                                   РЕШЕНИЕ№1961
      гр. Сандански, 09.09.2015г.
  В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на девети семтември през две хиляди и петнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ
при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело № 466 по описа на съда за 2015 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия Б. Р. З., роден на 20.10.1992 г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес в град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан,  с ЕГН XXXXXXXXXXXX,  ЗА НЕВИНОВЕН в това, че: на  01.06.2011г. около 00.15 часа ПО УЛ.“XXXXXXXXXX“ град XXXXXXXXXX, срещу „XXXXXXXXXXXXX“ е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „Априля“ 50, с ДК№ XXXXXXXXXXX  без да притежава съответно свидетелство за управление на това МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство с наказателно постановление № 1886/2010г. на началника на РУ на МВР XXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 26.02.2011г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК, вр.чл.9, ал.2 от НК  ГО ОПРАВДАВА.           
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 №1961/09.09.2015г. ПО НАХД №466/2015г. 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 Разлог,с което се предлага обв. Б. Р. З. 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 Разлог редовно призовани не се явява представител.
Обв. Б. З., редовно призован се явява лично. Същият не оспорва констатациите и фактическата обстановка, изложена в постановлението на РР Разлог. Заявява, че е наясно с извършеното от него и съжалява, но също така посочва, че за това нарушение и  наказан с НП №№1701/2011г. от 13.06.2011г. и дори вече е заплатил наложената му глоба.  
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обв. Б. Р. З. е роден на 20.10.1992 г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес в град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан,  с ЕГН XXXXXXXXXXXX. Същият  е правоспособен водач на МПС категория В и АМ, съгласно справка от ОД на МВР XXXXXXXXXXXXX. За обвиняемият са налице данни за извършени нарушение по ЗДвП и наложени наказания. 
За управление на МПС без да е правоспособен водач на 31.10.2010г. З. бил санкциониран по административен ред с НП №1886/2010г. на Началник РУП XXXXXXXXXXXX, което било връчено на З. на 18.02.2011г. и влязло в сила на 26.02.2011г. Следва да се посочи, че нарушението на обвиняемият било управление на МПС без същият да притежава каквато и да е правоспособност. На 28.02.2011г. на същият било издадено СУМПС за управление на МПС категория В и АМ. 
На01.06.2011г. свидетелите В. и П. изпълнявали задълженията си по контрол на автомобилното движене в град XXXXXXXXXXX. Около 00.15 часа двамата спрели за проверка мотоциклет м. „Априля“ с ДК№ XXXXXXXXXXX, движещ се по улица „XXXXXXXXXXXXXXX“. Свидетелите установили, че мотоциклета се управлява от обвиняемия З.. При проверка на документите на водача установили, ч същият не притежава правоспособност за управление на мотоциклет – категория А. Предвид констатираното на З. бил съставен АУАН №1701/01.06.2011г., бл. №948397, в който било описано, че същият управлява мотоциклет, без има притежава съответната правоспособност. Препис от АУАН, който бил съставен в присъствие на обвиняемия бил връчен на З.. На 13.06.2011г. въз основа на така съставения АУАН било издадено НП №1701/2011г. в което било описана идентична на АУАН фактическа обстановка и на обвиняемия З. било наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева за управление на МПС, за което не притежава правоспособност. Постановлението е влязло в законна сила на 14.02.2-12г.  На 05.02.2015г. – три години след влизане в сила на НП било образувано ДП №339-ЗМ-55 по описа на РУП XXXXXXXXXX, с постановление на прокурор от РП Сандански, въз основа на АУАН №1701/2011г. от 01.06.2011г. и докладна записка, съгласно която към момента на установяване на нарушението  З. е бил в едногодишен срок от наказването му по административен ред за също такова нарушение.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства - показанията на свидетелите В. и П., приобщени по реда на чл.281 от НПК, обясненията на подсъдимия З. и  другите,  приобщени по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства: Докладна записка с № 339ЗМ-55/15 от 02.02.2015 г.; АУАН № 1701/01.06.2011 г.; Наказателно постановление № 1886/10 от 10.11.2010 г.; Справка за нарушител/водач; Справка за съдимост № 95 от 10.02.2015 г.; Справка в централна база КАТ по рег.номер подобен на XXXXXXXXXXX, изготвена на 23.02.2015 г.; Автобиография от 21.03.2015 г.; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние;  Постановление гр. Разлог от 15.05.2015 г.
Съдът намира, че на са налице противоречия или неясноти, които да налагат подробно обсъждане на събраните доказателства поотделно.
От изложеното става ясно, че на 01.06.2011г. З.  е управлявал МПС – мотоциклет марка „Априля 50“ , с ясното съзнание, че вече е бил наказван по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление. 

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 наказван и че не е правоспособен. В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени.
Установява се по делото, че З. е изпълнил от обективна и субективна страна  състава на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК,, като на 01.06.2011г. около а именно: на  01.06.2011г. около 00.15 часа ПО УЛ.“XXXXXXXXXXX“ град XXXXXXXXXXXX, срещу „XXXXXXXXXXXXX“ е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет „Априля“ 50, с ДК№ XXXXXXXXXXXX  без да притежава съответно свидетелство за управление на това МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство с наказателно постановление № 1886/2010г. на началника на РУ на МВР XXXXXXXXXXXXX, влязло в сила на 26.02.2011г.
От друга страна, налице са основание за оправдаване на обвиняемия З. за извършеното от него деяние съгласно разпоредбата на чл.24, ла.1, т.6 от НК. Съгласно посочената разпоредба не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато същото лице, за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязло в сила постановление или присъда. Безспорно е, че за същото деяние З. е бил наказан по административен ред. Забрана да се ангажира едновременно административна и наказателна отговорност  е налице и предвид установените едни и същи факти. Съгласно решението по делото „Ц. Ц. срещу България” от 14.01.2010 г. на ЕСПЧ, с което  е прието, че  админинстративнонаказателните  производства по ЗАНН попадат в обхвата на  израза „наказателно производство”, използван от чл.4, т.1 от Протокол №7  към Конвенцията. В цитираното решение и посочено, че съдът следва да се абстрахира от правната характеристика на  нарушението, според вътрешното законодателство  и да вземе предвид смисъла на понятието „ наказателно производство” съгласно изяснения му автономен такъв в Конвенцията. Единствена отправна точка за съда следва да бъдат фактите, на които се основават двете производства. При идентичност на тези факти   и образуване на първото по време производство  прави недопустимо ангажирането на другия вид отговорност. В противен случай би се стигнало до нарушение на разпоредбата на чл. 4, т.1 от Протокол №7  към Конвенцията.

По изложеното и съдът намира, че обвиняемият З. следва да бъде оправдан по повдигнатото обвинение, доколкото обстоятелствата обосноваващи извода на съда станаха известни при даване на обяснения от същия и съдът, вместо да прекрати наказателното производство се произнесе с акт по същество.  
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:
















