                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 626

                                                гр. Сандански, 08.03.2017 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осми  февруари, през две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
                                 
                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
и при участието на секретаря Донка Бабанова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. №708  по описа на съда за 2016 г. 

            и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
            Образувано е по жалба на О. К. Ц., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX, община XXXXXXXXXXX против наказателно постановление /НП/ №16-0339-000431/14.05.2016г. на Началник РУ XXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя, за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000.00 /две хиляди/  лева и лишаване от правоуправление за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца,  за нарушение на чл.100, ал.1, т.1  от ЗДвП  на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и пр.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба“ в размер на 10 лева, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР за нарушението по чл.174, ал.3 от ЗДвП му се отнемат 12/дванадесет/  контролни точки. 
            В жалбата се твърди, че обжалваното НП е неправилно и незаконосъбразно и като таква следва да бъде отменено.
            В съдебно заседание жалбоподателят Ц. се явява лично и  с адв.Ц.. От името на доверителя си, последният поддържа жалбата, като излага доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното Наказателно постановление. Правят се доказателствени искания, оспорва се изложената в АУАН и НП фактическа обстановка.  Твърди, че доверителят му не е извършил посочените в НП нарушения, тъй като не е управлявал посоченото в НП моторно превозно средства, поради което не е имал качеството водач и съответно – не следва да бъде санкциониран за описаните нарушения. 

        В съдебно заседание ответната страна РУ XXXXXXXXXX, редовно уведомени не изпращат представител.
           Жалбата е подадена в срок, от лицето, посочено като нарушител в НП поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.
          От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
          На 29.04.2016г. свидетелите Б. и С. – служители в РУ XXXXXXXXXXX осъществявали дейност по охрана на обществения ред в град XXXXXXXXX. Около 03.45 часа на 30.04.2016г.  на ул.“XXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXXXXX, зад Културен дом забелязали  лек автомобил марка „Ауди А4“ с ДК№ XXXXXXXXXXX и стоящо близо до него лице. Решили, че това е водача на автомобила и спрели за извършване на проверка. Поискали от лицето, документи за правоспобност и регистрация на автомобила. Лицето заявило, че не носи в себе си документи и не управлява спрения автомобил. Тъй като лицето лъхало на алкохол, Б. се обадил на дежурен ОДЧ, който изпратил на място автопатрул в състав свидетелите Г. и Ш. за извършване на проверка с техническо средство за употреба на алкохол. Пристигналите на място свидетели установили лицето и колегите си Б. и С., като лицето било извън автомобила. На проверявания било предложено да даде проба с техническо средство за употреба на алкохол, като същият отказал с мотив, че не е управлявал МПС. С оглед направения отказ и предвид липсата на каквито и да е документи в проверявания, същият бил заведен в РУ XXXXXXXXXXX за установяване на самоличността. В участъка било установено, че лицето е жалбоподателя Ц., а автомобилът е регистриран на името на свидетелката Ю. Т..  Ц. бил задържан със заповед за 24 часа, считано от 03.45 часа на 30.04.2016г. до 04.45 часа на същата дата. Бил извършен обиск на задържания, като от представени протокол се установява, че в себе си Ц. е имал единствено пари, телефон и метален пръстен. С оглед установените обстоятелства и въз основа данните от свидетеля Б., който посочил че Ц. е управлявал автомобила свидетеля Г. съставил АУАН №431/16г. от 30.04.2016г. В АУАН Г. описал че на 30.04.29016г. около 03.45 часа Ц. е управлявал МПС  ле автомобил марка „Ауди А4“ с ДК№ XXXXXXXXXXX, собственост на Ю. Т. по ул.“XXXXXXXXXXXX“ в посока пл.“XXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXXX. Било описано, че Ц. като водач отказва да му бъде извършена проба с техническо средство – алкотест  дрегер с фабричен № ARBB0001 за употреба на алкохол. Било посочено освен това, че на Ц. бил издаден талон за медицинско изследване №0433948, който Ц. отказал да подпише и получи. Посочено било, че Ц. не носи в себе си СУМПС и контролен талон към него, както и СРМПС за автомобила. Описаните нарушения Г. квалафицирал като такива по чл.174, ал.3 от ЗДвП и по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. АУАН бил съставен в присъствието на Ц., който го подписал и получил препис от него. При връчване на АУАН в графата за възражения Ц. посочил, че не е управлявал МПС и че му е била извършена проверка в качеството на пешеходец, поради което и не разполага с документи относно наличието на провоспобност и за регистрация на МПС. Въз основа на съставения АУАН на 14.05.2016г. Началник на РУ XXXXXXXXXXX издал обжалваното НП. В него при изложена фактическа обстановка, идентична на тази в АУАН АНО дал правна квалификация на отделните деяния – нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП за отказа да бъде изпробван за алкохол, нарушение на чл.100, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от ЗДвП – за това, че Ц. не е носил в себе си СУМПС и контролен талон към него и нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП- за това, че Ц. не носи СРМПС. За вяско от деянията, описани като нарушение АНО наложил съответните наказания.  
        Изложената обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства. От показанията на свидетелите Б., Г. и Ш. във връзка с обясненията на жалбоподателя безспорно се установяват датата и мястото на извършената проверка, нейното протичане и образуваното административно наказателно производство със съставяне на АУАН. Безспорно е според съда извършването на проверка, задържането на Ц. в РУ XXXXXXXXXXX, съставянето на АУАН. Спорни са обстоятелствата относно установеното преди започване на проверката от свидетеля Б. и С. и  относно обстоятелството за съставяне и връчване на талон за медицинско изследване. 
         Липсват противоречия в показанията на свидетеля Б. и обясненията на Ц. за това, къде и кога е започнала проверката, нейното провеждане с участието на свидетелите Г. и Ш. след тяхното пристигане, отвеждането на Ц. до РУ XXXXXXXXXXX, задържането му там и съставянето на АУАН. Неизяснено и неотстранено бе противоречието относно това, дали на Ц. е бил направен опит да се връчи талон за медицинско изследване и същият е отказал или изобщо не му е би предоставян такъв, с оглед твърденията му и неговото поведение. Безспорно е обаче, че талон за медицинско изследване е представен по делото, с посочен чяс за явяване  до 04.45, който съответства на часа, в който Ц. е бил освободен от РУ XXXXXXXXXXX, т.е. – същият не е разполагал с физическа възможност да се яви във ФСМП XXXXXXXXXXX и да даде кръвна проба за изследване. 
        Не се установи и доказа безспорно – предвид наличните противоречия в доказателствата – обстоятелството, че Ц. е управлявал автомобил и като водач е подлежал на проверка по ЗДвП за употреба на алкохол, съответно – съществували са за същия задължения да носи в себе си СУМПС и контролен талон към него, както и СРМПС за управлявания автомобил. От една страна в показанията си свидетеля Б. е категоричен, че е видял как Ц. управлява автомобила и спира, след което му е била извършена проверка. От друга страна в обясненията си Ц. отрича да  е управлявал автомобила, което се потвърждава от показанията на свидетеля С. и свидетелката Т.. Обясненията на Ц. косвено се потвърждават и от обстоятелството, че въпреки задържането на Ц. от полицейските служители при проведения обиск в него на се открити както ключове за управление на автомобила, така и каквито и да е документи. Въпреки направеното от Ц. възражение още при съставяне на АУАН никой от полицейските служители не е проверил това възражение, не е опитал да установи дали наистина друго лице не е управлявало автомобила, къде са документите и ключовете за същия.    
         От така изложената и приета фактическа обстановка,за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на административно нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено.    
        Процедурата по установяването на административно нарушение, издаването на наказателно постановление и неговото обжалване е уредена в ЗАНН.За неуредените в посочения нормативен акт случаи , чл. 84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК.В производството по обжалване на наказателно постановление, административнонаказващия орган е този, който поддържа адмистративнонаказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него.Отразените в Акт за установяване на административно нарушение фактически констатации  нямат доказателствена стойност по презумпция.Същите не се считат за установени , до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.
        В настоящия производство съдът намира, че не се доказа по безспорен начин извършването на нарушение от страна на жалбоподателя. Безспорно е, че същият е отказал да бъде изпробван с техническо средство и не е носил в себе си описаните документи – СУМПС и КТ към него, както и СРМПС. Не бе доказано обаче качеството на водач на Ц., а само в такъв случай би било налице нарушение на правилата на ЗДвП, доколкото посочените и от актосъставителя и от АНО разпоредби от ЗДвП имат за адресат водач на МПС, а не какъвто и да е участник в движението. Невъзможността да бъдат отстранени противоречията относно изложената в АУАН и НП фактическа обстановка според съда изключват възможността да се направи безспорен извод въз основа на събраните доказателства, че Ц. е притежавал качеството водач на МПС и като такъв за същия са действали задълженията по ЗДвП. В производството по проверка на фактите и доказателствата съдът е длъжен да установи всички елементи от състава на нарушението, както и неговият извършител. Основен елемент от състава на констатираните в АУАН и НП нарушения се явява изискването извършителя да е водач на МПС, което не бе доказано по безспорен начин в проведеното производство.
Отделно от това е налице нарушение на процедурата по образуване и провеждане на административно наказателното производство. Така в АУАН наказващият орган е посочил като нарушена разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, която е административно наказателна и като така не подлежи на неизпълнение, а на осъществяване като състав. Самата разпоредба има две предложения – всяко със самостоятелно значение, като се изисква отказ да бъде извършена проба с техническо средство, последвана от отказ да бъде дадена кръвна проба. Двете предложения са дадени алтернативно, но анализът им показва и задължение за кумулативност, т.е. при отказ да водача да бъде изпробван с техническо средство следва по безспорен начин да е налице и отказ да бъде дадена кръвна проба, в противен случай- отказ да бъде изпробван с техническо средство, но последвало даване на кръвна проба – липсва извършено нарушение. Доколкото искането за изпробване с техническо средство винаги предхожда даването на кръвна роба, то е безспорно, че не даването на кръвна проба при наличието на изправна проба с техническо средство също не съставлява нарушение. За да е изпълнен състава на чл.174, ал.3 от ЗДвП обаче, според настоящия състав е необходимо да бъде установено безспорно както отказът да бъде изпробван водач на МПС с техническо средство, така и отказът му да даде кръвна проба. От своя страна, за да възникне задължението за даване на кръвна проба следва да е налице издаването на талон за медицинско изследване и осигуряване възможност на проверяваното лице да даде такава. В проведеното производство не се установи безспорно, че Ц. е запознат с издадения талон за медицинско изследване и възможността да извърши такова. Не се установи, че същият е имал възможност да извърши такова и с оглед обстоятелството, че същият е бил задържан в РУ XXXXXXXXXXX за времето, през което и следвало да се яви във ФСМП, т.е. налице е ограничаване от страна на проверяващите на законовата възможност проверяваният да изпълни задължението си за проверка. 
        Предвид изложеното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
 
         ВОДИМ  от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,

                                                         Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ №16-0339-000431/14.05.2016г. на Началник РУ XXXXXXXXXX, с което на О. К. Ц., ЕГН XXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX, община XXXXXXXXXX за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2000.00 /две хиляди/  лева и лишаване от правоуправление за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца,  за нарушение на чл.100, ал.1, т.1  от ЗДвП  на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и пр.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба“ в размер на 10 лева, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР за нарушението по чл.174, ал.3 от ЗДвП му се отнемат 12/дванадесет/  контролни точки, , като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Благоевград в 14 дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.
						РАЙОНЕН СЪДИЯ:


