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Р Е Ш Е Н И Е № 477
гр. Сандански, 04.03.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на пети февруари две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 1061 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 № 2187 от 11.09.2013 г., издадено от Ч. А. Н. на длъжност ВНД началник на РУП-гр. XXXXXXXX, с което на М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 183, ал.4, т.8, пр.6 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл.98, ал.1, т.5, пр.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са й отнети 6 контролни точки по чл.183, ал.4, т.8, пр.6 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП й 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 и на основание чл. 175, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл.175, ал.1, т.31 пр.1 от същия закон 
10 месеца лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно. Сочи, че не е извършила визираното в него нарушение, както и че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаването на АУАН и НП.
	В първото по делото съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и заявява, че желае да ползва адвокатска защита, включително, че не разбира добре писмено български език. Във второто по ред с.з. жалбоподателят не се явява и не изпраща свой процесуален представител. 
Административно наказващия 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 06.12.2013 г. /л.4/, а жалбата срещу същото е подадена и заведена в РС-гр. Сандански на 13.12.2013 г. /л.1/, т.е в преклузивния седмодневен срок. 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 е М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXX, ул. „XXXXXXXX” № XX.
Свидетелите В. Б. и Я. С. са служители в РУП-гр. XXXXXXXXX и на 31.08.2013 г. изпълнявали служебните си задължения по безопасност на движението. Около 12.10 часа на същата дата се намирали в гр. XXXXXXXX по улица „XXXXXXXXX”, където установили, че на кръстовището с ул. „XXXXXXXXX” е паркиран л.а. с рег. № XXXXXXX върху пешеходната пътека. Жалбоподателката М.Ж. се появила, качила се в автомобила и при потегляне полицейските служители й поискали документите, но същата потеглила и отказала да ги предаде, като се насочила по ул. „XXXXXXXXX”. При подаден звуков и светлинен сигнал за спиране, същата не спряла, а продължила по ул. „XXXXXXXX”, където спряла, но отново отказало да предаде документите, а именно СУ на МПС и свидетелство за регистрация на МПС.
Поради това на жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение рег. № 2187/02.09.2013 г. В АУАН било посочено времето и мястото на извършеното, вида на управляваното МПС, от кого е управлявано, както и извършените нарушения и правната квалификация на нарушенията. Жалбоподателят не подписал акта, написал възражения на руски език и екземпляр не й бил връчен.
Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение на 11.09.2013 г. било издадено наказателно постановление № 2187 от 11.09.2013 г., от Ч. А. Н. на длъжност ВНД началник на РУП-гр. XXXXXXXXX, с което на М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX” № XX, на основание чл. 183, ал.4, т.8, пр.6 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл.98, ал.1, т.5, пр.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са й отнети 6 контролни точки по чл.183, ал.4, т.8, пр.6 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП й 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 и на основание чл. 175, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл.175, ал.1, т.31 пр.1 от същия закон. 
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно показанията на свидетелите В. и Д. и писмените доказателства по делото.
       	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 даде вяра на показанията на свидетелите Б. и С., които непротиворечиво изясняват факти от действителността относно време, място и начин на извършване на проверката. Несъмнено от показанията на свидетелите се установява, че на 31.08.2013г. била извършена проверка на лек автомобил, управляван от жалбоподателя, както и констатираните от тях нарушения по ЗДвП. Установява се, че жалбоподателят е управлявал лекия автомобил и че същият не разбирал писмено български език, което се установя и от написаното в АУАН на руски език.  
При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за 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 основателно е възражението на процесуалния представител на жалбоподателя за допуснато процесуално нарушение, изразяващо в неосигуряването на преводач, както на АУАН, така и на НП. Установи се, че жалбоподателят е руски гражданин, невладеещ писмено български език. Разпоредбата на чл.84 от ЗАНН за неуредени въпроси препраща към разпоредбите на НПК, а именно: “Доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. В конкретния случай е приложим чл.21, ал.1 от НПК, според който наказателното производство се води на български език, а съгласно ал.2 на цитираната разпоредба лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг език, като в тези случаи се назначава преводач. На правото  на лицето, невладеещо български език, да ползва преводач съответства задължението на наказващият орган да му осигури такъв. Безспорно е в случая, че преводач на лицето не е бил подсигурен. Осигуряването на превод е гаранция за това, че нарушителят ще разбере за какво нарушение е наказан и по този начин ще може да осъществи правото си на защита. Никъде в АУАН и в НП не е отбелязано, че лицето владее български език или пък, че му е осигурен превод, което да е отбелязано с подписа на преводач. Напротив, лицето не е подписало АУАН, като това обстоятелство не е скрепено с подписа на свидетел, нито й е връчен екземпляр от АУАН. Неразбирането на нарушението води до ограничаване правото на защита, което е съществено процесуално нарушение.
Съдът намира, че с невръчването на АУАН е нарушено и правото й в тридневен срок да направи възражения. Съгласно чл.44, ал.1 от ЗАНН освен възраженията при съставяне на акта в тридневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него. В цитираната разпоредба е предвидена възможност да се направят писмени възражения срещу АУАН в 3 дневен срок от връчването му, като и задължението на административно-наказващият орган да осигури тази възможност на нарушителя преди да бъде издадено НП. 
Особено важно за органите, които прилагат администаривно-наказателни разпоредби е да извършват това при стриктното съблюдаване на законовите разпоредби. Това се налага от обстоятелството, че стриктното им спазване е гаранция за справедливост на процедурата и липса на произвол.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2187 от 11.09.2013 г., издадено от Ч. А. Н. на длъжност ВНД началник на РУП-гр. XXXXXXXXX, с което на М. К. Ж., ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 183, ал.4, т.8, пр.6 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл.98, ал.1, т.5, пр.1 от същия закон и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР са й отнети 6 контролни точки по чл.183, ал.4, т.8, пр.6 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП й 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 и на основание чл. 175, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за нарушение на чл.175, ал.1, т.31 пр.1 от същия закон 
10 месеца лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл.5, ал.3, т.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:



