                                                  П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 160

                                               гр. Сандански, 20.01.2017 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесети януари, през  две хиляди и седемнадесета, наказателно отделение, трети състав:
 	              	                  
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Галина Герганова и прокурора Елена Гоцева, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 807  по описа на съда за 2016 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия А. П. Г.  с ЕГН XXXXXXXXX, роден на 25.03.1983 г. в град XXXXXXXXX, с  постоянен адрес в град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX, вх.“XX“, ет.XX, ап.XX и настоящ адрес в град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, със средно  образование, неосъждан, женен, работи като хлебар в РПК XXXXXXXXXX, ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 10.12.2016г. около 10:00 часа в гр.XXXXXXXXXX по ПП 1 Е79 на около 400 км, срещу бензиностанция XXXXXXXXX в посока на движение към гр.XXXXXXXXX управлява МПС- мотопед марка „Ямаха“, без регистрационен номер, 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 № 16-0339-000580/20.06.2016г. на Началника на РУ МВР XXXXXXXXXX, влязло в сила на 18.10.2016г. -  престъпление по чл.343в ал.2  от НК,  поради което и на основание чл. 303, вр. с чл. 305, ал.5, пр.3 от НПК, вр. с чл.301, ал.1 , т.4 от НПК, вр. с чл.78а от НК  ГО  ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба“ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. 
Присъдата подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от ден пред ОС Благоевград.

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:



 МОТИВИ към ПРИСЪДА N160 от 20.01.2017г. по НОХД № 807/2016г. по описа на РС-Сандански
 	РП-Сандански е сезирала съда с обвинителен акт срещу А. П. Г. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX с обвинение за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК, за това, че на 10.12.2016г. около 10:00 часа в гр.XXXXXXXXXX по ПП 1 Е79 на около 400 км, срещу бензиностанция XXXXXXXXXX в посока на движение към гр.XXXXXXXXXX управлява МПС- мотопед м.Ямаха, без регистрационен номер, 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 № 16-0339-000580/20.06.2016г. на Началника на РУ МВР XXXXXXXXXX, влязло в сила на 18.10.2016г. -  престъпление по чл.343в ал.2 НК.
Представителят на прокуратурата в съдебно заседание поддържа предявеното обвинение и пледира по него подсъдимият да бъде признат за виновен, като, поради наличие на законовите основания на чл. 78а ал.1 от НК, да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание- глоба в минимален размер в полза на държавата, при смекчаващи отговорността обстоятелства, каквито се сочат чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, младата възраст на дееца, признанието на вината, изразеното съжаление за стореното и недоброто материално положение на същия.  
Подсъдимият редовно призован се  явява в съдебно заседание лично и с редовно упълномощен представител.Признава вината си и изразява съжаление. Защитникът му пледира да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер. 
 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, по фактите прие следното:
Подсъдимият А. П. Г.  с ЕГН XXXXXXXXXX е роден на 25.03.1983 г. в град XXXXXXXXX, с  постоянен адрес в град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX, вх.“XX“, ет.XX, ап.XX и настоящ адрес в град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, със средно  образование, неосъждан, женен, работи като хлебар в РПК XXXXXXXXXXX. Подсъдимият не е правоспособен водач. С Наказателно постановление №16-30339-000580/20.06.2016г. на Началник РУ XXXXXXXXXX на Г. е  наложено административно наказание за управление на МПС без да е правоспособен водач. Постановлението е било връчено на Г. на 10.10.2016г. и е влязло в сила на 18.10.2016г. 
На 10.12.2016г. свидетелите Я. П. и В. М.  -  служители на ОДМВР XXXXXXXXXX изпълнявали задълженията си по контрол на транспорта в района на град XXXXXXXXX, на ПП1, главен път Е 79. Около 10.00 часа двамата свидетели забелязали мотопед движещ се в посока град XXXXXXXXX. Спрели МПС-то за проверка, при което установили, че същото е марка „Ямаха“, без регистрационне номер. Служителите на МВР установили също така, че мотопедът се управлява от подсъдимия Г., който не могъл да представи СУМПС за управление на автомобила. Била извършена проверка и чрез дежуния по РУП, като проверяващите установили, че Г. не просто не носи СУМПС, но и е неправоспособен водач. За установените обстоятелства бил съставен АУАН №258598/10.12.2016г., който бил предявен на подсъдимия, подписан от него без възражения, след което получил и препис от съставения АУАН. Впоследствие било установено, че Г. е наказван за същото такова деяние по административен ред и е извършил деянието на 10.12.2016г. в едногодишен срок от наказването му по административен път, поради което и било образувано наказателно производство. 
Горните факти съдът намери за доказани от показанията на свидетелите П. и М., прочетени със съгласето на подсъдимия и неговия защитник на основание чл.281, ал.5, вр. с  ал.1, т.5 от НПК обаснениято и признанието на подсъдимия Г.,   както и от писмените доказателства по делото- ксерокопие на АУАН бл. № 258598; НП № 16-0339-000580;  справка за нарушител/водач, справка за съдимост, ксерокопие на свидетелство за регистрация на МПС- италианско без превод, автобиография, декларация за имотно и семейно положение.
При така приетите за установени факти, от правна страна, съдът намира че от обективна и субективна страна подсъдимият Г. е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК, за което е обвинен. Безспорно е, че към момента на извършване на деянието Г. е бил неправоспособен водач, което обстоятелство се установява от представената справка от ОД на МВР XXXXXXXXX и показанията на свидетелите. Безспорно е, че същият е извършил деянието в едногодишен срок от наказването му за същото деяние – управление на МПС без да е правоспособен водач, като Г. е бил наказан с НП №16-0339-000580 от 20.06.2016г., връчено му на 10.10.2016г. и влязло в сила на 18.10.2016г. Безспорно е също така, че Г. е бил наясно с обстоятелството, че извършва деянието в едногодишния срок от наказването му по административен ред. 
Ето защо, за предявеното с обвинителния акт престъпление съдът призна подсъдимия Г. за виновен.
С оглед на наказанието, което се следва на този подсъдим, съдът отчете следното: За престъплението, за което призна Г. за виновен законът предвижда наказание до от една до три  години лишаване от свобода към момента на извършването му, като същото е умишлено по своя характер. Към момента на извършване на деянието Г. не е бил осъждан и освобождаван от наказателна отговорност. 
С оглед на това и като отчете,че от престъплението, за което Г. е подсъдим не са били причинени имуществени щети, съдът намира, че няма основание за не приложението на нормата на чл.78а от НК, поради което освободи подсъдимия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание- глоба, в размер на 1000 лева.
Размерът на глобата съдът съобрази със смекчаващите отговорността обстоятелства - чисто съдебно минало, добри характеристични данни, млада възраст на извършителя, недобро материално положение, изразеното съжаление.  
С оглед на това, съдът определи размера на административното наказание „глоба”, при голям превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като счита, че с него ще бъдат постигнати целите на административно-наказателната репресия, визирани в чл.12 от ЗАНН.

По горните мотиви, съдът постанови своето решение.
                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 



