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                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2268

                                            гр. Сандански, 08.10.2014 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осми октомври, две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                              
             и при участието на секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.ч.х.д. № 245  по описа на съда за 2014 г. 


Въз основа на Закона и доказателствата по делото


ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимата П. Г. К. - родена на 19.08.1961 г. в  с. XXXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXXX” № XX, българка, българска гражданка, с висше образование, неомъжена, работи като данъчен инспектор в Община XXXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX ЗА ВИНОВНА в това, че:  На 22.03.2014г.  в село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX в присъствието на д-р Б. Т. З.  и на И. С. К.  е казала думи, обидни  за  д-р Б. Т. З. , а именно  „Какъв доктор си ти бе, ти си алчно докторче”  с което е засегнала честта и достойнството на З. и го е унижила – престъплене по чл.146, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК Я ОСЪЖДА като на основание чл. 146, ал. 1, вр. чл. 78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като И НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева.
ОСЪЖДА подсъдимата П. Г. К., с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX да заплати на  Б. Т. З. от град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXX сумата от 3 00 /триста/ лева,  представлявща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в останалата му част до пълния предявен размер  от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева , като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимата П. Г. К., с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX да заплати на  Б. Т. З. от град XXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXXXX сумата от 750 /седемстотин и петдесет/ лева, представляваща сторени по делото разноски.
  ОСЪЖДА подсъдимата П. Г. К., с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX да заплати сумата от 50.00 /петдесет/ лева държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
    Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС
                                                                           

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:



МОТИВИ към ПРИСЪДА N 2268 от 08.10.2014г. по НЧХД N245/2014г. по описа на СРС

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:
 
Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилата в съда тъжба от Б. Т. З., ЕГН XXXXXXXX против П. Г. К., ЕГН XXXXXXXXXXX, с обвинение ЗА ТОВА, че:
На 22.03.2014г.,в село XXXXXXXX,община XXXXXXXXX, в присъствието  на тъжителя и на И. С. К. е казала думи, обидни за З.,  – „Какъв доктор си ти бе, ти си алчно докторче”, с които унизил неговата чест и достойнство  – престъпление по  чл.146, ал.1 от НК. 
Ведно с тъжбата, З. е предявил граждански иск против подсъдимата К. с правно основание чл.45 от ЗЗД, за сумата общо в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева, представляващи обезщетение за нанесените на тъжителя неимуществени вреди, вследствие извършеното от подсъдимата престъпление. 
В съдебно заседание тъжителят З., чрез повереника си, поддържа повдигнатото с тъжбата обвинение против подсъдимата К. изцяло, така както е въведено с тъжбата. Представя писмени и ангажира гласни доказателства. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпните деяния. Аргументира изводите относно правната квалификация на същите. Пледира за основателност и доказаност на предявеният граждански иск в пълен размер. 
Подсъдимата К. участва в съдебното производство лично и с редовно упълномощен защитник. Оспорва фактическите констатации, изложени в тъжбата. Дава подробни обяснения, установяващи фактическа обстановка различна от изложената в тъжбата. Не се признава за виновна и моли да бъде оправдана по повдигнатото срещу нея обвинение за извършено престъпление по  чл.146, ал.1 от НК. Защитата на подсъдимата също пледира за признаване на К. за невиновна, поради недоказаност на повдигнатото й обвинение. Представят писмени и ангажират гласни доказателства.
 
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:
Подсъдимата П. Г. К. е родена на 19.08.1961 г. в  с. XXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, българка, българска гражданка, с висше образование, неомъжена, работи като данъчен инспектор в Община XXXXXXXXXXXXXX.
Подсъдимата притежава заедно със свои близки наследствен имот в село XXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX. През 2013г. тъжителят З. закупил три съседни недвижими имота в село XXXXXXXXXX. Освен че имотите са съседни помежду си, същите са съседни и на наследствения имот на подсъдимата К.. След закупуване на имотите З. предприел действия по облагородяване на същите и снабдяване с необходимите му разрешения за строеж. Във връзка със закупените от З. имоти и извършените от него действия по ползването им възникнал конфликт между тъжителя и подсъдимата и нейните близки. Подсъдимата започнала да сезира държавните институции както за законността на сделките,  с които З. придобил недвижимите имоти, така и във връзка с техния статут, граници и действията на З. по проектиране и облагородяване на имотите. Във връзка със сигналите подавани от подсъдимата К. съответните органи – РДНСК, Отдел ТСУ при община XXXXXXXXXXX и др. започнали да извършват проверка на закупените от З. недвижими имоти и техния статут. 
На 22.03.2014г. тъжителят З. посетил притежаваните от него имоти в село XXXXXXXXXXX. С него бил свидетеля К., когото З. завел за да му покаже имотите. В късната сутрин, преди обяд двамата – тъжителя З. и свидетеля К. разгледали имота на тъжителя, след което се качили на скала, намираща се в имота на З.,  от която същият започнал да обяснява на К. какво мисли да построи. 
Същият ден подсъдимата била със близките си – сестра си  и брат си – свидетеля Д. К. в наследствения им имот. Подсъдимата видяла З. на скалата и от дома си отишла при него. Приближавайки си котева нависок глас попитала З. какво прави на скалата. На отговора на тъжителя, че скалата е в неговия имот К. заявила, че това не е истина, че това е невъзможно и че тъжителя няма право да огражда и да строи на това място. Когато З. казал, че до две седмици документацията относно строежа ще бъде готова и ще започне да строи, К. реагирала бурно, като казала на З. „Какъв доктор си ти бе, ти си  алчно докторче.“  След няколко минути подсъдимата си тръгнала, прибирайки се в собствения и имот. 
Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на обстоятелствата изложени в тъжбата, показанията на свидетеля К., обясненията на подсъдимата в частта относно времето и мястото на събитието и показанията на свидетеля К. относно същите обстоятелства. Съдът не кредитира обясненията на подсъдимата, в частта, в която същата твърди, че не е изричала думите „алчно докторче“, като приема обясненията и в тази част за защитна теза. В останалата част липсват противоречия относно поведението на тъжителя и подсъдимата. Безспорно е че на посоченото място и в установеното време между двамата е възникнал словесен конфликт иницииран от подсъдимата във връзка с действията на З. по закупуване на недвижимите имоти и намерението му да строи. Съдът приема за безспорно от изложеното от свидетеля К. и от самата подсъдима, че К. е говорила на висок тон и е търсила обяснения от З. за присъствието му на скалата и за намеренията му да строи. Изследвайки разминаването между показанията на К. и обясненията на подсъдимата, съдът дава вяра на свидетеля, приемайки, че същия, макар и близък на тъжителя е в състояние обективно и безпристрастно да изложи възприетите от него факти.
Съдът не кредитира показанията на свидетеля К. както предвид обстоятелството, че същият е брат на подсъдимата К., така и с оглед обстоятелството, че същият се е намира в собствения си имот, разположен на повече от двадесет метра от мястото, където се е разиграл конфликта, бил е зает с друга дейност и не би могъл да чуе разговора между подсъдимата и тъжителя. Съдът не дава вяра на твърдението на К., че не е чул сестра си да нарича тъжителя с обидни имена, въпреки заявеното от него и защото в показанията си  самият свидетел посочва  „Сестра ми като се прибра ми каза, че и казал, че ще строи на скалата….“. Това противоречие навежда съда до извода, че К. просто пресъздава случката по думите на сестра си, без същият да е могъл да възприеме пряко и непосредствено случилото се.  

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка и съобразно събраните в хода на досъдебното и съдебното производство доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира, че по делото се доказа по несъмнен и категоричен начин повдигнатото в тъжбата обвинение против подс.К. за извършено от нея престъпления по  чл.146, ал.1 от НК. Съдът приема за безспорно установено обстоятелството, че подсъдимата К., на 22.03.2014г. в село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX е казала на тъжителя З. „Какъв доктор си ти бе, ти си алчно докторче!“. Съгласно разпоредбата на чл.146, ал.1 от НК подлежи на наказателна отговорност за обида който каже или  извърши нещо унизително за честа и достойнството на някого в негово присъствие. Субект на престъплението е всяко наказателноотговорно лице, а обект на престъплението са обществените отношения, свързани с честта и достойнството на личността. 
Обидата по своя характер е умишлено, противоправно посегателство върху честта и достойнството на човека.От обективна страна като елемент от фактическия състав на престъплението, за което е повдигнато обвинение, изпълнителното деяние следва да бъде установено в една от двете посочени в закона форми – казване на нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие или извършване на нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие.Обидата е типично резултатно престъпление като резултатът й се изразява в узнаването от пострадалия на унизяващото го обръщение От субективна страна следва да бъде установена форма на вина – умисъл в една от двете му форми пряк или евентуален.
В конкретния случай съдът приема, че употребените от подсъдимата К. изрази „алчно“ и „докторче“ в тяхната съвкупност представляват обидно, унизяващо честта и достойнството обръщения. Докато прилагателното „алчен“ може да бъде е просто израз на собственото на мнение на извършителя, без задължително да е натоварено с обиден смисъл, използването му заедно  с умалителното „докторче“ изразява ясно и недвусмислено презрително и пренебрежително отношение, целящо да засегне и унизи лицето към което е насочено.  Само по себе си използването на умалително звание за която и да е сериозна и уважавана професия отразява убеждението на изричащият го, че лицето към което е насочено е недостойно, неподходящо, неквалифицирано, неотговарящо на изискванията на съответната професия. В този смисъл дори и използването само на думата „докторче“ представлява обида, унизяваща професионалната чест и достойнство на тъжителя.
По изложеното съдът намира, че с действията си подсъдимата К. е изпълнила състава на престъплението по чл.146, ал.1 от НК, като на 22.03.2014г. в село XXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX е изрекла думи, обидни за честта и достойнството на Б. З., а именно : „Какъв доктор си ти бе, ти си алчно докторче“, поради което я призна за виновна в извършване на престъплението, за което е обвинена.
За престъплението по чл.146, ал.1 от НК законът предвижда наказание „Глоба“ от хиляда до три хиляди лева, като съдът може да наложи и наказание „Обществено порицание“.  Предвиденото наказание е за умишлено престъпление и  попада в границите предвидени в чл.78а от НК. От престъплението не са причинени имуществени вреди, като подсъдимата К. не е осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност – т.е. налице са всички положителни и липсва която и да е от отрицателните предпоставки за приложението на специалната разпоредба, и съдът е задължен, при признаването на К. за виновна да освободи същата от наказателна отговорност и да и наложи административно наказание „Глоба“ С оглед данните за личността на подсъдимата, които са изцяло положителни, както и предвид установеното по отношение на същата имотно състояние, съдът намира за подходящ размер на наложеното наказание „Глоба“ минималният предвиден в закона размер от 1000 лева. 
Предвид признаването на подсъдимата за виновна, съдът следва да уважи предявеният от тъжителя граждански иск като основателен. Съдът обаче намира, че предявеният от З. размер е прекалено голям и не е съобразен както с причинените от престъплението неимуществени вреди, така и с възможността на подсъдимата да заплати подобно обезщетение. По делото бяха събрани доказателства относно състоянието на Зехиров след инцидента и съдът приема, че безспорно нанасянето на обида от подобно естество му е причинило душевен и психически дискомфорт. Същевременно обаче, настоящият състав намира, че състоянието на З. е било породено в по-голямата си част от проблемите, което същият е срещнал при реализиране на намеренията си да се разпорежда със закупените имоти и да строи, а не от конкретната случка и нанесената обида. Съдът намира, че подходящ размер за обезщетяване на причинените от престъплението неимуществени вред ще бъде такъв, който е близък до  минималната за страната работна заплата, а именно – 300 лева. Съдът отчита и обстоятелството, че тъжителят и подсъдимата са в конфликт, същевременно К. няма лични впечатления от работата на тъжителя, поради което и нанесената обида не би могла и не би следвало да доведе до сериозни последствия относно душевното състояние на тъжителя. 
С оглед изхода от производството подсъдимата следва да бъде осъдена да заплати сторените по делото разноски, включително държавна такса върху уважената част от иска и възнаграждение за ангажираният от тъжителя и граждански ищец повереник на основание чл.189, ал.3 от НК.
Мотивиран от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

На страните да се изпрати съобщение за изготвените мотиви.  

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
    




