


                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2552

                                            гр. Сандански, 16.10.2019 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на шестнадесети октомври, през  две хиляди и деветнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	                                     
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                                                                        
             и при участието на секретаря Михаела Петрова и прокурора Иван Калоянов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 384  по описа на съда за 2019 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото,


                                                               ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия А. Г. Б. – роден на 11.02.1992 г. в гр. XXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, със средно образование, женен,  неосъждан, работи в транспортна фирма, с ЕГН XXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2019 г. около 10,40 часа в гр.XXXXXXXXX на площад „XXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXX“, е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка и модел „Хонда КТ04 " с рег.№XXXXXXXXX, без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №18- 0339- 000665/2018 г. на началника на РУ - XXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 16.10.2018 г.- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК,  поради което и на основание чл.359, ал.1 от НПК, вр. с  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 протестиране и обжалване в 15 /петнадесет/ - дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ Присъда № от  постановена по НОХД №384/2019г. по описа на РС Сандански: 
РС Сандански е внесла обвинителен акт срещу А. Г. Б. от град XXXXXXXXX  за  престъпление  по чл. 343 в ал.2 от НК.
В съдебно заседание подсъдимия Б. се явява лично е с упълномощен защитник. Дава обяснения. Посочва, че възникнала спешна необходимост да се придвижи с мотоциклета. Изразява съжаление. Представя доказателства за започнато обучение за придобиване на правоспособност като водач на МПС.    В последната си дума моли за по ниско наказание.
Защитника на подсъдимия Б. счита делото заизяснено от фактическа страна. Пледира за това Б. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на администратино наказание  в минимален размер, предвид многобройните смекчаващи вината обстоятелства – чисто съдебно минало, младата възраст, изразеното съжаление и започнатото обучение за придобиване на правоспособност. 
Представителя на РП Сандански поддържа повдигнатото обвинение, като счита същото за доказано по несъмнен начин от обективна и субективна страна. Излага доводи за наличието на предвидените в чл.78а от НК предпоставки, поради което иска от съда, след като признае Б. за виновен, да го освободи от наказателна отговорност с налгане на административно наказание в минимален размер. 
Въз основа на събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, съдът намира за установено следното:
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:
Подсъдимият А. Г. Б. е роден на 11.02.1992 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, със средно образование, женен,  неосъждан, работи в транспортна фирма, с ЕГН XXXXXXXXX. Видно от справка от Началника на РУ XXXXXXXXX, приложена по делото Б. е неправоспособен водач.  От справката за съдимост на подсъдимия се установява, че същият е с чисто съдебно минало и не е  освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. От приложената по делото справка за нарушител водач за подсъдимия Б.  се установява, че срещу него са издадени общо 4 наказателни постановления за времето от 2013 до 2019г., повечето от които за управление на МПС без същият да е правоспособен. Последното  наказателно постановление е №18-0339-000665 от 14.05.2018г.  е  влязло в сила на 16.10.2018г., като се него Б. е наказан за управление на МПС без да е правоспособен водач. 
Подсъдимия предприел управление на МПС, въпреки че знаел, че е неправоспособен водач, и че е наказван за същото такова деяние – управление на МПС без правоспособност с влязло в сила НП. Така на 21.06.2019г. Б. привел в движение мотоциклет марка и модел „Хонда КТ04“ с рег. № XXXXXXXXXX и се управлявал същия по пътната мрежа в град XXXXXXXXXXX. Около 10.40 часа на същата дата подсъдимия се движел в района на площад „XXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXX“.  Бил забелязан от свидетелите Б. и С. – служители на РУ XXXXXXXXXXXX. Тъй като подсъдимият бил без каска полицейските служители му подали знак  да спре. Б. не се подчинил и вместо това продължил движението си, опитвайки да избегне проверката. Б. и С. се качили в патрулния автомобил и последвали подсъдимия. Тъй като не успяли да го застигнат  и след като разпознали Б., полицейските служители издирили телефонния  му номер  и му позвънили, като му разпоредили да се яви в РУ XXXXXXXXXX. В района на РПК XXXXXXXXXXX бил открит изоставения мотоциклет. Около 11.55 часа Б. се явил в РУ XXXXXXXXXX, където от свидетеля В. – мл. автоконтрольор при РУ XXXXXXXXX му бил съставен АУАН серия Д, бл.№799457/21.06.2019г. за констатираното управление на МПС без Б. да е правоспособен водач. АУАН бил съставен в присъствието на подсъдимия, който го подписал и получил препис от него без възражения. Предвид установеното при справка относно регистрацията на Б. предходно наказване по административен ред с НП №18-0339-000665/2018г. за управление на МПС без правоспособност било образувано БП и впоследствие внесен обвинителен акт срещу Б. за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.  
Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена от събраните писмени и гласни доказателства. Безспорно е, че подсъдимият Б. е неправоспосбен водач, който е наказван по административен ред в едногодишен срок преди деянието за управление на МПС без правоспособност, за което е прадедан на съд. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Б., С. и В. относно възприетите от тях обстоятелства – а именно – управлението на МПС от страна на подсъдимия на посочените в обвинителния акт дата и място. Свидетелските показания са пълни, последователни, непротиворечиви и взаимно допълващи се, като освен това се подкрепят и от събраните по делото писмени доказателства и обясненията на  подсъдимия. Самият подсъдим не оспорва свидетелските показания и изложената в обвинителния акт фактическа обстановка. 
ОТ ПРАВНА СТРАНА:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност не се изисква друг вредоносен резултат. Това обстоятелство обаче в никакъв случай не води до извод, че обществената опасност на деянието е явно незначителна. За съставомерността на това престъпление е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки, деецът осъществява признаците на престъплението. В случая, деянието е осъществено, като подсъдимият е управлявал на посочените дата и място мотоциклет  марка и модел „Хонда КТ04“  с рег. № XXXXXXXXXX, без съответно свидетелство за управление на МПС  в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 18-0039- 000665/2018г., влязло в сила на 16.10.2018 г.
 
 
 
 
От субективна страна деянието е извършено виновно, при форма на вината пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасните последици и пряко е целял тяхното настъпване.
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 съшото е умишлено по своя характер. Подсъдимият Б.  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. По 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  превес  на смекчаващите над  отегчаващите  вината обстоятелства в минимален размер, а именно – 1000 лева. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита младата възраст на подсъдимия и чистото му съдебно минало, което обаче се явява и задължителна предпоставка за приложението на чл.78а от НК, изразеното съжаление и започнатото обучение за придобиване на правоспособност като водач на МПС. 
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 
				РАЙОНЕН СЪДИЯ:





