                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 1253

                                                гр. Сандански, 21.05.2019 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и четвърти април, през  две хиляди и деветнадесета година, наказателно отделение, трети състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
и при участието на секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. №184  по описа на съда за 2019 г. 

            и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
            Образувано е по жалба на Д. И. М., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX против наказателно постановление /НП/ №18-0339-002144 от 04.10.2018г. на Началник РУ XXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300.00 /триста /  лева. 
            В жалбата се твърди, че обжалваното НП е неправилно и незаконосъбразно и като таква следва да бъде отменено.
            В съдебно заседание жалбоподателят М., редовно призован  се явява лично и  с редовно упълномощен защитник. От името на доверителя си, последният поддържа жалбата, като излага доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното Наказателно постановление. Излага фактическа обстановка различна от изложената в НП и прави искане за събиране на доказателства за установяването на изложената фактическа обстановка. Твърди, че доверителят му не е извършил посоченото в НП нарушение, поради което и така издаденото НП следва да се отмени. 
В хода на съдебните прения защитника  излага установената според него фактическа обстановка, различна от изложената в НП и поддържа искането си за отмяна на НП, като издадено при липса на нарушение от неговият доверител.          В съдебно заседание ответната страна РУ- XXXXXXXXXXX, 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 31.08.2018г., около 18.15 часа свидетеля Ю. Г. – служител в ПУ XXXXXXXXXX пътувал към село XXXXXXXXXXX. На кръстовището между главен път Е 79 и улица „XXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXX същият забелязал мотоциклет, който се движел срещу него. Водачът на мотоциклета бил с каска, като Г. въпреки това разпознал същия като жалбоподателя М.. Тъй като не бил на работа, свидетеля Г. продължил движението си.  Няколко дни по-късно – на 03.09.2018г. свидетеля Г. изготвил докладна записка до Началника на РУ XXXXXXXXXXX, в която посочил, че на 31.08.2018г. около 18.15 часа, на кръстовището на улица „XXXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXX и главен път Е-79 се разминал с кросов мотоциклет, управляван от Д. М., за който знаел, че не притежава правоспособност за управление на  мотоциклет. На основание изготвената докладна записка и в присъствието на нейния подател – служителя Г. в качеството на свидетел – на 04.09.2018г. свидетеля В. С. – инспектор при ПУ XXXXXXXXXX към РУ XXXXXXXXXX съставил АУАН №2144/18г. В АУАН С. – без да е свидетел очевидец на нарушението, по данни на свидетеля Г. -  описал различна  на изложената в докладната записка  фактическа обстановка – че на „31.08.2018г. около 18.15 часа, в град XXXXXXXXXX, на улица „XXXXXXXXX“ в  посока село „XXXXXXXXXXXX“  М. е управлявал мотоциклет марка „Ямаха“ с рег. № XXXXXXXXXX, негова собственост, като не представя СУМПС. За случая е уведомен ОДЧ при РУ XXXXXXXXXXX.“ АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя М., който в графата възражения записал,  че на 31.08.2018г. е бил предоставил мотоциклета на правоспсобен водач и не е управлявал лично същия. М. отказал да подпише АУАН и да получи препис от него. 
Въз основа на съставеният АУАН на 04.10.2018г. от Началник РУ XXXXXXXXX издал обжалваното НП №18-0339-002144  в което е възпроизвел опсаната в АУАН фактическа обстановка, квалифицирал нарушението като такова на чл.150 от ЗДвП и на основани чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП наложил на М. административно наказание – „глоба“ в размер на 300.00 /триста/ лева.
         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 случай съдът счита, че в хода на съдебното производство не се събраха достатъчно доказателства, за това, че констатираното и санкционирано с атакуваното Наказателно постановление административно нарушение да е  било извършено от жалбопдателя.  В подкрепа на изложената в АУАН и НП фактическа обстановка са само показанията на свидетеля Г., и то частично. Съдът установи противоречие между показанията на свидетеля относно посоката на движение на мотоциклета и изложеното в НП и АУАН. Така свидетеля Г.  твърди, че се е движил в посока село XXXXXXXXXXXX и се е разминал с жалбоподателя, което означава, че същият се е движил в посока от село XXXXXXXXXXX към град XXXXXXXXXXX. Същевременно и в АУАН и в НП се сочи, че М. е извършил нарушението, движейки се в посока село XXXXXXXXXXX.  Установеното противоречие, предвид липсата на други свидетели – освен Г. – изключват възможността съдът да приема   безспорна фактическа обстановка. Отделно от посоченото, в АУАН и в НП като нарушение е посочено – „не представя СУМПС“. Това само по себе си е нон сенс, доколкото свидетеля Г. заявява – включително и в докладната си до Началника на РУ XXXXXXXXXX – че не е спрял и проверил водача на мотоциклета, т.е – няма как водачът да не е могъл да представи СУМПС, при условие, че такова не е поискано…   Посоченото противоречие е налице и във връзка с описаното нарушение и направената квалификация на деянието. В АУАН и НП се твърди, че водачът не е представил СУМПС, докато отговорност е ангажирана за управление на МПС без водачът да е правоспособен… 
Така описаните противоречия мотивират настоящия състав да приме, че при проведеното административно наказателно прозиводство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на нарушителя. Жалбоподателят е санкциониран за нарушение, което не е описано нито в АУАН, нито в НП, предвид изложеното по-горе противоречие между обстоятелства и правна квалификация. Отделно от това АНО не е изследвал възраженията на М. е не е проверил обстоятелството кой е управлявал мотоциклета. Посоченото се явява съществено нарушене на правата на нарушителя и с оглед на това, че нарушението не е сакционирано на място, а въз основа показанията на само един свидетел. Отледно от това, при извършена проверка АНО щеше да установи, ч изложеното в показанията на свидетеля Г. – и в изготвената от него докладна записка обстоятелство, че същият е сигнализирал дежурния по ОДЧ в РУ XXXXXXXXXXXX не отговаря на истината – видно от представената по делото справка от самия АНО…. 
Предвид установеното противоречие между представената от Началника РУ XXXXXXXXXXX справка и показанията на свидетеля Г. съдът не можа да кредитира показанията на същия и в останалати им част, при което, бидейки единствен свидетел на нарушението съдът приема, че същото остава недоказано.
        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/ №18-0339-002144 от 04.10.2018г. на Началник РУ XXXXXXXXXX, с което на Д. И. М., ЕГН XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес – село XXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300.00 /триста /  лева, , 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:


