                                                    Р Е Ш Е Н И Е №900696

                                               гр. Сандански, 08.03.2021 г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на десети февруари, през две хиляди  двадесет и първата година, наказателно отделение, трети състав:	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев

и при участието на секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Филчев а.н.д. № 17  по описа на съда за 2021 г. 

           и за да се произнесе взе предвид следното:
           Производството е по реда на раздел V от ЗАНН.
            Образувано е по жалба от Д. И. З., ЕГН XXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX срещу Наказателно постановление N 20-0339-001114/24.11.2020г. на Началник РУ XXXXXXXX, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.2 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 обективна и субективна страна състав на нарушението  на чл.140 от ЗДвП. Посочва, че  в случая става въпрос за управление на регистрирано МПС,  с поставени валидни табели. Твърди, че дори да е налице нарушение, то не е описаното и сакнционираното в НП. 
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 Д. З.  против Наказателно постановление N 20-0339-001114/24.11.2020г. 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 04.10.2020г., около 12.22 часа  жалбоподателя З. управлявал притежаваният от него лек автомобил  марка  и модел „Нидан GTR“ в град XXXXXXXXX, по бул.“XXXXXXXXX“ с посока на движение от ПП1 Е79 към XXXXXXXXX. В района на XXXXXXXXXX управляваният от З. автомобил бил спрян за проверка от свидетелите К. и Б. – служители на РУ XXXXXXXXX. Било установено, че водач е жалбоподателят З., а автомобилът е регистриран на негово име в регистрационни номера № XXXXXXXXXX, които не били поставени на автомобила. Вместо това на управляваният от З. автомобил били поставени временни регистрационни табели с №XXXXXXXXXX. Предвид констатирано  разминаване полицейските служители извършили обстойна проверка на документите  и установили, че табелите поставени на автомобила са издадени на името на водача З. в качеството му на лице, занимаващо се с търговия с автомобили. 
При така установеното свидетеля К. съставил АУАН №1025/20г. от 04.10.2020г. В АУАН било описано, че на 04.10.2020г., около 12.00 часа, в град XXXXXXXXXX, по бул.“XXXXXXXXXX“, с посока на движение от ПП1, Е79 към XXXXXXXX  З. управлява  лек автомобил марка и модел „Нисан GTR“  с поставени транзитни табели с рег. №XXXXXXXXX,собственост на „XXXXXXXXX“ ООД. Прши извършена проверка е установено, че автомобилът е регистриран с табели № XXXXXXXXXX, собственост на Д. З.. Актосъставителя квалифицирал нарушението като такова на чл.140, ал.1 от ЗДвП.
Водачът З. подписал АУАН, като записал че не е съгласен с отразеното в него. Получил препис от АУАН. 
Във връзка със съставения АУАН  била образувано досъдебно производство №339ЗМ-378/2020г. по описа на РУ XXXXXXXXX за престъпление по чл.345, ал.1 от НК.  След извършване на възможните следствени действие и без да е  привличан обвиняеми по производството, същото било прекратено с Постановление на прокурор от РП Сандански от 09.11.2020г. В хода на производството  било установено, че управляваният от жалбоподателя автомобил е регистриран по предвидения в закона ред с издадени регистрационни табели №XXXXXXXXX. Установено било също така, че поставените на автомобила временни табели с рег. № XXXXXXXXXX са издадени по предвидения в закона ред  „XXXXXXXX“ ООД, с управител и законен представител жалбоподателя З.. Установено било, че същите са валидни и издадени от съответния орган. 
При така установеното наблюдаващият производството прокурор, че не е осъществен от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.1 от НК, прекратил същото и изпратил материалите на Началник РУ XXXXXXXXXX. В постановлението подробно било описано, че не е налице нарушение на регистрационния режим на управлявания от З. автомобил, нито пък на същия са поставени табели, предназначени за друго МПС. Бил направен извод, че е налице нарушение на разпоредбите на Наредба №I-45 от 24.03.2000г.  във връзка с използване на временни табели издадени за други цели. 
Въз основа на Постановлението от РП Сандански и на съставения от свидетеля К. АУАН Началника на РУ XXXXXXXXX  на осн. чл. 53 от ЗАНН  издал Наказателно постановление № 20-0339-001114/24.11.2020г. В посоченото постановление е записано , че З., като водач на лек автомобил „Нисан ГТ Р“ с рег. № XXXXXXXXX на 04.10.2020г., около 12.00 часа в град XXXXXXXXX, по бул.“XXXXXXXXXX“ с посока на движение от ПП-1 Е79 към XXXXXXXX, в района на XXXXXXXXXX управлява собствения са автомобил „Нисан GTR“ , регистриран с рег. № XXXXXXXXX, като по време на проверката същите не са били поставени на автомобила. Било прието, че по този начин З. управлява МПС което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. Така описаното нарушение било квалифицирано като такова на чл.140, ал.1 от ЗДвП и за същото 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 22.12.2020г., като в предвидения от закона срок – на 23.12.2020г. 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.    
При така изложеното, съдът приема, че атакуваното НП е издадено при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правата на санкционираното лице, включително и правото му на защита. Налице е не просто липса на идентичност на НП с АУАН, констатирал извършването на нарушение  с Постановлението на РП Сандански за прекратяване на наказателното производство, но и противоречие между съдържанието на НП, АУАН и цитираното постановление на Рп XXXXXXXXXXX. Налице е противоречие и в самото описание на санкционираното нарушение в НП, като  на два пъти е посочено, че автомобилът е регистриран и същевременно е наложено наказание за липса на регистрация.  Въведеното  едва в НП твърдение, че З. е управлявал автомобил без поставени регистрационни табели се опровергава както от съдържанието на АУАН  и постановлението на РП Сандански, послужили като основание за издаването му, на и от обясненията на жалбоподателя и показанията на свидетелите. 
Н случая е налице описание на фактическа обстановка, която не само се опровергава от събраните в хода на производството доказателства, но и освен това е несъставомерна съгласно дадената квалификация.  При всички положение, НП с подобно съдържание изключва възможността на санкционираното лице да разбере в какво нарушение е обвинен , съответно – да организира адекватно защитата си. По съществено в случая се явява обстоятелството, че дори и при бланкетното посочване на  нарушена правна норма на чл.140, ал.1 от ЗДвП отново липсва възможност да се констатира относимост  между обисаната фактическа обстановка и направената квалификация за приетото като нарушение деяние на З.. Безспорно установено бе, че управляваният от жалбоподателя автомобил е регистриран по предвидения от закона ред. Безспорно установено бе, и че същият е бил с поставени валидни регистрационни табели, макар и същите да не са издадени за това МПС.   В този смисъл и не съответства както на описанието, така и на цитираните от АНО правни норми извършеното от З. нарушение. Такова е налице във връзка с използването на временни табели не по предназначението им, но не и нарушението, описано в НП и санкционирано от АНО.   
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. 
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 20-0339-001114/24.11.2020г. на Началник РУ XXXXXXXX, с което на Д. И. З., ЕГН XXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX  за нарушение на  чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.2 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 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:



