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                                          П  Р  И  С  Ъ  Д  А  №2809

                                            гр. Сандански, 22.10.2018 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и втори октомври, през  две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                             
           и при участието на секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.ч.х.д. № 112 по описа на съда за 2017 г. 


Въз основа на Закона и доказателствата по делото


                                                                    ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА  М. Л. Х. - роден на 29.01.1968 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес в гр. XXXXXXXXXXX, ул.  “XXXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан  работи като възпитател в XXXXXXXXXXXX в гр. XXXXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXX  ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 10.10.2016г.  около 15.00 часа в XXXXXXXXXXX в град XXXXXXXXXX /бивше XXXXXXXXXXX/ на заседание на педагогическия съвет в присъствието на К.С. Т. от град XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX  и на още 21 служители в XXXXXXXXXXXXX,  при условията на продължавано престъпление   е осъществил  различни състави на престъплението клевета, като е приписал престъпление и е разгласил позорни обстоятелства за К. С. Т. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXX,  както следва:
            На 10.10.2016г.  около 15.00 часа в XXXXXXXXXX в град XXXXXXXXX /бивше XXXXXXXXXXX/ на заседание на педагогическия съвет в присъствието на К. С. Т. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX и още 21 служители в XXXXXXXXXXX  е приписал престъпление на  тъжителя К. С. Т. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX, заявявйки пред всички „Виждате ли този лист, в него пише за К. Т.. Той е имал опит за изнасилване и ние все още го търпим в нашия колектив. Той е имал опит за изнасилване и преди това…“ и
            На същото място и по същото време -     на 10.10.2016г.  около 15.00 часа в XXXXXXXXX в град XXXXXXXXXXX /бивше XXXXXXXXXX/ на заседание на педагогическия съвет в присъствието на К. С. Т. от град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX  и още 21 служители в XXXXXXXX е разгласил позорно обстоятелство за К. С. Т. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXX, заявявйки пред всички „..и е уволнен дисциплинарно…“  - престъпление по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК,  поради което и на основание чл. 303 от НПК го ОСЪЖДА като на основание чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК,  вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  И МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 2500.00 /две  хиляди и петстотин/  лева.

ПРИЗНАВА М. Л. Х. - роден на 29.01.1968 г. в гр. XXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес в гр. XXXXXXXXX, ул.  “XXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан  работи като възпитател в XXXXXXXXXX в гр. XXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXXX за НЕВИНОВЕН  в това,  че в периода от 10.10.2016г. до 12.10.2016г. при условията на продължавано престъпление  е  осъществил  различни състави на престъплението обида,  както следва:
-	На 10.10.2016г. около 18.30 часа в двора на XXXXXXXXXXX в град XXXXXXXXXX /бивше XXXXXXXXXXX  в присъствието на К. С. Т. от град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX е казал думи обидни за честта и достойнството му – „Ей старец, аз ке ти еба майката, ти си унищожен, убил съм те,  гнида, боклук, помия…“ 
-	На 12.10.2016г. около 11.00 часа пред ученици  в коридора на XXXXXXXXXX в град XXXXXXXXXX /бивше XXXXXXXXXX/  публично – пред повече от две лица е казал думи, обидни за честта и достойнството на К. С. Т. от град XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX, който ги възприел непосредствено след това, предадени му от  присъствалите  на мястото лица  – „майка ти да еба и старец, защо го слушате тоя, не трябва да ходите на тренировки…“,  поради което и  на основание чл.304 от НПК  го  ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за  престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА  М. Л. Х. - роден на 29.01.1968 г. в гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес в гр. XXXXXXXXXX, ул.  “XXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан  работи като възпитател в XXXXXXXXXXX в гр. XXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXXXX да заплати на  К. С. Т.  от град XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX сумата от 2500.00 /две хиляди и петстотин/лева,  представляваща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, 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 5 000/пет хиляди/ лева , като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от К. С. Т. от град XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXX  срещу М. Л. Х. от град XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX  граждански иск за сумата от 5000,00 /пет хиляди лв. 00 ст./, представляващи обезщетение за претърпени от Т.  неимуществени вреди от извършено от подсъдимата Х. престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА М. Л. Х. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX  да заплати по сметка на РС Сандански  4 процента държавна такса върху уважения размер на гражданския иск,  в размер на 100,00 /сто / лева, както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА М. Л. Х. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX  да заплати на  К. С. Т. от град XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX  сумата от 400,00 /четиристотин лв. 00 ст./ разноски за адвокатско възнаграждение, съобразно обвиненията, по които е осъден и уважените по размер граждански искове.


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




МОТИВИ към ПРИСЪДА N 2809 от 22.10.2018 г.. по НЧХД N 112/2017г. по описа на РС Сандански

Производството е образувано с разпореждане на съдията докладчик  по внесенa от К. С. Т. от град XXXXXXXXX  в СРС частна тъжба срещу М. Л. Х. от град XXXXXXXX за  това, че на 10.10.2016г.  около 15.00 часа в XXXXXXXXXX в град XXXXXXXXXX /бивше климатично училище „XXXXXXXXXXX“/ на заседание на педагогическия съвет в присъствието на тъжителя и още 25 учители  при условията на продължавано престъпление М. Л. Х.  е осъществил  различни състави на престъплението клевета, като е приписал престъпление и е разгласил позорни обстоятелства за тъжителя К. С. Т.,  както следва:
            На 10.10.2016г.  около 15.00 часа в XXXXXXXXXX в град XXXXXXXXX /бивше климатично училище „XXXXXXXXXXX“/ на заседание на педагогическия съвет в присъствието на тъжителя и още 25 учители Х. е приписал престъпление тъжителя Т., заявявйки пред всички „Виждате ли този лист, в него пише за К. Т.. Той е имал опит за изнасилване и ние все още го търпим в нашия колектив. Той е имал опит за изнасилване и преди това…“ и
            На същото място и по същото време -     на 10.10.2016г.  около 15.00 часа в XXXXXXXXX в град XXXXXXXXXXX /бивше климатично училище „XXXXXXXXX“/ на заседание на педагогическия съвет в присъствието на тъжителя и още 25 учители Х. е разгласил позорно обстоятелство за тъжителя Т., заявявйки пред всички „..и е уволнен дисциплинарно…“  - престъпление по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК;

И за това, че в периода от 10.10.2016г. до 12.10.2016г. при условията на продължавано престъпление М. Л. Х. е  осъществил  различни състави на престъплението обида,  както следва:
-	На 10.10.2016г. около 18.30 часа в двора на XXXXXXXXXX в град XXXXXXXXX /бивше климатично училище „XXXXXXXXXXX“ М. Л. Х. в присъствието на тъжителя Т. е казал думи обидни за честта и достойнството му – „Ей старец, аз ке ти еба майката, ти си унищожен, убил съм те,  гнида, боклук, помия…“ 
-	На 12.10.2016г. около 11.00 часа пред ученици  в коридора на XXXXXXXXXX в град XXXXXXXXXXX /бивше климатично училище „XXXXXXXXXXX“/  публично – пред повече от две лица е казал думи, обидни за честта и достойнството на тъжителя Т., който ги възприел непосредствено след това, предадени му от  присъствалите  на мястото лица  – „майка ти да еба и старец, защо го слушате тоя, не трябва да ходите на тренировки…“ 
– престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
 С разпореждането съдът е допуснал и приел за съвместно разглеждане в наказателното производство предявените от Т. срещу Х. в тъжбата  граждански искове за обезщетяване на причинените  с извършените от  Х. престъпления неимуществени вреди, както следва: 
 За сумата от 5 000,00 /пет хиляди/лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от тъжитея, вследствие извършеното  от Х.   престъпление по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК;
За сумата от 5 000,00 / пет хиляди/лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от тъжителя, вследствие извършеното от Х.  престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.
       
В съдебно заседание частният тъжител Т.  се явява лично и с упълномощен повереник – адвокат С. с пълномощно по делото. Тъжителят и неговият повереник поддържат повдигнатите обвиняние, правят доказателствени искания.
В съдебно заседание подсъдимият Х. се явява лично и с редовно упълномощен защитник – адвокат П.. Подсъдимият и защитника му оспорват тъжбата и твърдят, че същата е неоснователна.
В хода на съдебните прения, повереникът на частния тъжител поддържа повдигнатите срещу подсъдимия обвинения. Счита, че същите са доказани от обективна така и от субективна страна,  иска съдът да признае подсъдимият за виновен в извършването им, като му наложи справедливо наказание. Посочва, че с оглед  на установената фактическа обстановка и доказаните обвинения, съдът следва да приеме, че предявените граждански искове са основателни и доказани, поради което и следва да осъди подсъдимият да заплати обезщетение за причинените вреди, в размера определен от тъжителя. 
В хода на съдебните прения , защитникът на подсъдимия  пледира за оправдаване на подсъдимия по всички обвинения. Прави подробен анализ на събраните доказателства, като посочва, че от същите не се установява безспорно извършването на престъпленията, за които Х. е предаден на съд. По изложеното и иска от съда да го оправдае. Алтернативно – при признаването на подсъдимия за виновен и по двете обвинения да наложи наказание глоба в минимален размер, след което на основание чл.23 от съдът да определи и наложи едно общо наказание. В случай, че съдът признае подсъдимия за виновен по едно обвинянията и го оправдае по друго се иска от съда, предвид наличието на предвидените в чл.78а от НК предпоставки да освободи подсъдимия Х. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание  в минимален размер. Иска да се отхвърлят предявените граждански искове като недакозани и неоснователни, алтернативно – да бъде съобразено при определяне на размера им личността и на подсъдимя и на тъжителя.
В хода на съдебното следствие подсъдимият Х. дава подробни обяснения, като излага различна фактическа обстановка от изложената в тъжбата.  В хода на съдебните прения поддържа изложеното от защитника си и заявява, че не се признава за виновен по повдигнатите обвинения.  В последната си дума иска от съда справедливост. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:
 
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Частният тъжител и граждански ищец К. С. Т. е роден на 19.03.1951 г. в  с. XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес в гр. XXXXXXXXXX, ж.к. “XXXXXXXX” бл. XX, ет. XX, ап. XX, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като учител в XXXXXXXX в гр. XXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX.
Подсъдимият   М. Л. Х. - роден на 29.01.1968 г. в гр. XXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес в гр. XXXXXXXXXX, ул.  “XXXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан  работи като възпитател в XXXXXXXXXX в гр. XXXXXXXXXX, с ЕГН XXXXXXXXXX.
През 2016г. и частният тъжител и подсъдимия работили в спортно училище в град XXXXXXXXXXX – първият като учител, вторият като възпитател. Тъй като и двамата отдавна работили в посоченото учебно заведение се познавали, като отношенията помежду им не били добри – основно във връзка с начина по който всеки един от тях изпълнявал задълженията си. Подсъдимият подавал сигнали до редица институции, както във връзка с работата в училището и поведението на повечето учители, така и конкретно срещу тъжителя. Съществен проблем между двамата възникнал по повод ученичката Д. С., която била обучавана от частния тъжител и живеела в общежитието, за което отговарял подсъдимия.  До директора на спортното училище била подадена жалба от бащата на ученичката – К. Х. С.. В жалбата било посочено, че Д. С.  се оплаква от поведението на подсъдимия – М. Х.в - като се твърди, че същият постянно я тормозил и разпространявал слухове за това, че учителя и по джудо – тъжителя Т. се е опитал да я изнасили.  Впоследствие, въпреки взетите мерки С. отписал дъщеря си от спортното училище.
Въз основа на подадената жалба – както и на други жалби срещу подсъдимия – била сезирана комисията по етика в спортното училище. Било изготвено становище след разглеждане на постъпилите жалби, съгласно което подсъдимият с действията си – включително и описаното в жалбата на родителя С. – е нарушил етичните норми на поведение както срещу колегите си, така и срещу учениците. В становището изрично е въпроизведено оплакването на родителя- че Х. разпространява слухове за това, че треньора по джудо се е опитвал да изнасили дъщеря му. Становището на комисията по етика е изготвено на 27.05.2016г и е връчено на Х. на 08.07.2016г.  На същата дата е проведено общо събрание на педагогическия съвет при спортното училище, в което е участвал и подсъдимия Х.. Впоследствие са проведени още две общи събрания – на 29.08.2016г. и на 09.09.2016г., на всяко от които подсъдимият е присъствал. На общото събране на 09.09.2016г. е поставен въпрос на работата на етичната комисия към спортно училище град XXXXXXXXXX от подсъдимия Х., като същият е попитал, защо въпреки становището на комисията не е наказан. На общо събрание на педагогическия съвет на спортно училище в град XXXXXXXXX, проведено на 10.10.2016г. подсъдимият Х. отново присъства.  Същият отново повдига въпрос отноно работата на комисията по етика и по срециално във връзка с изготвено становище от 27.05.2016г.  Х. поставя и въпроса – „Виждате ли този лист, в него пише за Кирил Тилев. Той е имал опит за изнасилване и ние все още го търпим в нашия колектив. Той е имал опит за изнасилване и преди това…..и е уволнен дисциплинарно…“ . тъжителят Т., който също присъства при провеждането на общото събрание отрича остро думите на Х., като посочва, че това са само слухове, разпрстранявани именно от Х.. Възникналият между двамата конфликт е прекратен от директора на училището – свидетеля М., като е описан в протокола от проведеното събрание. 
По късно на същия ден – 10.10.2016г. – около 18.30 часа тъжителят Т. отивал на тренировка, минавайки през двора на училището, където видял подсъдимия да говори по телефон. Подсъдимият говорел със свидетеля П.. 
На следващия ден – 11.10.2016г. тъжителят подава жалба до директора на спортното училище, с копие до етичната комисия в училището, в която описва случилото се на 10.10.2016г. на общото събрание на педагогическия съвет и в двора на училището по-късно.  
На следващия ден – на 12.10.2016г. около 11.00 часа Т. бил в спортната зала на училището,  където влязъл  подсъдимия Х.. Същият погледнал и излязъл, като в коридора срещнал свидетеля С.  А.. На следващия ден А. подава сигнал до директора на училището М., в който описва, че чул как Х. отправя обидни думи към тъжителя. 
На 06.12.2016г. по жалби на подсъдимия Х.  е извършена проверка от РУО XXXXXXXX. Изготвен е констативен протокол, в който  е описано накратко и случилото се на общото събране на педагогическия съвет на 10.10.2016г. 
На 25.01.2017г. тъжителя Т.  подава жалба до Районна прокуратура Сандански, в която описва  идентични събития от 10.10.2016г., описани в жалбата до Директора на спортното училище. По жалбата е извършена проверка, като с Постановление на прокурор от РП Сандански от 08.02.2017г. е отказано образуването на наказателно производство, като е прието, че става въпрос за деяния от частен характер, преследвани по тъжба на пострадалия. Междувременно, по частна тъжба от Т. срещу Х. от 25.01.2018г. в РС Сандански е образувано настящото производство от частен характер.  

Изложената фактическа обстанвка съдът приема за установена от събранте в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства. 
           Така безспорно според настоящия състав се доказа, че на 10.10.2016г. в сградата на XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, на общо събрание на педагогическия съвет на училището, около 15.00 часа подсъдимият е осъществил при условията напродължавано престъпление  от обективна и субективна страна  престъпление по смисъла на чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК. 
Безспорно е според съда, че на описаните дата и място, пред присъстващите на място 20 учители и възпитатели в спортното училище подсъдимият е приписал на  тъжителя  извършването на престъпление от общ характер, каквото е изнасилването, заявявайки пред всички –„… знаете ли, че Т. е имал опит за изнасилване…“ . На същото масто, , по същото време  и пред същите присастващи лице е разгласил позорно обстоятелство за тъжтеля Т. – „.. и е уволняван дисциплинарно…“ 
За да приеме описаните деяния за извършени от Х. съдът се позовава освен на събраните писмени доказателства – протокол от проведено заседание, жалбата на свидетеля К. С. до директора на училището, становището на Комисият по етика към Спортно училище XXXXXXXX и Констативния протокол на РУО относно извършена в училището проверка и на показанията на свидетелите И. С., Н. М.,  Б. О.,  М. У., С. П., А. С., К. Т., Я. Х.. Съдът намира, че при преценка на гласните доказателства относно случилото се на общото събрание на педагогически съвет е възможно условното формиране на  четири групи свидетели. Посочените по-горе, които в по-голямата си част потвърждават изложеното в тъжбата, друга част от свидетелите –С. Т., И. М., Й. У., Т. Т., които отричат подсъдимия да е казал описаните в тъжбата думи, или посочват, че не са чули такива,  трета група от свидетели – Р. Б.,С. Н., П. М., В. К., Б. Г., А. Р., които не си спомнят нищо от проведеното събрание и една малка част от свидетели – М. М. и С. С., които потвърждават както казаните от подсъдимия думи, така и насрещно изречени обидни думи от тъжителя. 
При така установените противоречия,за да формира извода си за достоверност на показанията на свидетелите, съдът се ръководи не само от бройката свидетели във всяка една от групите, но и от начина по-който същите пресъздават възприетото от тях, както и логическата последователност и свързаност на дадените показания. Така за отбелязване е, че условно формираната група от свидетели, отричащи подсъдимия да е казал думите, описани в тъжбата и потвърждаващи, че тъжителя е използвал обидни думи срещу подсъдимия не можаха да отговорят на въпроса кое е предизвикало тъжителя да реагира срещу подсъдимия. В показанията им едностранчиво и откъснато от обстоятелствата изложени и от останалите свидетели и установени по делото с писмени доказателства – се сочи единствено, че Т. нарекъл Х.  „боклук“, без да е провокиран или предизвикан… Същевременно,  свидетелите, потвърждаващи изцяло или частично обвинението относно изречените от Х. думи посочват и реакция от страна на тъжителя – без да се твърди употребата на обидни думи, но при всичи положения съществуваща. От значение според съда е обстоятелството, че всеки от свидетелите, които посочват, че Х. е обвинил Т. в изнасилване и е заявил, че същият е дисциплинарно уволняван използва свои думи и описва факти, които не се припокриват изцяло с показанията на останалите свидетели, които дават сходни показания. Същевременно една част от тях заявяват, ча са чули Х. да говори само  за изнасилване други – за изнасилване и дисциплинарно уволнение, трети – само за дисциплинарно уворнение. Посоченото изключва според съда възможността, върху свидетелите да е въздействано и да описват в показанията си факти, които не са възприели лично, в противен случай всички биха имали сходни показания.  От друга страна, свидетелите отричащи Х.в да е изнесъл за Т. позорни обстоятелства, чрез приписване на престъпление и твърдение за дисциплинарно уволнение – твърдят в повечето случаи, че не са чули Х. да казва, част от тях – че не е казал. Всички обаче по идентичен начин посочват, че тъжителя, без причина е нарекъл подсъдимия „боклук“… Характерно също така за показанията на групата свидетели, условно подкрепящи подсъдимия, че показанията им са в голяма степен сходни на обясненията на подсъдимия, включително в частта си, относно  противоречието за това, че Х. търси сметка от присъстващите, в частност от директора – защо не са предприети действия срещу него, след като става дума за изнасилване…./показанията на свидетелката Т., свидетеля М., свидетелката У./.
Съдът приема за установено изложеното в тъжбата в частта относно действията на Х. на проведеното общо събрание на 10.10.2016г. включително и въз основа показанията на свидетелите, които твърдят, че от една страна Х. наистина е казал думи, с които е приписал престъпление и е разгласил позорно обстоятелство за Т. – че е уволнен дисциплинарно – от друга страна, посочва, че тъжителя е  реагирал след това, отправяйки обидни думи към подсъдимия.  Показателни в тази насока са показанията на свидетелата М.,  която демонстрира явно отрицателно отношение към тъжителя, но въпреки това потвърждава, че Х. е казал описаните в тъжбата думи. 
На последно място, съдът не приема обясненията на подсъдимия относно тока какво точно е казал и какво точно е имал предвид – а именно – обръщане към присъстващите на общото събрание, директора и членовете на етичната комисия със питане защо срещу него не са предприети мерки -  и приема същите за защитна теза. На първо място – както вече бе посочено, това се случва на трето поред общо събрание на педагогически съвет, след като Х. е бил запознат със становището на етичната комисия и същият още на предходното общо събрание – 09.09.2016г. е повдигнал въпроса. На второ място, в становището на етичната комисия не се говори за изнасилване, а за разпространяване на слухове за такова, извършено от тъжителя. Разпространяването на слухове  - както впоследствие е установено – е престъпление от частен характер и кампетентните органи – полиция и прокуратура имат само спомагащи функции. Колкото до органите в училището – директора и комисията по етика – същите са взели мерки, коквито са преценили и Х. е бил запознат с това. Т.е. – извън контекста и смисъла на казаното е посоченото от подсъдимия като мотив и съдържание на изнесеното, още повече, направено толкова късно след узнаването. От значение според съда е и обстоятелството, че даденото от подсъдимия обяснения касае единствено обвинението за приписване на престъпление, каквото е твърдението за опит за изнасилване. За второто деяние, това че Т. е уволняван дисциплинарно – за което между другото и свидетелите са дори  по-категорични отколкото за първото деяние – Х. няма обяснение, като единствено твърди, че не е казал такова нещо... Така установеното противоречие – както с доказателствата – така и с оглед установената последователност на събитията и тяхната логика мотивира съда да приема, че обясненията на подсъдимия са единствено израз на неговото право на защита, но не и установяващи факти, алтернативно- водещи до съмнение относно изводите на съда за достоверността на доказателствата, които им противоречат. 
По отношение на повдигнатото обвинение за престъплението обида, извършено с две деяния, през непродължителен перод от време и при еднородност на обстановката и вината, съдът приема, че в хода на съдебното производство – въпреки положените усилия – не се събраха доказателства за извършването им от подсъдимия. Следва да се посочи, че освен изложените в тъжбата твърдения за обстоятелствата около двете деяния бяха събрани единствено обяснения от подсъдимия, както и показания от свидетелите Ч. и П. – за първото деяние на 10.10.2016г. в двора на спортното училище, описано като лично възприето от тъжителя. Подсъдимият  отрича на посоченото в тъжбата време и място да е казал нещо обидно за подсъдимия, които обяснения косвено се потвърждават и от свидетеля П., посочен като такъв и от тъжителя и от подсъдимия. В обратната насока – освен твърденията в тъжбата – са единствено показанията на свидетеля Ч., които съдът отказва да кредитира. Безспорно се установи по делото – както от писмените, така и от гласните доказателства – че между свидетеля Ч. и подсъдимия е налице също толкова тежък, ако не и по сериозен конфликт – какъвто е между тъжтеля и подсъдимия. Установи се, че подсъдимия е подавал сигнали против Ч., който от своя страна също е сезирал етичната омисия на училището против Х.. От показанията на Ч. се установява, че същият е дългогодишен колега с тъжителя и са в добри, дори приятелски отношения. Не на последно място, не бе доказано безспорно по делото – въпреки твърденията на Ч. и изисканите писмени доказателства – че на същата дата свидетелят се е намирал в град XXXXXXXXXX и по специално в спортното училище, за да е налице възможност Ч. да възприеме действията на Х.. Наличието на негативни отношения с подсъдимия и на позитивни с тъжителя мотивира съда да подложи показанията на свидетеля Ч. под съмнение, което допълнително се засилва от показанията на свидетеля П., поради което и според съда същите не се явяват достатъчно доказателство, което да обоснове извод на съда за безспорно установена съгласно изложеното в тъжбата фактическа обстановка. 
По отношение на второто деяние, част от обвинението за извършено престъпление  по чл.146 от НК, а именно – отправянето на думи, обидни за честта и достойнството на тъжителя пред трети лица на 12.10.2016г. съдът  също приема, че липсват достатъчно доказателства, които да формират едно безспорно и несъмнено убеждение за извършването му.  Посоченото обвинение са поддържа единствено на показанията на свидетелите С. А., Е. А.  и на техния  баща, който е узнал за изнесеното в тъжбата именно от синовете си, както и на подаденият от С. сигнал до директора на  спортонот училище. Установи се по делото, че сигналът – препис от който е приложен по делото – е изготвен и подаден ако не под въздействието на тъжителя Т., то с неговото  участие. Бяха наведени доводи от защитата и бяха събрани доказетелства – макар и не категорични – че за това действие на свидетелите С. и Е. А. е обещавана облага. По-важното според настоящия състав обаче е обстоятелството, че от събраните доказателства – сигнали до директора на училището, данни за извършвани проверки -  се установява конфликт между подсъдимия и свидетелите А.. Самият подсъдим потвърди в обясненията си, че по повод поведението на А. е сезирал неведнъж директора М. с искане за вземане на мерки, включително дисиплинарни. В случая заявеното от Е. и С. пред съда, че действително са чули Х. да отправя обидни думи към Т. по начин, описан в тъжбата е недостатъчно съдът да приеме, че описаното отговаря на истината. От значение според съда е и обстоятелството, че – това посочва и тъжителя  - Х. е влязъл в залата, където същият е провеждал занятия, погледнал е и е излязъл, без да каже нищо. След това, в коридора пред А. и други ученици отправил описаните обидни думи…  Явно – съгласно описаното – Х. не се е притеснил да отправи обидните думи пред деца и ученици – което би обяснило това, че същият не е отправил тези думи още в салона – а е отправил същите едва в отсъствието на самия Т.… Изложеното от съда изключва наличието на субективния елемент от престъплението обида от една страна, от друга – един от абсолютно необходимите елементи, а именно, обидата да е казана в присъствието на засегнатото лице. Именно така установеното противоречие, както и ненадежността на показанията на свидетелите Е. и С.  А. мотивира съда да приеме, че описаното в тъжбата като  факти обвинение не бе доказано, без всъщност да се обсъжда осъществяване на престъпния състав от обективна и субективна страна, предвид извода на съда за недоказаност на обвинението откъм факти. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:
           
  При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че първото обвинение повдигнато с тъжбата  това за извършено престъпление по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК бе доказано по безспорен начин, докато второто повдигнато обвинение  - това за извършено от Х. престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК остана недоказано.  
	Безспорно е,  според съда, че на 10.10.2016г. в спортно училище в град XXXXXXXXX, на общо събрание на педагогическия съвет на училището, пред присъстващите там учители Х. е осъществил от обективна и субективна страна два различни състава на престъплението клевета. От една страна, Х. е приписал престъпление на тъжителя Т., като  пред всички присъстващи – и пред самия Т. е заявил, че същият имал опит за изнасилване. Безспорно изнасилването се явява обобщен  израз за всяко съвъкупление извършено с лице от женски пол без негово съгласие, чрез използване на сила, заплаха, зависимост или привеждане в безпомощно състояние. Безспорно е, че и опитът към това престъпление  каквото е твърдението на Х. – също представлява престъпление. По делото бяха събрани доказателства, че тъжителят никога не е бил осъждан или дори разследван за такова престъпление, поради което и твърдението на Х. е изначално неверно, като в хода на производството и не се направиха опити да се твърди обратното. Т.е. налице са всички изискуеми от правна страна елементи на престъплението клевета във формата предвидена в чл.148, ал.1, вр. с чл.147, ал.1, пр.2 от НК. В случая не е нужно да се посочва изрично какво престъпление според НК е извършило наклеветеното лице, достатъчно а приписаното да представлява престъпление съгласно закона и съгласно представата на обществото. От  квалифицираща страна деянието е извършено публично, доколкото са присъствали повече от 20 лица при провеждане на публично събитие, каквото е общото събрание на педагогическия съвет на училището. От субективна страна според съда е безспорно доказано, че  подсъдимия е действал съзнавайки, че като приписва престъпление на тъжителя– обстоятелство, което не отговаря на истината – ще засегна доброто му име и честта му, доколкото  извършването на престъпление винаги е свързано с отрицателна оценка от страна на обществото. Съдът приема, че Х., бидейки наясно с неверността на отправеното твърдение е действал с пряк умисъл именно за увреди доброто име, честта  и репутацията на Т., предвид съществуващият между  тях конфликт. Потвърждение на този извод на съда и е извършването на второто деяние, представляващо отново клевета по смисъла на чл.147, ал.1 от НК, но в другата и форма – разгласяване на позорно обстоятелство. Заявеното от Х. – че Т. е диспилнарно уволняван – безспорно се явява позорно обстоятелство, доколкото същото представлява по съществото си факт, който засяга доброто име, репутацята и честта на лицето, срещу което е насочено. Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание за служител или работещ и налагането му е свързано с установено неизпълнение или лошо изпълнение на трудови или служебни отношения. Безспорно е, че подобно обстоятелство е позорно, доколкото предпоставя некомпетентност, невъзможност за справяне с трудовите или служебни задължения. По делото бяха събрани доказателства за това, че Т. не е бил уволняван дисциплинарно, поради което и априори твърдението е невярно. Предвид отрицанието от страна на подсъдимия да е казал подобно нещо, съдът не може да предполага откъде подобно обстоятелство му е станало известно, но безспорно е, че съшото не отразява обективната действителност и подсъдимия е следвало – дори да има някакви данни и съмнение за подобно  наказание – да провери същото, преди да го разгласява, и то публично, пред колегите на тъжителя, уронвайки по този начин доброто му име на учител и професионалист. Доколкото двете деяние осъществяват различни състави на едно и също престъпление – клевета- и са извършени последователно, в еднородна обстановка и форма на вината, същите отговарят на изискването за продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК. 

Безсъмнено е според съда и обстоятелството, че думите използвани от подсъдимия и осъщестяващи две различни състава на престъплението по чл.147, ал.1 от НК са били насочени именно към Т.. В този смисъл не е достатъчно единствено реакцията на тъжителя, който се е почуствал засегнат. Достатъчно убедителни според съда са показанията на свидетелите, което потвърждават както приписването на престъпление от страна на Х., така и изнасянето на позорящото обстоятелство за дисциплинарното уволнение на Т.. Действително, някои от свидетелите не посочват, че Х. е използвал името на Т.. Същевременно всички свидетели, чието показания съдът кредитира – тези, които потвърждават изнесеното в тъжбата и отразено в протокола от общото събрание – заявяват, че са били наясно с това, че думите са касаели именно тъжителя и както приписването на престъпление, така и твърдението за дисзиплинарно уволнение за насочени срещу него, а не общо срещу неустоновено трето или трети лица. 
По отношение на второто обвинение обаче съдът намира, че същото не е осъществено както от обективна, така и от субективна страна. Както вече бе посочено в изложеното относно фактите и доказателствата, съдът приема, че липсват доказателства, които да обосновават формирането на едно несъмнено убеждение за това, че деяниета, описани в тъжбата са извършени от Х., при това с предвидения в закона умисъл.  Компрометирането на свидетелите Ч., С. и Е. А.  - от една страна, предвид връзката им със тъжителя и събраните доказателства за въздействие от страна на Т. по отношение на А. – от друга страна – предвид безспорно установените по делото негативни, дори враждебни отношение с подсъдимия Х. – изключва възможността съдът да формира законосъобразно и несъмнено убеждение за извършване от страна на Х. на описаните деяния.  Дори обратното – установените отношения между свидетелите и тъжителя от една страна и между тях и подсъдимия от друга мотивират съда изцяло да пренебрегне показанията им като доказателствено средство.  От значение за това решение на съда са и установените противоречия с показанията на свидетеля П.- досежно показанията на свидетеля Ч. – и обстоятелството, че Х. е могъл да отправи обидните думи към Т. лично и непосредствено преди да направи това – съгласно тъжбата и показанията на свидетелите А. – в коридора на училището. 
Предвид изложеното и съдът призна Х. за виновен в извършване на престъплениепо  чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК,  – затова,  че  на 10.10.2016г.  около 15.00 часа в XXXXXXXXXX в град XXXXXXXXX /бивше климатично училище „XXXXXXXX“/ на заседание на педагогическия съвет в присъствието на К. С. Т. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX  и на още 21 служители в XXXXXXXXXXXX,  при условията на продължавано престъпление   е осъществил  различни състави на престъплението клевета, като е приписал престъпление и е разгласил позорни обстоятелства за К. С. Т. от град XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX и го оправда за извършено престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК – за това,  че в периода от 10.10.2016г. до 12.10.2016г. при условията на продължавано престъпление  е  осъществил  различни състави на престъплението обида. 

ПО НАКАЗАНИЕТО:

Предвид изхода от производството, съдът приема, че са налице основанията предвидени в закона подсъдимият Х. да бъде освободен от наказателна отгворност с налагане на административно наказание. Налице са предвидените в чл.78а от НК предпоставки, предвид оправдаването на Х. в извършване на две отделни престъпления, поради което и отпада забранителната предпоставка на чл.78, ал.7 от НК, а именно – да се касае за множество престъпления. В случая съдът призна Х. за виновен в извършването на едно – макар и продължавано престъпление, поради което е следва да приложи разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, доколкото са налице останалите предвидени в закона предпоставки – Х. не е осъждан или освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, от деянието не са настъпили имуществени вреди, които да подлежат на въстановяване и за престъплението, за което Х. е признат за виновен се предвижда наказание глоба от пет до петнадесет хиляди лева и обществено порицание, като същото е умишлено по своя характер. Не са налице и предвидените в ал.7 на чл.78а от НК отрицателни предпоставки, изключващи приложението на същата. 
По така изложеното и съдът освободи подсъдимия Х. от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 2500.00 /два хиляди и петстотин/ лева да престъплението по   чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК. При освобождаване от наказателна отговорност съдът може да наложи на виновното лице лоба в размер от 1000 до 5000 лева. Предвид събраните по делото данни за личността на подсъдимия и естеството на извършеното престъпление, съдът прие, че подходящ размер на административното наказание е средния съобразно поставените граници. От една страна подсъдимият не е осъждан, не е наказван по административен ред, от друга страна се касае за продължавано престъпление- а именно – извършване на две деяния, всяко от които осъщестевява състав на престъпление. Налице са и квалифициращи обстоятелства, като публично разпространяване на клеветата и изнасяне на позорни за тъжителя обстоятелства сред колегите на същия – среда в която тъжителя осъществява ежедневни контакти.  В този смисъл е налице баланс между установените отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства, като определеният от съда размер освен това е съобразен и с имотното състояние на подсъдимия и получаваните от него трудови възнаграждения. Именно наказание в определения от съда размер би имал целените в закона възпиращ и превъзпитателен ефект, както върху подсъдимия, така и върху останалите членове на обществото. 
 
           ПО ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКОВЕ: 
          
         Предвид обстоятелството, че тъжбата са предявени и съоветно – допуснати за разглеждане два броя граждански искове за обезщетяване на неимуществените вреди от отделните престъпление,  предмет на настоящото производство и с оглед изхода от наказателното производство, съдът прие, че предявеният граждански за обезщетяване на неимуществените вреди, причинение на Т. от престъплението по чл.148, ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.146, ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК е неоснователен и недоказан, поради което отхвърли същия. След като в наказателното производство не бе доказано извършването на посоченото престъпление от подсъдимия Х., то липсват и вреди, които същият да е причинил, съответно – да подлежат на възстановяване съгласно разпоредбата на чл.45 от ЗЗД. Основателността на претенцията за причиняне вреди е пряко обусловена от доказването на увреждане, както и настъпилите вследстве на това увреждане вреди – както като пряка последица, така и като размер. Оправдаването на Х. за престъплението обида изключва възможността същият да носи отговорност за причиняването на вреди от това деяние.
Отново с оглед изхода от делото и обстоятелството, че съдът призна подсъдимия Х. за виновен в извършването на престъпление по  чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 от НК, вр. с чл.147, ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК съдът прие, че предявеният от тъжителя Т. граждански иск за обезщетяване на неимуществените вреди, причинени му с това престъпление е частично основателен досежно размера.  Настоящият състав прие за безспорно доказано извършването на престъпление от подсъдимия, поради което и с оглед обстоятелството, че се касае за престъпление против доброто име и честта на едно лице, основателна се явява претенцията за причинение неимуществени вред. Характера на престъплението, за което Х. бе признат за виновен – клевета – предполага наличието на негативни емоционални и психически процеси у пострадалото лице.  Така безспорно е, че с разгласените публично позорно обстоятелства за тъжителя, макар и неверни – се засяга доброто му име, репутацията и честта пред неговите колеги. Показателна в този смисъл е и реакцията на тъжителя, който е сезирал всички възможни институции за да установи неверността на изложените обстоятелства и да получи някакво  удовлетворение за засягнатите си чест и достойнство.  Именно поради неотносимостта на паричното обезщетение към засегнатите отношения – доброто име и честта на едно лице – законодателят е предоставил на съда да определи размера на това обезщетение по справедливост. Настоящия състав прие, че 2500 лева е подходящ размер за обезщетяване на причинените от престъплението клевета неимуществени вреди, поради което и уважи предявеният иск до този размер и отхвърли същия в останалата му част – до претендираните 5000 лева, като неоснователен.  Съдът съобрази при определяне размера на вредите както преживяното от тъжителя , така и  данните за личността на подсъдимия – неосъждан и без други протиообществени прояви, с неособено високи доходи.   Същевременно съдът съобрази тежестта на самото деяние и естеството на разгласените обстоятелства – от една страна – засягащи доброто име на тъжителя като човек и мъж, от друга страна, уронващи престижа му като преподавател и служител. 
             
            На осн. чл. 189 ал. 3 от НПК, съдът възложи на подсъдимия направените в хода на производството разноски по обвинението за престъплението, за което бе признат за виновен и направените от  тъжителя и гр. ищец разноски  по уваженият граждански иск, като уважи претенцията за адвокатско възнаграждение наполовина,с оглед частичното уважаване на гражданскте искове и оправдаването на Х. по едно от обвинянията. Съдът осъди подсъдимия да заплати и дължимата по уважената част от гражданския иск държавна такса.  
     
 На частният тъжител и неговият повереник и на подсъдимият и неговият защитник да се изпрати съобщение за изготвените мотиви, като им се укаже, че следва да приведат подадените о тях жалби в съответствие с разпоредбите на чл.320 от НПК. 
			                                
                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ

