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Р Е Ш Е Н И Е № 605
гр. Сандански, 25.03.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     		 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Мария Малинска, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 886 по описа на съда за 2014 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 2266 от 22.08.2011 г., издадено от С. Л. М., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687/02.08.2010 г., с което на Ж. П. Х. от гр. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” XX, ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 250.00 лева за нарушение на чл. 150 от същия закон и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки по чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП, затова че на 31.07.2011 г. около 18.05 на път 1 клас 1 в района на бензиностанция XXXXXX с XXXXXXXX посока гр. XXXXXXXXXXX управлява лек автомобил с рег. № XXXXXXXXXX, без да притежава свидетелство за управление на МПС.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като незаконосъобразно. Претендира се изтекла абсолютна давност. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не изпраща и свой процесуален представител. 
Административно-наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
За Районна прокуратура-Сандански, редовно призована, представител не се явява.
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 02.12.2014 г., а жалбата срещу същото е подадена на 07.12.2014 г., т.е. в предвидения в ЗАНН седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Ж. П. Х. е на 47 години, живее в гр. XXXXXXXX, към 31.07.2011 г. бил неправоспособен водач на МПС. Наказван многократно за нарушения по ЗДвП.
На 31.07.2011 г. полицай В. В. М. и колегата му полицай К. М. Г. изпълнявали служебните си задължения. Около 18.05 часа в района на бензиностанция XXXXXXXXX с. XXXXXXXXXX на ПП1 Е79 спрели за проверка л.а.м.”Фиат барчета” с рег. № XXXXXXXXX, собственост на А. А. Д., управляван от Ж. П. Х. от гр. XXXXXXXXX в посока гр. XXXXXXXXXX. От водача било изискано да представи свидетелство за правоуправление, но тъй като същият нямал била направена справка в РУП гр. XXXXXXXXXXX, от която се установило, че жалбоподателят Х. бил неправоспособен водач на МПС. На Х. му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 2266/01.08.11 – 391193, в присъствието на свидетеля К. Г., в който било посочено времето и мястото на извършеното, вида и номера на управляваното МПС, това че същият нямал свидетелство за управление на МПС, правната квалификация на нарушението. Жалбоподателят се запознал с акта, не направил възражения и екземпляр от същия му бил връчен още същия ден – 31.07.2011 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 22.08.2011 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 2266 от 22.08.2011 г., издадено от С. Л. М., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687/02.08.2010 г., с което на Ж. П. Х. от гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 250.00 лева за нарушение на чл. 150 от същия закон и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки по чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им.  С необходимата хронологична подреденост и логична зависимост свидетелските показания непротиворечиво изясняват възприетите факти от действителността. Същите кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства и по-конкретно на писмо с рег. № 819000-1126/13.01.2015 г. по описа на сектор „ПП” при ОД на МВР XXXXXXXXXX. Още повече, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна. 
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. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. НП е издадено от компетентен орган–началника на РУП XXXXXXXXX към онзи момент. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци, обстоятелствата, при които е извършено. Не е съществено процесуално нарушение отсъствието в акта и НП на описание на доказателствата, които потвърждават нарушението. 
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си Ж. Х. е осъществил от субективна и обективна страна състава на административното нарушение по чл.150 от ЗДвП. В конкретния случай, затова че на 31.07.2011 г. около 18.05 на път 1 клас 1 в района на бензиностанция XXXXXXXX с. XXXXXXXX посока гр. XXXXXXXXXX управлява лек автомобил с рег. № XXXXXXXXX, без да притежава свидетелство за управление на МПС, като управлява ППС без да е правоспособен водач. От субективна страна деянието е извършено умишлено – Х. е съзнавал обществено опасните последици на нарушението и е искал тяхното настъпване, като е знаел че не е правоспособен водач.
Съдът намира, че при определяне на наложеното административно наказание административно наказващия орган се е съобразил с разпоредбата на чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП и с чл. 27 от ЗАНН. Съгласно чл. 27 от ЗАНН, административно наказващият орган определя наказанието, съобразявайки тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние, като съобрази наказанието в предвидените в закона граници. Наложената глоба е в границите на максималния размер от 250 лева, предвиден в чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП /от 100 до 300 лева/ и е съобразена с тежестта на нарушението и наличието на данни за други негови противообществени прояви, включително и за същото по вид нарушение, за което следва глобата да бъде потвърдена, като точките остават непроменени, тъй като същите са наложени ex lege.
Съдът намира, че се явяват неоснователни възраженията на жалбоподателя за изтекла абсолютна давност. Липсата в ЗАНН на нормативна уредба на абсолютната давност за административно наказателно преследване, не е основание да се приеме, че институтът на абсолютната давност не намира приложение в административно наказателното производство. Налице е субсидиарното прилагане на чл.81 от НК и на давността като правен институт в административно наказателните производства по ЗАНН, по силата на препращащата норма на чл.11 от ЗАНН. В чл.81, ал.3 от НК е предвидено, че независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член. В разпоредбата на чл.80 от НК /към която препраща чл.81, ал.3 от НК/, са регламентирани сроковете, след изтичането на които, ако не е възбудено наказателно преследване, същото се изключва по давност. В случая наказателното производство е възбудено в този тригодишен срок, предвиден в чл.80, ал.1, т.5 (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.), в сила към датата на извършване на процесното нарушение – 31.07.2011 г., като е съставен АУАН и НП в предвидените в чл.34 от ЗАНН срокове. При тълкуването на нормите на чл.81, ал.3 във вр. с чл. 80 от НК следва извода, че принципът на възприетото законодателно разрешение при определяне на сроковете, след изтичането на които наказателното преследване се погасява при прилагане института на абсолютната давност, която в случая е четири години и половина /три години съгласно чл.80, ал.1, т.5 (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) + една година и половина съгласно чл.81, ал.3 от НК, или общо четири години и половина/, който и към настоящия момент не е изтекъл, същият изтича на 31.01.2016 г., е да обуслови тези срокове от предвидените такива за възбуждане на наказателното преследване, които в НК са диференцирани в зависимост от регламентираното за съответното деяние наказание. Съгласно HYPERLINK "apis://NORM%7C4057%7C8%7C34%7C" чл.34, ал.1 от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В същата разпоредба и в ал. 2 на HYPERLINK "apis://NORM%7C4057%7C8%7C34%7C" чл. 34 от ЗАНН, както и в някои специални закони, по отношение на определени категории административни нарушения са предвидени и по-дълги срокове, след изтичането на които не следва да се образува административнонаказателно производство. Посочените срокове отразяват спецификата на обществените отношения, защитени чрез обявяване на деянията, които ги увреждат, за административни нарушения и представляват изрична нормативна уредба, спрямо която не е необходимо да се прилага НК по смисъла на HYPERLINK "apis://NORM%7C4057%7C8%7C11%7C" чл. 11 от ЗАНН. Ето защо в съответствие и при правилно приложение на закона е изводът на въззивния съд, че при субсидиарното прилагане на регламентирания в чл.81, ал.3 от НК институт на абсолютната давност, административно наказателното преследване ще бъде изключено по давност, ако е изтекъл срок, надвишаващ с една втора предвидения специален срок за образуване на административно наказателното производство от датата на извършване /довършване/ на съответното административно нарушение. /В тази насока Тълкувателно постановление №1 от 27  февруари 2015 г., прието съвместно от колегиите на ВАС и ВКС/
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно наказателно постановление № 2266 от 22.08.2011 г., издадено от С. Л. М., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № Із-1687/02.08.2010 г., с което на Ж. П. Х. от гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 250.00 лева за нарушение на чл. 150 от същия закон и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 6 контролни точки по чл. 177 ал.1 т.2 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:

