидетелят Г. съставил АУАН бланков номер №017343/01.06.2016г. в който отразил направените констатации. На К. бил издаден талон за медицинско изследване, като същият не се възползвал от възможността да даде кръв за медицинско изследване.  
По късно при извършена проверка било установено, че К. е бил санкциониран по административен ред с Наказателно постановление № 15-0339-001418/11.09.2015г. на Началника на РУ XXXXXXXXXXX, за това, че е управлявал МПС , като при извършената му проверка е установено, че същият е неправоспособен водач. Постановлението било връчено на К. на 14.01.2016г., като след изтичане на законоустановения срок,  влязло в законна сила на 22.01.2016г. 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства - показанията на свидетелите Д., С. и Г. прочетени и приобщени по предвидения в НПК ред,  обясненията на обвиняемия, както и другите приобщени по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства:  АУАН от 01.06.2016 г.; Талон за медицинско изследване №0036907 от 01.06.2016г., НП № 15-0339-001418/11.09.2015г. на началник на РУ към ОДМВР XXXXXXXXXXX; Протокол за доброволно предаване, Справка за нарушител/водач; Справка за съдимост; Справка за регистрация на МПС – два броя; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на К.; Автобиография на обвиняемия К..

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 изложената по-горе фактическа обстановка съдът приема,  че от обективна и субективна страна изпълнителното деяние е посоченото в постановлението за освобождаване от наказателна отговорност е осъществено от обвиняемия К..  
От изложеното намирам, че обв. В. К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК,а именно: На  01.06.2016г. около 21:22 часа в гр. XXXXXXXXXXX, по ул. „XXXXXXXXXX“ в посока с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка „ИЖ“, без регистрационни табели, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с наказателно постановление № 15-0339-001418/11.09.2015г. на Началника на РУ на МВР - XXXXXXXXXXXXX, влязло в законна сила на 22.01.2016г. Обв. К. 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 К. 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 лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, като същото е умишлено по своя характер. Обв. К. 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 лек превес на  отегчаващите над смекчаващите  вината обстоятелства – от една страна - изразеното съжаление, признанието и чистото съдебно минало на обвиняемия – от друга - многобройните нарушения по ЗДвП, обстоятелството, че обвиняемият е закупил мотоциклета с цел ползване, въпреки че не е правоспособен водач, н„това, че мотоциклетът не е регистриран, не е преминал преглед и липсва сключена гражданска отговорност във връзка с управлението му, не на последно място – обстоятелството, че К. е управлявал мотоциклета с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила. Действително, изложените обстоятелства са административни нарушения, за които на К. вероятно ще бъде ангажирана административна отговорност. Това не пречи обаче съдът да възприеме същите като отегчаващи вината обстоятелства, доколкото същите индицират нагласа на обвиняемия да пренебрегна изцяло предвидените законови разпоредби, касаещи управлението на МПС. По изложеното съдът приема, че подходящ размер на наказанието глоба ще бъде над средния, а именно – 3000 лева.  
По делото е приложено като веществено доказателство МПС – мотоциклет „ИЖ“ без регистрационни номера. На основание чл.111 от НПК съдът постанови неговото връщане на собственика или на упълномощено от него лице.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:





