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Р Е Ш Е Н И Е № 1462
гр. Сандански, 26.06.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Донка Бабанова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 289 по описа на съда за 2015 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 79 от 24.01.2014 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП XXXXXXXXXX, с което на К. Б. Ч. от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 150 от същия закон, затова че на 14.01.2014 г. около 22.00 часа в гр. XXXXXXXX, по ул.”XXXXXXXXXX” в посока пл. „XXXXXXXXXX”, зад културния дом, управлява собствения си лек автомобил XXXXXXXXXX, след като е лишен от това му право със заповед № 1781 от 20.07.2013 г.: управлява ППС без да е правоспособен водач.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна. Изложените доводи се свеждат до това, че наказателното постановление е неправилно, тъй като наказателното постановление не отговаря на действителното положение, както и че са допуснати съществени нарушение на процесуалните правила при издаването на наказателното постановление. Жалбоподателят твърди, че Заповед № 1781 от 20.07.2013 г. му е връчена на 20.01.2014 г., поради което не била влязла в сила.
В съдебно заседание жалбоподателят се явява, поддържа изложеното в жалбата и пледира за отмяна на наказателното постановление.
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 К. Б. Ч. е от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX.
На 14.01.2014 г. И. К. и Г. Г., и двамата полицаи при РУП гр. XXXXXXXXXX били на работа. Около 22.00 часа по в гр. XXXXXXXX, по ул.”XXXXXXXXX”, зад културния дом, спрели за проверка лек автомобил БМВ XXXXXXXXXX, управляван в посока пл. „XXXXXXXXXX” от К. Б. Ч. от гр. XXXXXXXXX. Установили, че автомобилът е собственост на Черкезов и че последният не носел у себе си свидетелство за управление. На същия свидетелят К. му съставил акт за установяване на административно нарушение № 79/15.01.2014 г., в присъствието на свидетеля Г.. Жалбоподателят се запознал с акта, след което го подписал без възражения и екземпляр от същия му бил връчен още същия ден – 14.01.2014 г. Въз основа на административно наказателната преписка на 24.01.2014 г. от началника на РУП – гр. XXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 79 от 24.01.2014 г., с което на К. Б. Ч. от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 150 от същия закон, затова че на 14.01.2014 г. около 22.00 часа в гр. XXXXXXXXX, по ул.”XXXXXXXX” в посока пл. „XXXXXXXXX”, зад културния дом, управлява собствения си лек автомобил XXXXXXXXX, след като е лишен от това му право със заповед № 1781 от 20.07.2013 г.: управлява ППС без да е правоспособен водач.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно акт за установяване на административно нарушение № 79/15.01.2014 г., ведно с разписка – в оригинал, наказателно постановление № 79/24.01.2014 г., издадено от Началника на РУП XXXXXXXX, ведно с разписка – в оригинал, справка за нарушител, заповед, постановление за прекратяване на НП, решение, ЗППАМ – 2 броя, показанията на свидетеля К. и обясненията на жалбоподателя. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
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 в наказателното постановление и в акта е налице съществено различие в правната квалификация на деянието, което възпрепятствува правото на жалбоподателя да се защити, свързвайки от една страна деянието по акта с чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП, от друга страна като деяние с което е нарушен чл. 150 от ЗДвП съгласно наказателното постановление. Действително по ЗАНН съществува възможност административно-наказващият орган да измени правната квалификация, но само що се отнася до хипотезата на подвеждането под коректната правна норма. Административно-наказващия орган не е упълномощен да изменя фактическия състав, каквото в случая е сторено. Вместо да издаде наказателно постановление, затова че нарушителят не представя свидетелство за правоуправление, наказващият орган е издал наказателно постановление, затова че нарушителят управлява ППС без да е правоспособен водач, с което всъщност административно-наказващия орган е създал и е внесъл нов факт, който не е установен с акт за административно нарушение. По тази причина към 14.01.2014 г., въпреки че е правоспособен водач,  жалбоподателят е бил временно лишен от правото да управлява МПС и затова не е имал изискуемото по закон – „съответното свидетелство за управление на МПС”. За това нарушение административнонаказващият орган е следвало да му наложи административно наказание „Глоба”, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП за същото нарушение, а не за нарушение по чл.150 от ЗДвП. Съгласно чл.150 от ЗДвП пътните превозни средства трябва да се управляват от правоспособни водачи, а чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП санкционира водачите, които управляват МПС след като са лишени от това право по съдебен или административен ред. 
Съгласно текста на чл. 150 от ЗДвП: Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4. Нормата е разположена в Глава четвърта “Правоспособност на водачите на пътни превозни средства”. Нормите в тази глава имат за цел да уредят начина на придобиване на правоспособност като водач, общите изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност, специфичните изисквания за видовете категории, предпоставки за загубване на придобитите контролни точки и за тяхното възстановяване. Систематичното място на разпоредбата и логическият й анализ сочат, че под правоспособен водач се има предвид лице, което е придобило свидетелство за управление на МПС с отразената в свидетелството категория и не е загубило всичките си контролни точки. В този смисъл следва да се тълкува и информацията от предоставената от РУП-XXXXXXXX справка за нарушител, че същият притежава права за водач на МПС от категория “В”, като има издадено СУМПС № 201879426, валидно до 13.08.2019 г. Предвид изложеното настоящият състав счита, че нарушение по чл. 150 ЗДвП не е било извършено от водача на съответната дата. Санкционната норма по чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП съдържа в себе си и материалната норма – забраната за управление на водач, който е лишен от това право по съдебен или административен ред. Съдът обаче няма правомощието да променя квалификацията на нарушението, тъй като това би било съществено процесуално нарушение – повдигане на обвинението става с АУАН, като със запознаването му водачът има възможност да организира своята защита. Промяната на квалификацията от съда, би довело до грубо нарушаване правото на защита на наказаното лице. С оглед на това, независимо че е ясно от установената фактическа обстановка и събраните по делото доказателства за какъв вид нарушение става въпрос, то недопустимо е квалифицирането на деянието едва на този етап.
Извършената от административнонаказващия орган неправилна квалификация на допуснатото от жалбоподателя административно нарушение е нарушила правото му на защита. Попречила е Ч. да разбере в какво точно е обвинен, че е нарушил,  както и защо по  посочения в обжалваното НП закон му е наложено административното наказание. Това безспорно му е попречило адекватно и правилно да организира защитата си срещу издадения акт от административнонаказващия орган. Още повече, че цитираната ЗППАМ му е връчено на 20.01.2014, поради което съдът намира, че не се доказа и извършване на нарушение по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 79 от 24.01.2014 г., издадено от Ч. А. Н., началник на РУП XXXXXXXXX, с което на К. Б. Ч. от гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 150 от същия закон, затова че на 14.01.2014 г. около 22.00 часа в гр. XXXXXXXXX, по ул.”XXXXXXXX” в посока пл. „XXXXXXXXX”, зад културния дом, управлява собствения си лек автомобил XXXXXXXXXX, след като е лишен от това му право със заповед № 1781 от 20.07.2013 г.: управлява ППС без да е правоспособен водач.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

