                                        РЕШЕНИЕ№1838
                                            гр. Сандански, 16.06.2017г.
                                     В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на шестнадесети юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №323 по описа на съда за 2017 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  М. Т. М. - роден на 06.03.1979 г. в гр. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX,  с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, бул. “XXXXXXXXXXX” № XX, ет. XX, ап. XX, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, осъждан, работи във Винарска къща “XXXXXXXXXX”,с ЕГН XXXXXXXXXXXX   за ВИНОВЕН  в това,  че на  09.02.2017г. при условията на продължавано престъпление за времето от 01:35 часа до 23:20 часа е извършил две деяния, осъществяващи  всяко поотделно един и същи състав на едно и също престъпление – такова  по чл.343в, ал.3, вр. с ал.1 от НК,  като деяниеята се извършени през непродължителен период от време,  при една и съща обстановка и една и съща форма на вината – пряк умисъл- като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предхождащото го,както следва:
-	на 09.02.2017г. около 01:35 часа в град XXXXXXXXX,  от ПП1 Е 79 в посока улица „XXXXXXXXXX“ , в района на магазин „XXXXXXXXXXX“ е  управлявал лек автомобил марка и модел „.Мазда 323“ с рег.№ XXXXXXXXXXXX в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка  за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1081/2013г. от 12.04.2013г. на Началник на РУ XXXXXXXXXX към ОДМВР XXXXXXXXXX, връчена му на 20.05.2013г.
-	на 09.02.2017г. около 23:20 часа в град XXXXXXXXXX, по улица „XXXXXXXXXX“ в посока кооперативния пазар е управлявал лек автомобил марка и модел „Мазда 323“ с рег.№ XXXXXXXXXX в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка  за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1081/2013г. от 12.04.2013г. на Началник на РУ XXXXXXXXXXX към ОДМВР XXXXXXXXXX, връчена му на 20.05.2013г. с налагане на административно наказание Глоба  - престъпление по чл.343в, ал.3, вр. с ал.1 от НК, вр. к чл.26, ал.1  от НК, поради което и на основание  чл. 343в,  ал. 3, вр. с ал.1 от НК,  вр. с чл.26, 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 1 000.00 /  хиляда/ 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 №1838, постановено на 16.06.2017 г. 
   по НАХД № 323 по описа на Районен съд  Сандански за 2017 г.
 
Производството  е образувано по внесено в Районен съд Сандански Постановление  на Районна прокуратура  Сандански, с което на основание разпоредбата на чл. 357, ал. 1, т. 4 от НПК, е направено предложение обвиняемият М. Т. М. да бъде освободен от наказателна отговорност за това,че  на 09.02.2017г. за времето от 01:35 часа до 23:20 часа в гр.XXXXXXXXXXX  от ПП1 Е 79 в посока ул.XXXXXXXXX, в района на магазин XXXXXXXXXXX и ул.XXXXXXXXXXX в посока кооперативния пазар при условията на продължавано престъпление управлява лек автомобил м. и м.Мазда 323 с рег.№ XXXXXXXXXXX в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка  за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1081/2013г. от 12.04.2013г. на Началник на РУ XXXXXXXXXX към ОДМВР XXXXXXXXXX, връчена му на 20.05.2013г., като деянията са извършени както следва : 
-	на 09.02.2017г. около 01:35 часа в гр.XXXXXXXXX  от ПП1 Е 79 в посока ул.XXXXXXXXX, в района на магазин XXXXXXXXXX управлява лек автомобил м. и м.Мазда 323 с рег.№ XXXXXXXXXX в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка  за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1081/2013г. от 12.04.2013г. на Началник на РУ XXXXXXXXX към ОДМВР XXXXXXXXXXXX, връчена му на 20.05.2013г.
-	на 09.02.2017г. около 23:20 часа в гр.XXXXXXXXXX по ул.XXXXXXXXXXX в посока кооперативния пазар управлява лек автомобил м. и м.Мазда 323 с рег.№ XXXXXXXXXX в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка  за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за налагане на принудителни административни мерки № 1081/2013г. от 12.04.2013г. на Началник на РУ XXXXXXXXXX към ОДМВР XXXXXXXXXXXX, връчена му на 20.05.2013г. с налагане на административно наказание Глоба -– престъпление по чл. 343В, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.
В хода на съдебното производство представителя на РП Сандански поддържа обвинението, като счита същото за доказано от обективна и субективна страна.  Иска от съда – предвид наличието на основанията по чл.78а от НК – да освободи обвиняемия М. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.  
В хода на съдебното производство обвиняемия М., редовно призован се явява лично и с редовно упълномощен защитник. Подсъдимият признава изложените в постановлението обстоятелства, изразява съжаление за извършеното, твръди, че се наложило да управлява автомобила, с оглед нуждите на семейството му. Защитникът му пледира за оправдаване на подсъдимия, евентуално – за освобождаване от наказателна отговорност и налагани на идминистративно наказане в минимален размер. 
Обвиняемият в последната си дума признава вината си и иска налагане на минимално наказание. 
 
От фактическа страна, съдът приема за установено следното:
Със заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1081/2013г.  от 12.04.2013 г., издадена от Началник РУ XXXXXXXXXX към ОД на МВР XXXXXXXXXX  обвиняемият М.  бил лишен, на основание разпоредбата на чл. 171, т. 1, буква „д” от Закона за движение по пътищата, от правото да управлява моторни превозни средства за срок до решаване на въпроса за отговорността или заплащане на наложените наказания глоба. Постановлението било връчено на М. на 20.05.2013г., а СУМПС било отнето на 12.04.2013г. Въпреки , че съзнавал, че няма право да управлява моторни превозни средства, след влизането в сила на заповедта за прилагане на принудителна административна мярка обвиняемият М. предприел таква действия на 09.02.2017г. в град XXXXXXXXX.  Така на 09.02.2017г. около 01.35 часа в рад XXXXXXXXXXX, от ПП! Е79 в посока улица „XXXXXXXXXX“  М. управлявал лек автомобил марка „Мазда“, модел „323“ с ДК№ XXXXXXXXXXX. По същото време свидетелите Ц. и Г. – служители в РУ XXXXXXXXX изпълнявали задължението си по контрол за безопасност на движението в района на магазин „XXXXXXXXXX“, град XXXXXXXXXXX. Същите спрели автомобила управляван от М. и извършили проверка. Така установили, че водачът не носи в себе си СУМПС, при което била извършена проверка с АДЧ при РУ XXXXXXXXXX. Служителите на МВР установил, че СУМПС на М. е отнето и на същият е наложена ПАМ отнемане свидетелството за управление до заплащане на глобите и решаване въпроса за отговорността.  На М. бил съставен АУАН №791905/09.02.2017г., като обвиняемият го подписал без възражения и получил препис от същя. На същата дата – 09.02.2017г. около 23.20 часа М. отново предприел управление на същя автомобил. Около 23.20 часа същият бил спрян за проверка от свидетелите В. и Д. – служители на РУ XXXXXXXXX  на улица воден в град XXXXXXXXXX. Полицейските служители извършили проверка на документите на водача М. и установили,ч и същият е без СУМПС. След справка с ОДЧ  било установено, че М. и с отнето СУМПС, вследствие наложена ПАМ. За извършеното нарушение свидетелят витанов съставил на М. АУАН бланков №791861/09.2.2017г. м. подписал АУАН и поручил препис от него без да прави възражения
 
Фактическата обстановка се установи и се потвърди въз основа на следните събрани в хода на наказателното производство доказателства: свидетелските показания на св. Ц., Г., В. и Д.,  прочетените и приобщени писмени доказателства в кориците на досъдебното производство - АУАН № 791905/09.02.2017г.; АУАН № 791861/ 09.02.2017 г.;справка за нарушител/ водач; справка за лице АИС „БДС“; справка за регистрация  МПС; справка за съдимост; писмо до началника на сектор КАТ „Пътна полиция“  към ОД на МВР гр. XXXXXXXXXX;  Писмо от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. XXXXXXXXXXX; АУАН № 1081/ 12.04.2013г.;  НП № 281/13 от 22.04.2013 г.; заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 1081 от 12.04.2013г.; постановление за обединяване на ДП;  справка за правоспособност и налагани принудителни мерки на обвиняемия;  декларация за семейно положение и имотно състояние и автобиография.  както и обясненията на самия обвиняем, депозирани непосредствено пред съда в хода на съдебното следствие, с които същият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение и безусловно признава фактите, изложени в обстоятелствената част на прокурорското постановление по чл. 375 от НПК.
 
След преценка и анализ на всички събрани по делото доказателства, съдът категорично намира и приема, че обвиняемия М.е осъществил от субективна и от обективна страна престъпния състав, предвиден в разпоредбата на чл. 343В, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, тъй като безспорно се установи, че на 09.02.2017 г. в гр. XXXXXXXXXX, при условията на продължавано престъпление е осъществил на два пъти състава на престъплението по чл.343в, ал.3, вр.с ал.1 от НК, като деянията са извършени през непродължителен период от време – в рамките на едно денонощие – при еднородност на вината – пряк умисъл – и при извършването на двете деяния М. е знаел, че му е наложена ПАМ и е лишен от правоуправление, като му е отнето СУМПС и въпреки това е управлява МПС – при една и съща обстановка – в района на град XXXXXXXXXX, управлявайки едно и също МПС, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото го деяние.
За да достигне до този краен правен извод, на първо място, съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите. Същите са подробни, последователни и непротиворечиви, като изцяло и напълно се подкрепят от останалите събрани в хода на производството писмени доказателства, както и от самопризнанието на обвиняемия М..
Безспорно установено е, че двете изпълнителните деяния на продължаваното престъпление са извършени именно при дествието на влизлата в сила  Заповед за прилагане на принудителна административна марка № 1081/2013г. от 12.04.2013г. , издадена от началник РУ XXXXXXXXXX, а именно  на 09.02.2017г. в 01.35 часа и на 09.02.2017г. в 23.20 часа, когато обвиняемият М.  е управлявал лек автомобил „Мазда 323” с peг. № XXXXXXXXXX първо по главен път ПП1 Е79, в посока ул.“XXXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXX и втори път – по улица „XXXXXXXXX“ в посока кооперативния пазар в град XXXXXXXXXXX. В тази посока са показанията на  свидетелите Ц., Г., В. и Д., както и съставените от тяух АУАН.  Тези факти се признават изцяло и от обвиняемия М.,  който в хода на съдебното следствие признава, че напълно осъзнава, че към датата 09.02.2017 г. е неправоспособен водач и поради тази причина няма право да управлява моторно превозно средство.
                                
Субектът на престъпното деяние по чл. 343В, ал. 3 вр. ал. 1 от НК –М. Т. М.  е пълнолетно и напълно вменяемо лице, способно да разбира свойството и значението на постъпките си, да ги ръководи и да ги контролира.
От субективна страна обвиняемия М.  е извършил двете деяния  при форма на вината пряк умисъл. Същият отлично е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици, като същевременно е искал и целял тяхното настъпване. М. е осъзнавал, че след влизане в сила на заповед за прилагане на ПАМ няма повече право да управлява моторни превозни средства, но въпреки това съвсем съзнателно на 09.02.2017 на двъ пъти е придприел действия по управление на МПС.,  с което е осъществил от субективна страна престъпния състав на чл. 343В, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
С извършеното престъпно деяние по чл. 343В, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК  са накърнени обществените отношения, чрез които се осигуряват условия за безопасна употреба на транспортните средства.
Съдът не констатира наличието на отегчаващи вината обстоятелства към датата на извършване на деянието. Към тази дата, обв. В. не е бил осъждан, нито има регистрирани някакви противообществени прояви.
Като смекчаващи вината обстоятелства съдът приема изразеното съжаление и проявената критичност от страна на обвиняемия към извършеното от него деяние, както и демонстрираното от него добро и коректно процесуално поведение, изразяващо се в оказване на пълно съдействие на разследващите органи и на съда за разкриване на обективната истина по случая.
Съдът намира, че  законосъобразно РП Сандански е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки, необходими за приложението на тази норма, а именно – за извършеното от обвиняемия М.  престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода” в размер от една до три години и „глоба” в размер от 200 до 1000 лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер към момента на извършване на престъпленията, към момента на извършване на деянието спрямо него не е бил прилаган института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административна санкция,  както и с деянието не са причинени никакви имуществени вреди. В случая на се налице и предвидените в ал.7 от чл.78а на НК отрицателни предпоставки – а именно – деянието да е извършено в пияно състояние, да е причинено тежка телесна повреда или смърт, или пък да са налице множество престъпления. Макар и обвинянието да е за две отделни деяния, същте по силата на чл.26 от НК престтъвляват едно продължавано престъпление, поради което и е възможно приложението на разпоредбата на чл.78а от НК. 
Предвид изложеното съдът счита, че на обвиняемия М.  следва да бъде наложено наказание в минималния предвиден в закона размер, а именно – „глоба” в размер на 1000,00 лева, още повече, че в хода на съдебното следствие бяха събрани  доказателства за тежкото му финансово състояние, като М. заяви, че не е заплатил глобите толкова време именно поради липса на средства. Съдът отчете и обстоятелството, че към настоящия момент обвиняемия е изплатил наложените му глоби и е получил СУМПС, като наложената ПАМ е отпаднала. 

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът постанови решението си.
 
                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:



