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Р Е Ш Е Н И Е № 1886
гр. Сандански, 07.06.2012 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на четиринадесети май две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав:
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Маргарита Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Бузова н.а.х.д. № 82 по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 967 от 20.08.2010 г., издадено от С. Л. М., началник на РУ на МВР XXXXXXXX към ОД на МВР, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010 г., с което на С. Ж. Ц. от гр. XXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” №XX, вх. XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение по чл. 103 пр.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.150а ал.1 от същия закон и на основание чл. 183, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.3, пр.1 от същия закон, затова че на 21.07.2010 г. около 00.35 часа в гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” като водач на МПС-мотоциклет при обстоятелства: при извършване на полицейска проверка отказва да предаде нужните документи-СУМПС, свидетелство за регистрация, ЗГО, като водача напуска мястото на проверката без разрешение на полицейски орган, е извършил: 1. Не изпълнява указанията на контролните органи; 2.Управлява МПС със свидетелство, което не е валидно за категорията управлявано ПС; 3. Не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява; 4. Не носи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, за МПС, което управлява.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. 
В съдебно заседание жалбоподателят поддържа претенцията си лично и чрез процесуален представител, като считат че наказателното постановление следва да бъде отменено.
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.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят С. Ж. Ц. е на 38 години, живее в гр. XXXXXXXXX, правоспособен водач на МПС от 1997 г., категории „ВС*ЕМТ”, наказван за нарушения по ЗДвП. 
На 21.07.2010 г. гл. полицай Р. Л. Н. и полицай Д. Г. С. не били на работа, били в седмична почивка. Около 00.35 часа в гр. XXXXXXXXXX двамата свидетели се намирали на кръстовището при ГУМ гр. XXXXXXXXX, когато забелязали от австрийския хотел в посока ГУМ – ул. “XXXXXXXXX” да се движат мотоциклети с несъобразена скорост, които продължили по ул.”XXXXXXXXXX”, ето защо съобщили на колегите им Б. и П., които били на работа да ги спрат. Двамата отишли на бул.”XXXXXXXXX”, където била извършена проверка на документите на водачите на МПС, но жалбоподателят Ц. не ги представил, за което му било разпоредено да отиде в сградата на РУП-XXXXXXXXX, след което Ц. си тръгнал.
 На 23.07.2010г. свидетелят С. съставил акт за установяване на административно нарушение № 967/26.07.2010 г. в присъствието на свидетеля Н. против С. Ж. Ц., затова че на 21.07.2010 г. около 00.35 часа в гр. XXXXXXXXX на ул. “XXXXXXXXXXX” при извършване на полицейска проверка на лицето и МПС отказва да предаде нужните документи – документ за самоличност, СУМПС, свидетелство за регистрация на МПС, застраховка “Гражданска отговорност”, като лицето напуска мястото на проверка без разрешение на полицейски орган, лицето управлява МПС без необходимите категории.. Екземпляр от акта бил връчен на жалбоподателя Ц. още същия ден – 23.07.2010 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 31.08.2010 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 967/10, с което на нарушителя на основание на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение по чл. 103 пр.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.150а ал.1 от същия закон и на основание чл. 183, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.3, пр.1 от същия закон, препис от което било връчено на нарушителя на 23.01.2012 г. /видно от разписката към НП – л.4 от делото/, а същият обжалвал същото на 24.01.2012 г. /л.2/ 
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от обясненията на жалбоподателя, от показанията на свидетелите Д. Г. С. и Р. Л. Н., от заповед № 1д-16-87/02.07.10 г. на министъра на вътрешните работи; НП № 967/2010г., ведно с разписка в оригинал; акт  № 967 от 26.07.10 г. за установяване на административно нарушение, ведно  с разписка в оригинал; писмо с рег. № 11429 от 18.04.12 г., ведно със справка за нарушител от региона, писмо с рег.№12975/02.05.2012г. по описа на сектор ПП при ОД на МВР-XXXXXXXXXX, ведно със заповед с рег.№ 4253/23.12.2009г. на директора на ОД на МВР-XXXXXXXX, трудов договор № 1/11.02.2011 г.
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 относно фактите, които излагат. Но показанията на свидетелите противоречат на писмените доказателства по делото и по-конкретно на писмо с рег. № 12975/02.05.2012 г. по описа на сектор ПП при ОД на МВР XXXXXXXXX, относно обстоятелството били ли са на работа полицейските служители на 21.07.2010 г., поради което в тази им част съдът не им даде вяра. От показанията на свидетелите С. и Н. и от акта за установяване на административно нарушение се установява времето, мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушенията. В тези части съдът даде вяра на заявеното от свидетелите /с изключение на изводите до които са достигнали/. Съдът не намери изопачени факти и в обясненията на жалбоподателя, изложението му е последователно и звучи житейски логично и достоверно, поради което съдът му даде вяра, с изключение на твърдението му, че не е разбрал, че трябва веднага да отиде в полицейското управление, което звучи нелогично.
При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 
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: 
Описаното нарушение в наказателното постановление е за нарушение на чл.103, пр.3 от ЗДвП: “При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания”, а наказанието, което е наложено е по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП: “Наказва се с лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лева водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението”, за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП: “За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство.”, а наказанието, което е наложено е по чл.183, ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП: “Наказва се с глоба 10 лв. водач, който: не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство“ и за нарушение на чл.100, ал.1, т.3 пр.1 от ЗДвП: “ Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява, и за тегленото от него ремарке;”, а наказанието, което е наложено е по чл.183, ал.1 т.2 от ЗДвП: “Наказва се с глоба 10 лв. водач, който: не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението“, а словесното описание на нарушението е затова че нарушителят отказва да предаде нужните документи – документ за самоличност, СУМПС, свидетелство за регистрация на МПС, застраховка “Гражданска отговорност”, като лицето напуска мястото на проверка без разрешение на полицейски орган, поради което не изпълнява указанията на контролните органи, т.е. налице е разминаване между фактическо и юридическо обвинение, което предпоставя неизменно съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правата на жалбоподателя, за да разбере какво точно нарушение е извършил. Разпоредбата на чл.57 от ЗАНН е императивна, защото осигурява 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. Нарушението е допуснато, както в АУАН, така и при издаване на наказателното постановление. 
На следващо място, описателната част на нарушенията, както в АУАН, така и в НП е общо и не съответства на законовото изискване за пълно фактическо описание на нарушенията и с посочване на елементите на обстоятелствата, при които то е осъществено. В случая, както в АУАН, така и в наказателното постановление не е посочен рег. № на мотоциклета, колко кубика е, за да може съдът да прецени каква категория е била нужна за управлението му, не е посочено кои указания на контролния орган не са изпълнени.
В административно наказателните производства няма място търсенето на целесъобразност, нито е процесуално допустимо съдът да върши работата на наказващия орган по формулирането и доказването на неговите твърдения и актове. Процедурата по ЗАНН е санкционна и е в тежест на наказващия орган да я проведе законосъобразно, завършена с правилни актове, като докаже твърденията си, обективирани в тях с валидни доказателства.

Но въпреки горните констатации и за пълнота на изложението следва да се добави, че жалбоподателят не е извършил визираните нарушения. Не се доказа контролният орган да е подавал сигнал за спиране, при който водачът на пътно превозно средство да не е спрял плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да не е изпълнил неговите указания. Напротив, водачът на процесното МПС е спрял, осъществена му е била проверка и му е било наредено да отиде в полицейското управление, където е продължила по-късно проверката чрез извършване на справки, но което обстоятелство не е описано нито в АУАН, нито в НП. В случая му е било разрешено да напусне мястото на проверката извършена на ул.”XXXXXXXXX” в гр. XXXXXXXXXXXX. Не се доказа и управление на МПС със свидетелство, което не е валидно за категорията управлявано ПС, включително, че не е носил задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. В тази насока са безспорни всички гласни и писмени доказателства. Предвид казаното съдът счита, че не са доказани по безспорен начин и извършване на нарушенията.
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН, както и не се доказа извършване на нарушенията, а щом това е така, то наказателното постановление се явява незаконосъобразно и неправилно и като такова, следва да бъде отменено.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно наказателно постановление № 967 от 20.08.2010 г., издадено от С. Л. М., началник на РУ на МВР XXXXXXXXX към ОД на МВР, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010 г., с което на С. Ж. Ц. от гр. XXXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” №XX, вх. XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение по чл. 103 пр.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.150а ал.1 от същия закон и на основание чл. 183, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.3, пр.1 от същия закон.
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:

