                                   РЕШЕНИЕ№2717
      гр. Сандански, 14.12.2016г.
  В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на четиринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №578 по описа на съда за 2016 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  П. Н. К. – роден на 16.03.1985 г. в Руска федерация, с постоянен адрес: гр. XXXXXXXXX, ж.к. XXXXXXXXX  бл. XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, руски гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, автомонтьор, ЕГН XXXXXXXXXXX за ВИНОВЕН  в това, че  на 18.06.2016 г. около 16,00 часа в гр. XXXXXXXXXXXX в ж.к.»XXXXXXXXXXXXX», върху тревните плащи, находящи се зад блок №XX, управлява моторно превозно средство- мотоциклет марка «Сузуки» без регистрационни табели (№ на рама XXXXXXXXXXX), без да притежава свидетелство за  управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред  за управляване на МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление№15- 0339- 000942/03.07.2015 г. на началника на РУП- XXXXXXXXX, влязло в сила на 08.10.2015 г. .- престъпление по чл.343в, ал.2  от НК, поради което и на основание  чл. 343в,  ал. 2 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.
           На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА  П. Н. К. с установена по делото самоличност да заплати сторените по делото разноски – сума в размер на 67.62 лева по сметка на ОД на МВР XXXXXXXXXX – разноски за възнаграждение на вещи лица.

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 №2717/14.12.2016г. ПО НАХД №578/2016г. 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 Сандански, с което се предлага обв. П. Н. К. от град XXXXXXXXX  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 Сандански редовно призовани  се явява прокурор А.. Същият поддържа предложението, като счита, че е безспорно доказоно извършеното от обвиняемия престъпление от обективна и субективна страна. Намира, че са налице основанията, предвидени в закона същият дабъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание „Глоба“ в предвидения от закона минимум от 1000.00 лева. 
Обв. К.,  редовно призован се явява лично и с редовно упълнмощен защитник. Дава кратки обяснения, не се признава за виновен, твърди, че не е управлява МПС без да е правоспособен, само бил изпробвал ремонтиран от него мотоциклет. Защитника на подсъдимия пледира за оправдаването му. Твърди, че не е изпълне състава на престъплението от обективна страна, доколкото нормата на чл.343в от НК следва да бъде запълнена със съответните разпоредбите от ЗДвП, в който липсвало забрана да се управляват МПС извън пътната мрежа на страната. Излага доводи за това, че разпоредибте на ЗДвП касаят единствено управление на МПС по пътната мрежа, съгласно разпоредбата на чл.1 от закона и управлянието на МПС извън пътищата не подлежи на контрол от страна на органите за контрол на транспорта. Алтернативно пледира за минимално наказание. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обвиняемият П. Н. К. е роден на 16.03.1985 г. в Руска федерация, с постоянен адрес: гр. XXXXXXXX, ж.к. XXXXXXXX  бл. XX, вх. XX, ет.XX, ап.XX, руски гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, автомонтьор, ЕГН XXXXXXXXXX. Същият е правоспособен водач на МПС(моторно превозно средство) категории В, С, АМ, ТКТ.
С наказателно постановление НП №15- 0339- 000942 от 03.07.2015г. обвиняемият К. е санкциониран за това, че е управлявал моторно превозно средство без съответно свидетелство да управление на МПС. Постановлението е било връчено на обвиняемия на 30.09.2015 г. и е влязло в сила на 08.10.2015 г.
На 18.06.2016г.  около 16.00 часа свидетелите А. С. и Р. Н.  – служители в  РУ  XXXXXXXXXX изпълнявали задълженията си по контрол за безопасност на транспорта  в района на ЖК“XXXXXXXX“ в град XXXXXXXXX. Двамата забелязали мотоциклет, който се движел по зелените площи в квартала.  Двамата последвали с патрулния автомобил мотоциклета, който се насочил към един от жилищните блокове. Приближавайки на място установили обвиняемият К., който стоял пред затворен гараж  в блок 19. Полицейските служители поискали от К. да отвори гаража и вътру установили мотоциклет марка „Сузуки% без регистрационни табели. Установявайки, че това е мотоциклетъ, който забелязали да се движи по тревните площи А. и С. попитали калоянов дали той е управлявал същия. К. заявил, че само го изпробвал. Двамата полицейски служители установили, че двигателят на мотоцилета е още топъл. След извършена справка  дажурния в РУ XXXXXXXXX било установено, че калоянов не притежава провоспособност за управление на матоциклет.  Бил извършен оглед на управлявания от обвиняемия мотоциклет и впоследствие назначена техническа експертиза, от която се установява, че същият  е с кубатура на двигатела от 396 куб. см., мощност от 20 KW, като за да го управлява обвиняемият К. следва да притежава правоспособност за категория „А“. 
По късно при извършена проверка било установено, че К. е бил санкциониран по административен ред  за управлянеие на МПС – мотоциклет -  без да е правоспособен водач. 
 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите С.,  Н. и З., както и другите приобщени по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства:  Писмо от Агенция по вписванията гр. XXXXXXXXX до Районен съд Сандански с изх. №517/28.10.2016 г., ведно със справка за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания; Писмо от ОДМВР – XXXXXXXXXX, сектор „Пътна полиция“ – XXXXXXXXXX с рег. №111600-22867/10.11.2016 година, копие на АУАН №017407/18.06.2016 г.; копие на НП №15-0339-000942 от 03.07.2015 г. на началник РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXX; Справка за правоспособност и констатирани нарушения и издадени наложени наказания; Справка за съдимост с рег. №580/21.06.2016 г.; Постановление за провеждане на разследване по общия ред с вх. №1463/2016 от 24.06.2016 г. Справка за регистрация на МПС; Протокол за оглед на местопроизшествие от 28.07.2016 г., ведно с фотоалбум; Постановление за назначаване експертиза от 28.07.2016 г.; Заключение за извършена експертиза; Справка-декларация; Сметка/фактура №61 от 04.08.2016 г. за възнаграждение на вещото лице; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 12.08.2016 г. от П. Н. К.; Автобиография от 12.08.2016 г. от П. Н. К.. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите С. и Н.. Същите по същество се подкрепят и  отчасти от обясненията на обвиняемия и от показанията на свидетеля З.. Твърдението на обвиняемия, че  не е управлявал мотоциклета се опровергават от категоричните показания на полицейските служители, които заявяват, че липчо и непосредствено са възприели движението на управляваният от К. мотоциклет. Индиректно в тази насока са и показанията на свидетеля З., който посочва, че обвиняемия лично ме у казал, че полицаите не го видели да управлява, а след това го открили, без да отрича пред З. обаче, че е управлявал мотоциклета. Обяснениетона обвиняемия съдът приема като защитна версия, не само неподкрепена от събраните доказателства, но и в противоречие както с тях, така и с логиката относно проверка изправността на мотоциклета, която може да бъде установена единствено чрез управлянието му.
 
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 лишен от правоуправление.В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени. Съдът не приема доводите на защитата, че с оглед мястото, където К. е управлява мотоциклета – тревните площи пред жилищните блокове в квартал XXXXXXXXX – за него не важат изискванията на ЗДвП за това, да е правоспособен. Действително, чл.1 от ЗДвП установява правилата за движение по пътищата отворени за обществено ползване Налице в закона са обаче и разпоредбите на Раздел 14-ти, касаещи правилата за движение в жилищна зона, където забранява преминаването на МПС през паркове, градини и детски площадки – чл.62, т.5 от ЗДвП. Наличието на подобна забрана според съда е ясна индиция, че правилата за движение и изискванията за правоспсобност на водачите съгласно ЗДвП действат и при движение в посочените места.  
При така установеното съдът приема, че обвиняемият К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в,ал.2 от НК, като на 18.06.2016 г. около 16,00 часа в гр. XXXXXXXXXX в ж.к.»XXXXXXXXX», върху тревните плащи, находящи се зад блок №19, управлява моторно превозно средство- мотоциклет марка «Сузуки» без регистрационни табели (№ на рама RМ400-102040), без да притежава свидетелство за  управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред  за управляване на МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление№15- 0339- 000942/03.07.2015 г. на началника на РУП- XXXXXXXXXX, влязло в сила на 08.10.2015 г. К. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.
	Причините и условията за извършване на деянието от К. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

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. Обвиняемият  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  баланс на  смекчаващи и отегчаващите вината обстоятелства в минималния предвиден от закона размер 1000лв.
На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът възложи разноските сторени в хода на поризводството на обвиняемия.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си. 

				РАЙОНЕН СЪДИЯ:





