                                                    Р Е Ш Е Н И Е №933

                                               гр. Сандански, 11.06.2020 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и седми май, през две хиляди и двадесета година, наказателно отделение, трети състав:	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев

и при участието на секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. № 105  по описа на съда за 2020 г. 

           и за да се произнесе взе предвид следното:
           Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
            Образувано е по жалба от С. И. Г., ЕГН XXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ №XX  срещу Наказателно постановление N 19-0339-001764/27.09.2019г. на Началник РУ XXXXXXXXXXX, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП са наложени наказанияе „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание Наредба №Iз-2539 на МВР са отнети 10 /десет/ контролни точки. 
В жалбата се излагат доводи за неправилно и незаконосъобразно  НП, поради неправилно отразена фактическа обстановка и допуснати процесуални нарушение при съставянето на АУАН и издаването на НП.
         В съдебно заседание жалбоподателят Г.,  редовно призован  се явява лично. Поддържа жалбата и дава обяснения. Претендира процесуални нарушения, довели до ограничаване на правата му – посочване в НП на две дати, на които е извършил нарушението, съставяне на АУАН почти двадесет дни след установяване на нарушението, съставянето на АУАН в присъствието на свидетел, който не е присъствал на установяване на нарушението и неправилно приложение на закона – неотносимост на разпоредбата на чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП, на основание на която е санкциониран.
          В съдебно заседание административно наказващият орган -  Началник на РУ XXXXXXXXXXX, редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.
          От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 
         Жалбата на С. Г.  против Наказателно постановление N 19-0339-001764/27.09.2019г. на Началника на РУ XXXXXXXXXXX, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.
         Разгледана по същество е основателна.
     На 11.08.2019г. жалбоподателя Г. управлявал притежаваният от него мотопед марка „Симсон“ в град XXXXXXXXX, по улица „XXXXXXXXXXX“ в посока улица „XXXXXXXXXX“. Г. бил блъснат от лек автомобил, поради което на място бил изпратен патрул на РУ XXXXXXXXX. Свидетелят П. установил, че управляваният от жалбоподателя Г. мотопед  е с регистрационнен номер, който е изваден от употреба - №XXXXXXXXX.  Г. не успял да представи СРМПС за мотопеда. На място не бил съставен АУАН. Такъв бил изготвен от свидетеля П. на 30.08.2019г., когато Г. бил извикан в РУ XXXXXXXXXXX. В управлението бил съставен АУАН серия GA, №53500. В него свидетеля П. лаконично описал управление на мотопед „Симсон“ от страна на Г. на 11.08.2019г. по ул.“XXXXXXXXXX“ в посока ул.“XXXXXXXXXXX“, в района на хотел „XXXXXXXXXX“ с рег. №XXXXXXXXXX“ поставен на мотопеда, като регистрационния номер е стар образец. Описаното П. квалифицирал като нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП. Г. подписал АУАН без възражения, като му бил връчен препис от същия.   
Била образувана проверка – преписка №2238/2019г. по описа на РП Сандански. В хода на проверката било установено, че по номера поставен на мотопеда управляван от жалбоподателя Г. липсва регистрация в системата на МВР. Било снето обяснения от Г., който посочил, че притежава мотопеда от 1990г. и го използва за придвижване до градините. От наблюдаващия преписката прокурор на 13.09.2019г. бил постановен отказ за образуване на наказателно производство и материалите били изпратени на Началник РУ XXXXXXXXXX за реализиране на административно-наказателна отговорност.
Въз основа на Постановлението от РП Сандански и на съставения от свидетеля Парахулев АУАН Началника на РУ XXXXXXXXXXX  на осн. чл. 53 от ЗАНН  издал Наказателно постановление № 19-0339-001764/27.09.2019г. В посоченото постановление е описано, че на С. Г., за това, че на 30.08.2019г. около 09.45 часа в град XXXXXXXXXX, по улица „XXXXXXXXXXXX“ като мотопедисти държава България…
За това, че на 11.08.2019г. около 11.00 часа по улица „XXXXXXXXXX“ в посока улица „XXXXXXXXXX“, в района на хотел „XXXXXXXXXXX“ управлява личният си мотопед Симсон, зелен на цвят, с рег. № XXXXXXXXXXX, като същият номер е стар образец, което е нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП -  управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП на Г. са наложени наказанияе „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание Наредба №Iз-2539 на МВР са отнети 10 /десет/ контролни точки.
         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. Разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗДвП касае единствено и само административнонаказателното производство пред административнонаказващия орган. Във възивното производство пред съда обаче се прилагат разпоредбите на НПК , съгласно които годни доказателства и доказателствени средства са само тези, събрани по реда и условията на Кодекса като същите подлежат на проверка в хода на съдебното следствие.
       Макар и да бе приета за установена изложената фактическа обстановка, съдът намира че при провеждане на производството са допуснати съществени процесуални нарушения, които обуславят незаконосъобразност на обжалванато НП. Както вече бе посочено, в обжалваното НП са  описани две нарушения, извършени от жалбоподателя по различно време – едното на 11.08.2019г. около 11.00 часа, другото – на 30.08.2019г. около 09.45 часа. Отделно от това, като нарушение е описано управлението на мотопед с регистрационна табела стар образец, като по никакъв начин не е установен,  изложено и доказано връзката между това нарушение и наложеното наказание за управление на МПС, което не е регистрирано по предвидения от закона ред.
Процедурата по установяване на нарушение и налагането на наказания по ЗАНН и строго формална именно с оглед гарантиране правото на защита на гражданите. Именно поради това е са налице императивни разпоредби – чл.42 и чл.57 от ЗАНН относно изискуемите по закон реквизити и тяхното съдържание за законосъобразност и посочените актове. Едно от изискванията е описание на нарушението – чл.42, т.4  от ЗАНН относно АУАН и чл.57, т.5 от ЗАНН относно НП. Не е необходимо да е налице пълна идентичност на описаното нарушение, доколкото АНО, въз основа на съставения АУАН и останалите събрани доказателства е длъжен да установи конкретна фактическа обстановка, представляваща нарушение, да квалифицира същата и да наложи съответната санкция. Необходимо е обаче НП, издадено въз основа на АУАН, да установява същата, а не различна фактическа обстановка. Противоречието между съдържанието на АУАН и НП всякога е съществено процесуално нарушение, даколкото административно наказателното производство започва именно с АУАН,  който очертава границите на предмета на доказване и на установяване.  В този смисъл, посочването в НП на фактическа обстановка, различна от изложената в АУАН и неподкрепена от никакви доказателства безспорно е нарушение на процедурата по издаване на НП. Така изложената в НП фактическа обстановка възпрепятства лицето, адресат на производството да разбере какво всъщност е неговото обвинение  срещу кои факти следва да се защитава.  В случая дори посоченото противоречие да се дължи на технологична грешка при изготвянето на самото НП, същата е непоправима с предвидените в ЗАНН, съответно НПК способи и опороченото НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно. 
ВОДИМ  от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,

                                                           Р Е Ш И:

       ОТМЕНЯ Наказателно постановление N 19-0339-001764/27.09.2019г. на Началник РУ XXXXXXXX, с което на С. И. Г., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ №XX   за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП са наложени наказанияе „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание Наредба №Iз-2539 на МВР са отнети 10 /десет/ контролни точки, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд  - Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

      
                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:



