                                                    Р Е Ш Е Н И Е №900197

                                               гр. Сандански, 22.01.2021 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание нашестнадесети декември, през две хиляди и двадесета година, наказателно отделение, трети състав:	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев

и при участието на секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. № 327  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. Р. Щ., ЕГН XXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXX“, бл.XX, ет.XX, ап.XX срещу Наказателно постановление N 20-0339-000339/08.05.2020г. на Началник РУ XXXXXXXX, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30.00 /тридесет/ лева и за нарушение на  чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП са наложени наказания  „глоба” в размер на 200.00 /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, редовно призован  се явява лично и с упълномощен защитник. Двамата поддържат жалбата, правят доказателствени искания. Жалбоподателят дава обяснения, като отрича да е извършил описаните в НП нарушения. 
Представителя на жалбоподателя в хода на съдебните прения излага доводи за липса на осъществен от субективна страна състав на нарушението  на чл.140 от ЗДвП. Посочва, че след като прокуратурата е приела, че липсва необходимия умисъл за извършване на престъпление по чл.345, ал.2 от НК, няма как да е налице изискуемият умисъл за идентичното като състав административно нарушение на чл.140 от ЗДвП. Посочва, че жалбоподателят не е бил уведомен по предвидения от закона ред за прекратяване на регистрацията, поради което и същият не е бил наясно с това обстоятелство. Претендира процесуални нарушения, довели до ограничаване на правата на жалбоподателя, предвид установеното по делото, че при една и съща проверка, извършена на едно и също място и от едни и същи полицейски служители са съставени два АУАН, впоследствие издадени и две НП, в които е посочено различно място на извършване на нарушението.
В съдебно заседание административно наказващият орган -  Началник на РУ XXXXXXXXX, 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. Щ.  против Наказателно постановление N 20-0339-000,339/08.05.2020г. на Началника на РУ XXXXXXXX, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.
         Разгледана по същество е основателна.
     На 14.03.2020г., около 16.10 - 16.13 часа  жалбоподателя Щ. управлявал притежаваният от него лек автомобил  марка  и модел „Форд Фокус“ в град XXXXXXXX по ПП1 Е79, в посока на движение към град XXXXXXXX. На неустановено място в границите на град XXXXXXX Щ. бил спрян за проверка от свидетелите В. М. и Г. Т. -  служители към ГКПД при ОД на МВР XXXXXXXXX. При извършена проверка на документите на водача Щ. и на управляваният от него  автомобил полицейските служители установили, че автомобилът е със служебно  прекратена регистрация поради липса на сключена застраховка „ГО“. Било установено и, че автомобилът управляван от Щ. и без сключена валидна застраховка „ГО“. Причина за спирането на Щ. за проверка било предприето от него изпреварване при наличието на маркировка, забраняваща това – бяла непрекъсната линия. 
За установените нарушения били съставени два броя АУАН  от свидетеля Т.. В АУАН серия GA, №55036 било описано, че на 14.03.2020г., около 16.13 часа  по път ПП1 Е79, в района на XXXXXXX, с посока на движение от град XXXXXXXX към град XXXXXXXXX Щ.управлява лек автомобил марка и модел „Форд Фокус“ с ДК№ XXXXXXXXX, като извършва изпреварване при налична маркировка М1, на ляв завой, без да има насрещна видимост и със служебно прекратена регистрация на основание чл.143, ал.1,  от ЗДвП от 25.02.2020г. Нарушенията били квалифицирани като такива на чл.6, т.1 от ЗДвП и на чл.140, ал.1 от ЗДвП. По същото време и на същото място Т. съставил и АУАН серия  GA, №55037 , в който било описано, че на 14.03.2020г., около 16.10 часа  по път ПП1 Е79, в град XXXXXXXX, с посока на движение  към град XXXXXXXXX, в района на кръстовище  за енергоремонт  Щ. управлява лек автомобил марка и модел „Форд Фокус“ с ДК№ XXXXXXXXX, като автомобилът е без сключена валидна застраховка ГО. Нарушението било квалифицирано като такова на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ. И двата АУАН били подписани от Щ. без възражения, като същият получил преписи от тях. 
Във връзка със съставения АУАН серия GA, №55036 от 14.03.2020г. била образувана проверка – преписка вх. №817/2020г. по описа на РП XXXXXXXX, УРИ №339р-6474/2020г. по описа на РУ XXXXXXXX. В хода на проверката било установено, че регистрацията на автомобила, управляван от Щ. била служебно прекратена поради липса на сключена застраховка „ГО“ на 25.02.2020г. на основание чл.143, ал.1 от ЗДвП.  Било установено, че от ОД на МВР не са изпратили съобщения на Щ. за прекратяване на регистрацията и същият към момента на проверката не е знаел за това обстоятелство. От наблюдаващия преписката прокурор на 28.04.2020г. бил постановен отказ за образуване на наказателно производство и материалите били изпратени на Началник РУ XXXXXXX за реализиране на административно-наказателна отговорност.
Въз основа на Постановлението от РП Сандански и на съставения от свидетеля Т. АУАН Началника на РУ XXXXXXXX  на осн. чл. 53 от ЗАНН  издал Наказателно постановление № 20-0339-000339/08.05.2020г. В посоченото постановление е възпроизведена дословно фактическа обстановка от АУАН, като на Щ. са наложени наказания - за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30.00 /тридесет/ лева и за нарушение на  чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП са наложени наказания  „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. 
НП било редовно връчено на жалбоподателя на 04.08.2020г., като в предвидения от закона срок – на 06.08.2020г. била депозирана жалба срещу него.
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.
В случая, въпреки положените от съда усилия не бе установено  и доказано безспорно мястото на извършване на нарушенията, описани в обжалваното НП, както и времето, през което същите са били извършени. И двамата свидетели заявяват, че не помнят с точност кога и къде са извършили проверката, като не могат да обяснят, защо в съставените по едно  и също време и на едно и също място два броя АУАН като резултат от една проверка са описали различи време и място.  Липсата на конкретни и ясни  и безпротиворечиви доказателства относно съществени елементи от фактическата обстановка възпрепятства от една страна съда да прецени фактите и приложимия закон, от друга страна – ограничават и жалбоподателя, който не е в състояние да се защитава адекватно срещу изложените в НП обстоятелства.        
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. 
В конкретния случай не само, освен всичко друго че АНО е нарушил разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗАНН, тъй като не е установил по безспорен начин виновно поведение от страна на нарушителя във връзка с нарушението на чл.140, ал.1 от ЗдвП. Същият е наложил наказание, без да е било установено безспорно извършването на нарушението от субективна страна, което обуславя и неправилно приложение на материалния закон, тъй като на жалбоподателя  е наложено наказание за нарушение, което не е безспорно доказано, че е извършила. В НП не е посочено и нито едно доказателство/ с изключение на АУАН/ подкрепящо нарушението от субективна страна.
Предвид гореизложеното съдът намира, че в хода на АНП са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които са обусловили незаконосъобразност и необоснованост на НП, поради което и НП 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/ N 20-0339-000339/08.05.2020г. на Началник РУ XXXXXXXX, с което на С. Р. Щ., ЕГН XXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXX“, бл.XX, ет.XX, ап.XX  за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30.00 /тридесет/ лева и за нарушение на  чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП са наложени наказания  „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:



