                                                  П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 938

                                               гр. Сандански, 30.03.2018 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тридесети март,  през  две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
 	              	                  
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                   
             и при участието на секретаря Йорданка Стойкова и прокурора Елена Гоцева, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 470  по описа на съда за 2017 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

                                                                       ПРИСЪДИ:
	
    ПРИЗНАВА подсъдимия Н. К. У. – роден на 20.03.1955г. в гр. XXXXXXXXX,  с постоянен и настоящ адрес гр.XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ №XX, , българин, български гражданин, със средно-специално образование, женен, работи като земеделски производител, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXX  ЗА ВИНОВЕН в това, че:  
На 31.05.2017г. около 17.40 часа в гр.XXXXXXXXX по ул. „XXXXXXXXXX“ в посока към ул. „XXXXXXXXXXX“ в района на животинския пазар управлява моторно превозно средство -  лек автомобил марка „ТАТА“ модел „Тelcoline“, бял на цвят, с номер на рама XXXXXXXXXXX, което 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 № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти“ и чл.3, ал.1 от Наредбата, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган“ – престъпление по чл. 345, ал.2, вр. с ал.1 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 1500.00 /  хиляда и петстотин/ лева. 
Присъдата подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от ден пред ОС Благоевград.

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Мотиви към Присъда №938 от 30.03.2018г. по  Н.О.Х.Д № 470/2017 г. на РС Сандански

Производството е образувано по внесен от Районна Прокуратура  Сандански обвинителен акт срещу Н. К. У. от град XXXXXXXXXXX за извършено престъпление по чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК, за това, на 31.05.2017г. около 17.40 часа в гр.XXXXXXXXX по ул. „XXXXXXXXXX“ в посока към ул. „XXXXXXXXXX“ в района на животинския пазар управлява моторно превозно средство -  лек автомобил марка „ТАТА“ модел „Тelcoline“, бял на цвят, с номер на рама XXXXXXXXXX, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл.140, ал.1 от ЗДвП.
В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура  – Сандански поддържа повдигнатото обвинение, като излага доводи за доказаност насъщото от обективна и субективна страна. Иска от съда да признае У. за виновен, като му наложи по-лекотоп редвидено в разпоредбата на чл.345, ал.2 от нК наказание – глоба в размер на 1000 лева. Намира, че не са налие предпоставките за освобождаване на У. от наказателна отговорност с налагане на идминистративно наказание по чл.78а от НК, предвид налачието на предходно производство, по което У. е освободен от наказателна отговорност и за което не е настъпила реабилитация. Посочва, че съгласно събраните доказателства изпълнителното производство срещу подсъдимя за събиране на наказанието глоба, наложено при предходното му наказване по реда на чл.78а от НК е прекратено на 13.01.2017г. и до датата на извършване на деянието по настоящото производство – 31.05.2017г. не е изтекъл предвидения в закона срок за рабилитация. 
В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и с редовно упълномощен защитник. Признава се за виновен, дава обяснения. Посочва, че деянието е извършено инцидентно, като не е имал възможност да регистрира управляваното от него МПС. Твърди наличие на спешна нужда за използването на автомобила, без същият да е регистриран.  
Защитника на подсъдимия не оспорва изложената в обвинителния акт фактическа обстановка, като с оглед направеното от подсъдимия признание. Същевременно излага доводи за налачие на предвидените в чл.78а от НК предпоставки, поради което и иска от съда да освободи У. от наказателна отгворност, като му наложи административно наказание в минимален размер. Пледира за настъпила реабилитация на подзащитния относно наложеното наказание глоба по реда на чл.78а от НК, доколкото в случая се касае за административнонаказуемо деяние и са приложими разпоредбите на ЗАНН относно давностните срокове за реабилитация. Изтъква, че с оглед неяснато тълкуване относно настъпването на реабилитация за деяния, наказзуеми по чл.78а от НК следва да се приложи общия принцип, съгласно който е недопустимо последиците от едно административно нарушение – вклъчително срока за реабилитация – да се еднакви или дори по-тежки от предвидените за престъпление съгласно НК.
Алтернативно се иска от съда да приложи разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, като приема, че се касае за деяние с назначителна обществена опасност, поради което и същото не осъществява състава на престъплението, за което У.  е обвинен. 
Подсъдимият в последната си дума иска от съда да му наложи административно наказания.  
След преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият Н. К. У. е роден на 20.03.1955г. в гр. XXXXXXXXXXX,  с постоянен и настоящ адрес гр.XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX“ №XX, , българин, български гражданин, със средно-специално образование, женен, работи като земеделски производител, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXX.
У. е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК – с Решение №1993/17.11.2005г. постановено по НОХД №324/2005г. по описа на РС Петрич, влязло в сила на 05.12.2005г. С пооченото решение У. е освободен от наказателна отговорност и на основание чл.78а от нК му е наложено наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лева за извършено престъпление по чл.345 от НК.  Наложената глоба не е заплатена от У. вселдствие на което е образувано изпълнително производство №1060004682/2006г. поописа на ТД на НАП XXXXXXXXXXX. По така образуваното изпълнително производство задължението не е погасено и с Разпореждане на публичен изпълнител от 13.01.2017г. същото е прекратено. 
Въпреки че е бил наясно с описаните по-горе обстоятелства на 31.05.2017г. У. извършил ново деяние, съставомерно по чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК. В предподен перод от време У. – чрез юридическо дружество управлявано от него – бил търговски представител за продажба на леки и лекотоварни автомобили „Тата“. Дейността на това дружество била прекратена, но във владение на У. останал един от предлаганите лекотоварни автомобил – „Тата  Телколайн“. Същата не била регистрирана по предвидения в закона и не били поставени регистрационни табели. Въпреки липсата на регистрация подсъдимия ползвал автомобила за работата си като земеделски производител. На 31.05.2017г. У. ривел автомобила в движение и се отправил по пътната мрежа на град XXXXXXXXXX към стопанисваните от него ниви. В района на животинския пазар в град XXXXXXXXXX, движейки се по улица XXXXXXXXX“ в посока улица „XXXXXXXXXX“ управляваният от подсъдимия автомобил бил забелязал от  свидетелите  Б. и С. – служители в РУ XXXXXXXXXXXXX. Двамата спрели автомобила за проверка и установили, че водач е подсъдимия У.. Установили също така, че автомобилът е без регистрационни табели. Пред полицейскиту служители У. заявил, че автомобилът не е регистраран и го използва за земеделски нужди. Б. и С. поискали съдействие от служители по КАт в РУ XXXXXXXXX и на място пристигнал свидетеля П.. Същият извършил проверка и установил, че действително управляваният от У. автомобил, марка „ТАТА“, модел „Telcoline“ с номер на рама №XXXXXXXXXX не е регистриран по предвидения в закона начин. На място свидетеля П. съставил АУАН №196545, който У. подписал без възражение и от който му бил връчен препис. 
Предвид установената фактическа обстановка било образувано наказателно производство. Наблюдаващият далото прокурор приел, че макар и У. да не е осъждан, предвид предходното му освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, за което не е настъпила реабилитация не са налице основания производството да протече по реда на глава 28 от НПК, опради което и внесъл обвинителен акт срещу У. за извършено от него престъпление по чл.345, ал.2 от НК. 
Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събранте по делото писмени и гласни доказателства – обясненията на подсъдимя, показанията на свидетелите Б., С.У. и П., събраните писмени доказателства относно извършената проверка – протокол за оглед на местопроизшествие, справка за регистрация на МПС, справка за съдимост на У., автобиография и декларация, документи относно образувано и прекратено изпълнително производство от публичен изпълнител при ТД на НАП XXXXXXXXXXX.  Не са налице противоречия относно фактическата обстановка изложена в обвинителния акт и възприета от съда. Безспорно се установява, че на посочените в акта дата и място подсъдимият У. е управлявал лекотоварен автомобил  марка „ТАТА“, модел „Telcoline“ с номер на рама №XXXXXXXXX, ато същият не е бил регистриран по предвидения в закна ред и с поставени регистрационни табели. В случая според съда са без значение посочените от подсъдимия мотиви – а именно – неотложна нужда за извършване на определена селскостопанска дейност, която би могла да се осъществи единствено с процесното МПС.  Съдът не кредитира и обясненията на подсъдимия в частта им, в която твърди, че това било инцидентен случай.  Ноторно известно е, че автомобил, който не се използва и поддържа става невъзможен за експлоатация – остарели и спаднали гуми, изхабен акумулатор, остаряло мясло в двигателя. Фактът, че автомобил, кайто е на повече от десет години и никога не е регистриран е в движение, означава единствено, че въпреки липсата на регистрация, същият се използва, макар и в нарушение на изискването на такава. 
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 подсъдимият Ушинов е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 345, ал. 2, вр. с ал.1 от НК, а именно: на 31.05.2017г. около 17.40 часа в гр.Сандански по ул. „Цар Самуил“ в посока към ул. „Пирин“ в района на животинския пазар управлява моторно превозно средство -  лек автомобил марка „ТАТА“ модел „Тelcoline“, бял на цвят, с номер на рама МАТ37408019L02348, което 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 незначителната 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.345, 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 зраля възраст, занимавал се е професионално с автомобили като представител на 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. Отделно от това и независимо от  това дали и настъпила реабилитация за предходното му деяния, факт е, че се касае за същото по вид престъпление по чл.345 от НК. Именно и заради посочените обстоятелства  съдът приема, че критерият, който следва да бъде приложен по отношение на обвиняемия У. следва да е по-висок, отколкото за граждани, които просто използват и управляват МПС. Посочените обстоятелства, както и това, че въпросният автомобил никога не е бил регистриран, макар и безспорно да е бил използван и преди това -  мотивират съдът да приема, че от субективна страна подсъдимият  е действал абсолютно съзнателно, като също така съзнателно е пренебрегнал законовите разпоредби. 
Относно основният спорен въпрос в настоящото производство – а именно – настъпила ли е реабилитация по отношение на наказанието глоба, наложено на У. по реда на чл.78а от НК и налице ли са предпоставките за приложението на чл.78а от НК, съдът намира следното.
Въпреки приетото Тълкувателно решение № 2 от 28.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 2/2017 г., ОСНК, докладчик съдия П. Ш. не се получава ясен отговор на въпроса кога настъпва реабилитация за наказание „глоба“ наложено по реда на чл.78а от НК, съответно – кога отпада огранинителната предпоставка по чл.78а, ал.1, б.“Б“ и е възможно едно лице отново да бъде освободено от наказателна отговорност.  Настоящият състав приема, че при образувано изпълнително производство, което по силата на чл.82, ал.5 от НК /съответно – по силата на чл.82, ал.4 от ЗАНН досено административните наказания/  не следва да се  следи и за изтичане на давността по чл.82, ал.4 от НК,съответно – чл.82, ал.3 от ЗАНН. Това е така, защото в случая, по силата на специалните разпоредби се прилага много по-дългата като срок давност на чл.171, ал.2 от ДОПК. Недопустимо е да се прелагат два различни срока за изпълнение на едно също наказание, особено когато последващата разпоредба има за цел именно едно изключение от общата. В този ред на мисли и след изтичане на срока по чл.171, ал.2 от ДОПК – при образувано и неприключило изпълнително производство, следва да се приеме, че е погасена възможността наложеното наказание глоба да бъде изпълнено. Самото погасяване следва от изтичане на предвидения абсоютен срок и не е необходимо акт на съответния държавен орган за прекратяване на образуваното производство, доколкото давността в чл.171, ал.2 от ДОПК е изключителна и абсолютна и поглъща всички спирания и прекъсвания.   В този случай и след изтичането на предвидения в чл.171, ал.2 от ДОПК срок за настъпването на абсолютна преклюзия относно възможността за принудитлно изпълнение на наложеното наказание глоба съдът приема като настъпило изпълнение на същото. Липсват вече възможностти – независимо от приложимите разпоредби за изпълнение на наказанието, поради което и с оглед размера на изтекиля срок настоящия състав приема, че реабилитацята ще настъпи след изтичането на срока по чл.86, ал.1, т.3 от НК – една година след като е изтекъл срокът по чл.171, ал.2 от НК. Т.е – с цифрово изражения, какъвто е настоящия случай, този срок се развяна ва 11 години от 1 януари на годината, следваща годината в коятое следвало да се заплати наложеното наказания глоба. В настоящият случай на У. е наложено наказание глоба по реда на чл.78а от НК с Решение на РС Петрич, влязло в сила на 05.12.2015г., т.е. от 01.01.2006г. следва да тече срокът по чл.171, ал.1 от ДОПК, а не от датата на образуване на производството. Така предвиденият срок – с оглед данни за това, че производството е прекратето от публичния изпълнител през 2017г. – е изтекъл на 01.01.2016г., от който момент из апочва да тече  срокът по чл.86, ал.1, т.3 от НК. В случая неприложими са сроковете по чл.82 от ЗАНН, тъй като същите касаят изпълнението на наложеното наказание и като размер са идентични с ъс сроковете в НК, доколкото и в двата случая се препраща към разпоредбите на ДОПК. Приложима е именно разпоредбата на чл.86, ал.1, т.3 от НК, доколкото именно с изтичане на този срок от изпълнение на наказанието настъпва реабилитацията. Както вече съдът отбеляза, с изтичането на предвидените законови срокове и настъпват визираните последици, не с датата на образуване на изпълнителното производство или неговото прекратяване, доколкото разпоредбата на чл.171, ал.1 от ДОПК е свързана именно с възникване на задължението за плащане и изтичане на обслютния срок, не с действията на държавните органи. 
Предвид изложеното и съдът приема, че по отношение наложеното наказание глоба по реда на чл.78а от НК подсъдимият У. е реабилитиран на 01.01.2017г. и за същия е отпаднала забраната начл.78а, ал.1, б.“б“,  поради което и е налице възможност – и задължение – за съда, при наличие на останалите предпоставки в чл.78а от НК да приложи именно  тази разпоредба. 
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  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Съдът приема като смекчаващи вината обстоятелства направеното признание и изразеното съжаление. За отегчаващи вината обстоятелства съдът приема данните за многократно нарушаване на правилата за движение по пътищата, както и това, че същият по занятие се е  занимавал с дейност, свързана с продажба и 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 подсъдимия деяние на същото да бъде наложено наказание в размер над минималния размер на предвидената в разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК глоба, а именно 1500 /хиляда и петстотин/ 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 У. 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. 

Водим от горното, съдът постанови решението си.

                                                                     Районен съдия:



