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Р Е Ш Е Н И Е № 2101
гр. Сандански, 15.08.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на седемнадесети юли две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 715 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 № 1220/2012 от 28.05.2012 г., издадено от Ч. А. Н., на длъжност ВНД началник на РУП XXXXXXXXX, с което на Н. В. Т. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183 ал.4, т.6 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00 лева, за нарушение на чл.104А от ЗДвП, а на основание Наредба № I-1959 на МВР са му отнети 6 контролни точки  по чл. 183 ал.4, т.6, пр.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.137А ал.1 пр.1 от ЗДвП, а на основание Наредба № I-2539 на МВР са му отнети общо 8 контролни точки  по чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП, затова че на21.05.2012 г. около 10.30 часа в гр. XXXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXXXXX”, управлява лек автомобил  с рег. № XXXXXXXXXXXX, като водачът на МПС използва мобилен телефон по време на управление на ПС, без устройство, позволяващо използването на телефон без участие на ръцете му и не използва обезопасителен колан на МПС от категории М1, М2, М3 и N1, N2 и N3, когато е в движение.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че жалбоподателят не е извършил визираните в него нарушения, включително, че са допуснати съществени процесуални нарушения. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител, който пледира за отмяна на НП, предвид опорочаване на процедурата по съставянето на НП и с оглед недоказаност на времето на извършване на нарушението.
Административно наказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, не изпраща свой представител.
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. НП е връчено на жалбоподателя на 16.10.2012г., а жалбата срещу него подадена в РУП-гр. XXXXXXXXXX на 18.10.2012г. 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 Н. В. Т., с ЕГН XXXXXXXXX, живее в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXXX” №XX.
На 21.05.2012 г. Г.К.Г. – полицай в РУП-гр. XXXXXXXXXX и колегата му В.С.Ц. изпълнявали служебните си задължения. Около 18.30 часа двамата свидетели се намирали в района на ул. „XXXXXXXXXX”, когато забелязали, да се движи лек автомобил с ДК№ XXXXXXXXXX.  Полицейските служители спрели и извършили проверка на водача и установили, че това е именно  Н. В. Т. от гр. XXXXXXXXXXX. Непосредствено след проверката свидетелят Г. му съставил АУАН № 1220/22.05.2012 г. по описа на РУП-гр. XXXXXXXXXX в присъствието на свидетеля В.Ц., в който записал, че водачът използва мобилен телефон без устройство свободни ръце което управлява и че не е поставил предпазния колан с който е оборудван автомобила. Жалбоподателят написал възражения в акта, че има възражения към съставения акт и че В. Ц. има лично отношение към него. Не се подписал в АУАН и екземпляр не му бил връчен.
Изложената фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно НП № 1220/12 от 28.05.2013 г., АУАН № 1220/22.05.2012 г., заповед № Із-1087 от 02.07.2010 г. на м.ра на вътрешните работи, от показанията на свидетелите Г. Г. и В. Ц. и от обясненията на жалбоподателя. 
	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 са противоречиви, разделени на две групи, от една страна обясненията на жалбоподателя, а от друга показанията на свидетелите. Съдът счита, че показанията на свидетелите относно основния факт на доказване не са противоречиви и кореспондират помежду си, с изключение обясненията на нарушителя, в които сочи, че е бил сложил обезопасителен колан и че не е говорил по телефона, които съдът прецени като средство за защита. 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 се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушенията. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите. Съдът не намери съществени противоречия между показанията на двамата свидетели, които показания са подробни, последователни и логични. В този ред на мисли съдът отказа да кредитира обясненията на жалбоподателя.
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 неоснователна.
При изложените обстоятелства, съдът намира, че не се установи безспорно че на 21.05.2012 г. около 10.30 часа при управление на МПС, водачът жалбодател да е извършил вменените му в НП нарушения. Напротив установи се, че същите са извършени в 18.30 часа, а не в 10.30 часа, както коректно съобщават свидетелите и както е записано в АУАН, който обаче не е подписан от нарушителя, нито е подписан, че му е връчен екземпляр от същия. Още по-малко е оформен с подписа на едни свидетел.
При извършената служебна проверка се установи, че АУАН и НП са съставени от компетентните органи съобразно разпоредбите и в законовите срокове, установени в чл.34 от ЗАНН, които имат императивен характер. АУАН е съставен в тримесечен срок от откриване на нарушителя, а НП е издадено в шестмесечен срок от съставяне на АУАН. Както в съставения акт, така и в НП нарушенията са описани с фактическите им признаци и обстоятелствата, при които са извършени, но с оглед невръчването на АУАН на жалбоподателя е опорочена процедурата за издаването на НП, тъй като жалбоподателят не е можел да направи възраженията си в тридневен срок, след връчването на АУАН. Констатираното в горния смисъл нарушение на императивно установените процедурни правила в образуваното административнонаказателно производство според съда е достатъчно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление.
Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1220/2012 от 28.05.2012 г., издадено от Ч. А. Н., на длъжност ВНД началник на РУП XXXXXXXXXX, с което на Н. В. Т. от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183 ал.4, т.6 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50.00 лева, за нарушение на чл.104А от ЗДвП, а на основание Наредба № I-1959 на МВР са му отнети 6 контролни точки  по чл. 183 ал.4, т.6, пр.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.137А ал.1 пр.1 от ЗДвП, а на основание Наредба № I-2539 на МВР са му отнети общо 8 контролни точки  по чл.183 ал.4 т.7 пр.1 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:




