

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  №901018

                                              гр. Сандански, 09.04.2021 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на девети  април, през  две хиляди  двадесет и първата година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                                                     
             и при участието на секретаря Надежда Малинова-Смиленска и прокурора Джулия Божичкова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 539  по описа на съда за 2020 г. 
 
Въз основа на Закона и доказателствата, 

                                                       П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА Р. Л. К., родена на 22.05.1996 г. в град XXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес в град  XXXXXXXX, област XXXXXXXX, улица “XXXXXXXXX” № XX,  циганка,  с българско гражданство, с основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН XXXXXXXX ЗА ВИНОВНА в това, че:
-  в   периода от месец април  2018 г. до месец ноември  2020 г. включително, в град XXXXXXXX, след като  е бил осъдена с Решение №2903/16.12.2015г., постановено по гр. дело №1094/2015 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 16.12.2015 г., да издържа свой низходящ – малолетното си дете С. Д. И., роден на 15.07.2013г. чрез неговия баща и законен представител Д. Р. И., съзнателно не  е изпълнила задължението си за издръжка в размер на две или повече месечни вноски - 32 (тридесет и две)  месечни вноски по 95.00 /деветдесет и пет/  лева всяка, равняващи се общо на стойност 3040 (три хиляди   и четиридесет) лева  – престъпление по чл. 183,  ал.1 от НК,  поради което и на основание   чл.183, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, вр. чл. 42а, ал. 2, т.1 ,  т. 2 и т.6, ал. 3, т. 1 и т.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК и налага наказание „ПРОБАЦИЯ” включващо следните пробационни мерки:
- „задължителна регистрация по настоящ адрес” – град XXXXXXXX, улица “XXXXXXXXX“ №XX  за срок от 1 /една/  година, изразяваща се в явяване и подписване пред пробацинонен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично;
- „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 /една/ година.
-„безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от една година.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Благоевград в петнадесетдневен срок от днес.
 
 
                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
                                               



М О Т И В И  към ПРИСЪДА N901018 от 09.04.2021г.,по НОХД №539/2020г. по описа на РС-Сандански
 Районна прокуратура гр.Сандански е внесла обвинителен акт по реда на чл.247 от НПК срещу Р. Л. К. от село XXXXXXXXX, с който и  е повдигнато обвинение за това,че:
- -  в   периода от месец април  2018 г. до месец ноември  2020 г. включително, в град XXXXXXXXXX, след като  е бил осъдена с Решение №2903/16.12.2015г., постановено по гр. дело №1094/2015 г. по описа на Сандански районен съд, влязло в сила на 16.12.2015 г., да издържа свой низходящ – малолетното си дете С. Д. И., роден на 15.07.2013г. чрез неговия баща и законен представител Д. Р. И., съзнателно не  е изпълнила задължението си за издръжка в размер на две или повече месечни вноски - 32 (тридесет и две)  месечни вноски по 95.00 /деветдесет и пет/  лева всяка, равняващи се общо на стойност 3040 (три хиляди   и четиридесет) лева  – престъпление по чл. 183,  ал.1 от НК.
В проведеното разпоредително заседание подсъдимата  се явява лично.  Не взема становище по въпросите, предмет на разпоредителното заседание. В хода на съдебното следствие признава вината си и не оспорва обстоятелствата, изложени в обвинителния акт.В хода на съдебните прения заявява, че занапред ще плаща издръжка. В последната си дума заявява, че не иска нищо от съда. 
Пострадалото лице се представлява от баща му – негов законен представител в разпоредителното заседание. Същия не взема становище по въпросите обсъждани в разпоредително заседание, не предявява граждански иск и не прави искане за конституиране като частен обвинител. 
В проведеното разпоредително заседание представителят на  РП Сандански няма възражения за допуснати съществени процесуални нарушения. Липсват искания за провеждане на производството по някоя от предвидените в НПК диференцирани процедури.
В хода на съдебните прения  прокурорът поддържа обвинението така, както е повдигнато. Счита, че то е доказано по несъмнен начин и предлага подсъдимата К. да  бъде призната за виновна, като предлага за извършеното от нея престъпление да и бъде наложено наказание „пробация“ със задължителни пробационни мерки за срок от една  година.
Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните доказателства, по отделно  и в тяхната съвкупност и съобразно с чл.14, ал.1 от НПК, достигна до следните фактически  и  правни изводи:
Р. Л. К., родена на 22.05.1996 г. в град XXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес в град  XXXXXXXXX, област XXXXXXXX, улица “XXXXXXXXX” № XX,  циганка,  с българско гражданство, с основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН XXXXXXXXX.
 През 2012г. свидетелят И. и подсъдимата заживели на съпружески начала, въпреки че А. била непълнолетна. Двамата живеели при родителите на И. в град XXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXX“ №XX. На 15.03.2013г. К. родила дете от съвместното съжителство – С. Д. И.. Детето било припознато от свидетеля И.. Впоследствие отношенията между И. и К. се влошили и подсъдимата напуснала семейното жилище през 2015г., оставяйки детето на баща му. По молба на К. и И. в РС Сандански било образувано гр.д. №1094/2015г.  С Решение №2903/16.12.2015г., влязло в сила на същата дата упражняването на родителските права върху роденото от съжителството дете С. И. било предоставено на бащата – свидетеля Д. И., а К. е осъдена да заплаща месечна издръжка  в размер на 95 лева на детето С. И..
В началото К. заплащала някаква издръжка, но през 2018г. преустановила изцяло изпълнение на задължението си. Така в периода от месец април 2018г. до месец ноември 2020г. К. не заплатила нито една дължима издръжка, като по този начин не изпълнила задължението си за общо 32 весечни вноски на стойност 3040 лева. 
Предвид липсата на плащане от страна на К. бащата и законен представител на детето С.– свидетелят Д. И. – депозирал жалба в РУ XXXXXXXXX срещу К.. Била извършена проверка и впоследствие било образувано досъдебно производство срещу К. за престъпление по чл.183, ал.1 от НК.  

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните по делото гласни доказателства – обясненията на подсъдимата, дадени в съдебно заседание, като К. признава както вината си, така и изложените обстоятелства за това, че не е заплащала дължимата издръжка. К. признава и че е знаела за задължението си, както и е съзнавала неизпълнението си. Релевантните обстоятелства се установяват и от  показанията на свидетеля Д. И.  дадени в съдебно заседание, събраните в хода на съдебното производство доказателства -  решение на Районен съд-Сандански № 2903/16.12.2015г./л.7/-копие; справка за съдимост  № 265/13.05.2020г. /л.10 и л.11/; решение на Районен съд-Сандански № 2903/16.12.2015г./л.17/-копие; протокол за предупреждение от 28.05.2020г.-оригинал /л.19/;справка за пътуване на лице-български гражданин /л.25/;:  решение на Районен съд-Сандански № 2903/16.12.2015г./л.32/-копие; мнение за спиране на наказателно производство от 03.08.2020г. гр.XXXXXXXXX –оригинал /л.35/; постановление за възобновяване на наказателно производство с вх. № 913/20 от 13.11.2020г. –оригинал /л.39 и л.40/; справка за съдимост  № 684/16.11.2020г. /л.46 и л.17/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /51/ и автобиография /52/.
ОТ ПРАВНА СТРАНА
При така приетата фактическа обстановка съдът счете, че от обективна и субективна страна подсъдимата Р. К.  е осъществила състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК.
ОТ  ОБЕКТИВНА  СТРАНА  и  ОТ  СУБЕКТИВНА  СТРАНА
Подсъдимата К. е осъдена да издържа свой низходящ – детето си С. И.,  но съзнателно не изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски. Налице е съзнателно неизплащане на дължимите месечни вноски през инкриминираният период от време, тъй като с влязъл в сила съдебен акт осъденото лице е задължено да заплаща издръжка, поради което К. следва да понесе наказателна отговорност.   Разпоредбата на чл. 183, ал. 1 НК изрично постановява, че се държи наказателно отговорен този, който, като е осъден да заплаща издръжка на свой низходящ, съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски. 
Съдебните решения относно заплащане ежемесечна издръжка на низходящ се изпълняват доброволно от родителя, който е задължен да намери начин за престиране на сумите, при условията, посочени в решението на съда. С чл. 183, ал. 1 НК са създадени допълнителни гаранции за своевременно изпълнение на съдебните решения относно заплащане на издръжка от родител на дете. Осигурена е наказателноправна защита на интересите на низходящия с цел да се създадат възможно най-благоприятни условия за  неговото отглеждане и получаване на образование. Защитено е и правото на родителя за принос и оказване материална подкрепа на неговото дете. Законът изрично не изисква като задължителен признак на престъплението наличието на изпълнително производство. Такъв извод не се налага и при тълкуването на състава. Аргумент за такова тълкуване може да се изведе и от разпоредбата на чл. 183, ал. 3 НК, в която изрично е посочено, че деецът не се наказва, ако преди постановяване на присъдата от първата инстанция изпълни задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, както е в конкретния случай. Това означава, че освобождаването от отговорност е свързано с доброволно изпълнение на съдебното решение. С оглед на изложеното следва да се приеме, че наказателна отговорност по чл. 183, ал. 1 НК възниква, независимо от това дали е образувано изпълнително производство за изпълнението на съдебното решение относно заплащане издръжка на низходящ.
За да е съставомерно едно деяние по чл.183, ал.1 от НК е необходимо от обективна страна, издръжката на лицата от кръга на посочените в нормата да е дължима съгласно влязло в сила решение на граждански съд, да не  е платена за период не по-малко от два месеца, а от субективна страна това задължение да не е изпълнено съзнателно от дължащото алиментните задължения лице. Престъплението по чл.183, ал.1 от НК е продължено престъпление, което се осъществява с едно деяние във форма само на бездействие и то трайно и непрекъснато в определен период от време. Началото на престъплението по чл.183, ал.1 от НК е след изтичане на срока, от който нататък осъденият да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра, става неизправен длъжник най-малко за две месечни вноски. Същото престъпление се явява довършено в момента, в който по-нататък деецът изпълни задължението си за издръжка или пък то бъде погасено, при хипотезите, посочени в Семейния кодекс. Данните по конкретното дело сочат за това, че за периода от месец април 2018г. до месец ноември 2020г. К. не е изпълнявала задължението си да плаща издръжка на детето С. К.. Необходимият минимум от неплатени, поне две месечни вноски, за да възникне отговорността по чл.183, ал.1 НК, е налице, с оглед отразения в обвинителния акт / в рамките на който съдът е обвързан да се произнесе. 
Подсъдимата К.  е извършила деянието при условията на пряк умисъл – същата е съзнавала общественоопасния характер на поведението си, предвиждала е общественоопасните последици и е искала тяхното настъпване. 
ПО   ОТНОШЕНИЕ  НА ВИДА  И  РАЗМЕРА  НА  НАКАЗАНИЕТО
При определяне на наказанието на подсъдимият, съдът взе предвид следното: За престъплението по чл. 183, ал.1 от НК  се предвижда наказание „лишаване от свобода” до една година или пробация, като същото е умишлено по своя характер. 
С оглед събраните по делото доказателства относно личността на подсъдимата, обстоятелството, че същата за продължителен период от време не изпълнявала задължението си, както и като взе предвид поведението на същата – желание да заплати дължимата издръжка, младата възраст, наличието на друго дете  съдът приема, че наказанието следва да бъде определено при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Такова наказание по вид и размер според съдебния състав е  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.
Така наложеното като вид и размер наказание съдът приема като най-подходящо и съотносимо с престъплението, както и с целите, визирани в чл.36 от НК.   
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
				РАЙОНЕН СЪДИЯ:


