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Р Е Ш Е Н И Е № 1649
гр. Сандански, 28.07.2016 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Донка Бабанова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 382 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 № 15-0339-001987 от 02.11.2015 г., издадено от Б.М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 812Із-748 от 24.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи, с което на К. Д. М. от гр. XXXXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, затова че на 12.10.2015 г. около 09.45 часа в гр. XXXXXXXXXXX на кръстовището на ж.к. “XXXXXXXXXX”, в посока ПП-1 Е 79, управлява личния си лек автомобил “Опел астра” XXXXXXXXXXX в срок на лишаване от правоуправление по съдебен или административен ред. Не носи СРМП,, с което е извършил: 1. Управлява МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред; 2. Не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява или за тегленото от МПС ремарке.
 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 е допуснал твърдените в наказателното постановление нарушения на правилата за движение, както и че е нарушена процедурата по издаването, тъй като НП не съдържа задължителните реквизити в едно постановление и по този начин е нарушено правото му на защита. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, изпраща свой процесуален представител, който поддържа отмяна на т.1 от НП. Развива подробни съображения в посока, че не е налице пълно и точно описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено.
Административно наказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по депозираната жалба. 
Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, не изпраща свой 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 05.05.2016 г. /л.3/, а жалбата срещу същото е подадена на 11.05.2016 г. /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 К. Д. М., с ЕГН XXXXXXXXXXX, живее в гр. XXXXXXXXXXX, ж.к. “XXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX. 
На 12.10.2015 г. около 09.45 часа в гр. XXXXXXXXXXX на кръстовището на ж.к. “XXXXXXXXXX” жалбоподателят М. управлявал собствения си лек автомобил “Опел Астра” с рег. № XXXXXXXXX. На същата дата полицейските служители – свидетелите А.И. к., Б. Н. Ц. и В. С. Ц., и тримата мл. автоконтрольори при Г”ПП” РУ XXXXXXXXXX били на работа в района на кръстовището при ж.к.”XXXXXXXXXX” в гр. XXXXXXXXXXXX, когато спрели за проверка преминаващият от там лек автомобил марка и модел „Опел Астра” с рег.№ XXXXXXXXXX, управляван от жалбоподателя. При поискване М. не им предоставил свидетелство за регистрация на МПС. След като извършили проверка с ОДЧ при РУ XXXXXXXXXXX, свидетелят К. съставил акт за установяване на административно нарушение № 1987/12.10.2015 г. в присъствието на свидетелите Ц. и Ц., за нарушение по чл.150 от ЗДвП и по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Жалбоподателят се запознал със съдържанието на АУАН и го подписал без възражение.
Въз основа на административно наказателната преписка на 02.11.2015 г. от началника на РУ – гр. XXXXXXXXXX, било издадено наказателно постановление № 15-0339-001987 от 02.11.2015 г., издадено от Б.М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 812Із-748 от 24.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи, с което на К. Д. М. от гр. XXXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, затова че на 12.10.2015 г. около 09.45 часа в гр. XXXXXXXXXXX на кръстовището на ж.к. “XXXXXXXXXXXXX”, в посока ПП-1 Е 79, управлява личния си лек автомобил “Опел астра” XXXXXXXXXXXXX в срок на лишаване от правоуправление по съдебен или административен ред. Не носи СРМП,, с което е извършил: 1. Управлява МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред; 2. Не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява или за тегленото от МПС ремарке.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, а именно от НП № 15-0339-001987/02.11.2015г., АУАН № 1987/12.10.2015г., справка за нарушител/водач, заповед № 8121з-748/24.06.2015г.
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 и показанията на свидетелите, които са последователни, логични и безпротиворечиви. От акта за установяване на административно нарушение се установява времето – 11.09.2011 г., мястото, начина на извършване на проверката и констатиране на нарушението. От писмо по описа на ОД на МВР XXXXXXXXXX се установява наличието на правоспособност на водача за категория В М АМ и налагането му на наказания за нарушения по ЗДвП.
При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е частично основателна. 
По т.1 от НП
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 МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред, с което всъщност административно-наказващия орган е създал и е внесъл нов факт, който не е установен с акт за административно нарушение. 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. 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 М. да разбере в какво точно е обвинен, че е нарушил, а 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 административно наказващия орган. 
На следващо място, описателната част на нарушението се изчерпва с констатацията: « ...управлява личиния си л.а. «Опел Астра» XXXXXXXXXX, след като е лишен от това му право по административен или съдебен ред.». Не става ясно коя от двете алтернативи е възприел административнонаказващият орган за нарушена – по административен ред ли е лишен да управлява или по съдебен акт, и съответно с какъв акт е станало това. Поради това, наказателно постановление в тази част е съставено в нарушение на разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, което от своя страна също представлява съществено процесуално нарушение. По този начин се създава неяснота относно приетото от административния орган нарушение, което от своя страна води до ограничаване правото на защита на наказаното лице, тъй като същото е лишено от възможността да разбере кое конкретно законово изискване е нарушило. Разпоредбата на чл. 57 от ЗАНН е императивна, тъй като осигурява правото на защита на привлечения към административно – наказателна отговорност, в чието съдържание се включва е правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършил, за да може да организира защитата си в пълен обем. Административно – наказващият орган следвало да спази всички изисквания на нормите на ЗАНН, включително е чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, като неспазването на това изискване води до незаконосъобразност на наказателното постановление следва да бъде отменено само на това процесуално основание.
По т.2 от НП
Съдът намира, че в хода на съдебното следствие се установи по безспорен начин, че с действията си К. Д. М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП, според който: „Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке” Съгласно чл. 183, ал.1, т.1, пр.3 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;”.
Съдът намира, че при определяне на наложеното административно наказание административно наказващия орган се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН. Съгласно чл. 27 от ЗАНН, административно наказващият орган определя наказанието, съобразявайки тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние, като съобрази наказанието в предвидените в закона граници. Наказващият орган при индивидуализацията на наказанието е отчел, че същото е в точно фиксиран размер. С оглед изложеното, съдът намира, че са съобразени изложените по-горе принципи. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0339-001987 от 02.11.2015 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 812Із-748 от 24.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи, в частта с която на К. Д.М. от гр. XXXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXXXXXXXX, на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл. 150 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0339-001987 от 02.11.2015 г., издадено от Б. М. Щ., началник на РУП към ОДМВР XXXXXXXXXX, РУ XXXXXXXXXXX, упълномощен с МЗ № 812Із-748 от 24.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи, в частта с която на К. Д. М.от гр. XXXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX, ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева, за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:






