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Р Е Ш Е Н И Е № 2453
гр. Сандански, 09.11.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на осми октомври 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. № 610 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 № 15-0339-000541 от 16.04.2015 г., издадено от А. Ж. Б., на длъжност началник група към ОДМВР XXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 8121з-47/16.01.15 г. на Министъра на вътрешните работи, с което на Н. К. Ш. от с. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” XX, общ. XXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева, за нарушение на чл.150 от същия закон и на основание  чл. 177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 от същия закон, затова че на 29.03.2015 г. около 18.10 часа в с. XXXXXXXXX на ул. „XXXXXXXXXXX”в посока на движение от с. XXXXXXXXXXXX към с. XXXXXXXXXXX, на входа на селото, управлява л.а. БМВ XXXXXXXXXX, собственост на И. Г. И., ЕГН XXXXXXXXXXX, след като е лишен по съдебен или административен ред, управлява МПС, което е спряно от движение, с което е извършил: 1. Който управлява МПС, след като СУМПС е отнето по реда на чл.171, т.4 и 2. Управлява МПС спряно от движение.
 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 незаконосъобразно и неправилно, тъй като не са допуснати твърдяните в наказателното постановление нарушения на правилата за движение, включително е нарушена процедурата по издаването му. В съдебно заседание жалбоподателят се явява, дава обяснения. Явява се и негов процесуален представител, който подържа жалбата по изложените в нея основания и доразвива тезата си, че както в АУАН, така и в НП не е описана фактическата обстановка, с което е нарушено правото им на защита.
Административно наказващия орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, не се явява представител и не изразява становище.
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 21.07.2015 г. /л.3/, а жалбата срещу същото е подадена на 24.07.2015г. /л.2/, т.е. в предвидения преклузивен седмодневен срок.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят Н. К. Ш. от с. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” XX, общ. XXXXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX, към 29.03.2015 г. е неправоспособен водач на МПС и не притежава валидно СУ на МПС.
На 29.03.2015 г. И. Б. Н. – служител в РУП гр. XXXXXXXXX заемащ длъжност младши автоконтрольор съвместно с полицай М. Г. К. изпълнявали служебните си задължения. Около 18:10 часа се намирали по пътя в с. XXXXXXXXX на ул. „XXXXXXXXXXX”, на входа на селото, когато спрели за проверка лек автомобил БМВ XXXXXXXXXX, който се движел в посока на движение от с. XXXXXXXXXX към с. XXXXXXXXXX. Проверяващите установили, че автомобилът се управлява от Н. К. Ш., а собственик на автомобила е И. Г. И., ЕГН XXXXXXXXXXXX. Към момента на извършване на проверката водачът не представил свидетелство за регистрация на МПС и свидетелство за правоуправление на МПС. За констатираните нарушения, на жалбоподателя му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 541/29.03.2015 г., от свидетеля И. Б. Н. в присъствието на свидетеля М. К.. Жалбоподателят Ш. се запознал със съдържанието му, подписал акта без възражения и на същата дата екземпляр от същия му бил връчен. Въз основа на административно наказателната преписка на 16.04.2015 г. от А. Ж. Б., на длъжност началник група към ОДМВР XXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 8121з-47/16.01.15 г. на Министъра на вътрешните работи, било издадено наказателно постановление № 15-0339-000541 от 16.04.2015 г., с което на Н. К. Ш. от с. XXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX” XX, общ. XXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева, за нарушение на чл.150 от същия закон и на основание  чл. 177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 от същия закон, затова че на 29.03.2015 г. около 18.10 часа в с. XXXXXXXXXXX на ул. „XXXXXXXXX”в посока на движение от с. XXXXXXXXXX към с. XXXXXXXXXX, на входа на селото, управлява л.а. БМВ XXXXXXXXX, собственост на И. Г. И., ЕГН XXXXXXXXXXXX, след като е лишен по съдебен или административен ред, управлява МПС, което е спряно от движение, с което е извършил: 1. Който управлява МПС, след като СУМПС е отнето по реда на чл.171, т.4 и 2. Управлява МПС спряно от движение.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства. 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. Доказателствата и доказателствените средства за тяхното установяване съдът постави в основата на фактическите си констатации, като отчете тяхната достоверност и кореспонденцията помежду им. От показанията на свидетеля 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 свидетеля, тъй като показанията му са последователни и логични, събитията ги описва в детайли и се подкрепят и от обясненията на жалбоподателя. 
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е основателна. 
Съдът намира, че АУАН и издаденото въз основа на него НП не отговарят на изискванията на чл.42, т.4 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В АУАН и в НП липсва описание на нарушенията по изискуемия от закона начин. Направеното общо описание не съответства на законовото изискване за пълно фактическо описание на нарушението и с посочване на елементите на обстоятелствата, при които то е осъществено. 
По т.1 от НП, нито в АУАН, нито в НП е посочено по административен или по съдебен ред лицето е лишено да управлява МПС и конкретния акт. Посочено е, че е лишен да управлява МПС по съдебен или административен ред, но на кой орган и влязло ли е в сила това решение също не е посочено, като едновременно с това са смесени и двете алтернативно предвидени хипотези. 
По т.2 от НП е изписано единствено, че управлява МПС, което е спряно от движение, като отново не е посочено с какъв акт, на кого и кога е влязъл в сила. НП било съставено при неизяснена фактическа обстановка, а обстоятелството, че в АУАН са отразени факти, касаещи извършено административно нарушение, не е достатъчно за ангажиране на наказателна отговорност на жалбоподателя. Съгласно чл. 189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила за наказващия орган до доказване на противното, т.е. доказателствената сила по оборване на изложените в акта констатации пада върху нарушителя. При съдебния контрол на издаденото наказателно постановление обаче същият не се ползва с доказателствена сила.
От обективна страна, съставът на нарушението по чл. 177, ал.1, т. 4 от ЗДП изисква деецът да управлява МПС спряно от движение без надлежно разрешение от службите за контрол. Не само, че не е е описан първия елемент от състава на нарушението подробно, но вторият елемент въобще не е посочен /без надлежно разрешение от страна на контролните органи/. Доказателства в тази насока не са приложени и в административно-наказателната преписка, не се съдържат дори като данни в докладните записки към преписката. Такива не са представени от въззиваемата страна и в хода на съдебното следствие, макар в нейна тежест да бе да докаже нарушението, нарушителя и неговата вина. Следва да се отбележи, че принципно съществува законова възможност автомобил, спрян от движение, да бъде управляван при наличие на нарочно разрешение (за това и в състава на нарушението от обективна страна е предвиден този елемент) и фактът на непредставяне на такова разрешение на контролните органи, сам по себе си, не е достатъчен, за да установи липса, съответно неиздаване на подобно разрешение изобщо. Такова може да е било издадено, да е било налично като документ, но да не е носено от страна на водача и съответно да не е било представено по време на проверката. В тежест на въззиваемата страна е да докаже, че разрешение изобщо не е било издавано. Факт, който не бе установен по какъвто и да било начин в хода на съдебното следствие.
Като съобрази горните обстоятелства, съдът прецени, че по делото не са налице безспорни и категорични доказателства, които да установят, че въззивникът е осъществил от обективна страна състава на нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 4 от ЗДП, поради което НП и в тази част се явява издадено в нарушение не само на процесуалния, но и на материалния закон и като такова, следва да бъде отменено. В тази връзка следва за пълнота да се отбележи, че дори при изписване словесно на състава на нарушението по пункт 2 от НП наказващият орган не е посочил има или не издадено разрешение на службата за контрол на МВР за управление на автомобила, спрян от движение. 
 Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, следва да се съдържат, както в акта за установяване на административно нарушение, така и в издаденото въз основа на него наказателно постановление. Разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН са императивни, защото осигуряват 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. 
Предвид горното, съдът намира, че са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, предвидени в ЗАНН и по двете нарушения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0339-000541 от 16.04.2015 г., издадено от А. Ж. Б., на длъжност началник група към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 8121з-47/16.01.15 г. на Министъра на вътрешните работи, с което на Н. К. Ш. от с. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” XX, общ. XXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 150.00 лева, за нарушение на чл.150 от същия закон и на основание  чл. 177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 от същия закон.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:







