
 

МОТИВИ

                   

                                                    09.09.2020г.

           по Адм.наказателно дело №404/2020г. по описа на РС- Смолян

 

   В  РС-Смолян  е внесено  постановление с  предложение за освобождаване  на  обвиняемия Д. В. Д. ,
ЕГН**********, роден на ****г. в гр.С.,  ЗА  ВИНОВЕН  В  ТОВА  ЧЕ:

      На 01.07.2019 год., в около 00:25 часа, в гр.Смолян, на ул. „****", на отбивката преди кръстовището
за Областен отдел „Автомобилна администрация" и „АРЗ" - Смолян, в едногодишен срок от
наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното
свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление №...... год., издадено от Началник
на РУ - Смолян, влязло в закона сила на 13.11.2018 год., е извършил такова деяние, като е управлявал
моторно превозно средство - лек автомобил марка „***" с поставени регистрационни табели с № *** и №
**** /издадени за друго моторно превозно средство/ без да притежава съответното свидетелство за
управление на моторно превозно средство, като деянието представлвява престъпление по чл.343в,
ал.2 от НК.

      В  съдебно  заседание обвиняемият  Д. В. Д. се  явява  лично. Признава се за виновен   по 
повдигнатото  обвинение.  Поддържа налагане  на  минимално по размер наказание.

  Представителят  на  РП-Смолян  поддържа  обвинението,  като  пледира  налагане  на   
административно  наказание глоба в размер на 1000 лева.

     От фактическа страна се установява, че през 2018 год. обвиняемият Д. Д. бил неправоспособен
водач на моторни превозни средства, не му било издавано свидетелство за управление на моторни
превозни средства (СУМПС).

На 03.10.2018 год. без да е правоспособен водач е управлявал лек автомобил марка и модел „****“ с
рег.№***, от с.Д., през ул. „***“ в гр.Смолян до супермаркет „***“, находящ се на ул. „***“ в гр.Смолян. Това му
деяние съставлявало нарушение по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и било установено от
контролните органи. за последното му бил съставен Акт за установяване на административно нарушение с
№ **** от 03.10.2018 год.

Обвиняемият Д. е наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство без
да е правоспособен водач, представляващо нарушение по чл.150 ЗДвП Издадено е Наказателно
постановление №*** год., влезнало в сила на 13.11.2018 год.

След издаване на горното Наказателно постановление на 30.06.2019 год. обв.Д. Д. решил да вземе и
управлява лек автомобил марка „***“, собственост на неговите приятели непълнолетните св.К. С.и св.К. Д.,
които през месец юни 2019 год. го закупили от К. Б.от гр.Ч., но не го прехвърлили по предвидения в закона
ред /с писмен договор с нотариална заверка на подписите/ и същият не бил пререгистриран в Сектор „ПП“
при ОДМВР – Смолян. Тъй като автомобила бил без регистрационни табели, бракуван, на автомобила
отпред била поставена регистрационна табела с № ****, а отзад - регистрационна табела с №***, които били
издадени за други моторни превозни средства.

На 30.06.2019 год. около 18,00 часа свидетелите К. С. и К.   Д., заедно с обв.Д. Д. се срещнали и взели
посочния по-горе автомобил., като към тази дата Д. все още не бил държал изпит за правоспособност от
която и да е категория, нито съответно му било издавано свидетелство за управление на моторни превозни
средства (СУМПС). Тъй като  обвиняемият Д. Д. карал курс за придобиване на правоспособност като водач
на МПС, преминал част от обучението, решил той да управлява автомобила.   

Тримата се качили в лекият автомобил, като обв.Д. седнал на шофьорската седалка и потеглил в
посока гр. Смолян.

Обвиняемия управлявал автомобила в посока околовръстното шосе, където на отбивката преди
кръстовището за  „Автомобилна администрация и „АРЗ“ – Смолян колата се повредила и обвиняемия спрял.
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На място пристигнал дежурен полицейски наряд по „Пътен контрол“ и било констатирано,  че обвиняемият е
 неправоспособен водач, след което бил задържан за срок до 24 часа. 

Предвид така установената фактическа обстановка, която е безспорна и от събраните доказателства,
обсъдени в съвкупност-  писмени и гласни се установява, че с деянието си от обективна и субективна страна
обвиняемият Д. В. Д. е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. А наказателното
постановление №18- 1862-000027 от 16.10.2018г., влезнало в сила на 13.11.2018г., посочено по- горе, с
което на Д. Д. е наложено административно наказание  за нарушение  на чл.150 от ЗДвП, , тъй като е
управлявал ППС без да е правоспособен водач., показанията на разпитаните свидетели К. П. М. , К. С., К. Д.,
признанието на обвиняемия.

От субективна страна обвиняемия е знаел, че към инкриминираната дата не притежава свидетелство
за управление на МПС, тъй като въобще не му е издавано такова. Знаел е, че е наказван по
административен ред за управление без свидетелство за управление на МПС и че наказателното
постановление е влязло в сила на 13.11.2018 год., тъй като му било връчено лично на 04.11.2018г., видно от
отбелязването.. Въпреки последното,  на 01.07.2019 год. отново е управлявал моторно превозно средство
без налично СУМПС, съзнавал е общественоопасния характер на своето деяние, както и последиците, които
могат да настъпят, създавайки опасност за движещите се лица, водачи на МПС.

При определяне на наказанието като смекчаващи вината обстоятелства съдът взема предвид
направеното самопризнание, изразеното съжаление към извършеното, чистото съдебно минало, младата му
възраст. Като отегчаващи обстоятелства съдът взема предвид, че Д. се е опитал да се укрие, както и че
управлявоното МПС е било  с поставени регистрационни табели, които не са били за същото МПРС, а за
друго такова.

За престъплението по чл.343в, ал.2 от НК е предвидено наказание „лишаване от свобода“ от една до
три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева. Обвиняемият не е осъждан, не е освобождаван
от отговорност по реда на чл. 78а от НК и от престъплението не са причинени имуществени вреди, поради
което съдът намира, че са налице основанията за прилагане на разпредбата чл. 78а от НК, като обв.Д. се
освободи от наказателна отговорност и му бъде наложено адмитистративно наказание за извършеното от
него престъпление.

     С така наложеното наказание – административно наказание глоба съдът намира, че ще се постигнат
целите на наказанието спрямо Д., предвидени в разпоредбата на чл.36 от НК - да се поправи и
превъзпита към спазване законите и добрите нрави, както и да се въздейства предупредително върху
него.

     Мотивиран от горното, съдът постанови Решението си.
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