                                        РЕШЕНИЕ№3605
                                            гр. Сандански, 03.11.2017г.
                                     В   ИМЕТО   НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД Сандански, в публично съдебно заседание на трети ноември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ФИЛЧЕВ

при секретаря Мария Малинска и прокурора Елена Гоцева, като разгледа докладваното от съдия Филчев НАХ дело №324 по описа на съда за 2017 година 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия  Ю. С. К., роден на 22.07.1986 г. в гр.XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес – село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX,   ул.“XXXXXXXXXXX“№XX,  българин, български гражданин,  със средно образование, неженен , работи в автосервиз „XXXXXXXXXXXX“ ЕООД, реабилитиран, ЕГН XXXXXXXXXXX  за ВИНОВЕН  в това,  че на 23.03.2017 г. около 15,10 часа, в село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXXXXX, на улица „XXXXXXXXX“ №XX, в посока изхода на селото  е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фиат“ с № на рамата XXXXXXXXXXXX, коeто не е регистрирано 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 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно: “Моторни превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване 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 за стопанските субекти“ и чл.3 ал.1 от Наредбата,  а именно: “Моторни превозни средства и ремаркета се регистрират в 14 дневен срок от придобиването на собствеността или оформянето на вноса(постоянен или временен) 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. 

На основание чл.112, ал.4 от НПК доказателствата по делото – писмени документи, изпратени от Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – представляващи преписка по регистриране на МПС на името на К. О. К. – да се върнат на Сектор „пътна полиция“ към ОД на МВР XXXXXXXXXXXX, след влизане на решението в сила. 
           
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 №3605 от 03.11.2017г. по  АНД № 324/2017 г. на РС 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 Ю. С. К. - роден на 22.07.1986г. в гр.XXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес: с.XXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ №XX, българин, български гражданин, със средно образование,  работи, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с ЕГН 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 К. на 23.03.2017г. около 15.10 часа  в с.XXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXX на ул. „XXXXXXXXXX“ №XX в посока изхода на селото управлява моторно превозно средство -  лек автомобил марка „Фиат“ без регистрационни табели, с номер на рама XXXXXXXXXXX, което не е регистрирано по надлежния ред.
В съдебно заседание представителят на Районна прокурора – Сандански поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемия Златков да бъде наложено наказание “глоба” в размер от 1000 лева. 
В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и с редовно упълномощен защитник. Не се признава за виновен. Дава подробни обяснения. Защитника на обвинямия прави доказателствени искания. В хода на съдебните прения защитника пледра за оправдаване на К.. Не оспорва установената фактическа обстановка. Излага доводи за малозначителност на деянието по чл.9, ал.2 от НК. Твърди формално изпълване на състава, без настъпване на редни последици и с пренебрежима обществена опасност до степен, която определя липса на престъпност в деянето, извършено от обвиняемия.   
След преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият Ю. С. К. е роден на 22.07.1986 г. в гр.XXXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес – село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX,   ул.“XXXXXXXXXX“№XX,  българин, български гражданин,  със средно образование, неженен , работи в автосервиз „XXXXXXXXXXX“ ЕООД, реабилитиран, ЕГН XXXXXXXXXXXX.
Обвиняемият К. се занимава с покупко-продажба и ремонт на автомобили. На 23.03.2017г. сервизът бил посетен от свидетелката К., която желаела да закупи автомобил. К. показал автомобилите, които имал за продажба и К. харесала лек автомобил марка „Фиат Пунто“. Същият бил без регистрация и без табели. Тъй като К. за първи път закупувала автомобил и не знаела какъв е реда за регистрация, помолила обвиняемия за съдействие. К. и казал, че има начин автомобилът да се регистрира на нейно име, без самата тя да се занимава с това. За целта К. изготвила пълномощно на трето лице, което да регистрира автомобила в КАТ XXXXXXXXXXX.  Знаейки, че не може да се придвижва по пътищата в страната с автомобил, който не е регистриран, обвиняемият се обадил на свидетеля Б., който да транспортира автомобила с микробус за пътна помощ от село XXXXXXXXXXXX, до КАТ XXXXXXXXXXXX. Междувременно, докато чакал идването на автомобила за пътна помощ, К. се качил на закупения от К. автомобил – „Фиат Пунто“, въпреки че същият бил без регистрация и се предвижил с него до дома си в село XXXXXXXXXXX. При движението си по пътищата в селото автомобилът бил забелязан от полицейските служители М. и И., които се опитали да го спрат за проверка. Тъй като автомобилът се отклонил в улиците на селото, полицейските служители не успяли да го проверят. Същите продължили да обхождат улиците на селото и малко по-късно отново забелязали автомобила, движещ се в обратна посока. Подали сигнал и водачът спрял автомобила. На място полицейскитуе служители установили, че водач е обвиняемият К.. Установили също, че автомобилът е без табели, като водачът не успял да представи документи за автомобила. Пред полицейските служители К. заявил, че отишъл до дома си да вземе личната си карта за да регистрира автомобила. При установеното и с оглед илпсата на правомощия по ЗДвП М. и И. се обадили на ОДЧ в РУ XXXXXXXXX, който изпратил на място свидетелите Ш. и Г. – също служители на РУ XXXXXXXXXX.  След като установили, че автомобилът не е регистриран, свидетеля Ш. съставил АУАН на К. за установеното нарушение. Предвид извършената проверка и присъствието на полицейскиту служители, К. се обадил на свидетеля Б. да отиде в село XXXXXXXXXXX, откъдето да взема автомобила на камиона за пътна помощ, за да го транспортира до град XXXXXXXXXXX. Б. се придвижил до разклона за село XXXXXXXXXXX и видял, че не може да стигне до селото с управлявания от него автомобил, затова се обадил на К.. Върнал се до град XXXXXXXXXXXX, откъдето взел по-висок товарен автомобил с платформа и с него отишъл до село XXXXXXXXXXX, откъдето натоварил автомобила, управляван от К. и го транспортирал до град XXXXXXXXXXX. В КАТ XXXXXXXXXXX автомобилът бил регистриран от лицето Н. Д..  
Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събранте по делото писмени и гласни доказателства – обясненията на подсъдимя, показанията на свидетелите М., И., Ш., Г., К., Б., Г.. Гласните доказателства в голяма степен са непротиворечиви относно изложените обстоятелства. Не се оспорват времето и мястото,  в което обвиняемият е управлява описания автомобил. Няма спор и за това, че същият е бил без табели и без регистрация. Не се оспорва и обстоятелството, че именно обвиняемият К. е управлявал автомобила. Спорните по делото обстоятелства са относно мотивите на К. да управлява автомобила, като същите са основен довод на защитата и за обоснваване ямво незначителна обществена опасност на деянието. Съдът намира за необходмо да посочи, че не приема доводите относно обстоятелството, че К. е управлявал автомобила, единствено за да го придвижи до микробус,  скойто да бъде транспортиран до КАТ XXXXXXXX. На първо място, свидетелите И. и М. са категорични, че са забелязали автомобила на два пъти, като първият път автомобилът се е движил къв вътрешността на населеното място. На второ място – и съдът отново кредитира показанията на полицейските служители в тази насока – пред ях обвиняемият е заявил, че е ползвал автомобила, за да отиде до дома си, а не просто за да го транспортира до микробуса за превоз, каквито са твърденията на защитата. Не се доказа освен това безспорно, че за микробуса, който е трябвало да транспорира автомобила до КАТ е било невъзможно да се придвижи до село XXXXXXXXXXX, където се е намирал автомобила. Не на последно място, установява се от показанията на свидетеля Б. – който е ознат на подсъдимия и посочен от него като свидетел, поради което съдът кредитира показанията му – че едва когато се е придвижил до село XXXXXXXXXXX, същият е установил, че не може да стигне до мястото, където е автомобила, поради което се обадил на обвиняемия и оотишъл да вземе друг микробус, с който да транспортира управлявания от К. автомобил, т.е. – ненужно е било обвиняемия да предприема действия по управление на нерегистрирано МПС, дори за да го транспортира до автовоз. 
Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите – полицейски служители. Същте са последователни, непротиворечиви и взаимодопълващи се. Нещо повече, същите се подкрепят в по-голямата си част от обясненията на обвиняемия и показанията на останалите свидетели, поради което и липсват основания, съдът да ги подлага на съмнение. 
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 Ю. К.  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 23.03.2017 г. около 15,10 часа, в село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX, на улица „XXXXXXXXXXX“ №XX, в посока изхода на селото  е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фиат“ с № на рамата XXXXXXXXXXX, коeто не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл.140 ал.1 от ЗДвП.
Относно наличието на елементите на престъпния състав от обективна и субективна страна липсва по начало и оспорване от страна на защитата. Доводите, във връзка с искането за постановаване на оправдателно решение от страна на съда са свързани с обществената опасност на деянието и дееца, предпоставящи приложението на чл.9, ал.2 от НК, а именно – липса на престъпление, поради нзначителната обществена опасност на деянието. Съдът не споделя доводите на защитата в тази насока. Действително, разпоредбата, с която посоченото деяние е въздигнато в престъпление е нова, като преди това управлянието на МПС, което не е регистрирано по предвидения от закона ред се санкционираше по административен ред. Именно затова обаче, на преценка при формиране на вътрешното убеждение на съда, дали извършеното деяние съставлява престъпление по смисъла на чл.245, ал.2, вр. с ал.1 от НК подлежат всички обстоятелства, свъразни както с конкретното деяние, така и с илчността на дееца. Фактът, че законодателят е решил, че обществената опасност на това деяние е по висока и налага неговото криминализиране, изиска обосноваване на всеки отделен случай, в който съдът приема, че деянието, макар и формално изпълващо състава на престъплението, поради своята явно незначителна обществена опасност не представлява престъпление.
В конкретния случай, съдът съобрази известните обстоятелства относно дееца – същият е в млада възраст, занимава се професионално с автомобили – ремонт, покупко—продажба – поради което и би следвало в по-висока степен от обивковените граждани да е наясно със законовите разпоредби, уреждащи отношенията, свързани с правилата за движение по пътищата, управление, регистрация и поддръжка на МПС.   Именно и заради това обстоятелство, съдът приема, че критерият, който следва да бъде приложен по отношение на обвиняемия К. следва да е по-висок, отколкото за граждани, които просто използват и управляват МПС. Безспорное, че обвиняемият е бил съвсем наясно с въведеното ограничение, като довод в тази насока е и организираното от него транспортиране на автомобила до КАТ XXXXXXXXXXX с автовоз. Посочените обстоятелства мотивират съдът да приема, че от субективна страна К. е действал абсолютно съзнателно, като също така съзнателно е пренебрегнал законовите разпоредби. Както вече изложи при описанието на фактическата обстановка и доказателствата, съдът не приема, че обвиняемия е предприел управлението на автомобила, единствено за да го транспортира до автовоза, с който същият да бъде презвозен за регистрация до КАТ XXXXXXXXXXX.  Неоснователно според съда би било и възраженето, че обвиняемия използвал автомобила, само за да отиде до дома си за да вземе лична карта. Едва ли процесният автомобил, която е без регистрация – е била единствената възможност на К. да се придвижи в границите на населеното място. Макар и да не събраха конкретни доказателства в тази насока, с ооглед занятието на обвиняемия – покупко-продажба на автомобили и тяхната поддръжка – е повече от вероятно, същият да разполага с автомобил, регистриран по предвидения в закона ред, който да използва. 
Съдът съобрази освен това и данните за личността на К., като водач на МПС и участник в движението, доколкото нарушените разпоредби касаят именно отнощенията, свързани със използването и управлението на МПС. Действително, обвиняемият е неосъждан. От справката за нарушител водач се установява обаче, че въпреки сравнително  младата си възраст К. е санкциониран многократно за нарушение на нормите на ЗДвП. Многобройнте нарушения, както и периодът, през който са извършени – през целият период, от който К. е придобил правоспособност до един месец преди извършване на деянието, предмет нанастоящото производство – според съда са индиция за явно е непроравимо пренебрежение към правилата, уреждащи отношонията свързани с движението по пътищата. Наложените наказания не са имали никакъв възпиращ и превъзпитателен ефект върху обвиняемия, което е още едно основание, съдът да приеме, че в конкретния случай е изключено да се приеме незначителна опасност на деянието, съответно – оневиняване на обвиняемия.   
С оглед изложеното, 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 не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК
-от престъплението не са настъпили имуществени вреди.
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 високата степен на обществена опасност на дееца - същия е с чисто съдебно минало – реабилитиран -  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Съдът приема като смекчаващи вината обстоятелства младата възраст,  чистото съдебно минало и обстоятелството, че К. все пак е организирал транспортирането на автомобила с автовоз за регистрация в КАТ. За отегчаващи вината обстоятелства съдът приема данните за многократно нарушаване на правилата за движение по пътищата, както и това, че същият по занятие се занимава с дейност, свързана с поддръжка, покупко-продажбаи регистрация на автомобили, поради което и в по-голяма степен, отколкото обикновените граждани е бил наясно както с изискванията на закона, така и с отговорността на нарушаването им.  
Съобразявайки изложените обстоятелства, съдът счита за справедливо и съответно на извършеното от обвиняемия деяние на същото да бъде наложено наказание в минималния размер на предвидената в разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК глоба, а именно 1000 /хиляда/ лева.  В случая според съда възпиращо и превъзпитателно ще подейства не размера на наложената глоба, а обстоятелството, че за всяко следващо деяние по отношение на К. вече ще липсват основание за прилагането на разпоредбата на чл.78а от Нк, т.е. – дори при извършването на деяние, каето е с ниска обществена опасност, същият ще е под угрозата от постановяване на присъда. 
След постановяване на присъдата, съдът разпореди вна основание чл.112, ал.4 от НПК да бъдат върнати в ОД на МВР приложените като доказателства по делото писмени документи относно регистрацията на процесният автомобил.

Водим от горното, съдът постанови решението си.

За изготвените мотви да се изпрати съобщение до РП Сандански, обвиняемия и неговият защитник, като се укаже на защитата, че следва да допълни подадената жалба.  
                                                                       Районен съдия:



