

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2579

                                              гр. Сандански, 05.11.2014 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                     
             и при участието на секретаря Йорданка Стойкова и прокурора Иван Калоянов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 488  по описа на съда за 2014 г. 
 
Въз основа на Закона и доказателствата, 

                                                               П Р И С Ъ Д И:


ПРИЗНАВА подсъдимата М. Ф. Д., родена на 13.02.1985г.в град XXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без образование, безработна, ЕГН XXXXXXXXXX ЗА ВИНОВНА в това, че: 
1. В село XXXXXXXX, област XXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  Е. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК Я ОСЪЖДА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл. 183, ал. 1 и на основание  като на основание  чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК И НАЛАГА наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6/шест/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години от влизане в сила на настоящата присъда.

2. В село XXXXXXXXXX, област XXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  М. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК Я ОСЪЖДА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл. 183, ал. 1 и на основание  като на основание  чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК И НАЛАГА наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6/шест/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години от влизане в сила на настоящата присъда.

3. В село XXXXXXXX, област XXXXXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  Н. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК Я ОСЪЖДА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл. 183, ал. 1 и на основание  като на основание  чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК И НАЛАГА наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6/шест/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години от влизане в сила на настоящата присъда.

4. В село XXXXXXXXXXX, област XXXXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  И. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК Я ОСЪЖДА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл. 183, ал. 1 и на основание  като на основание  чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК И НАЛАГА наказание «Лишаване от свобода» за срок от 6/шест/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години от влизане в сила на настоящата присъда.

На основание чл.23, ал.1 от НК налага на подсъдимата М. Ф. Д. най-тежкото и измежду наложените по – горе  наказания, а именно – 6 /шест/ месеца „Лишаване от свобода“
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо най-тежко наказание за срок от 3/три/ години от влизане в сила на настоящата присъда.
На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимата М. Ф. Д., със снета по делото самоличност да заплати сторените в производството разноски в размер на 10.00 /десет/лева. 


 Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:



М О Т И В И към ПРИСЪДА N 2579 от 05.11.2014г.,по НОХД № 488/2014г. по описа на РС-Сандански
 
Производството е по реда на гл.20 от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС-Разлог Обвинителен акт срещу М. Ф. Д. за извършени престъпления по чл. 183 ,  ал. 1  от НК.
В съдебно заседание РП – Сандански  се представлява от прокурор К., който поддържа обвинението, счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда.По отношение на наказанието предлага да бъде наложено наказание „Пробация“  със двате предвидени задължителни пробационни мерки за срок от една година. 
В хода на съдебното подсъдимата се явява лично и със служебе защитник от досъдебното производство. При проведеното съдебно следствие подс. Д.  се възползва от правото си да даде обяснения, в които сочи за наличието на факти, поради които не е заплащал дължимата издръжка. В хода на съдебните прения подсъдимата не се явява, становище взима защитника на същата, която пледира за минимално наказание.   
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимата М. Ф. Д. е  родена на 13.02.1985г.в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXX“ №XX, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без образование, безработна, ЕГН XXXXXXXXXXXX.
Подс. Д. и свидетеля Н. И. живеели на семейни начала за времето от 1997г. до 2009г. По време на  съвместното им съжителство се родили четири деца – Е. Н. И., родена на 01.01.1999г., ЕГН XXXXXXXXXXX, М. Н. И., роден на 20.03.2000г., ЕГН XXXXXXXXXX, Н. Н. И., родена на 05.12.2001г., ЕГН XXXXXXXXXXX и И. Н. И., роден на 05.10.2004г., ЕГН XXXXXXXXXXXXXXXX.  
През 2009г. подсъдимата Д. напуснала жилището, в което живеела със свидетеля И. и изоставила него и родените от съжителството им деца, като се преместила да живее в град XXXXXXXXXXXX при свои близки. По-късно същата заживяла на съпружески начала с трето лице, като през 2012г. родила още едно дете от това съжителство. През целият период, след напускането на И. и децата, родени от съжителството с него, Д. не потърсила контакт с децата си, не се интересувала от тяхното състояние, не полагала грижи и не давала издръжка за тяхното отглеждане.
Пред  Районен съд гр. Сандански, по молба на свидетеля И. с искане за предоставяне упражняването на родителски права и осъждане на подсъдимата да заплаща издръжка на родените от съвместното съжителство с И. деца  е било образувано гр. дело № 749/2010 г. по описа на СРС.  С решение № 584/23.02.2011 г.,съдът е предоставил упражняването  на родителските права върху децата Е. И., М. И., Н. И. и И. И. на бащата Н. И.. Подс. Д. е осъдена да заплаща месечна издръжка на децата си, чрез техния баща в размер на 80 лв. за всяко от тях от влизане в сила на решението. Решението е влязло в сила на 16.08.2011 г.
След влизане в сила на съдебния акт подс.Д.  продължила своето бездействие по отношение отглеждането и издръжката на родените от съвместното съжителство със свидетеля И. деца. Същата дори не направила опит да заплати каквато и да е част от дължимата издръжка, въпреки че била уведомена за задължението си. Именно поради неплащането на дължимата съгласно решението на съда издръжка свидетелят И. сезирал РП XXXXXXXXXXXX.  

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –  обясненията на подс.Д., показанията на св.Н. И. и Е. И., приобщените в хода на съдебното следствие характеристична справка и справка за регистрация в бюро по труда за подсъдимата Д. и приобщените по реда на чл. 283 от НПК протоколи и други документи, съдържащи се в Досъдебно производство №165/2014 г. по описана РУ на МВР – XXXXXXXXXXX, както следва: ксерокопие на удостоверение за раждане на детето Е. И., ксерокопие на удостоверение за раждане на детето М.И., ксерокопие на удостоверение за раждане на детето Н. И., ксерокопие на удостоверение за раждане на детето И. И., ксерокопие на изпълнителен лист издаден срещу подсъдимита Д. по грд.№749/2010г. на РС Сандански, препис от Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749 по описа на РС Сандански за 2010г., справка за съдимост за подсъдимата Д., постановлене за предоставяне на правна помощ, искане за определяне на служебен защитник, писмо от АК Благоевград за определен служебен защитник, постановление за назначаване на служебен защитник на подсъдимата Д., автобиография и декларация на подсъдимата Д., удостоверение за пострадало лице от Началник РУП XXXXXXXXXXXX.
Съдът кредитира показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели и обясненията на подсъдимата изцяло.Същите са логични , последователни и взаимно допълващи се.Подс.Д. не отрича, че не е изплащала дължимата за децата й издръжка, като излага аргументи, че поведението й е мотивирано от невъзможност и липса на средства.
От събраните писмени доказателства се установява раждането на децата,  предоставянето на родителските права на св.И. и присъждането на дължимата месечна издръжка.Установено е , че подс.Д. е безработна. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Субект на престъплението по чл. 183, ал. 1 от НК може да бъде само лице, което е било осъдено да плаща издръжка на свой близък.В случая с решение № 584/23.02.2011 г. на СРС подс.М. Д. е осъдена да издържа свои низходящи – Е. Н. И., М. Н. И., Н. Н. И. и И. Н. И., като решението е влязло в сила на 16.08.2011г.
Изпълнителното деяние на престъплението се осъществява чрез бездействие.В случая се касае за доказно бездействие от страна на подс.Д. за времето от м.08.2011г. до м.03.2014г. или 32 месеца по отношение издръжката на Е. Н. И., М. Н. И., Н. Н. И. и И. Н. И.. Съдът не възприема , като уважителни причините за неизпълнение на задълженията му, които изтъква подс.Д.. Обстоятелството, че подс.Д. няма постоянна работа не може да служи за оправдателен аргумент, тъй като това обстоятелство се дължи на бездействие от нейна страна. Показателно за съда в този смисъл и липсата на каквото и да е желание за започван на работа, както и на каквато и да е проявена грижа или интерес по отношение на низходящите.
От изложеното намирам, че подс.М. Д. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 183 , ал.1  от НК, неизпълнявайки задължението си по отношение на своите низходящи, съгласно влязло в сила решене на СРС, а именно: 
1. В село XXXXXXXXXX, област XXXXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  Е. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева . 
2. В село XXXXXXXXXXXX, област XXXXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  М. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева.  
3. В село XXXXXXXXXXX, област XXXXXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  Н. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева.  
4. В село XXXXXXXXX, област XXXXXXXXXXXX, за периода от месец август 2011г. до месец март 2014г., след като е била осъдена с Решение №584/23.02.2011г., постановено по гр.д.№749/2010г. по описа на РС Сандански, влязло в сила на 16.08.2011г. за издържа свой низходящ – малолетното си дете  И. Н. И., ЕГН XXXXXXXXXXXXX, заплащайки месечна издръжка в размер на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението да заплаща издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 32 /тридесет и две/ месечни вноски по 80.00 лева, общо на стойност 2560.00 лева.
Съдът намира, че подс.Д. е извършила деянията умишлено при форма на вината – пряк умисъл.Съзнавала е общественоопасния характер на всяко от деянията, предвиждала е техните общественоопасни последици и е целяла настъпването им.
	Причините и условията за извършване на деянието от Д. са липсата на достатъчно социална култура, което е довело до неоправдана безотговорност.	 

ПО НАКАЗАНИЕТО

При определяне на наказанието на подсъдимата, съдът взе предвид следното: За престъплението по чл. 183, ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода” до 1 година или „пробация”, като същото е умишлено по своя характер. Подс. Д.  е неосъждана, признава вината си и съдейства на органите на досъдебното производство и съда за разкриване на обективната истина и приключването на производството в разумен срок. Същевременно, съдът отчита поведението на подсъдимата като изключително отегчаващо вината обстоятелство. Подсъдимата не просто не е заплащала на своите низходящи дължимата съгласно решението на съда издръжка, но и е изоставила същите на свидетеля И., като повече от пет години не се е поинтересувала за тяхното състояние, включително и при разглеждането на делото за предоставяне упражняването на родителски права и даване на издръжка. Установи се, че подсъдимата не само не е поддържала контакт с низходящите си, н дори не е правила опит за такъв, като в хода на съдебното производство същата не демонстрира притеснение или неудобство от своето безотговорно поведение на родител. Предвид изложеното съдът намери, че макар и неосъждана и признаваща вината си, подсъдимата следва да бъде санкционирана със лишаване от свобода в среден размер, съгласно предвиденото в закона за всяко от деянията, а именно – лишаване от свобода за срок от шест месеца. Предвид обстоятелството, че Д. не е осъждана, съдът отложи изтърпяването на всяко от наложените наказания за срок от три години. На основание чл.23 от НК съдът наложи на подсъдимата най-тежкото измежду наказанията за различните деяния – „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, изтърпяването на което отложи за срок от 3 /три/  години.
Предвид осъждането на подсъдимата Д., съдът и възложи на основание чл.189, ал.3 от НПК  разноските от съдебното производство в размер на 10 /десет/ лева.  
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
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