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Р Е Ш Е Н И Е № 2824
гр. Сандански, 11.11.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на седемнадесети октомври две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, първи състав:
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 804 по описа на съда за 2013 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 1993/13 от 26.08.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на Н. Г. Г. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” №XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 175 ал.1 т.6 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1 т.3, б.”в”, пр.1 от същия закон, затова че на 04.08.2013 г. около 10.10 часа по Лилянски път в посока гр. XXXXXXX с. XXXXXXXXX, на около 2 км. преди с. XXXXXXXXX, управлява л.а. „Фолксваген Пасат” с рег. № XXXXXXXXXX, собственост на В. Б. Г. от гр. XXXXXXXXXX, като бива блъснат в задната част на МПС, кото управлява от л.а. „Опел Астра” с рег. № XXXXXXXXXXX с водач Е. Д. Ц. от гр. XXXXXXXXXXX, която от своя страна бива блъсната от л.а. „Опел Вектра” с рег. № XXXXXXXXXX с водач И. М. Д. от гр. XXXXXXXXXXXX, в следствие на което се реализира ПТП с материални щети. Водачът Г. не остава на място, не изчаква органите на МВР и напуска ПТП, с което е извършил: 1.При наличие на разногласия относно обстоятелствата за ПТП, го напуска..
 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 незаконосъобразно и неправилно, тъй като не е допуснато твърдяното в наказателното постановление нарушение на правилата за движение. В съдебно заседание жалбоподателят се явява, дава обяснения, моли за отмяна на НП или намаляване размера на наложените му наказания.
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 13.09.2013 г. /л.3/, а жалбата срещу същото е подадена на същата дата – 13.09.2013 г. /л.2/, т.е. в предвидения преклузивен седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Н. Г. Г. е с ЕГН XXXXXXXXXXX, живее в гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, правоспособен водач на МПС кат. „С” от 1976 г. и към настоящия момент няма данни да е лишен от право да управлява МПС или да е изгубил своята правоспособност.
На 04.08.2013 г. около 10.10 часа по Лилянски път в посока гр. XXXXXXXXX с. XXXXXXXXX, на около 2 км. преди с. XXXXXXXXX, жалбоподателят Н. Г. управлявал л.а. „Фолксваген Пасат” с рег. № XXXXXXXXXX, собственост на В. Б. Г. от гр. XXXXXXXXX. По същото време и на същото място се движел и л.а. „Опел Астра” с рег. № XXXXXXXXX с водач Е. Д. Ц. от гр. XXXXXXXXXX. Същата блъснала в задната част л.а. „Фолксваген Пасат” с рег. № XXXXXXXXX, а тя от своя страна била блъсната от л.а. „Опел Вектра” с рег. № XXXXXXXXXX с водач И. М. Д. от гр. XXXXXXXXXX, в следствие на което се реализира ПТП с материални щети. Водачът Г. не остатал на място, не изчаква органите на МВР и напуснал ПТП-то. За инцидента било съобщено в ОДЧ на РУП-XXXXXXXXXXX, откъдето изпратили на място полицейските служители – свидетелите Д. Д. и И.К.. Двамата на място установили участниците в ПТП-то. За констатираните нарушения, след като изслушали участниците в ПТП-то, на 12.08.2013 г. свидетелят Д.  съставил акт за установяване на административно нарушение № 1993/14.08.2013 г., който в присъствието на свидетеля К. предявили на нарушителя, същият се запознал със съдържанието му, подписал го без възражения и екземпляр от същия му бил връчен на 13.08.2013 г.
Въз основа на административно наказателната преписка на 26.08.2013 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 1993/13 от 26.08.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на Н. Г. Г. от гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXX, на основание чл. 175 ал.1 т.6 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1 т.3, б.”в”, пр.1 от същия закон
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от НП № 1993/13 от 26.08.2013 г., АУАН № 1993/14.08.2013 г., писмо с рег. № 46935/27.09.2013 г. по описа на ОД на МВР XXXXXXXXX, ведно със справка за нарушител от региона, заповед № I-з-1745/28.08.2012 г. на Министъра на вътрешните работи, протокол за ПТП № 1381019, показанията на свидетелите Д. Д. и И. К., 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 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, така и в наказателното постановление. 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 и от акта за установяване на административно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите, тъй като показанията им са последователни и логични, събитията ги описват в детайли и кореспондират и с обясненията на жалбоподателя, които освен средство за защита са и основно доказателствено средство. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
Съдът намира, че 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. Едновроменно с това е налице разминаване между посочена като нарушена материално правна норма и санкционната такава. 
На жалбоподателят е ангажирана административно наказателната отговорност съгласно чл.175 ал.1 т.6 от ЗДвП: “Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство.” за нарушение на чл.123 ал.1 т.3 б. „в”, пр.1 от ЗДвП: “Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен когато при произшествието са причинени само имуществени вреди: ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.“ 
Съгласно параграф 6, т.27 от ДП на ЗДвП "Участник в пътнотранспортно произшествие" е всеки, който е пострадал при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.
В случая се установи, че жалбоподателят е бил участник в ПТП, в качеството му на пострадал, поради което неправилно е посочена като санкционна разпоредбата на чл.175, ал.1, т.6 от ЗДвП. Използвани са в случая две взаимно изключващи се разпоредби. Но дори да приемем, че с посочването като нарушена на разпоредбата на чл.123 ал.1 т.3 б. „в”, пр.1 от ЗДвП жалбоподателят е осъществил състав на нарушение, то в обстоятелствената част, както на АУАН, така и в НП не са посочени обстоятелства относно съгласието на страните, свързани с обстоятелствата около ПТП-то. 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. Административно – наказващият орган следвало да спази всички изисквания на нормите на ЗАНН, включително и чл.42 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, като неспазването на това изискване води до незаконосъобразност на наказателното постановление следва да бъде отменено само на това процесуално основание.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1993/13 от 26.08.2013 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП към ОДМВР гр. XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1745 от 28.08.2012 г., с което на Н. Г. Г. от гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 175 ал.1 т.6 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за нарушение на чл. 123, ал.1 т.3, б.”в”, пр.1 от същия закон.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:







