6

Р Е Ш Е Н И Е № 3222
гр. Сандански, 08.11.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на единадесети октомври 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. № 424 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 № 2333 от 26.05.2008 г., издадено от К. Г. Б., началник на РПУ на МВР XXXXXXXXX, с което на В. Г. С. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 7 контролни точки по чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП, на основание чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 103, пр.2 от същия закон, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 100 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП, на основание чл. 183 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ и на основание чл. 185 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл. 147 ал.1 от ЗДвП, затова че на 17.05.2008 г. около 14.22 часа на път 1 клас № 1, км. 415+6, гр. XXXXXXXXX, XXXXXXXX посока XXXXXXXXX, управлява МПС – лек автомобил „Нисан”, с рег. № XXXXXXXXXX, собственост на Г. П. С. от гр. XXXXXXXXXX с превишена скорост 81 км в час при ограничение 50 км в населено място, фиксирано с радар 371, не спира на подаден сигнал със стоп палка, управлява като е лишен, без ГО и знак за ПТП е извършил:
1. Движение със скорост над разрешените стойности за ППС, което управлява;
2. Не спира на посоченото място, при подаден сигнал за спиране от контр. органи;
3. Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория;
4. Притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение, но не е сключило договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите във вр. с чл.249 т.1;
5. Не е представил ППС на технически преглед.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, тъй като на посочените в НП място, дата и час на извършване на нарушение не е нарушил правилата за движение, регламентирани от ЗДвП. Отделно от това навежда доводи за липсата в НП на задължителните реквизити по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява.
Административно наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
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. НП е връчено на жалбоподателя на 27.06.2012 г., а жалбата срещу същото е подадена на 03.07.2012 г., т.е. в предвидения в ЗАНН преклузивен седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят В. Г. С. е на 30 години, живее в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX.
На 17.05.2008 г. около 14.22 часа Т. П. А. – мл. автоконтрольор към РПУ на МВР XXXXXXXXXX изпълнявал служебните си задължения като автопатрул по КАТ по ПП1-Е-79 в гр. XXXXXXXX, местостоянка “XXXXXXXXXX” на ГП Е 79, с колегата си Г. Р. Б.. По същото време от там преминал лек автомобил, “Нисан Примера” с ДК№ XXXXXXXXX, управляван от жалбоподателя В. Г. С. в посока гр. XXXXXXXXX-гр. XXXXXXXXX. Радарното устройство 371 отчело превишение на скоростта на автомобила 81 км/ч, при ограничение 50 км/час за населено място. След подадена стоп-палка от свидетеля Б., жалбоподателят С. не спрял, а продължил, поради което полицейските служители сигнализирали оперативния дежурен при ОДЧ гр. XXXXXXXXXX и след известно време били уведомени, че водачът на автомобила е претърпял ПТП при мотела “XXXXXXXXXXX” в близост до гр. XXXXXXXXXX. Двамата свидетели отишли на мястото на ПТП, където извършили проверка на документите му и установили, че няма сключен договор за задължителната застраховка “ГО”, че не носи свидетелството си за управление на МПС от съответната категория и не е представил ППС на технически преглед  
За установените нарушения свидетелят А. съставил акт за установяване на административно нарушение № 2953/20.05.2008 г. – 494109, в присъствието на свидетеля Г. Б., в който било посочено времето и мястото на извършеното, вида и № на управляваното МПС, начина на извършване на нарушенията, правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят се запознал с акта, не направил възражения и екземпляр от същия му бил връчен още същия ден – 17.05.2008 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 26.05.2008 г. от началника на РПУ на МВР – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 2333/08, с което на нарушителя на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 7 контролни точки по чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП, на основание чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 103, пр.2 от същия закон, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 100 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП, на основание чл. 183 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ и на основание чл. 185 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл. 147 ал.1 от ЗДвП, което било връчено на нарушителя на 27.06.2012 г. На 02.07.2012 г. в РУП-XXXXXXXXXX била депозирана жалба от В. Г. С. с правно основание чл.59 от ЗАНН против НП № 2333/26.05.2008 г. на Началника на РПУ град XXXXXXXXX.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. 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, досежно признаците от обективна и субективна страна от състава на нарушенията, описани, както в акта за установяване на административно нарушение. 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 свидетелите А. и Б. и от акта за установяване на адиминстративно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушенията. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна, макар и не по изложените в нея възражения. 
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН по отношение на нарушенията по т.1, 2, 4 и 5 от НП. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно наказателната отговорност на С. не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. НП е издадено от компетентен орган – началника на РУП на МВР XXXXXXXX К. Б..
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административните нарушения по т.1, т.2, т.4 и т.5 от НП и правилно съгласно чл.27 от ЗАНН са били определени съответните затова наказания.
Съдът намира, че по отношение на нарушението по т.3 от НП е допуснато съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на подведеното под административно наказателна отговорност лице, довело до невъзможност да разбере за какво точно административно нарушение е санкциониран, а именно като нарушение е описано, че не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория – нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП, а е глобен по чл.177, ал.1, т.1 от същия закон, за управление на моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред. По изложеното, съдът намира, че в тази част НП следва да бъде отменено.
Независимо от гореизложеното настоящия съдебен състав намира, че наказателното постановление следва да се отмени и на друго основание, а именно поради изтекла абсолютна давност. Съдът констатира, че описаното нарушение е извършено на 17.05.2008 г. Следователно, от датата на осъществяване на административното нарушение до разглеждането на делото пред настоящия съд са изминали повече от три години, като изтичането на този срок води до погасяване на възможността за продължаване на административно наказателното производство, на основание настъпила абсолютна давност, за което съдът следи служебно. Макар и давността да не е изрично предвидена като основание за прекратяване на административно-наказателното производство, същата, съгласно чл. 11 от ЗАНН, е приложима, тъй като според посочената разпоредба за неуредените в закона случаи по отношение на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността и др. се прилага Наказателният кодекс. В този смисъл, процесният административноправен спор попада в хипотезите на чл. 81, ал. 3 от НК, вр. чл. 80, ал. 1, т. 5 /стар, преди изменението в ДВ, бр.26 от 2010 г. – по-благоприятния за дееца закон/, вр. ал. 3 от НК. Това е така, тъй като, съгласно чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК /стар, преди изменението в ДВ, бр.26 от 2010 г./, наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в срок от две години. От друга страна, съгласно чл. 81, ал. 1 НК, независимо от спирането или прекъсването на давността, наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в чл. 80, ал. 1, т. 5 НК. Следователно, в случаите, в които законът предвижда наказание "глоба", възможността дадено лице да бъде санкционирано се изключва с изтичане на 3-годишен срок от извършване на деянието. Видно от процесното наказателното постановление, В. Г. С. е санкциониран за нарушения извършени на 17.05.2008 г. Административно наказателната отговорност на сочения като нарушител субект е погасена по давност с изтичане на три години от извършване на нарушението, съответно на 17.05.2011 г. /в тази насока Решение от 11.06.2008 г. на Административен съд – София по к.н.а.х.д. №2195/2008 г.; Решение от 13.11.2008 г. на Административен съд – София по к.н.а.х.д. № 4096/2008 г. и др./.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН и чл.81, ал.3 от НК, вр. чл.80, ал.1, т.5 от НК /стар, преди изменението в ДВ, бр.26 от 2010 г., съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2333 от 26.05.2008 г., издадено от К. Г. Б., началник на РПУ на МВР XXXXXXXXX, с което на В. Г. С. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 7 контролни точки по чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП, на основание чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 103, пр.2 от същия закон, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл. 100 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП, на основание чл. 183 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ и на основание чл. 185 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл. 147 ал.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
















