
П Р И С Ъ Д А

№ 76, гр.Кюстендил, 08.06.2009 г.

В ИМ Е ТО НА НАРОДА

Кюстендилският районен съд, наказателна колегия, на осми юни две хиляди
и девета година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛКРАСИМИРА ПРОДАНОВА
. Съдебни

заседатели: Д. П.
Ф. М.

При участието на прокурор Б.И.
и секретаря Г.М.
като разгледа докладваното от съдия П.
НОХД № 167 по описа за 2009 г.

П Р И С Ъ Д И :

П Р И З Н А В А  подсъдимата  В.Р.Х.  родена  на  21.07.1946  г.  в  село
Коняво,  общ.  Кюстендил,  живуща  ***,  българка,  българска  гражданка,  омъжена,
пенсионерка, неосъждана, - ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 27.12.2007
г. в гр.Кюстендил с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила заблуждение у
А.Д.А.  ***  чрез  сключване  на  предварителен  договор  за  покупко-продажба  от
27.12.2007  г.  на  недвижим  имот  находящ  се  в  землището  на  село  Коняво
местността „Горна бара" обл.Кюстендил състоящ се от 4 дка., че ще му продаде свой
собствен земеделски имот и е получила сума в размер на 4000 /четири хиляди/ лева,
който  имот  вече  е  продала  на  12.03.2007  година  с  нотариален  акт  №  98,  томП,
рег.№02001, дело № 262 пред нотариус Е.П. на И.С.Л. ***, както и за това, че на
01.04.2008 г. в гр.Кюстендил с цел да набави за себе си имотна облага е поддържала
заблуждение у А.Д.А. ***, което е обективирала в нотариален акт № 129, том I,
рег.№ 2507, дело № 104 от 2008 г. от първи април 2008 година пред нотариус Д.С.,
че му продава свой собствен земеделски имот с кадастрален № 016136 с площ от
4,090  дка.  находящ  се  в  землището  на  село  Коняво,  местността  „Горна  бара",
обл.Кюстендил и е получила сумата 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, който имот
вече е продала на 12.03.2007 г. с нотариален акт № 98, том II рег.№ 2001 дело № 262
пред нотариус Е.П. на И.С.Л. *** и с това е причинила на А.Д.А. *** имотна вреда в
общ размер на 6500 /шест хиляди и петстотин/ лева - престъпление по чл. 209, ал.1
отНК.

Н А Л А Г А на В.Р.Х. наказание „лишаване от свобода" за срок от З /три/
месеца, при условията на чл.66 от НК за срок от 3 /три/ години.

О С Ъ Ж Д А В.Р.Х. с посочени лични данни, да заплати на А.Д.А., с ЕГН
**********,***,  сумата  от  6500 /шест  хиляди и  петстотин/  лева,  представляваща
претърпени  от  А.  имуществени  вреди,  вледствие  на  извършеното  престъпление,
ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.04.2008 г. до окончателното
й изплащане.
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О С Ъ Ж Д А В.Р.Х.,  със  снети  лични  данни,  да  заплати  по  сметка  на  КРС
държавна-такса в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева въру уважения граждански иск.

Присъдата подлежи на жалба и/или протест пред Окръжен съд - гр.Кюстендил в 15 дневен
срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
V.

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
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МОТИВИ към ПРИСЪДА №"Ш..... по НОХД 167 /2009г., по описа на КРС

Кюстендилска  районна  прокуратура  е  внесла  за  разглеждане  в  Районен  съд
гр.Кюстендил обвинителен акт против В.Р.Х. *** за извършено от него престъпление от общ
характер по чл. 209 ал.1 от НК при фактическа и правна обстановка, подробно изложени в
обвинителния акт.

Съдът е приел за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения от
пострадалото лице - А.Д.А. граждански иск на основание чл. 45 от ЗЗД, вр.чл. 84 от НПК за
сумата от 6500 /шест хиляди и петстотин/ лева срещу В.Р.Х., представляваща обезщетение за
имуществените  вреди,  причинени  в  резултат  на  извършеното  престъпление.  А.Д.А.  е
конституиран като граждански ищец и частен обвинител в производството.

Прокурорът  поддържа  обвинението  като  пледира  за  постановяване  на  осъдителна
присъда по отношение на подсъдимия и прилагане разпоредбата на чл.55 ал.1 от НК, предвид
реда,  по  който  протича  съдебното  производство,  съобразно  наказанието,  предвидено  за
престъплението, за което му е повдигнато обвинение.

Гражданският ищец претендира уважаване на гражданския иск.
Защитникът - адв.В. пледира за постановяване на присъда, с която ако бъде признат за

виновен  на  подсъдимия  да  му  бъде  наложено  наказание  „лишаване  от  свобода",  при
задължителното прилагане  на  разпоредбата  на  чл.  55  ал.1  от  НК и на  осн.чл.66  от  НК
изпълнението на същото да бъде отложено.

Подсъдимата  признава  вината  си,  признава  изцяло  фактите,  изложени  в
обстоятелствената  част  на  обвинителния  акт  и  изразява  съгласие  да  не  се  събират
доказателства за тези факти. Изразява съжаление за стореното и моли за условна присъда.

Производството по делото е разгледано при условията на глава "Двадесет и седма",
"СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ", чл.370 и сл., в хипотезата на чл.371 т.2 във вр. с
чл.372 ал.4 от НПК.

Кюстендилският районен съд, след като се запозна с доказателствата по делото и прецени
същите поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Подсъдимата В.Р.Х. е родена на *** г. в село Коняво, общ. Кюстендил, живуща ***,
българка,  българска  гражданка,  омъжена,  пенсионерка,  неосъждана,  ЕГН **********.  През
месец декември 2007 година, св. А.Д.А. *** от своя позната разбира, че В.Р.Х. *** продава
свой недвижим земеделски имот в землището на с.  Коняво,  местността.  „Горна бара"
обл.Кюстендил и намира начин да се свърже с обвиняемата В.Р.Х.. При проведен разговор
между свидетеля А. и подсъдимата Х. се достига до сключване на писмен предварителен
договор за покупко-продажба на недвижим имот от  27.12.2007 г.  на  „земеделски имот
находящ се в землището на с.Коняво, местността „Горна бара" състоящ се от 4 дка...." При
следната цена - 6500 лева, от които при сключване на настоящия договор се заплаща сумата от
4000 лева,  а  остатъка  от  2500  лева,  ще  се  заплатят  при  сключването  на  окончателния
договор с нотариален акт....". Със сключването на този предварителен договор за покупко-
продажба на недвижим имот на 27.12.2007 г. у свидетеля А.Д.А. е
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площ  от  4,090  дк.  Находящ  се  в  землището  на  с.  Коняво  местността  „Горна  бара"
обл.Кюстендил и е получила сумата от 2500 лева, който имот вече е продала на 12.03.2007 г. с
нотариален акт № 98, том П, рег.№ 2001, дело № 262 пред нотариус Е.П. на И.С.Л. *** и с
това е причинила на А.Д.А. *** имотна вреда в общ размер на 6500 лева.

Изложените фактически положения, съдът прие за безспорно установени на базата на
самопризнанията  на  подсъдимата,  подкрепящи  се  от  събрания  по  делото  доказателствен
материал, показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели, за които с
изрично определение бе одобрено съгласие на страните да се ползват протоколите за разпит
от  досъдебното  производство,  както  и  останалите  протоколи  за  процесуално  следствените
действия, изготвени на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал
по реда на чл.373 ал.1 от НПК. Между доказателствата на делото съдът не намира съществени
противоречия, които да обсъжда.

Преценявайки  събраните  по  делото  доказателства,  съдът  намира,  че  се  установи  по
категоричен начин, че поде.Х., както от обективна, така и от субективна страна е осъществила
състава на престъплението по чл. 209 ал. 1 от НК. По тази правна квалификация съдът я призна
за виновна и й наложи наказание.
Доколкото производството е по реда на чл. 371 т.2 от НПК съдът прие горното за достатъчно
основание за постановяване на осъдителна присъда.

Престъплението „измама", регламентирано в основния му състав в разпоредбата на чл.
209 ал. 1 от НК, представлява престъпление против собствеността.

Обект на престъплението са обществените отношения, свързани с неприкосновеността
на собствеността, а предмет на същото може да се яви всяко имуществено право. Измамата е
престъпление  с  два  предмета  -  измаменото  лице  и  ощетеното  имущество.  Последното  се
намира във фактическа или разпоредителна власт на измамения, поради което той може да се
разпорежда с имуществения предмет.

Субект на престъплението може да бъде всяко наказателно-отговорно лице.
Изпълнителното  деяние  може  да  се  осъществи  в  две  форми,  винаги  и  само  чрез

действие, като интерес за делото представляват и двете форми - възбуждане и поддържане на
заблуждение.  Възбуждането  на  заблуждение  е  такова  въздействие  върху  съзнанието  на
измамения, което формира у него неверните представи. При поддържането на заблуждение
невярната представа относно основанието или условията за разпореждане е вече възникнала у
измаменото лице.

От обективна страна, при измамата се очертават три причинно-следствени връзки:
1.  вследствие  заблуждението  на  нейния  адресат  у  него  се  формират  /или  затвърждават/
неверни  представи  за  гражданскоправни  релевантни  обстоятелства,  от  значение  за
осъществяването на имуществено разпореждане.
2. вследствие на тези свои неверни представи адресатът на измамата предприема имуществено
разпореждане - за своя или чужда сметка.
3. . вследствие на това негово разпореждане се стига до имотна вреда за него самия или за трето
ощетено лице.

Престъплението  е  резултатно.  Престъпният  резултат  се  състои  в  имотната  вреда  на
лицето, което е било заблудено, или на другиго.

За да има имотна вреда, нужно е разпореждането на адресата с имуществото да е довело
до  безвъзмезден  и  невезстановим  разход.  Разходът  е  безвъзмезден,  когато  липсва  реална
насрещна облага - ако се сключва възмезден договор, деецът да получи изпълнение, но да няма
никаква възможност или поне намерение да изпълни своята
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насрещна част от договора. Разходът е невъзстановим, когато е окончателен Щ
безвъзвратен/ , !'* /

Деянието, за което е повдигнато настоящото обвинение, може да бъде извършено само
умишлено, при форма на вината пряк умисъл.
Извършеното  от  поде.Х.  осъществяват  от  обективна  и  субективна  страна  състава  на
престъплението по чл. 209 ал. 1 от НК. Субект на престъплението е подс.Х..

От  субективна  страна  е  налице  пряк  умисъл  от  страна  на  подсъдимата,  същата  е
съзнавала  обществено-опасния  характер  на  деянията  си,  предвиждала  е  настъпването  на
обществено-опасните  последици,  и  въпреки  това  ги  е  извършила,  като  се  е
облагодетелствала.

По тези съображения съдът призна подсъдимата за виновна по повдигнатото от Районна
прокуратура - гр.Кюстендил, обвинение.

Причини  за  извършване  на  деянието  -  желанието  на  подсъдимата  да  се
облагодетелства противоправно за чужда сметка и неуважение към собствеността на другите,
слаби  морално  -  волеви  задръжки,  незачитане  на  законите  в  страната  и  чуждата
собственост,  както  и  недоброто  материално  положение.  Мотивите  за  извършване  на
престъпление са користни.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимата, съдът взе предвид
всички обстоятелства, имащи значение за. степента на нейната отговорност. Степента  на
обществена  опасност  на  деянието  е  висока.  Степента  на  обществена  опасност  на
подсъдимата  не  е  висока.  Подсъдимата  не  е  осъждана.  Смекчаващо  отговорността
обстоятелство е самопризнанието, което прави.

Разпоредбата на чл.209 ал..1 от НК предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок
до шест години. Съдът счита, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК
и  намира,  че  за  постигане  целите  на  наказанието  и  за  поправяне  на  осъдената  не  е
наложително същата да изтърпи ефективно наказанието. Установените по делото обстоятелства
мотивират съда да приеме, че именно условното осъждане е в максимална степен съответно на
извършеното и само по този начин на поде. В.Р.Х. може да се въздейства поправящо.

Доколкото по реда на гл. XXVII от НПК за съда е задължително при определяне на
наказанието  да  приложи разпоредбата  на  чл.  55  от  НК,  съдът  наложи на  поде.  В.Р.Х.
наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца с изпитателен срок от 3 /три/ години.

Съдът  прие,  че  наложеното  наказание  ще  съдейства  за  постигане  целите  на
специалната  и  генералната  превенция,  визирани  в  чл.36  от  НК и  на  подсъдимата  ще  се
въздейства поправително - възпитателно и предупредително - възспиращо по такъв начин,
че същата в бъдеще няма да бъде субект на престъпление. Съдът счита, че налагането на
по-ниско наказание не би могло да изпълни функцията на наказателната репресия.

Гражданският ищец е предявил граждански иск срещу подсъдимата за сумата от 6500
/шест хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени
вреди, вследствие извършеното престъпление, ведно със законната лихва върху  тази  сума,
считано от датата на извършване на деянието - 01.04.2008г. до окончателното изплащане.
Извършеното  престъпление  от  подсъдимата  нарушава  въведеното  с  чл.45  ал.1  от  ЗЗД
правило за възстановяване на вредите, причинени другиму и е правопореждащ юридически
факт за гражданската й отговорност. Доказаното престъпно деяние на подс.Х. по отношение
на  пострадалото  лице  обуславя  извода  на  съда  за  уважаване  изцяло  на  предявения
граждански иск за  причинените имуществени вреди, поради което присъди обезщетение в
размер на 6500
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/шест хиляди и петстотин/ лева,'ведно със законната лихва върху сумата, считано от деня на
извършване на деянието - 01.04.2008г. до окончателното й изплащане.

Съдът осъди подсъдимата да заплати по сметка на РС - гр.Кюстендил държавна такса
върху уважения размер на гражданския иск в размер на 260.00 /двеста и шестдесет/ лева, както
и 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
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