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Р Е Ш Е Н И Е № 3628
гр. Сандански, 17.12.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на деветнадесети ноември 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. № 664 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 № 3631 от 14.12.2011 г., издадено от С. Л. М., началник на РУП XXXXXXXXX, с което на А. Г. А. от гр. XXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” №XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 179, ал.4, т.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, затова че: на 01.12.2011 г. около 14.40 часа на ПП1, Е79 бензиностанция XXXXXXXXX с. XXXXXXXXX посока с. XXXXXXXXX управлява лек автомобил XXXXXXXXXX, като автомобилът няма валиден винетен стикер за платена винетна такса за движение по РПМ, с което е извършил движи се по републиканските пътища без платена винетна такса по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно, тъй като наказателното постановление не отговаря на императивните изискванията на чл. 57 от ЗАНН. В съдебно заседание представител на жалбоподателя не се явява. В писмена защита се навеждат доводи за нарушение на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, поради което НП следва да бъде отменено.
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 04.09.2012 г., а жалбата срещу същото е подадена по пощата на 11.09.2012 г. /л.6/.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят А. Г. А. е на 19 години, живее в гр. XXXXXXX, ул. „XXXXXXXX” № XX.
На 01.12.2011 г. К. Б. П. мл. автокнотрольор при ГПП-РУП XXXXXXXX и колегата му А. Х. Х. били на работа. Около 14.40 часа по ПП1 Е79 на 419.00 км при м-л “XXXXXXXX” спрели за проверка товарен на ПП1, Е79 бензиностанция XXXXXXXX с. XXXXXXXX посока с. XXXXXXXXX спрели за проверка лек автомобил XXXXXXXXX, управляван от А. Г. А. от гр. XXXXXXXX. При проверка на документите установили, че собственик на автомобила е С. И.Б.. Установили още, че управлява автомобила, като няма залепен винетен стикер на предното стъкло по време на проверката. На същия мл. автоконтрольор К. Б. П. му съставил акт за установяване на административно нарушение № 3631/05.12.2011 г., в присъствието на свидетеля А. Х. Х., затова че на 01.12.2011 г. около 14.40 часа по ПП1, Е 79,  бензиностанция XXXXXXXXX с. XXXXXXXXX в посока с. XXXXXXXX управлява лек автомобил XXXXXXXX, собственост на С. И. Б., ЕГН XXXXXXXXXX. Като при проверката се установило, че няма валиден винетен стикер на автомобила за платена винетна такса за движение по РПМ, с което е нарушил чл.139, ал.5 от ЗДвП.
Жалбоподателят А. подписал акта без възражения и екземпляр от същия му бил връчен още същия ден – 01.12.2011 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 14.12.2011 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 3631/11, с което на нарушителя била наложена глоба в размер на 300 лева на основание чл. 179 ал.4, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП, което било връчено на нарушителя на 04.09.2012 г.
	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, а именно разпитът на свидетеля Х., чийто показания са последователни, логически и безпротиворечиви и като такива съдът ги кредитира изцяло кореспондират с приетите по делото писмени доказателства От показанията на този свидетел и от акта за установяване на адиминстративно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетеля. Съдът даде вяра на свидетеля и тъй като показанията му кореспондират с отразеното в акта за установяване на административно нарушение, който съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП има доказателствена сила до доказване на противното. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е 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: 
На първо място, съдът намира, че съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП №3631/11 г. не отговарят на изискванията на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В АУАН и НП липсва описание на нарушението по изискуемия от закона начин. Описателната част на нарушението в АУАН се изчерпва с констатацията, че нарушителят се движи по републиканските пътища без платена винетна такса, а в НП се добавя  “по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата”. Направеното общо описание не съответства на законовото изискване за пълно фактическо описание на нарушението и с посочване на елементите на обстоятелствата, при които те са осъществени. Не е посочен дори състава на нарушението по чл.139 ал.5 от ЗДвП така, както е описано в самия закон. Настоящият съдебен състав намира, че така формулираната законова норма е бланкетна, като съдържанието на същата се запълва от конкретните разпоредби, уреждащи условията и реда за заплащане на винетната такса. В настоящия случай меродавната уредба  се съдържа в Закона за пътищата. В акта и в НП липсват описание на нарушението и обстоятелствата при които то е нарушено. Съгласно забележка, залегнала в Решение № 945 от 01.12.2004 г. на МС: „Такса за ползване на пътната инфраструктура /винетна такса/ не се заплаща за всички участъци от републиканските пътища, попадащи в границите на урбанизираните територии/населени места и селищни образувания/, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища”. На следващо място посочения чл.10, ал.2 от ЗП в НП не намира приложение в случая, а това е чл.10, ал.1 от ЗП. И не на последно място, като разпоредба въз основа на която е наложена глобата е посочен чл.179, ал.4, т.3 от ЗДвП, съгласно който «Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища за което е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, по-ниска от нормативно установената за съответната категория, се наказва с глоба, както следва: при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача - 300 лв.”. От една страна, в случая е налице разминаване в цифровото и фактическо описание на нарушението, а от друга страна, с оглед липса на описание на превозното средство, както в АУАН, така и в НП, съдът не може да достигне до извод коя точно е законовата разпоредба, която следва да бъде приложена – коя от хипотезите на чл.179, ал.3 от ЗДвП е визирана.
Съдът намира, че с непосочване на всички фактически белези от нарушението, както и с оглед словесното и цифрово разминаване на приложимата разпоредба, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. 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. Нарушението е допуснато, както при издаване на наказателното постановление, така и в акта за установяване на административно нарушение.
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, без да се обсъждат по същество събраните доказателства.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 3631 от 14.12.2011 г., издадено от С. Л. М., началник на РУП XXXXXXXX, с което на А. Г. А. от гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXX” №XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 179, ал.4, т.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.
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:

