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                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 998

                                            гр. Сандански, 11.05.2015 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на единадесети май, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                              
             и при участието на секретаря Маргарита Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.ч.х.д. № 811  по описа на съда за 2014 г. 


Въз основа на Закона и доказателствата по делото


ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА Б. Т. З. - роден на 28.02.1966 г. в  с. XXXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXX, ж.к.“XXXXXXXXXXX“, бл.XX, вх.XX, ет.XX, ап.XX,  българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, работи като инвазивен кардиолог в „XXXXXXXXXXXX“ – град XXXXXXXX и МБАЛ „XXXXXXXXXXX“- град XXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На   14.05.2014г.  в град XXXXXXXX, в статия на брой №108 (6692) от 14.05.2014г. на вестник „XXXXXXXXXXX“, на стр.3, озаглавена „Обявилата война на кардиолога д-р З. пенсионерка Т.К. на съд за заплахи за убийство, псувни и обиди“ е казал нещо унизително за честа и достойнството на Т. Г. К. и П. Г. К. – двете от град XXXXXXXXXXXXX в тяхно присъствие с думите „Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство“, като обидата е нанесена публично и е разпространена чрез печатно произведение, престъпление по чл.148, ал1, т.1 и т.2, вр. с чл.146, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА като на основание чл.148, ал.1, т.1 и т.2, вр. с чл. 146, ал. 1, вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и  МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 3000 лева.

ОСЪЖДА  Б. Т. З. от град XXXXXXXXXX с   ЕГН XXXXXXXX да заплати на  П. Г. К., с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXXX сумата от 3000 /три хиляди/ лева,  представляваща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието  - 14.05.2014г. - до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в останалата му част до пълния предявен размер  от 5 000 / пет хиляди/ лева , като неоснователен.

ОСЪЖДА Б. Т. З. от град XXXXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX да заплати на  Т. Г. К., с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX,ЕТ.XX, АП.XX, ЕГН XXXXXXXXXX сумата от 3000 /три хиляди/ лева,  представляваща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието  - 14.05.2014г. - до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в останалата му част до пълния предявен размер  от 5 000 / пет хиляди/ лева , като неоснователен.

ОСЪЖДА Б. Т. З. от град XXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXX да заплати на  П. Г. К., с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXX” № XX, ЕГН XXXXXXXXXX сумата от 300 /триста/ лева, представляваща сторени по делото разноски за ангажиране на процесуален представител.

ОСЪЖДА Б. Т. З. от град XXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXX да заплати на  Т. Г. К., с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXXXX” № XX,ЕТ.XX, АП.XX, ЕГН XXXXXXXXXXXX сумата от 300 /триста/ лева, представляваща сторени по делото разноски за ангажиране на процесуален представител.

ОСЪЖДА Б. Т. З. от град XXXXXXXXX,  с ЕГН XXXXXXXXX да заплати по сметка на РС Сандански сумата от 240.00 /двеста и четиридесет/ 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 998 от 11.05.2015г. по НЧХД N811/2014г. по описа на СРС


Производството по делото е образувано по частна жалба на П. Г. К. и Т. Г. К. – двете от град XXXXXXXXX срещу Б. Т. З. от град XXXXXXXXXX с повдигнати обвинения за извършени престъпления  по чл. 148, ал. 1, пр. т.1 и т.1, вр. с  "apis://NORM|2003|8|147|"чл. 146 ал. 1, за това, че:
1. На   14.05.2014г.  в град XXXXXXXXXXX, в статия на брой №108 (6692) от 14.05.2014г. на вестник „XXXXXXXXXX“, на стр.3, озаглавена „Обявилата война на кардиолога д-р З. пенсионерка Т.К. на съд за заплахи за убийство, псувни и обиди“ е казал нещо унизително за честа и достойнството на Т. Г. К. от град XXXXXXXXXX в нейно присъствие с думите „Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство“, като обидата е нанесена публично и е разпространена чрез печатно произведение. 
2. На   14.05.2014г.  в град XXXXXXXXX, в статия на брой №108 (6692) от 14.05.2014г. на вестник „XXXXXXXXX“, на стр.3, озаглавена „Обявилата война на кардиолога д-р З. пенсионерка Т.К. на съд за заплахи за убийство, псувни и обиди“ е казал нещо унизително за честа и достойнството на П. Г. К. от град XXXXXXXXXXXX в нейно присъствие с думите „Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство“, като обидата е нанесена публично и е разпространена чрез печатно произведение. 
С частната тъжба са предявени и граждански искове от двете тъжителки срещу Б. З., с които са иска от съда да осъди същия да им заплати обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди в размер на 5000.00 /пет/ хиляди лева за всяка от тъжителките.
В първото по делото заседание, след изслушване на страните съдът е приел за съвместно разглеждане предявените граждански искове и е конституирал двете тъжителки като граждански ищци.  
В съдебно заседание поверникът на частните  тъжителки твърди, че по несъмнен начин по делото е установено, че подсъдимият е автор на деянията, като това се установява от събраните по делото доказателства. Според повереника, чрез изразите в публикуваната във вестник „XXXXXXXXX“ статия подсъдимият е унизил честта и достойнството на всяка от  тъжителките, като обидата е нанесена публично и разпространена чрез печатно произведение. Твърди се, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че З. на 13.05.2014г. в разговор със свидетелката Л. М.-Р. – журналист във вестник XXXXXXXXXXX е отправил думи, които впоследствие – на 14.05.2014г. са публикувани във брой №108 на вестника, като думите са обидни за честта  достойнството на тъжителките.  Твърди се, че с оглед безспорно установеното по делото обстоятелство, че свидетелката М. е записвала разговора си със З. със техническо средство, същият е бил наясно, че думите му ще бъдат използвани и цитирани от М. в представеният за публикуване от  нея материал. Навеждат се доводи за това, че използваните от З. думи „Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство“ безспорно представляват обида по смисъла на закона, като изричайки ги, З. е искал да засегне двете тъжителки. С анализ на цялата статия и обсъждане на свидетелските показания за обосновават извършените от З. престъпления от обективна и субективна страна. Излагат се доводи за съставомерност на деянието, предвид начина му на извършване и посочените в тъжбата квалифициращи обстоятелства публично и разпространено чрез печатно произведение. Обосновава се съставомерност от обективна страна въпреки възприемането на обидите от двете тъжителки не пряко от извършителя, а чрез прочитането на статията във вестник XXXXXXXXXXXX. Претендира са, че са налице две отделни престъпления, извършени срещу всяка една от тъжителките, като с оглед ограничението на разпоредбата на чл.26, ал.6 от НК се иска от съда, след като признае З. за виновен в извършването на двете отделни престъпления и му наложи наказания за всяко от тях, на основание чл.23 от НК да определи едно общо наказание на подсъдимия. С разпоредбата на чл.78а, ал.7 от НК се обосновава невъзможното прилагане на чл.78а, ал.1 от НК и освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Моли съда да уважи предявените граждански искове в пълен размер, предвид установените от извършеното престъпление вреди, неимуществени вреди, причинени на тъжителките. 
Двете тъжителки поддържат казаното от своя повереник. 
Защитникът на подсъдимият пледира за постановяване на оправдателна присъда. Според защитника на подсъдимия ,  в хода на производството се останали недоказани обвиненията на двете тъжителки.  Излагат се съображения, че липсват конкретни и категорични доказателства, за това именно неговият подзащитен да е казал думите, които са предмет на обвинението. Твърди се освен това, че цитираното в диспозитива на обвинението изявление се разглежда извън контекста на останалото съдържание на статията. Съгласно изложението на защитата недоказани и неустановени в хода на производството са останали елементи от състава на престъпленията, за които е повдигнато обвинение – къде и кога са изречени обидните думи, присъствали ли са тъжителките при казването им. Твърди се още, че липсват доказателства за това, думите да се отправени именно към двете тъжителки, като от това, че двете са се идентифицирали като адресати на статията не е достатъчно, за да се приеме безспорно, че именно те са лицата, които подсъдимият З. е имал предвид. В този смисъл техните предположения и мисловни процеси не биха могли да запълнят състава на престъплението откъм неговите граници, предмет и адресат. Оспорва се и квалификацията на деянието съгласно обвинението, като се сочи, че липсват доказателства относно публичността на същото. Твърди се, че разпространяването чрез печатно произведение е самостоятелен квалифициращ признак и не се припокрива със признака „публично“, който следва да бъде установен и доказан отделно от първия. Оспорва се  доказването на субективния елемент от престъплението, което с оглед квалифициращите обстоятелства следва да включва умисъл относно публичността и разпространението чрез печатно произведение на думите на подсъдимия. Твърди се, че З. не само не е искал и допускал, а изобщо не е предполагал, че негови изявления ще бъдат публикувани и разпространени. Оспорва се квалификацията на казаното от З. и инкриминирането му като обида, а не клевета. Излагат се доводи за това, че дори същият да е изрекъл тези думи, то по – скоро се касае за твърдене на определени обстоятелства и факти от действителността, чрез проверката на чиято истинност би могло да се оневини подсъдимия. Посочва се, че при неправилно повдигнато обвинение за обида същият е лишен от тази възможност, при все, че цитираните от тъжителките твърдения представляват обстоятелства, подлежащи на проверка, а не обидни думи. Твърди се, че така приписаните на подсъдимия думи са истина, поради което и същият не може да носи наказателна отговорност за тях, дори да ги е изрекъл. Сочи се също така, че именно поради истинността им същите не могат да бъдат обидни, поради което и е обвинението е за деяние, което е несъставомерно по смисъла на закона. Подсъдимият З.  дава подробни обяснения по повдигнатото обвинение. Отрича да е изричал думите, цитирани като казани от него в статията. Твърди, че не е знаел, че споделеното от него ще бъде предмет на статия във вестник. Претендира, че въпреки са налице доказателства за това, че двете тъжителки са неграмотни и с психични отклонения, но въпреки това той не бил заявил подобно нещо. Поддържа казаното от защитника си и иска от съда да го оправдае. 
В последната си дума подсъдимият З. моли да бъде оправдан.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства и доказателствени средства, поотделно и в тяхната съвкупност и съобрази доводите на страните, приема за установено следното:
От фактическа страна:
Подсъдимият Б.Т. З.  е роден на 28.02.1966 г. в  с. XXXXXXXXXXX,  с постоянен адрес гр. XXXXXXXXX, ж.к. “XXXXXXXXXX”, вх. XX, ет. XX, ап. XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен,  неосъждан, работи като инвазивен кардиолог   в „XXXXXXXXXX „ - XXXXXXXXX и в XXXXXXXXXXX – „XXXXXXXXXXXXX“, с ЕГН XXXXXXXXXXXXX. По делото са събрани положителни характеристична данни за подсъдимия, същият не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, ползва се с добро име в обществото, уважаван като човек и лекар.
Б. З. закупил няколко недвижими имота в село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXX. Някои от закупените имоти граничат с наследствен имот на двете тъжителки – П. и Т. К., като във връзка с предприетите от З. действия по застрояване и облагородяване на закупените имоти между него и тъжителките възникнал  конфликт. При липата на разбирателство и съществуващото противопоставяне и двете страни предприели различни действия, довели до образуването на няколко на брой дела от частно наказателен характер в РС Сандански. По едно от делата – н.ч.х.д. №204/2014г. по описа на РС Сандански, образувано по тъжба на Б. З. срещу Т. К. било насрочено съдено заседание за 13.30 часа на 13.05.2014г. Преди и след проведеното съдебно заседание, което било отложено поради желанието на  Т. К. да бъде защитавана от адвокат, подсъдимият З. бил заедно със свидетелите И. А. и И. М., неговият колега доц. И. П., упълномощеният от него повереник – адвокат С. и други, неустановени в хода на производството лица. С посочените лица З. осъществил среща преди съдебното заседание в намиращото се пред съдебната палата в гр.XXXXXXXXXX заведение „XXXXXXXXXX“, която среща продължила и след отлагане на делото. В хода на съдебното заседание, при което делото било отложено в залата била и свидетелката Л. М.-Р., журналист към вестник „XXXXXXXXXXX“. Предвид възникналите между К. и З. конфликти М. следяла ситуацията между страните и публикувала статии, в които отразявала развитието на същите. Същият ден – на 13.05.2015г. във вестник „XXXXXXXXXX“, бр.107/6691/, била публикувана статия със заглавие „Село на нож срещу хирург, започнал строеж върху мистична подземна църква“ . В статията се споменавал подсъдимият д-р З. и тъжителките Т. и П. К.. При пътуването си за насроченото съдебно заседание З. прочел публикуваната статия, която впоследствие била обсъждана между него и посочените по-горе свидетели. След излизането от съдебната палата З., заедно със свидетелите А., М., И. П. и останалите лица отново посетили заведение „XXXXXXXXXX“. Там отишла и свидетелката М.-Р., която имала уговорка за интервю с И. П.. М.  – Р. записвала през цялото време водещите се пред нея разговори на собствения си телефон, който използвала като диктофон. Тъй като П. първоначално  бил ангажиран с други лица, М. – Р. поговорила със присъстващите лица, включително и с подсъдимия З., който бил възмутен от съдържането на публикуваната същия ден във вестник „XXXXXXXXXX“  статия. В хода на разговора си с М. – Р., подсъдимият заявил „Нека траколог каже дали тези камъни са ценни от археологическа гледна точка. Да се провери дали са живели траки под скалата. Моята документация е събирана от година и половина. Едно голямо отклонение на път е заградено от фамилия К.. Те са заградили и общински имот и са експлоатирали  земята незаконно. Обвиняват ме, че съм купил имот, в  който има подземна тракийска църква. Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство. Имам заключение от РИОСВ, документи от „XXXXXXXXXXX“, от XXXXXXXXXXXXX. Имотът, който съм купил е от частник. Той не попада нито в „XXXXXXXXXXXX“, нито е защитена зона. Това е една скала. Аз ще строя частна еднофамилна къща,  на три метра от границите на съседните имоти, никакъв хотел. Не знам какво лошо има да си направя един дом, в който да живее моето семейство. Спестил съм пари и съм решил да построя еднофамилно жилище. Преди да започна да строя, направих проучване в имота. На пет метра под земята не бе намерена и една капачка. Сестрите Т. и П. не са жители на село XXXXXXXXXXX, те живеят в XXXXXXXXXXXX. Нито един от селото не е против това, че аз ще построя еднофамилно жилище. Местните хора ме подкрепят и застават зад мен.“ 
Така описаните изявления на подсъдимия З. били записани от свидетелката М. – Р., която същият ден обработила материала и го изпратила в редакцията на вестник „XXXXXXXXXX“. Материалът бил публикуван без редакторска намеса, във вида, в която бил предаден от М. – Р.. На следващият ден – 14.05.2014г.  в брой 108 /6692/ на вестник „XXXXXXXXXX“, на страница трета била публикувана статия със заглавие „Обявилата война на кардиолога д-р З. пенсионерка Т.К. на съд за заплахи за убийство, псувни и обиди“.  Съдържанието на статията съответства на записаното от М. – Р., потвърдено от същата в съдебно заседание, като журналистката проявява колебание  относно някои от изразите и в частност, относно авторството на израза, предмет на повдигнатото обвинение „Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство.“ Тъжителките разбрали от свои близки за публикуваната статия, след което сами закупили изданието и прочели статията. П. К. и  Т. К., чиито имена се споменават в статията възприели казаните от З. думи като обидни за честта и достойнството им, поради което и предявили тъжбата, инициирала настоящото производство. 

По доказателствата:
Изложената фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от събраните по делото гласни доказателствени средства - от обясненията на подсъдимия Б. З., показанията на свидетелите И. М., И. А., Л. М.-Р.,  М. М., И. К., Б. Б., Л. С., очните ставки, проведени между свидетелите И. А., И. М. и Л. М.-Р., писмените доказателства – ксерокопия на страници от  бр. 107 от 13 май 2014 г. на в-к “XXXXXXXXXX”,писмо от Службата по вписванията – гр. Сандански, ведно със справка-компютърна разпечатка за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания на Б. Т. З., писмо от СДВР отдел “Пътна полиция” гр. XXXXXXXXXXX, ведно със справка от централна база на АИС-КАТ относно МПС /настояща и бивша собственост/, регистрирани на Б. Т. З., писмо от ТД на НАП XXXXXXXXXX офис “XXXXXXXXXXX”, ведно със справка относно декларирани доходи от Б. Т. З., писмо  от МБАЛ “XXXXXXXXXX” – гр.XXXXXXXXXXXX относно трудовото възнаграждение на д-р Б.З., ведно с удостоверение  с изх. № 86/16.02.2015 г., писмо   от гл.редактор  А.Д. на  в-к XXXXXXXXXX  с изх.№102/04.05.2015г., Вестник “XXXXXXXXXXXX” бр.108/14.05.2014г.,писмо от XXXXXXXXXXX КЦ МБАЛ ЕООД-XXXXXXXXXXX с изх.№К-Сф МБАЛ-27#1/13.03.2015г.,ведно с 3 бр.справки за трудовото възнаграждение за последните три години на подсъдимия З..

Съдът възприема в по-голямата част обясненията на подсъдимия З., относно хронологията, изложена в тях, присъствалите лица, времето и мястото, където са се състояли събитията. Съдът кредитира също така обясненията на З. относно неговите възприятия на конфликта между него и тъжителките, душевното му състояние, в резултат на този конфликт и по-специално – състоянието му с оглед публикуваната на 13.05.2014г. статия във вестник „XXXXXXXXXXX“. Обясненията на З. в тази им част са последователни, взаимосвързани и непротиворечиви и са подкрепени от останалите събрани по делото писмени и гласни доказателства. Съдът не кредитира обясненията на З.  в частта, в която същият отрича да е изрекъл думите, които съгласно обвинението са обидили тъжителките „Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство“, както и в частта, в която същият твърди, че не е знаел, че свидетелката М.-Р. го записва и ще публикува статия, в която ще цитира неговите изявления. Съображенията, за това, съдът да приеме обясненията на З. в тази им част единствено като защитна теза са следните:
На първо място, свидетелката М.-Р. твърди, че е възпроизвела в статията си записани от нея с техническо средство думи на З. и на присъствалите на място лица. Установи се също така, че статията не е подлагана на редакторска обработка, при което съдът приема, че цитираните в нея като изявления на подсъдимия думи са резултат от възпроизвеждането на записа от  техническото средство използвано от М.. Действително, същата заявява, че не е сигурна, дали тези думи са изречени именно от З., но не посочва от кого другиго са изречени. Двамата свидетели М. и А., които са били близо до З. и М. също отричат да са чули който и да е да изрича инкриминираните думи. Т.е. – безспорно се установява, че друго лице не е изрекло тези думи, в противен случай това обстоятелство би било установено и изложено от подсъдимия и свидетелите. В този случай остава възможността тези думи да са плод на  творческото въображение на свидетелката М., която отрича това, като твърди, че е възпроизвела дословно записа от телефона си. Така установеното противоречие между обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелката М. –Р. бе привидно отстранено с показанията на същата, че не може да посочи  автора на думите, същевременно, свидетелката не можа да посочи и друго лице, дори само предполагаемо, което би могло да е направило такова изказване. 
На второ място, въпреки възражението на подсъдимия и неговият защитник, съдът не намира, че инкриминираното изказване е в противоречие с останалата част от статията и не следва последователността на изказа  - смислово и граматически. Напротив, цялата статия е структурирана като изказване на подсъдимият, в което е се излагат доводи в негова защита и в обвинение към К. като контрапункт. Говори се за законно и позволено извършени от З. действия и се осъждат действията на К. – по специално сестрите Т. и П.. Независимо дали това е авторски похват или е автентично отразяване на  думите на подсъдимия, не е налице противоречие и разкъсване на изложението и внушението. От една страна – З. е направил всичко съобразно закона, спазил е всички изисквания – от друга – те,“ .. К. за завзели общинска земя… път…  даже не са жители на селото… в селото всички ме подкрепят…“ 
На трето място, подсъдимият З. и неговият защитник, въпреки проведената защита с оборване на доказателствата относно това, подсъдимият да е изрекъл думите съгласно обвинението посочиха на няколко пъти, че всъщност същите не представляват обида, след като са истина и излагат обстоятелства, които могат да бъдат проверени. Относно относимостта на тези възражения съдът ще се произнесе в обсъждането на деянието от правна страна. Обстоятелството обаче, че първоначално подсъдимият поиска да представи доказателства относно истинността на казаното от него – а именно – неграмотността на тъжителките и наличието на психическо разстройство у същите – според съда се явява индиректно доказателство за това, че всъщност З. е казал тези думи. Това обстоятелство, тълкувано във връзка с останалите събрани доказателства, душевното състояние на подсъдимия – развълнуван и  огорчен от конфликтите с К., в частност – от публикуваната същия ден статия във вестник „XXXXXXXXXXXX“ според съда са убедително доказателство за това, че З. е осъществил от обективна страна изложеното в тъжбата, казвайки пред свидетелката М.-Р. думите, които тъжителките са приели като обидни. Налице е и още едно обстоятелство, което макар и косвено мотивира съда да приема за доказано извършеното от З.. В случай, че подсъдимият наистина не бе изрекъл тези думи и не споделя дадената в статията оценка за двете тъжителки, а както твърди в обясненията си, това са думи на авторката на статията, моралното, нормално и логично от житейска гледна точка би било същият да изрази съжаление и да се извини на тъжителките за това, че са били обидени и унизени от думи, които са му приписани. Вместо това защитата и самият подсъдим до последно се опитваха да докажат истинността на изложеното в статията, с твърдението, че това са обективни обстоятелства, подлежащи на проверка и в краен случай съставомерни за престъпление клевета, не обида.
Част от показанията на свидетелката М. бяха вече обсъдени. Съдът намира за необходимо да посочи, че същата и при двете си изслушвания и проведени очни ставки прояви избирателно отношение по отношение на обстоятелствата, които следваше да бъдат установени с нейна помощ. Така се установи, че липсва звуковият запис на казаното в този ден от З., П. и останалите, липсва и файлът, представляващ изготвената и изпратена за публикуване статия. Налице бе несигурност в показанията на М. относно присъствалите на място лица, тяхното разположение, времето, което е прекарала с всеки един. Безспорно  и категорично обаче същата потвърди, че е използвала явно телефона си в качеството на диктофон за записване на разговорите, на които присъства, като това обстоятелство бе потвърдено и от свидетелите А. и М.. Това обстоятелство също дискредитира отчасти обясненията на подсъдимият, тъй като се оказва, че той е единственият, който не е забелязал действията на М. по закрепване чрез звукозапис на случващото се в заведение „XXXXXXXXXX“. М. е положителна и относно обстоятелството, че през цялото време и записвала случващото се, като не е криела ползваният от нея телефон. Същевременно същата не си спомня, дали е показала използваният от нея телефон и на подсъдимия и дали същият го е забелязал. Показанията в този смисъл са озадачаващи, като се има предвид, че Р. е имала интерес към действията и казаното от З. и П., не от свидетелите А. и М., които дори не са споменати в статията, а същевременно именно те са отразили действията на Р.. 
Показанията на свидетелите А. и М., освен че установяват извършването на звукозапис от М., не допринасят за изясняване по категоричен начин на останалата фактическа обстановка. Същите са били заедно със З. в „XXXXXXXXXXX“ преди и след съдебното заседание, присъствали са на водените разговори и са категорични, че не са чули З. да нарича тъжителките неграмотни и с психическо разстройство. Установи се също така, че двамата не са чули З. да е изрекъл каквото и да е от изложеното в статията, с оглед на което показанията им в тази насока съдът не намира за установяващи релевантни обстоятелства. Освен това, както бе посочено, същите не са чули когото и да е да изрича инкриминираните думи, поради което и с оглед противоречието с показанията на свидетелката М. – Р., съдът намира че показанията им в тази част не удостоверяват наличието или липсата на правно значими факти и обстоятелства. 
От показанията на свидетелите М., К., Б. и С. се установява обстоятелството, че публикуваната статия е възприета от близки и познати на тъжителките, като същите установяват и последствията от публикуването на същата – разстроеното психично състояние, притеснението и срама, който двете тъжителки са изпитали в ежедневните си контакти с близки и колеги, неудобството от споменаването на имената им и дадените им квалификации. 
При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:
Подсъдимият З.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 148,ал.1, т.1 и т.2, вр. с  "apis://NORM|2003|8|147|"чл. 146, ал. 1, пр. 1 от НК. 
От обективна страна така квалифицираното деяние изисква подсъдимият да е  казал или извършил нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие. В конкретния случай, с оглед квалификацията се изисква деянието да е извършено публично – пред повече от едно лице и разпространено чрез печатно произведение.  
Обидата е престъпление против честта и достойнството на личността. Законодателят е предвидил две форми на изпълнително деяние – казал или извършил, като е приел, че обида – унизяване честта и достойнството на отделна личност е възможно както посредством думи, така и с действия. При всички положения, казаното и извършеното трябва да е с точно определен адресат, дори и да не е пряко  насочено така определеното лице. Необходимо е същото да възприеме действията или думите на извършителя. Имайки предвид възможността обидата да бъде нанесена чрез печатно произведение или по друг начин – следва да се приеме, че същата е възможно да бъде осъществена и  в отклонение  от стеснителното тълкуване, съгласно основният състав, а именно – в негово присъствие.  Тълкуването на присъствието на лицето стеснително изключва поначало възможността обидата да бъде нанесена посредством печатно произведение или по друг начин. По изложеното и настоящият състав приема – особено с оглед развитието на технологиите и възможностите за общуване – че е възможно обидата да е  нанесена при отсъствие на лицето към което е насочена в момента на извършване на деянието, като изискването да е нанесена в присъствието на пострадалия следва да се приема като лично възприемане на действията или думите – независимо дали в печатно произведение, по радио, телевизия или интернет. В този смисъл съдът не приема възраженията на защитата за несъставомерност на деянието, поради обстоятелството, че двете тъжителки не са присъствали при извършване на деянието от З.. Същите са възприели лично и непосредствено, чрез печатно произведение казаното от него. 
Предвид състава на престъплението следва да се приеме, че негов адресат – съответно пострадал трябва да бъде само едно и то конкретно определено лице. В този смисъл са и доводите на повереника на тъжителките, който пледира за извършени от страна на З. две отделни престъпления, за всяко от което следва да му се наложи наказание.  Възможно е обаче – както и  в настоящото производство – с действията си и думите си извършителят да засегне честта и достойнството на повече от едно лице. Обекта на престъплението са определен вид обществени отношения  - в случая касаещи честта и достойнството на личността. Когато е извършено едно деяние – както е в случая -  е налице и едно престъпление, независимо от броя на засегнатите лица. В случая  не е налице съвкупност от отделни деяния, всяко от които да осъществява едно или различни по вид престъпления, нито пък с едно деяние са засегнати различни по вид обществени отношение. Именно  обстоятелството, че подсъдимият З. е обвинен в извършването на едно деяние изключва възможността според настоящият състав да се прави опит за отделянето на две отделни престъпления, въз основа на броя  пострадали от престъплението лица. В глава „Престъпления против личността“ в НК законодателят на няколко места е предвидил завишена наказателна отговорност при наличието на квалифициращ признак „повече от едно лице“ пострадало от престъплението. Използваната техника  - според настоящият състав  -  е убедително доказателство за възможността с едно престъпно деяние да се засегнат няколко лица, като това обстоятелство бива отчитано единствено като квалифициращ признак. Обратното тълкуване би обезмислило наличието на подобни текстове, с оглед възможността да бъде реализирана наказателна отговорност за всяко едно от пострадалите лица, след което да бъде определено едно общо наказание пи реда на чл.23-25 от НК.  Противното разбиране би довело до възможността за едно и също деяние извършителят да се наказва повече от веднъж, което е в нарушение на принципа  „non bis idem“. Нещо повече, приемането на подобна конструкция дава възможност за едно и същи деяние едно лице да бъде оправдано и осъдено едновременно, в зависимост от начина, времето и мястото на реализиране на наказателната отговорност, което от своя страна е в противоречие с принципите на наказателното производство. При така приетото от страна на състава на съда, подсъдимият З. бе признат в извършването на едно престъпление  по чл.148, ал.1, т.1 и т.2 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, като предвид наличието на предвидените в чл.78а от НК предпоставки го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание.
По отношение правната природа на престъплението по чл.148, ал.1, т.1 и т.2 , вр. с чл.146, ал.1 от НК съдът намира за необходимо да  извърши по подробен анализ, с цел както да обоснове своите изводи за извършеното от З. престъпление, така и във връзка с възраженията на защитника на подсъдимия и самият З. относно естеството на деянието. 
На много места в съдебната практика е било предмет на обсъждане съотношението между съставите на чл.146 и чл.147 – обида и клевета, предвид тяхното сходство и възможността в много от случаите да бъде погрешно определена квалификацията и проведено наказателното производство, особено с оглед възможността при клеветата извършителя да не се наказва, ако докаже истинността на казаното. В този смисъл бяха и оплакванията на защитата за неправилна квалификация на повдигнатото обвинение, съответно – липсата на възможност да се докажат изложените като обидни твърдения.  
 
 
 
 
Съгласно константната съдебна практика, разликата между обидата и клеветата е в съдържанието на обективираната информация, отнасяща се до пострадалия: при обидата деецът дава своя негативна личностна оценка чрез епитети, квалификации, сравнения, псувни и др., а при клеветата разгласява неистински позорни обстоятелства или приписва престъпление, което не е извършено - Решение № 22 от 31.I.1995 г. по н.о.х.д. № 558/94 г., III н. о., докладчик съдията П. Р.. 
Изпълнителното деяние на престъплението обида по  "apis://NORM|2003|8|146|"чл. 146 от НК се извършва в казване или извършване на нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие. Законът не ограничава обидното действие или бездействие, достатъчно е чрез него да се унизява честта или достойнството на друго лице и то да е казано или извършено в негово присъствие, независимо от начина и формата на казването или извършването. За разлика от обидата при престъплението клевета по  "apis://NORM|2003|8|147|"чл. 147 от НК, деянието се изразява в разгласяване на позорно обстоятелство или преписване на престъпление, т.е необходимо е да се посочат факти, които от гледище на  морала да го позорят или да съставляват престъпление. За разлика от клеветата, при обидата е без значение за съставомерността на деянието дали казаните думи са истина или не. Достатъчно е те да са унизителни за честта или достойнството на засегнатия.
Използваният от З. израз – „За мен това са неграмотни хора с психическо разстройство“ поначало изключва твърдението на обективно съществуващи обстоятелства във формата на факти. Същият с казаното дава собствената си оценка за двете подсъдими, наричайки ги неграмотни и с психическо разстройство. Съгласно български тълковен речник, значението на думата неграмотен е „1. Който не умее да чете и пише, малограмотен.  Който не притежава достатъчно знания. 3. Който съдържа езикови грешки.  4. Прен. Разг. Слаб в някоя област или дейност.“ Същата дума  е  със синоними  - неначетен, необразован, слабограмотен, невежа, невежествен, безкнижен, безграмотен, неук, прост, ограничен, непросветен, малокултурен, неосведомен, като някои от тях са безспорно обидни, представляващи епитети с обидно послание. За съда е без съмнение, че З. не е използвал думата неграмотен със значението, което е дадено на същата в тълковния речник, имайки предвид, че подсъдимият няма и не е посочил конкретни обстоятелства относно грамотността на тъжителките в смисъл на образованост. Безспорно прилагателното „неграмотен“ е използвано със цел да обиди и засегне тъжителките, изразявайки по този начин оценката на З. за интелектуалния им капацитет. Този извод според съда се подкрепя и от другото използвано словесно съчетание „ с психическо разстройство“ . Липсва  официално приет и признат от медицината израз „психическо разстройство“. Същият е придобил гражданственост като отношение към психическото състояние да определено лица – разстройство на психичното здраве. Предвид липсата на  конкретно значение за използваният термин и неговото отнасяне към всички възможни проблеми от психично естество, същият не представлява позорящо обстоятелство, а израз на конкретно отношение към дадено лице и неговите способности и характер. Действително, подсъдимият е лекар, но със съвсем друга специалност и общите му познания за човешкото тяло едва ли представляват достатъчна квалификация, за възможността да определи наличието на психическо заболяване в едно лице. При липсата на обективни данни за психични заболявания у която и да е от двете тъжителки, използваният израз би имал значение единствено като израз на негативното отношение на подсъдимия към личността и поведението на тъжителките, без същият да представлява позорящо обстоятелство, подлежащо на проверка относно неговата истинност. Показателно за липсата на компетентност у подсъдимия е използваното прилагателно „психическо“, докато използваният и коректен израз е „психично“. Това потвърждава извода на съда, че в случая нямаме изказване на компетентно мнение, свързано с определени обстоятелства относно психичното здраве на тъжителките, а квалифициране на същите във връзка с техните действия по отношение на самият подсъдим.  
Именно по изложеното, настоящият състав не приема доводите на защитата на подсъдимия, че в случая не се касае за казване на думи, обидни за честта и достойнството на двете тъжителки, а за изнасянето на позорящи обстоятелства. Именно и поради това не подлежат на доказване същите, доколкото липсват твърдения  и данни за това, същите да се без образование, каквото е основното значение на прилагателното „неграмотен“. Неграмотност като некомпетентност в дадено област не е твърдяна и не може да бъде извлечена като съдържание от останалата част на изказването на подсъдимия. Липсва  посочване на липса на компетентност у двете тъжителки за конкретна област от науката, техниката или изкуството, в който случай използваният израз би могъл евентуално да се разглежда като позорящо обстоятелство. Липсва конкретно посочване на действия на тъжителките, което да обосновават извод за наличието на психично заболяване, разстройство за здравето. Липсва твърдение за конкретни факти относно използваното определение, поради което и същото не представлява факт, подлежащ на проверка.  
Безспорно е налице квалифициращият признак чрез печатно произведение. Изказването на подсъдимия З., съдържащо обидните за тъжителките думи е публикувано в издание на периодичния печат – вестник „XXXXXXXXXXXX“, брой 108 (6692) от 14.05.2014г. Защитата оспори наличието на квалифициращия признак „публично“, сочейки, че разпространението на обидата чрез печатно произведение или по друг начин не означава априоре и наличието на квалифициращият признак признака „публично“, който следва да бъде установен самостоятелно по предвидения от закона ред. В случая  не се касае за публичност, предвид разпространението чрез печатно произведение, каквото безспорно е налице, а за публичност при казването на обидните за тъжителките думи.  Установи се по делото, от показанията на свидетелите и обясненията на подсъдимия, че същият не е оставал сам със свидетелката М. Р.. Нещо повече, според М. – Р. записът на З. не е бил чист, чували се думи на други присъстващи, с което същата обосновава невъзможността си да посочи безспорно автора на обидните думи. Според съда това е доказателство за това, че по време на произнасянето на обидните изрази М. и Р. не са били сами и думите, изречени от подсъдимия са станали достояние на неизвестен брой лица, намиращи се в заведение „XXXXXXXXXX“. Безспорно мястото е публично, безспорно е  - съгласно обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелите – че са присъствали много лица. Отново съобразно показанията на свидетелите и обяснението на подсъдимия, за да вземе интервю от д-р П. на М. се е наложило да се уедини с него, като останалите са напуснали масата и са излезли ред заведението. Това индиректно означава, че през останалото време и било налице присъствие на неустановен брой лица, които са възприемали разговора между М. – Р. и подсъдимия. 
От субективна страна, съдът намира за безспорно доказан изискуемият по закон умисъл. Престъплението по чл.146 от НК е умишлено по своя характер, като умисълът може да бъде както пряк, така и евентуален, т.е. – не е необходимо деецът да е целял настъпването на престъпният резултат, достатъчно е същият да предвиждал възможността да настъпи такъв резултат и да се е  съгласявал с това.  Подсъдимият е образован и интелигентен човек, в конкретния случай е участвал в съдебно производство именно във връзка с твърдение за нанесени обиди и закани, т.е бил е в състояние да предвиди резултата от своите действия  с оглед тяхното естество. Съдът приема за доказан и умисълът на извършителя относно квалифициращите обстоятелства – публично и разпространено чрез печатно произведение. Относно публичността – самият подсъдим твърди, че почти през цялото време докато е бил в заведение „XXXXXXXXXXX“ там са присъствали негови познати, приятели и персоналът на заведението, като същото като пространство изключва възможността за уединяване. Безспорно се установи по делото от друга страна, че през цялото време, докато е присъствала и в съдебна зала и в заведението, свидетелката М. – Р. е носила явно и демонстративно телефона си, с който записвала разговорите. Подсъдимият е бил наясно с обстоятелството, че свидетелката е журналист във вестник „XXXXXXXXXXXX“ и записаният от нея материал ще бъде използван за изготвянето на статия. Наясно е би, че записваният от М.-Р. материал е различен от материала, който същата щяла да вземе от д-р П. във връзка с подготвянето интервю. Според съда, З. е могъл и е предвиждал възможното отразяване на неговите думи в печата и тяхното разпространение, както и последиците от това му действие и е приемал тяхното настъпване. 
По изложеното съдът намира, че  подсъдимият Б. Т. З. е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл.148, ал.1, т.1 и т.2, вр. с чл.146, ал.1 от НК, като на    14.05.2014г.  в град XXXXXXXXXXXXX, в статия на брой №108 (6692) от 14.05.2014г. на вестник „XXXXXXXXXXX“, на стр.3, озаглавена „Обявилата война на кардиолога д-р З. пенсионерка Т.К. на съд за заплахи за убийство, псувни и обиди“ е казал нещо унизително за честа и достойнството на Т. Г. К. и П. Г. К. – двете от град XXXXXXXXXXXXX в тяхно присъствие с думите „Това за мен са неграмотни хора с психическо разстройство“, като обидата е нанесена публично и е разпространена чрез печатно произведение.

По наказанието:
За престъплението по чл.148, ал.1, т.1 и т.2, вр. с чл.146, ал.1 от НК  се предвижда наказание глоба от три до десет хиляди лева и обществено порицание, като същото е умишлено по своя характер. Подсъдимият З. не е осъждан  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. От деянието на са налице причинени имуществени вреди, която да подлежат на възстановяване – т.е. налице са положителните предпоставки за приложението на чл.78а от НК е освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност, с налагането на административно наказание. На са налице и предвидените в ал.7 от чл.78а от НК отрицателни предпоставки, поради което съдът освободи З. от наказателна отговорност и му наложи наказание глоба в размер на 3000 лева. Така предвиденият размер е средният предвиден в разпоредбата на чл.78а от НК и съдът приема, че същият е подходящ и съобразен както с личността на дееца, така и с тежестта на извършеното от него престъпление. От една страна са налице квалифициращи обстоятелства, които обаче са съобразени от законодателя, поради което и съдът   не следва да ги обсъжда. Същевременно  от престъплението са пострадали повече от едно лице, а имущественото положение на подсъдимия налага по-висок от минималния предвиден размер на глобата, за да има същата своя възпиращ и превъзпитателен ефект. От друга страна, подсъдимият е с изцяло положителни характеристични данни и съдът отчита състоянието му във връзка с провежданите производства и съществуващият между него и тъжителките конфликт. 

По гражданските искове:
С оглед изхода от наказателното производство, съдът приема, че предявените от двете тъжителки граждански искове за доказани по основание. Безспорно е налице извършено от подсъдимият З. престъпление, с което същият е причинил неимуществени вреди на двете тъжителки, изразяващи се в причинените им неудобство, притеснение, срам от близки и познати. Предвид разпространението на нанесените обида чрез печатно произведение и ставането им публично достояние на неограничен брой лица от обкръжението на тъжителките, съдът намира, че исковете и на двете са основателни. Относно размерът, в който същите да бъдат уважени, съдът се съобрази както със събраните доказателства относно състоянието на двете след публикуване на изказването на подсъдимия, така и с възможностите на подсъдимия да репарира причинените от него вреди, поради което уважи всеки от двата иска до размер от три хиляди лева, като отхвърли като неоснователни и недоказани същите в частта им над този размер, до претендираният от ищците размер от пет хиляди лева. 
На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимият З. да заплати сторените по делото разноски в размер на 600 лева за заплатеният от тъжителките хонорара на представляващият го в производствто адвокат и сумата от 240 лева, представляваща държавна такса върху уважените  по размер граждански искове. 


По горните съображения съдът постанови присъдата си.
На страните да се изпрати съобщение за изготвените мотиви. 


                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:


