5

Р Е Ш Е Н И Е № 2295
гр. Сандански, 25.07.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и пети юли две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова н.а.х.д. № 280 по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 1621 от 13.06.2011 г., издадено от С. Л. М., началник на РУП XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010 г., с което на И. С. Ф. от с. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 250 лева нарушение на чл. 177, ал.1 т.1 от същия закон, като за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 пр.1 от ЗДвП не му е наложено наказание, затова че на 23.05.2011 г. около 04.55 часа в по пътя от с. XXXXXXXX посока с. XXXXXXXXX управлява лек автомобил с рег. № XXXXXXXXXX след употреба на алкохол 1,44 промила. Водачът управлява след като е лишен от 06.01.2011 г. до 06.07.2011 г. с решение № 3411 от 2010 г., с което е извършил: 1. Управлява ППС под въздействието на алкохол; 2. Управлява МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно. Изложените доводи се свеждат до това, че не е извършил визираното нарушение, както и че в производството по установяване на административното нарушение са допуснати съществени процесуални нарушения, които не са конкретизирани.
Жалбоподателят не се явява в съдебно заседание и не изпраща свой представител.
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Представител на РП-гр. Сандански не се явява. 
Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл. 59, ал. 2 пр. 1 от ЗАНН и срещу правораздавателен акт, който засяга имуществената сфера на наказаното лице. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят И.С. Ф. е на 36 години, живее в с. XXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” №XX, правоспособен водач на МПС категории В и М, наказван многократно за нарушения по ЗДвП, като с Решение № 3411/10 г. на Районен съд-гр. Сандански е бил лишен от право да управлява МПС, като свидетелството му за правоуправление е било отнето за времето от 06.01.2011 г. до 06.07.2011 г.
На 23.05.2011 г. полицай при РУП – гр. XXXXXXXX А. К. С. и колегата му И. Т. изпълнявали служебните си задължения. Около 04.55 часа в по пътя с .XXXXXXXXX посока с. XXXXXXXXX спрели за проверка лек автомобил “”Форд” с ДК№ XXXXXXXXX, управляван от И. С. Ф. от с. XXXXXXXXX. Изпробвал го с техническо средство за употреба на алкохол Алкотест Дрегер с фабр. № 0186, което отчело 1,44 промила, след което му издал талон за медицинско изследване № 0307560. Свидетелят С. направил справка в ОДЧ-гр. XXXXXXX и установил, че Ф. е бил лишен от право да управлява МПС.
За констатираните нарушения свидетелят С. съставил на нарушителя Ф. акт за установяване на административно нарушение № 1621/25.05.11 – 948468, в присъствието на свидетеля Д. А. Д., в който било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, начина на извършване на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство, че е издаден талон за медицинско изследване и номера му, включително, че управлява в срок на лишаване, без посочване по какъв акт и влязъл ли е в сила, правната квалификация на нарушенията. Жалбоподателят се запознал с акта, не направил възражения, подписал го и екземпляр от същия му бил връчен още същия ден – 23.03.2011 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 13.06.2011 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1621/11 г., с което на нарушителя на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 250 лева нарушение на чл. 177, ал.1 т.1 от същия закон, като за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 пр.1 от ЗДвП не му е наложено наказание, затова че на 23.05.2011 г. около 04.55 часа в по пътя от с. XXXXXXXXX посока с. XXXXXXXXX управлява лек автомобил с рег. № XXXXXXXXX след употреба на алкохол 1,44 промила. Водачът управлява след като е лишен от 06.01.2011 г. до 06.07.2011 г. с решение № 3411 от 2010 г., с което е извършил: 1. Управлява ППС под въздействието на алкохол; 2. Управлява МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред, което му било връчено на 24.04.2012 г. На 25.04.2012 г. в РУП-гр. XXXXXXXX била депозирана жалба от И. С. Ф. с правно основание чл.59 от ЗАНН против НП № 1621/2011 г. на Началника на РУП град XXXXXXXXX.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно НП № 1621/11 от 13.06.2011 г. ведно с разписка;  АУАН № 1621/25.05.11 от 23.05.2011 г. ведно с разписка; заповед с вх. № 1/219/04.08.2010 г., писмо с рег. № 16973/08.06.2012г. по описа на сектор “ПП” към ОД на МВР – XXXXXXXXX ведно със справка за нарушител от региона, показанията на свидетелите Д. Д. и А. С.. 
Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прецени относимостта им към предмета на доказване в производството и взаимната кореспонденция между тях. Съдът счита, че събраните по делото гласни доказателства в своята цялост не са противоречиви и кореспондират помежду си. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. От показанията на свидетеля Д. се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушенията, макар да не е присъствал по време на извършване на проверката, нито по установяване на нарушенията, тъй като е бил в сградата на РУП-гр. XXXXXXXX и е присъствал единствено при съставяне на АУАН и връчването му. Съдът даде вяра на заявеното от този свидетел, показанията му са последователни, подробни и логични. Съдът даде вяра на показанията и на свидетеля С., които обаче не са достатъчно информативни, предвид липсата му на спомен за случилото се, в частите, в които си заявява случилото се, а именно какво е отчело техническото средство, кой е бил водачът и мястото на спирането на автомобила. Като съдът не даде вяра на заявеното от този свидетел относно времето, когато са се случили събитията и затова къде е бил съставен АУАН, тъй като в тези части показанията му не кореспондират с показанията на свидетеля С..
При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:
Жалбата е подадена в законовия седмодневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице с право на жалба и е допустима. Разгледана по същество се явява основателна.
Въз основа на извършената проверка съдът счита, че в производството по ангажиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В случая те се изразяват в следното: 
Нарушена е разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и З ЗАНН. Текстът на чл. 40, ал. 1 ЗАНН изисква актът за установяване на административното нарушение да бъде съставен в присъствие на нарушителя и свидетели, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Видно от показанията на свидетеля Д., вписан като свидетел в АУАН, при извършената проверка той лично не е присъствал, освен извършилия проверката С. и Т.. Актът, касаещ въпросната проверка и констатираното нарушение, не е съставен в присъствието на Т., а напротив, в присъствието на свидетеля Д., който заяви в с.з., че е свидетел само по акта и нито е присъствал при извършване на проверката, нито по установяването на нарушението. Изложеното се явява грубо нарушение на чл. 40, ал. 3 ЗАНН, изискващо при липса на свидетели, присъствали при извършване или установяване на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, актът да се състави в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбележи в него, което обаче не е сторено. В контекста на гореизложеното съдът констатира наличието на съществени процесуални нарушения на цитираните по-горе процесуални норми, обосноваващи довод за отмяна на издаденото НП.
На следващо място, съдът намира, че в АУАН и издаденото въз основа на него НП не отговарят на изискванията на чл.42, т.4 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В АУАН и в НП липсва описание на нарушението по изискуемия от закона начин. Направеното общо описание не съответства на законовото изискване за пълно фактическо описание на нарушението и с посочване на елементите на обстоятелствата, при които то е осъществено. В случая, нито в АУАН, нито в НП е посочено по административен или по съдебен ред лицето е лишено да управлява МПС, като в АУАН не е посочен и конкретния акт. В НП е посочено, че е лишен от 06.01.2011 г. до 06.07.11 г. с решение № 3411 от 2010 г. и че е управлявал след лишаване от това право по съдебен или административен ред, но на кой орган и влязло ли е в сила това решение също не е посочено, като едновременно с това са смесени и двете алтернативно предвидени хипотези. Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, следва да се съдържат, както в акта за установяване на административно нарушение, така и в издаденото въз основа на него наказателно постановление. Разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН са императивни, защото осигуряват правото на защита на привлечения към административно наказателна отговорност, включващо и правото му да знае в какво точно административно нарушение е обвинен, за да може да организира защитата си в пълен обем. 
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН, а щом това е така, то наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено, макар да се доказа, че е бил лишен по съдебен ред да управлява МПС с решение № 3411 от 2010 г. по описа на РС-гр. Сандански, което се е изпълнявало за времето от 06.01.11 г. до 06.07.11 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 1621 от 13.06.2011 г., издадено от С.Л. М., началник на РУП XXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010 г., с което на И. С. Ф. от с. XXXXXXX, ул.”XXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 250 лева нарушение на чл. 177, ал.1 т.1 от същия закон
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на  АПК пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

