                                        РЕШЕНИЕ№1424
                                            гр. Сандански, 12.05.2017г.
                                     В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на дванадесети май, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Венета Петрова, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №293 по описа на съда за 2017 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  Ц. И. Б.,  роден на 27.09.1991 г. в гр. XXXXXXXXX,  с постоянен адрес  в село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин,  със средно образование, неженен, неосъждан, работи като шофьор в ДАМТН,  ЕГН XXXXXXXXXXX  за ВИНОВЕН  в това,  че на 11.03.2017 г. около 08, 15 часа, по ПП-1 „Е-79“ в района гр. XXXXXXXXX, бензиностанция „XXXXXXXXX“ в посока с. XXXXXXXXXX, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка и модел “Рено Канго“ без регистрационни табели с номер на рамата XXXXXXXXXXXXX, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл.140 ал.1 от ЗДвП, съобразно който - „по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани  и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“, чл.2 от Наредба № І-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, а именно: “Моторни превозни средства и ремаркета, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране в структурните звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР по постоянен адрес на собственика-за физически лица, или по адреса на регистрация в съда и в регистър БУЛСТРАД, съответно в Търговския регистър- за стопанските субекти“ и чл.3 ал.2 от Наредба №І-45 от 24.03.2000г., а именно: “Моторни превозни средства и ремаркета се регистрират в 14 дневен срок от придобиването на собствеността или оформянето на вноса от съответният митнически орган - престъпление по чл.345 ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание  чл. 345,  ал. 2, вр. с ал.1 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.
           
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 №1424 от 12.05.2017г. по  АНД № 293/2017 г. наРС Сандански

Производството е образувано по внесено от Районна Прокуратура  Сандански постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на Ц. И. Б. от село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX за извършено от него престъпление от общ характер, а именно по чл. 345, ал. 2, вр. с ал.1  от НК. В диспозитивната част на постановлението е посочено, че обвиняемият Б. е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка и модел „Рено Канго“, негова собственост без регистрационни табели, с номер на рама XXXXXXXXXXXX, което не е регистрирано по надлежния ред.
В съдебно заседание представителят на Районна прокурора – Сандански поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемата Ж. наказание “глоба” в размер от 1200 лева, предвид наличието на предишни нарушения по ЗДвП на обвиняемия Б..
В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и с упълномощен представител.  Дава обяснения относно деянието. Иска от съда да не го осъжда и да наложи глоба в минимален размер. Защитникът на нарушителя излага аргументи относно наличието на предпоставки за приложението на чл. 78а от НК, не оспорва изложената фактическа обстановка. Иска от съда да наложи минимално наказание на обвиняемия с оглед направеното признание, чистото минало и младата му възраст. 

След преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият Ц. И. Б. е роден на 27.09.1991 г. в с. гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес и настоящ адрес: с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, със средно, неженен, неосъждан, работи като шофьор в ДАМТН, с ЕГН - XXXXXXXXXX.
Видно от приложените по делото писмени доказателства – свидетелство за регистрация на МПС първа и втора част издадени в Австрия, както и писмен договор за покупко-продажба в оригинал и превод, на 12.02.2017г. бащата на обвиняемия Б. – И. Б. – закупил от австрийски гражданин автомобил „Рено Канго“ с  номер на рама №XXXXXXXXXXX. Липсват данни, кога автомобила и въведен на територята на България.  Преди автомобилът да е регистриран – постоянно или временно – и да му бъдат поставени регистрационни табели обвиняемият предприел управление на същия. На 11.03.2017г. сутринта обвиняемия привел автомобила в движение и се отправил в посока село XXXXXXXXXX. При управление на автомобила  по главен път ПП1, Е79 в района на град XXXXXXXXXXX, бензиностацния „XXXXXXXXXX“ Б. бил спрян за проверка от служители на РУ XXXXXXXXXXX – свидетелите П. Р. и А. Х.. Същите установили, че автомобилът е без регистрационни табели, като при поискване водачът Б. не успял да представи документи за регистрацията на автомобила.  Била извършена и проверка по номер на рама на автомобила, която също потвърдила липсата на регистрация за МПС. 
Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в досъдебното производство и присъединени на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства – обясненията на обвиняемия Б. и показанията на свидетеля Р. и Х..  В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка.
Съдът намира, че събраните и обсъдени по този начин доказателства по делото са непротиворечиви и взаимно допълващи се и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешното убеждение на съда и обосновават решението му в следния смисъл:  
След преценка на всички доказателства, релевантни за делото, съгласно чл. 14 от НПК, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема, че с горното деяние обвиняемият Ц. Б.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 345, ал. , вр. с ал.1 от НК, а именно: на 11.03.2017 г.  около 08.15 часа по главен път ПП1, Е79 в района на град XXXXXXXXXX, бензиностанция „XXXXXXXXXX“ в посока село XXXXXXXXXXX  е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка и модел „Рено Канго“ с номер на рама № XXXXXXXXXXX   без регистрационни табели , което не е регистрирано по надлежния ред.  Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства които са регистрирани и с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.  Същевременно с Наредба №I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчетапускането и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени о тях е уреден начина и задължението за регистрация на МПС, преди  въвеждането им в движение по отворените за ползване пътища. Така съгласно чл.2 от цитираната наредба МПС, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване задължително се регистрарат  в структурните звена на „Пътна полиция“ по адреса на собственика. 
Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:
-за престъпление по посочената квалификация законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до една година или „глоба“ от  500 /петстотин/  до 1000.00 /хиляда/ лева,
-обвиняемият е осъждан за престъпления от общ характер, но реабилитиран на основание чл. 88а, ал. 1 от НК и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК
-от престъплението не са настъпили имуществени вреди.
От субективна страна деянието е извършено с вина под формата на пряк умисъл, тъй като обвиняемото лице е съзнавало, че управляваното от него МПС не е регистрирано по надлежния ред, но въпреки това е управлявал МПС. 
При определяне на наказанието, съдът отчете високата степен на обществена опасност на деянието - управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред и сравнително ниската степен на обществена опасност на дееца - същия е с чисто съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Съдът приема като смекчаващи вината обстоятелства направените от обвиняемото лице самопризнания, съдействието, което е оказал в хода на досъдебното производство и изказаното от него съжаление за стореното. Като смекчаващо отговорността обстоятелство съдът възприема и младата възраст на  обвиняемия.
Съобразявайки изложените обстоятелства, съдът счита за справедливо и съответно на извършеното от обвиняемия деяние на същото да бъде наложено наказание в размер на минимума на предвидената в разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК глоба, а именно 1000 /хиляда/ лева. С оглед на изложеното съдът намира, че така определеното наказание ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието у нарушителя и ще окаже своята възпираща и превъзпитателна роля и у другите членове на обществото, както и ще бъдат постигнати целите на наказанието и на генералната и специална превенция, посочени в чл. 36 от НК.
 
Водим от горното, съдът постанови решението си.
 
                                                                       Районен съдия:



