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Р Е Ш Е Н И Е № 2191
гр. Сандански, 19.10.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, първи състав:
	                     		 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Венета Петрова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 274 по описа на съда за 2016 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 15-0339-001777/23.01.2016 г., издадено от С. В. А., на длъжност началник група към ОДМВР XXXXXXXXX, сектор пътна полиция XXXXXXXXXX, упълномощен с № 244з-178/26.01.2015 г. на директора на ОДМВР, с което на Б. Х. К. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че действително автомобилът е бил без регистрационни табели, но същият е взет от водача, за да бъде изпробван. Твърди, че нарушението е маловажно такова. С писмена молба представя сметка за сключена застраховка гражданска отговорност и контролен талон към полицата. В съдебно заседание жалбоподателят се явява, дава обяснения като твърди, че е управлявал процесното МПС само за да прецени дали да го закупи.
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.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Б. Х. К. е от гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” XX, ЕГН XXXXXXXXXX, правоспособен водач на МПС.
На 29.09.2015 г. А. Д. К. – мл. автоконтрольор при Г «ПП» Од на МВР XXXXXXXX и колегата му И. К. Б. изпълнявали служебните си задължения. Около 17:40 часа по ПП1 Е-79 с. XXXXXXXXX в района на бензиностанция XXXXXXXX в посока към гр. XXXXXXXXXX двамата свидетели движейки се със служебния автомобил забелязали да се движи лек автомобил Стило без регистрационни табели, поради което в района на бензиностанцията XXXXXXXXXXX извършили проверка на водача на автомобила и установили, че това е Б. Х. К., който не представил сключен договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобила. За констатираното нарушение, на същия му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 15-0339-001777/29.09.2015 г., от свидетеля А. К. в присъствието на свидетеля И. Б.. Жалбоподателят К. подписал акта без възражения.
С писмена молба до съда жалбоподателят е представил сметка за сключена застраховка гражданска отговорност от 30.09.2015 г. и контролен талон към полицата, видно от който същата е в сила от 01.10.2015 г.
Въз основа на административно наказателната преписка на 23.01.2016 г. от С. В. А., на длъжност началник група към ОДМВР XXXXXXXXXX, сектор пътна полиция XXXXXXXXXX, упълномощен с № 244з-178/26.01.2015 г. на директора на ОДМВР е издадено наказателно постановление № 15-0339-001777/23.01.2016 г., с което на Б. Х. К. от гр. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от показанията на свидетелите и от обясненията на жалбоподателя, АУАН, разписка и контролен талон.
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 – обясненията на жалбоподателя и показанията на свидетелите в своята цялост не са противоречиви и кореспондират помежду си. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. Съдът не намери изопачени факти в показанията на свидетеля, изложението му е последователно и звучи житейски логично и достоверно, поради което съдът им даде изцяло вяра.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна.
Безспорно съдът приема, че към момента на проверката жалбоподателя не е представил валидна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Видно от представените по делото доказателства жалбоподателят в съдебно заседание е представил доказателства за от сключена такава застраховка. Това дава основание на настоящият състав на съда да приеме, че деянието следва да се квалифицира като „маловажен случай”, поради следното:
Правната норма на чл.28 от ЗАНН предвижда, че за „маловажни случаи” на административни нарушения, наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушението ще му бъде наложено административно наказание. В конкретния случай, до издаването на НП жалбоподателят е притежавал сключена застраховка «Гражданска отговорност», още повече, че такава е съществувала незабавно след извършване на проверката - 01.10.2015г. Административно-наказателният процес е строго нормирана дейност, при която за извършено административно нарушение се налага съответно наказание, а прилагането на санкцията на административно-наказателната норма, във всички случаи е въпрос само на законосъобразност и никога на целесъобразност. Общото понятие за административно нарушение се съдържа в чл.6 от ЗАНН. В чл.28 и чл.39, ал.1 от ЗАНН законът си служи още с понятията „маловажни” и „явно маловажни” нарушения. При извършване на преценка дали са налице основанията по чл.28 от ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като ограничи ”маловажните” случаи на административни нарушения от нарушенията, обхванати в чл.6 от ЗАНН. Когато деянието представлява „маловажен случай” на административно нарушение той следва да приложи чл.28 от ЗАНН. Прилагайки тази разпоредба наказващият орган, всъщност освобождава от административно-наказателна отговорност, а това освобождаване не може да почива на преценка по целесъобразност, както бе посочено по-горе. Предвидена е оперативна сомостоятелност, компетентност на наказващият орган за произнасяне по специален, предвиден в закона ред, а именно-при наличие на основанията посочени в чл.28 от ЗАНН, да не наложи наказание и да отправи предупреждение, от което произтичат определени законови последици. В обжалваното НП административно наказващият орган не е коментирал дали следва или не да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, т.е. дали са налице или не понятията за маловажност, респ. дали деянието е маловажно или не и на това основание да не наложи наказание, освобождавайки субекта от отговорност, с отправяне на предупреждение, каквато съдебна практика съществува както в рамките на МВР така и от създадената от Административните съдилища. Преценката за”маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В неговия обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на НП поради издаването му в противоречие със закона  /Тълкувателно решение № 1 от
 12 декември 2007 година на ВКС/. Наказателният Съд не може да бъде обвързван от решението на административния орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран. Съдът изследва и решава всички въпроси, както по фактите, така и по правото, от които зависи изходът на делото. От анализа на цитираните правни норми следва изводът, че преценката на административно-наказващият орган за „маловажност” на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Настоящият състав на съда приема,че при определяне на маловажните случаи при административните нарушения по КЗ, следва  да се съобразяват разпоредбите на чл.11 от ЗАНН и чл.93,т.9 от НК. Правната норма на чл.11 от ЗАНН урежда правната възможност по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита, субсидиарно да се прилагат разпоредбите на общата част на НК, доколкото в ЗАНН не се предвижда друго. В ЗАНН липсва легална дефиниция за понятието ”маловажен случай”, поради което определянето на дадено административно нарушение като ”маловажен случай”, следва да се извеждат от разпоредбите на чл.93,т.9 от НК. Легалното определение на маловажен случай дадено в чл.93,т.9 от НК предвижда, че маловажен случай е този, при който извършеното престъпление, респ.наказание с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи вината обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление, респ.нарушение, както е в случая от съответния вид. От анализа на горното следва изводът, че дали конкретно административно нарушение съставлява маловажен случай, следва да се преценяват фактите на липса или незначителност на вредните последици, характера на вредните последици, ако такива са настъпили от нарушението, както и всички смекчаващи отговорността обстоятелства. Съдържанието на чл.93,	т.9 от НК следва изводът, че освен от размера на вредните последици, маловажността на случая  може да зависи и от наличието на други смекчаващи обстоятелства, които следва да се преценяват от съответният съд конкретно и въз основа на събраните по делото доказателства, при всеки случай на административно нарушение. Съдът при тълкуване на обективираната в термина „маловажен случай” законодателна воля, приема че при административните нарушения следва да се преценяват както обстоятелствата относно обществената опасност на административното нарушение в контекста на неговите времеви и пространствени измерения, реализирания механизъм, характеризиращите  предмета на нарушението особености, липсата или незначителността на настъпилите вредни последици, мотивите и подбудите за извършване на нарушението, социалното отражение на нарушението, така и фактическите данни по отношение на нарушителя. Съдът приема, че маловажен случай ще е налице само ако съвкупната преценка на посочените обстоятелства обуславя по–ниска степен на обществена опасност на конкретно извършено нарушение в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид. Съдът, в конкретния случай, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, приема че административното нарушение за което е санкциониран жалбоподателя, следва да се квалифицира като „маловажен случай” и административно-наказващият орган не е следвало да налага наказание за констатираното по АУАН и издава обжалваното НП, поради следното:
По делото безспорно е установено че към момента на извършване на проверката и съставяне на АУАН, жалбоподателят не е представил валидна полица за сключена застраховка Гражданска отговорност  за 2015 г. По делото обаче е безспорно установено, че към дата 01.10.2015 г. автомобилът, управляван от жалбоподателя е имал сключена застраховка гражданска отговорност, като видно от приложената по делото полица нейното действие започва да тече от тази дата. По делото няма данни от това да са произлезли други вредни последици за МПС, пешеходци или други водачи. От това според съда следва извода, че наказанието е несъразмеримо с деянието, т.к.то се налага ако за конкретното МПС липсва изобщо сключена застраховка гражданска отговорност, а по делото е установено, че така е била сключена непосредствено след датата на извършване на проверката и преди издаването на НП. По делото липсват доказателства при проверката да са констатирани други нарушения по ЗДвП или КЗ. Съвкупната преценка на посочените по-горе обстоятелства обуславя по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното административно нарушение и нарушител, именно защото от него не са настъпили вредни последици за държавата и граждани. Предвид  изложените съображения съдът, счита че обжалваното НП не е постановено в съответствие с материалните закони и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0339-001777/23.01.2016 г., издадено от С. В. А., на длъжност началник група към ОДМВР XXXXXXXXX, сектор пътна полиция XXXXXXXXXXX, упълномощен с № 244з-178/26.01.2015 г. на директора на ОДМВР, с което на Б. Х. К. от гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400.00 лева за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от КЗ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:



