

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 252

                                              гр. Сандански, 30.01.2017 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тридесети януари, през  две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                     
             и при участието на секретаря Донка Бабанова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 666  по описа на съда за 2017 г. 
 
Въз основа на Закона и доказателствата, 

                                                               П Р И С Ъ Д И:


ПРИЗНАВА подсъдимия И. С. А., роден на 29.12.1983 г. в гр. XXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX,  ул. “XXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, разведен, безработен, със средно образование неосъждан, ЕГН XXXXXXXXXXXX.ЗА ВИНОВЕН в това, че: 

- в гр. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXX,  периода от месец март 2016 г. до месец септември 2016 г. включително, след като  е бил осъден с Решение №602/24.03.2015 г., постановено по гр. дело №869/2014 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 16.04.2015 г., да издържа своите низходящи- малолетните си деца И. И. А., родена на 17.12.2006 г.  и К. И. А., роден на 11.01.2011 г. -  съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на две и повече месечни вноски - 7 (седем)  месечни вноски по 180 лева всяка, равняващи се общо на стойност 1260(хиляда двеста и шестдесет) лева  за детето И. И. А. – престъпление по чл. 183,  ал.1 от НК поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА	 като на основание   чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1 и т. 2, ал. 3, т. 1 и ал.4, вр. ал.1 от НК му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” включващо следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес” – град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX за срок от 1 /една/  година, изразявааща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година.

- в гр. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX,  периода от месец март 2016 г. до месец септември 2016 г. включително, след като  е бил осъден с Решение №602/24.03.2015 г., постановено по гр. дело №869/2014 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 16.04.2015 г., да издържа своите низходящи- малолетните си деца И. И. А., родена на 17.12.2006 г.  и К. И. А., роден на 11.01.2011 г. -  съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на две и повече месечни вноски - 6 (шест)  месечни вноски по 120 лева всяка, равняващи се общо на стойност 720(седемстотин и двадесет) лева  за детето К.  И. А. – престъпление по чл. 183,  ал.1 от НК поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА	 като на основание   чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1 и т. 2, ал. 3, т. 1 и ал.4, вр. ал.1 от НК му налага наказание „ПРОБАЦИЯ” включващо следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес” – град XXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX за срок от 1 /една/  година, изразявааща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година.

На основание чл.23, ал.1 от НК налага на подсъдимия И. С. А.  най-тежкото и измежду наложените по – горе  наказания, а именно – „ПРОБАЦИЯ” включващо следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес” – град XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX за срок от 1 /една/  година, изразявааща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година.

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

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:



М О Т И В И към ПРИСЪДА N 252 от 30.01.2017г. по НОХД № 666/2016г. по описа на РС-Сандански
 
Производството е по реда на гл.20 от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС- Сандански Обвинителен акт срещу И. С. А. за извършени две престъпления по чл. 183 ,  ал. 1  от НК.
В съдебно заседание представителя на РП – Сандански поддържа повдигнатите обвинения, счита същите за доказани по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда. По отношение на наказанието предлага, същото да бъде определено при наличието на смекчаващи вината обстоятелства, като бъде наложено наказание пробация с двете задължителни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице два пъти седмично за срок от една година и задължителни периодични срещи с пробационен служител, също за срок от една година. Посочва, че по този начин извършените престъпления няма да останат ненаказани, като същевременно подсъдимият няма да бъде лишен от възможност да работи и да изпълнява задълженията си за даване на издръжка.  
Пострадалите от престъплението лица – малолетните И. И. А. и К. И. А., представлявани от  своята майка и законен представител  - С. П., не желаят да упражнят правата си да предявят граждански иск и да се конституират като частни обвинители. Подсъдимият А. – редовно призован  се явява лично и с  редовно упълномощен защитник – адвокат П.. А. дава обяснения, изразява съжаление за извършеното, посочва невъзможност да заплаща дължимата издръжка предвид обстоятелството, че е безработен и не разполага със средства. Заеддно със упълномощения защитник участва в проведеното съдебно производство, представя доказателства и прави искане за събирането на такива от съда. В хода на съдебното следствие  защитника на подсъдмия пледира за оправдаване на подсъдимия. Излага доводи за обективна невъзможност от страна на подсъдимия да изпълнява задълженията си да дава издръжка, съгобразно съдебното решение. Пледира за добросъвестност от страна на подсъдимия, предвид установеното заплащане на издръжка в редходни периоди от време. Навежда доводи за липса на елеминте от състава на престъплението от субективна страна – неизпълнение при липса на възмоност, не при наличието на пряк или евентуален умисъл. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият И. С. А. е  роден на 29.12.1983 г. в гр. XXXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXX,  ул. “XXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, разведен, безработен, със средно образование неосъждан, ЕГН XXXXXXXXXXXX.
Подсъдимият и сведетелката П. сключили граждански брак на 16.07.2016г. През време на брака свидетелката П. родила две деца – И. И. А. – родена на 17.12.2016г. и К. И. А., роден на 11.01.2011г. С оглед сключеният брак и предвид неоспорване на произхода, в актовете за раждане на двете деца като баща е записан подсъдимият А., като бащинството и не се оспорва в проведеното производство. В годините отношенията между подсъдимия А. и свидетелката П. се влошили и през 2014г. П. подала молба за развод в РС Сандански. С Решение №602 от 24.03.2015г., постановено по гр.д.№869/2014г. по описа на РС Сандански съдът прекратил брака между подсъдимия и П. и одобри спогодба относно упражняването на родителските права върху родените от брака деца, тяхното местоживеене, дължима издръжка за всяко от децата. Съгласно решението на съда, упражняването на родителските права било предоставено на майката – свидетелката С. П., като на бащата – подсъдимия А. бил определен режим на лични контакти. С Решението А. бил осъден да заплаща издръжка в размер на 180 лева месечно за детето И. А. и в размер на 120 лева месечно за детето К. А.. Отделно от това А. бил осъден да заплати издръжка на двете деца за минал период от време – за периода от 01.08.2014г. до 28.02.2015г. в размер на общо 2100 лева, която издръжка съгласно решението следвало да изплати на три вноски до 20.04.2015г. Решението на съда влязло в сила на 16.04.2015г. 
След влизане на решението в сила за А. възникнало както задължението за периодична издръжка в размер на 180 лева месечно  за детето И. А. и на 120 лева месечно за детето К. А., така и задължението да заплати издръжка за минал период от време в размер на 2100 лева до 20.04.2015г. Тъй като не изпълнил задължението си да изплати задължението за издръжка за минал период и предвид установеният от съда краен срок за погасяване на това задължение, всички заплатени и дадени от А. суми, при липса на изрично посочване за погасяването на кое задължение са предназначени служили за погасяване на първото задължение за издръжка за минал период от време, и след това – за погасяване на задълженията за периодична издръжка към всяко от децата. Така от събраните по делото писмени и гласни доказателства – разписки за изпратени по сметка средства, разписки за получени на ръка суми и показанията на свидетелката П. и свидетелката А., се установява, че към 22.03.2015г., след превеждане по сметка от страна на А. на сумата от 663.34 лева същият е заплатил общо 4384.34 лева. Имайки предвид, че до крайният срок за погасяване на сумата от 2100 лева издръжка за минал период от време – 20.04.2015г.  А. е бил заплатил само сумата от 1285.30 лева, то заплащаните от същия впоследствие суми първоначално служили за погасяване на остатъка от 814.70 лева издръжка за минал период от време и едва след това – за погасяване на задълженията по месечната издръжка. Така, към момента, посочен като начало на неизпълнение на задължението за месечна издръжка от страна на подсъдимия в обвинителния акт – месец март 2016г. за дължима издръжка към детето И. А. и месец април 2016г. задължение за месечна издръжка към детето К. А.- подсъдимият А. е дължал общо сумата от 715.66 лева – равняващи се на две месечни вноски за детето И. А. и потчи три месечни вноски за детето К. А.. Последвалите плащания от страна на подсъдимия до месец септември са на обща стойност от 832.40 лева – т.е., пкриват задължението за издръжка  в размера посочен по-горе – 715.66 лева, представляващи две месечни вноски за детето и. А. и три месечни вноски за детето К. А.. Предвид установената разлика и невъзможност същата да бъде приравнена към дължимите като месечни вноски суми, съдът приема, че с тези плащания – последното от които на 09.09.2016г. А. е погасил задълженията си до месец март 2016г.  – за месеците януари и февруари за детето И. А. в размер на две вноски по 180 лева, общи 360 лева и нза месеците януари, февруари и март 2016г. за детето И. А. – три месечни вноски по 120 лева- общи 360 лева- общо сума в размер на 720 лева. Съдът приема за  безспорно  установено и доказано повдигнатото обвинение за двете деяния от страна на А. – неплащане на дължима издръжка към негови низходящи в размер на повече от две месечни вноски – а именно на общо седем  вноски по 180 лева за месеците от март до септември за детето И. А. – общо 1260 лева и на шест месечни вноски по 120 лева – за месеците от април до септември за детето К. А. – общо сумата от 720 лева

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –   обясненията на подсъдимия Апастолов, показанията на свитеделките П. и А., приобщените в  хода на съдебното следствие  писмени доказателства - писмо с изх.№ 538/07.11.2016г. по описа на  Агенция по вписванията гр.XXXXXXXXXXXX, относно  изисканата  от съда справка от  партидата на подсъд.И. С. А., касаеща притежавани от  него недвижими имоти, писмо с рег.№ 111600-23776/22.11.2016г. по описа на   ОД на МВР, Сектор "ПП"- гр.XXXXXXXXXX, ведно със справка за регистрирани ППС на името на подсъд.И. С. А. , удостоверение за раждане на детето И. И. А. от 17.12.2006г., удостоверение за раждане на детето К. И.А. от  11.01.2011г., решение  № 602/24.03.2015г., постановено  по гр.дело № 869/2014г.  по описа на Р.съд-гр.Сандански-, ксерокс копия на  платежни нареждания за плащане на дължими суми  за издръжка, ксерокс копия на разписки за платена сума по издръжка, ксерокс копия на 7бр. бележки за плащане на издръжка, ксерокс копие на извлечение  от банкови сметки за внесени суми,  справка за съдимост с рег.№ 840/19.09.2016г., декларация за семейно и материално полоажение и имотно състояние от подсъдимия и  автобиография от подсъдимия.
Съдът кредитира показанията на свидетелката П. изцяло.Същите са логични , последователни и подкрепени както от обясненията на подсъдимия, така и от показанията на свидетелката А. и събраните по делото писмени доказателства. Безспорно се установяват релевантните факти – наличеето на съдебно решение, по силата на което подсъдимият е бил осъден да издържа свои низходящи – децата си К. и И. А. и неизпълнението на това задължение в описания в обвинението период. 

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 №602/24.03.2015г. по гр.д. №869/2014г. на РС Сандански, влязло в сила на 16.04.2015г. подсъдимият А. е  осъден да издържа свои низходящи  –  малолетните си деца И. и К. А..
Изпълнителното деяние на престъплението се осъществява чрез бездействие.В случая се касае за доказано бездействие от страна на подсъдимия А. за времето визирано в обвинителния акт – от месец март 2016г. до месец септември 2016г. по отношение на детето И. А. за сумата от 1260 лева, представляваща седем месечни вноски по 180 лева и за периода от месец април 2016г. до месец септември 2016г. за сумата от 720 лева, представляваща шест месечни вноски по 120 лева за детето К. А.. Съдът не възприема  като уважителни причините за неизпълнение на задължението, посочени от защитника на подсъдимия. При невъзможност да заплаща издръжка в определения от съда размер за А. е съществувала възможността да поиска отмяна на задължението за издръжка със съдебно решение или намаляването на размера на същата, за каквито действия от подсъдимия не се събраха доказателства. А. е разполагал също така с възможността да посочи, че заплащаните от него суми представляват изпълнение на задължението му за периодична месечна издръжка по датите на внасянето на сумите, в който случай и би дължал единствено сумата по издръжка за изминал период от време, което същият сам се е съгласил да заплати в определен срок. Именно обстоятелството, че ако бъде изключена дължимата издръжка за изминал период от време в размер на 2100 лева то А. не би бил в неизпълнение по задължението си за периодична издръжка мотивира съда да приеме, че липсва обективната невъзможност за изпъленние, за която пледира защитника на подсъдимия. Именно и по тази причина съдът приема, че е налице предвидения от субективна страна елемент на вината – пряк умисъл. Подсъдимият е знаел, че задълженията му са непосилни предвид поетото задължение за издръжка за минал период от време. Вместо да поиска промяна на това задължение или да договори с представителя на своите низходящи периодичност и начин на изплащане, същият се е задоволил да заплаща суми, които според него отговарят на задължението му са периодична, месечна издръжка. Установява се реално, че подсъдимият е изпълнявал задълженията се за издръжка като размер и единствено наличието на по-старо задължение за издръжка за изминал период от време го превръща в нередовен платец по смисъла на закона и осъществяващ състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК. 
От изложеното съда намира, че подсъдимият А. е  осъществил 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: 
- в гр. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXX,  периода от месец март 2016 г. до месец септември 2016 г. включително, след като  е бил осъден с Решение №602/24.03.2015 г., постановено по гр. дело №869/2014 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 16.04.2015 г., да издържа своите низходящи- малолетните си деца И. И. А., родена на 17.12.2006 г.  и К. И. А., роден на 11.01.2011 г. -  съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на две и повече месечни вноски - 7 (седем)  месечни вноски по 180 лева всяка, равняващи се общо на стойност 1260(хиляда двеста и шестдесет) лева  за детето И. И. А.; 
- в гр. XXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXXXXX,  периода от месец април 2016 г. до месец септември 2016 г. включително, след като  е бил осъден с Решение №602/24.03.2015 г., постановено по гр. дело №869/2014 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 16.04.2015 г., да издържа своите низходящи- малолетните си деца И. И. А., родена на 17.12.2006 г.  и К. И. А., роден на 11.01.2011 г. -  съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на две и повече месечни вноски - 6 (шест)  месечни вноски по 120 лева всяка, равняващи се общо на стойност 720(седемстотин и двадесет) лева  за детето К.  И.А..  
Съдът намира, че А. е извършил деянията умишлено при форма на вината – евентуален умисъл. Подсъдимият е съзнавал, че неизпълнявайки задължението си извършва престъпление, предвиждал е настъпването на вредоносния резултата – лишаването на неговите низходящи от средства за издръжка, не е целял тяхното настъпване, но се е примирявал и съгласявал с настъпването им.
	Причините и условията за извършване на деянието от А. са липсата на отговорност, съзнание за положенето на низходящите си и одъцнаването на задълженията си като родител не само като морален дълг, на и като законово вменено поведение. 
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. А.  е неосъждан, признава вината си и съдейства на органите на досъдебното производство и съда за разкриване на обективната истина и приключването на производството в разумен срок. Съдът намира, че вида и размера на наказанието следва да бъдат определени при превес на смекчаващите вината обстоятелства – усилията положени от А. да изпълнява задължението си, наличието на задължение, което е обусловило изпадането му в забава относно периодичните задължения, поето при неправилна преценка на възможностите и нуждите. Отегчавако вината обстоятелство според съда е това, че въпреки младата си възраст подсъдимия дълго време остава без работа, като по този начин оправдава собственото си бездействие по отношение задълженията към низходящите. Предвид изложеното съдът намери, че подходящо наказание за всяко от деянията на подсъдимия А. ще бъде пробация,  включваща  пробационни мерки  „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 /една/  година, изразявааща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и  „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година.
След определяне на наказане за всяко от деяниеята съдът на осн пробация,  включваща  пробационни мерки  „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 /една/  година, изразявааща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и  „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година. Настоящият състав намира, че в случая не са налице основанията  за приложение на чл.26 от НК, като се приеме, че отделните деяния по отношение на всяко от низходащите лице представлява едно и също престъпление, извършено през непродилъжителен период от време. Като начало, изпълнителното деяние на престъплението по чл.183, ал.1 от НК се явява бездействие, поради което и същото е продължено престъпление – с начален момент от датата, в която дължащият издръжка изпада в забава за поне две месечни вноски – и реклюващо или при изпълнение на задължението или след внасяне на обвинение за съответиния период. Освен това, неизпълнението по отношение на всяко едно лице представлява отделно престъпление, доколкото не се визира неизпълнние на съдебно решение за такова задължение, а неизпълнение на самото задължение по отношение на конкретно лице. Напълно възмогжно е зъдължението за издръжка по отношение на различни лица да е на различни основание и въз основа на отделни осъждания. От съществена страна за липсата на възможност да бъде приложена разпоредбата на чл.26, ал.1 от НК е и разпоредбата на ал.6 от същия член, която забранява приложението и, когато се касае за престъпление против личността на различни глаждани, какъвто безспорно е настоящия случай и всеки случай, в която е налице неизпълнение на задължение за даване на зидръжка съгласно влязъл сила съдебен акт по отношение на различни лица. 

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
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