
 

 МОТИВИ към  постановено  решение по  нахд  399/2020г  по  описа  на  РС-С..

В  РС-С.   е внесено  постановление с  предложение за  освобождаване  на
обвиняемия Д.  Д.  от  наказателна  отговорност  затова , че на  06.03.2020г  
около  15,25  ч  в  гр.С. на  ул.С.   № *, като  непълнолетно  лице, но 
разбирайки  свойството  и значението  на извършеното и  можейки  да 
ръководи   постъпките  си, в  едногодишен  срок от  наказването  му  по 
админтистративен  ред  за  управление на  МПС без  съответното 
свидетелство за  управление  на  МПС, наложено  с  НП №   */03.05.2019г  на 
Н. с. П.-гр.С. , влязло  в  законна  сила  на  04.06.2019г и  с  НП номер
*/22.05.2019г на  Н. с. П.-гр.С. ,влязло  в  законна  сила  на 26.09.2019г, е 
извършил   такова  деяние , като  е управлявал МПС * с  рег.  номер  * без  да 
притежава   съответното  СУМПС и  деянието  представлява  престъпление по
чл.  343в ал.2  от  НК  във  връзка  с  чл.  63  ал.1  от  НК.

В  съдебно  заседание постановлението  се  поддържа  от  представителя  на 
РП-С.  като  е  поискано  освобождаване  на обвиняемия    от  наказателна
отговорност  и налагане  на  наказание обществено  порицание на  основание 
чл.  78  ал.6  от  НК.

Оьбвиняемият  Д.  е се  явява  лично  и с  адв.Г.. Д.  се  признава  за  виновен 
по  повдигнатото  обвинение. Защитникът  адв.М.Г. взема  становище  за 
освобождаване  на  обвиняемия  от  наказателна  отговорност  и налагане  на 
наказание обществено  порицание.

След  като  се  запозна  с  прибощените  доказателства  съдът  намира  за 
установено  от  фактическа  страна  следното:

Д.Д.  е ***. Д.  е неправоспособен  водач  на  МПС. Майка   на  Д.Д.  е  З. Д.,
като  същата  е починала  и  обвиняемият  живее в  дома  на  неговия 
биологичен  баща - Т.  Х.

На  03.05.2019г   спрямо  Д.  е издадено  наказателно  постановление номер 
*/03.05.2019г от  Н. с. П.-Гр.С. , като  на  Д.  е  наложено  наказание 
обществено  порицание на  основание  чл.  177 ал.1  т.2  от  ЗДвП  за 
извършено  административно  нарушение по  чл.  150  от  ЗДвП-управление
на  МПС   по  път  отворен  за  обществено  ползване, като 
административното  нарушение  е извършено  от  Д.  на 
04.11.2019г..Постановлението  е влязло  в  законна  сила  на 04.06.2019г.

На  22.05.2019г   спрямо  Д.  е издадено  наказателно  постановление номер 
*/22.05.2019г от  Н. с. П.-гр.С. , като  на  Д.  е  наложено  наказание 
обществено  порицание на  основание  чл.  177 ал.1  т.2  от  ЗДвП  за 
извършено  административно  нарушение по  чл.  150  от  ЗДвП-управление
на  МПС   по  път  отворен  за  обществено  ползване, като 
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административното  нарушение  е извършено  от  Д.  на  16.05.2019г..
Постановлението  е влязло  в  законна  сила   26.09.2019г.

На  06.03.2020г   Д.  взел  автомобила  на  Т. Х.   марка  *  с  регистрационен 
номер * без  знанието  на  собственика, като  го  подкарал  за  пореден  път 
по  улиците  на  гр.С..Д.  управлявал  автомобила  по  ул.С.  като  бил 
забелязан  от  свидетелите К. и  Б., които   се  придвижвали  с  автомобил. П. 
с.   тръгнали  след  автомобила  *  , като   водачът  на  автомобила  го  спрял 
на  ул.С.   № *. П.  с.  установили, че  водач  на автомобила   е обвиняемия Д., 
като   същият  бил  неправоспособен  водач –нямал  издадено  СУМПС  като 
към  този  момент  Д.  бил  и непълнолетен .

В  хода  на образуваното  ДП   е назначена  и изготвена  съдебно 
психиатрична  експертиза  на обвиняемия  като  вещото  лице  д-р К. е 
посочил, че  Д.  е психично  здрав, като     е разбирал  свойството  и
значението  на извършеното и  е  могъл  да  ръководи  постъпките  си .

Горната  фактическа  обстановка  не  е спорна.По делото  не е спорно , че  Д. 
е  управлявал  автомобила  на  06.03.2020г  като  в  подкрепа   на  този  факт
са  дадените  обяснения  на  обвиняемия,  показанията  на  свидетелите  Б., К.
и  М..

Цитираните  две  наказателни  постановления  са  връчени  на  Д.  и не  са 
обжалвани.

Правни  изводи:

Въз  основа  на изложената  фактическа  обстановка  съдът  намира  че 
Д.  е осъществил  състав  на  престъпление по  чл.  343в  ал.2  от  НК  във 
връзка  с  ал.1  от  НК.

От обективна страна се  установи  , че  на  06.03.2020г  обвиняемият  е 
управлявал  моторно  превозно  средство  * в  град  С. без  да  притежава 
съответната  правоспособност/ без издадено  СУМПС/.Това  деяние   е 
извършено  в едногодишен срок от наказването му по административен ред / с
НП №   */03.05.2019г  на  Н. с. П.-гр.С. , влязло  в  законна  сила  на 
04.06.2019г и  с  НП номер */22.05.2019г на  Н. с. П.-гр.С. ,влязло  в  законна 
сила  на 26.09.2019г./ за управление на моторно превозно средство без
съответното свидетелство за управление.

От субективна страна деянието е  извършено  с  пряк  умисъл, Като  Д. е
съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е и е желаел
настъпването на общественоопасните последици. Обвиняемият е  съзнавал, че
 е неправоспособен водач на МПС, като  преди  това  два  пъти  е 
санкциониран  по  административен  ред  за други  подобни  деяния, свързани 
с  управление  на МПС  без  съответното  СУМПС. Деянието е  извършено 
от  Д.  като  непълнолетен,  като  същият  е  могъл  да  разбира  свойстовто  и
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значението  на извършеното и  да  ръководи  постъпките си , като  в  тази 
насока  е  и изготвената  СПЕкспертиза-т. е. Д .   е наказателно отговорно 
лице .

Съобразно правната квалификация на извършеното от подсъдимия
престъпление, предвиденото в закона наказание е от една до три години
лишаване от свобода и глоба от 500 до 1200 лева.

В  конкретния  случай  съдът  отчете, че  обвиняемият  е неосъждан, не  е
освобождаван от  наказателна  отговорност, като  от  деянието  не  са 
причинени  съставомерни  им.вреди.При  това  положение Д.  следва  да 
бъде  освободен  от  наказателна  отговорност,  като  спрямо  него  следва  да 
бъде  приложена  нормата  на  чл.  78а  ал.6  от  НК, уреждаща  отговорността 
на непълнолетните  лица.Тази  норма  предвижда ,че съдът  следва  да
 освободи от наказателна отговорност  лицето, като му наложи
административно наказание обществено порицание или възпитателна
мярка.В  конкретния  случай  Д.  е навършил  пълнолетие на 02.07.2020г 
,като  спрямо  него  не  може  да  бъде  наложена  възпитателна  мярка  по 
реда  на  чл. 13  ал.1  от  Закона  за  борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните.

При  това  положение единствено  възможното  административно  наказание
което  може  да  бъде  наложено  спрямо  Д.  е наказанието  обществено 
порицание, като  съдът  наложи  това  наказание. Същото  наказание следва да
се изтърпи посредством обявяването на решението на информационното
табло на  О.  С.. Съдът осъди обвиняемия да заплати направените по делото
разноски.

Воден  от изложеното  съдът  постанови  решението  си.

Ддата  16.09.2020г
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