                                                  П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2220

                                               гр. Сандански, 14.07.2017 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на четиринадесети юли, през  две хиляди и седемнадесета, наказателно отделение, трети състав:
 	              	                  
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Галина Герганова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 724  по описа на съда за 2016 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия З. А. Д., роден на 23.7.1996 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес: с. XXXXXXXXX, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, автомонтьор, ЕГН XXXXXXXXXX  ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 23.06.2016 г., в около 21,00 часа, в с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, в посока към оранжериите, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Пиаджио АПЕ 50“ с рама №XXXXXXXXXXXX, без поставен на него регистрационен номер и без да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство и в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление рег. №16-0339-000097/10.02.2016 г.  на Началника на РУП-XXXXXXXXXXXX към ОД на МВР- XXXXXXXXXX, влязло в сила на 26.05.2016 г. за управление на моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС -  престъпление по чл.343в ал.2  от НК,  поради което и на основание 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. 

  На основание чл.111, ал.1 от НПК вещественото доказателство по делото -  1 /един/  брой мотопед марка „Пиаджио АПЕ 50“ с рама №XXXXXXXXXXX, без поставен на него регистрационен номер, собственост на Н. Д. П. от град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXX и регистриран в системата на МВР на името на М. И. Х. от с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXXX, който мотопед е оставен на съхранение в РУП-XXXXXXXXXX, да се върне на собственика П. или упълномощено от него лице, след влизане на решението в сила.
На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА  З. А. Д., с установена по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка РССандански сторенит в хода насъдебното производство разноски за вещо лице в размер на 125.22 /сто двадесет и пет лева и 22 ст./ 
Присъдата подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от ден пред ОС Благоевград.

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:




 МОТИВИ към ПРИСЪДА N2220 от 14.07.2017г. по НОХД № 724/2016г. по описа на РС-Сандански
 	РП-Сандански е сезирала съда с обвинителен акт срещу З. А. Д. от село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX с обвинение за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК, за това, че На 23.06.2016 г., в около 21,00 часа, в с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, в посока към оранжериите, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Пиаджио АПЕ 50“ с рама №XXXXXXXX, без поставен на него регистрационен номер и без да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство и в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление рег. №16-0339-000097/10.02.2016 г.  на Началника на РУП-XXXXXXXXX към ОД на МВР- XXXXXXXXXXX, влязло в сила на 26.05.2016 г. за управление на моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС -  престъпление по чл.343в ал.2 НК.
Представителят на прокуратурата в съдебно заседание поддържа предявеното обвинение и пледира по него подсъдимият да бъде признат за виновен, като, поради наличие на законовите основания на чл. 78а ал.1 от НК – след като са възстановени причинените от деянието вреди, макар и несъставомерни -  да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание- глоба в размер 1500 лева, в полза на държавата, при превес на отегчаващи  отговорността обстоятелства, каквито са извършеното нарушение, сега веча въздигнато в престъпление – управлението на МПС, което не е регистрирано по предвидения от закона ред, настъпилото ПТП, извършените от обвиняемия други нарушение по ЗДвП. 
Подсъдимият редовно призован се  явява в съдебно заседание лично и с редовно упълномощен представител. Признава вината си и изразява съжаление. Желае да възстанови причинените вреди за да се възползва от разпоредбата на чл.78а от НК. Защитникът му също не оспорва изложената в обвинителния акт фактическа обстановка. Пледира Д. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер, с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки. 
 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, по фактите прие следното:
Подсъдимият З. А. Д., роден на 23.7.1996 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес: с. XXXXXXXXXX, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, автомонтьор, ЕГН XXXXXXXXXXX.
 Подсъдимият не е правоспособен водач. С Наказателно постановление №16-0339-000097/10.02.2016г. на Началник РУ XXXXXXXXXX на Д. е  наложено административно наказание за управление на МПС без да е правоспособен водач. Постановлението е било връчено на подсъдимия  на 18.05.2016г. и е влязло в сила на 26.05.2016г. 
Подсъдимият закупил от неизвестно лице мотопед марка „Пиаджио АПЕ 50“ с рама №XXXXXXXXXX. Мотопедът бил без табели и нямал никакви документи. В хода на разследването се установи, че мотопедът е рагистриран на името на М. И. Х. от село XXXXXXXXXX, който на 15.08.2012г. го продал на Н. Д. П. от град XXXXXXXXXXX. Впоследствие липсват данни и доказателства затова, мотопедът да е промянел своя собственик.
На 23.06.2016г. Д. решил да се повози със своя приятел В. С. с посочения по-горе мотопед. Същият се качил заедно със С. на мотопеда - марка „Пиаджио АПЕ 50“ с рама №XXXXXXXXXX – и предприел управление на същия в село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX. Около 21.00 часа на същата дата подсъдимия и С. пътували с мотопеда по пътя от село XXXXXXXXX за село XXXXXXXXXXX. На изхода на селото, в близост до оранжериите поради високата скорост и пясъка по пътното платно, при предприета от Д. маневра за обратен завой същият предизвикал ПТП. При падането двамата – Д. и С. получили контузни – охлузни рани на крайниците с леко кръвотечение. Самият мотопед също бил повреден – счупени били някои от пластмасовите елементи, като стойността на причинените вреди възлиза на 85.40 лева.  Тъй като от нанесените наранявания Д. и С. изпитвали силна болка се обадили на свидетеля С., който ги транспортила до ЦСМП XXXXXXXXXX. След извършен преглед и като било установено чи липсват сериозни наранявания Д. и С. били освободени. Междувременно от ЦСМП уведомили дежурния в РУ XXXXXXXXXXX за двамата пострадали и на място в ЦСМП били изпратени полицейски служители – свидетелите Н. и С..  На място двамата провеле биседа с Д. и С., като установили, че ПТП-то е придизвикано от Д. при управление на мотопед в района на село XXXXXXXXXX. След извършена справка служителите на РУ XXXXXXXXXXXXX установили, че Д. е неправоспособен водач, поради което на същият бил съставен АУАН за това нарушение. При проведена по-късно проверка се установило, че Д. е управлявал мотопеда като неправоспособен след като е бил наказан за такова деяние по административен ред и преди да е изтекла една година от това наказание. Било образувано досъдено производство,  входа на което Д. доброволно предал в РУ XXXXXXXXXXXX използваният от него мотопед.  
Горните факти съдът намери за доказани от показанията на свидетелите Н., С. и С., дадени в хода на додъсебното произовдство и прочетени със съгласието на подсъдимия и неговия защитник на основание чл.281, ал.5, вр. с  ал.1, т.5 от НПК,  показанията на свидетелите Т., М. , С. и П., дадени в хода на съдебното производство, обяснениято и признанието на подсъдимия Д.,  заключението на приетата по делото съдебно-оценителна експертиза,   както и от писмените доказателства по делото- Служебна бележка удостоверяваща връчване на НП /л.8/; Справка за нарушител/водач /л.9-10/.; Препис от НП № 16-0339-000097 /л.11/; Препис от АУАН с бл. № 017412 /л.12/; Справка за лице от АИС-БДС – 2 бр. /л.13- 14/.; Справка за съдимост на подсъдимия Д. с рег. № 601 /л.17/; Справка от ОДМВР-XXXXXXXXXXX за нарушител/водач за З. Д. /л.20-22/; Протокол за доброволно предаване от 27.09.2016 г. /л.30/; Протокол за оглед на веществено доказателство от 27.09.2016 г. /л.31/ ; Справка за регистрация на МПС /л.32/; Декларация за семейно, имотно и материално положение /л.36/; Автобиография на подсъд. Д. /л.37/.
 При така приетите за установени факти, от правна страна, съдът намира че от обективна и субективна страна подсъдимият Д. е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК, за което е обвинен. Безспорно е, че към момента на извършване на деянието Д. е бил неправоспособен водач, което обстоятелство се установява от представената справка от ОД на МВР XXXXXXXXXX и показанията на свидетелите. Безспорно е, че същият е извършил деянието в едногодишен срок от наказването му за същото деяние – управление на МПС без да е правоспособен водач, като Д. е бил наказан с №16-0339-000097/10.02.2016 г.  на Началника на РУП-XXXXXXXXXX, връчено му на 18.05.2016г. и влязло в сила на 26.05.2016г. Безспорно е също така, че подсъдмят  е бил наясно с обстоятелството, че извършва деянието в едногодишния срок от наказването му по административен ред. 
Ето защо, за предявеното с обвинителния акт престъпление съдът призна подсъдимия Д. за виновен.
С оглед на наказанието, което се следва на този подсъдим, съдът отчете следното: За престъплението, за което призна Д. за виновен законът предвижда наказание до от една до три  години лишаване от свобода към момента на извършването му, като същото е умишлено по своя характер. Към момента на извършване на деянието Д. не е бил осъждан и освобождаван от наказателна отговорност. 
С оглед на това и като отчете,че  в хода на производството дюлгеров възстанови причинените вреди на собственика на използваното от него МПС, съдът намира, че няма основание да не приложи нормата на чл.78а от НК, поради което освободи подсъдимия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание- глоба, в размер на 1300 лева.
Размерът на глобата съдът съобрази със установените по делото обстоятелства – причинено ПТП, от което е пострадало и друго лице, управление на МПС, което е биз регистрационни табели, както и обстоятелството, че Д. и преди това е бил санкциониран за същите по вид деяния – управление на МПС без дае правоспособен водач. 
С оглед на това, съдът определи размера на административното наказание „глоба”, при  превес на отегчаващите вината обстоятелства над предвидения от закона минимум, като счита, че с него ще бъдат постигнати целите на административно-наказателната репресия, визирани в чл.12 от ЗАНН.
С оглед изхода от производството на основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимия Д. да заплати сторените в хода на производството разноски. 
Съдът също така постанови веществените доказателства по делото – мотопед марка „Пиаджио АПЕ 50“ с рама №XXXXXXXXX, съхраняван в РУ XXXXXXXXXXX  да бъде върнат на собственика или упълномощено от него лице след влизане на присъдата в сила.

По горните мотиви, съдът постанови своето решение.
                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 



