РЕШЕНИЕ №33
09.04.2019г., гр.Исперих,
В

ИМЕТО

НА

НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ
на девети април, две хиляди и деветнадесета година,
в петнадесет и двадесет часа
в публично заседание, в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА
Секретар : Анна Василева
като разгледа докладваното от Съдията
АНДело № 46 по описа за 2019г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА нарушителят Б.Ц.Ш. роден на
***г***, област Р, български гражданин, с
начално образование, неженен, неосъждан, работи, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че на
04.02.2019г. в село Д, на улица „Б С“, пред дом № е отправил обидни думи и псувни спрямо
преминаващите по улицата А Ш Ш и РФ Ш от същото село, като ги нарекъл „курви“, като с
описаните действия е осъществил от обективна и субективна страна проява сочеща на
оскърбително отношение и държание към гражданите и с която е бил нарушен обществения
ред и спокойствие по смисъла на чл.1, ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство, поради
което и на осн. чл.1, ал.1 от Указа му налага НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 100.00 /сто
лева/.
ПРИЗНАВА нарушителката В.Ц.Ш. родена на ***г***, област Р, българска гражданка, без
образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на
04.02.2019г. в село Д, на улица „Б С“, пред дом № е осъществила действия на физическа
саморазправа с преминаващите по улицата А Ш Ш и Р Ф Ш от същото село, скубала им косите
и нанесла удари с юмруци по главата на А Ш, като с описаните действия е осъществила от
обективна и субективна страна проява сочеща на оскърбително отношение и държание към
гражданите и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствие по смисъла на чл.1, ал.2
от Указа за борба с дребното хулиганство, поради което и на осн. чл.1, ал.1 от Указа и налага
НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет лева/.
ПРИЗНАВА нарушителката С.Д.Ж. родена на *** ***, област Р, българска гражданка, с
начално образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН:********** ЗА ВИНОВНА в
това, че на 04.02.2019г. в село Д, на улица „Б С“, пред дом № е осъществила действия на
физическа саморазправа с преминаващите по улицата А Ш Ш и Р Ф Ш от същото село, скубала
им косите, като с описаните действия е осъществила от обективна и субективна страна проява
сочеща на оскърбително отношение и държание към гражданите и с която е бил нарушен
обществения ред и спокойствие по смисъла на чл.1, ал.2 от Указа за борба с дребното
хулиганство, поради което и на осн. чл.1, ал.1 от Указа и налага НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер
на 150.00 /сто и петдесет лева/.
ПРИЗНАВА нарушителят Ц.Ш.И. роден на *** ***, област Р, български гражданин, с
начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на
04.02.2019г. в село Д, на улица „Б С“, пред дом № е отправял обиди и е осъществил действия
на физическа саморазправа с преминаващите по улицата А Ш Ш и Р Ф Ш от същото село –
нанесъл удари по телата на двете жени, държал ги за ръцете, псувал ги и заявил на А Ш, че ще
я изнасили, като с описаните действия е осъществил от обективна и субективна страна проява
сочеща на оскърбително отношение и държание към гражданите и с която е бил нарушен
обществения ред и спокойствие по смисъла на чл.1, ал.2 от Указа за борба с дребното
хулиганство, поради което и на осн. чл.1, ал.1 от Указа му налага НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер
на 150.00 /сто и петдесет лева/.
В случай на жалба НАСРОЧВА заседание пред Окръжен съд – Р на 16.04.2019 година от
14.00 часа.
Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред
Окръжен съд - Р.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Мотиви към Решение № 33/ 09.04.2019г.
постановено по анд № 46/ 2019г.
по описа на РС - Исперих
Срещу Б.Ц.Ш., В.Ц.Ш., С Д Ж. и Ц.Ш.И. е бил съставен Акт за установяване на дребно
хулиганство от 06.02.2019 година, в който се сочи, че на 04.02.2019 година около 17.00 часа в
село Д, по ул.“Б С“, пред дом № четиримата нарушители са предизвикали скандал, прераснал
във физическа саморазправа, при която са пострадали лицата А Ш и Р Ш.
В съдебно заседание нарушителите се явяват лично. Дават обяснения за случилото се
според тях. Съжаляват за извършеното и молят да бъдат оправдани.
В съдебно заседание не се явява представител на Районна прокуратура – И.
Съдът, след като се запозна с приложените по делото писмени доказателства и сне
гласни доказателства в съдебно заседание установи следната фактическа обстановка:
Нарушителят Б.Ц.Ш. е роден на ***г***, област Р български гражданин, с начално
образование, неженен, неосъждан, работи, ЕГН **********.
Нарушителката В.Ц.Ш. е родена на ***г***, област Р българска гражданка, без
образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН **********.
Нарушителката С.Д.Ж. е родена на *** ***, област Р, българска гражданка, с начално
образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН:**********.
Нарушителят Ц.Ш.И. роден на *** ***, област Разград, български гражданин, с начално
образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********.
Четиримата нарушители и двете пострадали са съселяни, всички живеят в село Д,
община И, област Р. На инкреминираната дата – 04.02.2019г. А Ш Ш и Р Ф Ш вървели по улица
„Б С“ в селото и минали покрай къщата на нарушителите – дом № . Пред него стоял
нарушителя Б.Ш.. Докато пострадалите преминавали той ги изкоментирал, отправил им псувни
и ги нарекъл „курви.“ Пострадалата Р Ш го попитала защо ги обижда, но той не им отговорил. В
същият момент на улицата излезли останалите трима нарушители и се нахвърлили върху
двете жени. Нарушителките В.Ш. и С.Ж. започнали да скубят двете жени по косите. Ш. нанесла
удари с юмруци по главата на А Ш вследствие на които тя паднала на земята. Нападателите се
скупчили върху нея, докато майка и – пострадалата Р Ш се опитвала да и помогне и да я
измъкне. В този момент се намесил и нарушителят Ц.И., който започнал да нанася удари на
двете жени, хващал ги и ги държал за ръцете, за да им сломи съпротивата, заявил на А Ш, че
ще я изнасили. В един момент двете жени успели да се изскубнат и избягали в къщата си. Бил
подаден сигнал за физическата саморазправа до РУ – И и на място били изпратени екипи с
полицейски служители. Те установили извършителите, снели обяснения, а на нарушителите
бил съставен Акт за установяване на проява на дребно хулиганство.
Описаната фактическа обстановка се установява от разпита на изслушаният в хода на
проведеното съдебно следствие свидетел М А, чиито показания кореспондират с показанията
на двете пострадали лица и установява тяхната достоверност и способност за правилно
възприемане фактите от обективната действителност със значение за случая.
С оглед изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи :
Реализираното от четиримата нарушители поведение сочи на незачитане на общоприетите
норми за поведение и морал на обществено място, каквото е улица „БС в село Драгомъж.
Четирите лица са предизвикали саморазправа първо отправяйки обиди (нарушителя Б.Ш. и
нарушителя Ц.И.), после скубейки коси (нарушителките В.Ш. и С.Ж.), нанасяйки удари с
юмруци в областта на главата на пострадалата А Ш (нарушителката В.Ш.), нанасяйки удари по
цялото тяло на двете пострадали (нарушителя Ц.И.). Нарушенията са осъществени при пряк
умисъл – и четиримата нарушители са съзнавали, че реализирането на подобно поведение е
обществено укоримо, но въпреки това не са зачели обществените правила и са предизвикали
саморазправата на обществено място, смущавайки по този начин личното спокойствие и на
други граждани – свидетеля М А и други неустановени като самоличност лица присъствали на
инцидента, което също е съставомерен признак на административното нарушение дребно
хулиганство.
При определяне на наказанията, съдът отчете смегчаващите и отегчаващите
отговорността обстоятелства, като на трима от нарушителите, участвали във физическата
саморазправа - В.Ш., С.Ж. и Ц.И. бяха наложени административни наказания Глоба в размер
над минималния от по 150.00 лева., съобразявайки данните от представеното свидетелство за
съдимост, заявеното съжаление и критично отношение към реализираното поведение,
дадените обяснения, но също така към отегчаващите отговорността обстоятелства бе отчетена

бруталността, с която е осъществена физическата саморазправа и интензитета на
въздействието, както и липсата на каквото и да било провокиращо поведение на пострадалите
лица, а на нарушителя Б.Ш. за когото данните са само, че е отправил първоначалните обиди
бе наложено наказание в минимален размер – Глоба от 100.00лв., тъй като съдът счете че
неговото нарушение е с по-ниска степен на обществена опасност. Съдът прие при тези данни,
че наказания в първата алтернатива предвидена от указа ще постигнат целите на личната
индивидуална и общата генерална превенция на наказателната санкция.
По изложените мотиви съдът постанови своето решение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

10.04.2019г.
гр.Исперих

