Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 326
гр. Сандански, 19.02.2015 година


    В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А


САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, втори състав:

В публично заседание, в следния състав:

	                     	ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Манолева

 и при участието на секретаря Донка Бабанова, като разгледа докладваното от съдия Манолева а.н.д. № 111 по описа на съда за 2015 г. 
и след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства, и на основание чл.6, б.”а”,във вр. с чл.1, ал.1,пр.1 от Указа за борба с дребното хулиганство, 

Р   Е   Ш   И :

         ПРИЗНАВА нарушителите А. Г. З. - роден на  29.02.1984г.  в гр.XXXXXXXX, с постоянен  и настоящ адрес- гр.XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX,българин български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан,  с ЕГН- XXXXXXXX и Л. П. С. - роден на 15.08.1985г. в гр.XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес- с.XXXXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” № XX ,българин, български гражданин, женен, със средно образование, работи, неосъждан,  с  ЕГН- XXXXXXXXXX, ЗА НЕВИНОВНИ,  в това че на 25.01.2015г. около 12.00 часа в с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXX, на ул.”XXXXXXXXXX”, пред № XX са извършили непристойна проява на публично място, пред повече хора, изразяваща се в това, че А. З. е влязъл в пререкания с бившата си съпруга Ф. П. З. от с. XXXXXXXXXX, при което се е стигнало до саморазправа между тях, и затова че  по-късно на същото място Л. П. С. е влязъл във фактическа саморазправа с А. Г. З., като сса си разменили удари, с което са нарушили обществения ред и спокойствие, поради което ГИ ОПРАВДАВА за извършеното то тях нарушение по чл.1, ал.2 от УБДХ.
Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд гр.Благоевград.
         В случай на обжалване насрочва делото пред БлОС за 24.02.2015г. от 14.30 часа.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

   				


 Мотиви към Решение № 326/19.02.2015 год., постановено по АНД № 111/2015 год. п описа на Районен съд - Сандански 
    
           Производството е по реда на чл.1 от УБДХ.
 Образувано е въз основа на акт за дребно хулиганство, съставен против А. Г. З. и Л. П. С., за това че на 25.01.2015г. около 12.00 часа в с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, на ул.”XXXXXXXXXXX”, пред № XX са извършили непристойна проява на публично място, пред повече хора, изразяваща се в това, че А. З. е влязъл в пререкания с бившата си съпруга Ф. П. З. от с. XXXXXXXXX, при което се е стигнало до саморазправа между тях, и затова че  по-късно на същото място Л. П. С. е влязъл във фактическа саморазправа с А. Г. З., като са си разменили удари, с което са нарушили обществения ред и спокойствие, и са осъществили състава на чл.1, ал.2 от УБДХ, като следва да носят административна отговорност по чл.1, ал.1 от същия указ. 
 В съдебно заседание нарушителите А. З. и Л. С. не се признават за виновни и се възползват от правото си и не дават обяснения по нарушението. Молят съда да бъдат оправдани.
Съдът като прецени събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:
 Нарушителят А. Г. З. е роден на  29.02.1984г.  в гр.XXXXXXXXX, с постоянен  и настоящ адрес- гр.XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, ет.XX, ап.XX,българин български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан,  с ЕГН- XXXXXXXXXXXX.
Нарушителят Л. П. С. е роден на 15.08.1985г. в гр.XXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес- с.XXXXXXXX, общ.XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, българин, български гражданин, женен, със средно образование, работи, неосъждан,  с  ЕГН- XXXXXXXXXX.
И двамата не са наказвани до момента за нарушения по УБДХ.
В акта за констатиране на проява на дребно хулиганство се сочи, че на 25.01.2015г. около 12.00 часа в с. XXXXXXXXXX, на ул.”XXXXXXXXXX”, пред № XX нарушителят З. влязъл в пререкания с бившата си съпруга Ф. З., при което се стигнало до саморазправа помежду им. По същото това врема на място пристигнал и нарушителят Л. С., който влязъл във физическа саморазправа с А. З., като двамата си разменили удари.
Описаната фактическа обстановка обаче в хода на съдебното следствие не бе установена по безспорен и категоричен начин. Не бяха събрани доказателства, както писмени, така и гласни, които да сочат на извършена хулиганска проявя, така както е описано в акта. По делото, в качеството на свидетели бяха разпитани лицата И. Д. и М. С., които в показанията си сочат, че не са чули и видяли нищо във връзка с конкретния случай. Изслушан е и полицейския инспектор М. Н., който твърди, че не е присъствал на мястото на инцидента, и е разбрал за случая от негов колега, който е получил телефонно обаждане за сбиване между двамата нарушители..
          Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното : 
          Съгласно чл.1, ал.1 УБДХ за констатирана проява на дребно хулиганство, извършена от лица, навършили 16 годишна възраст  след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства и на основание чл.6, б”а” във вр. с чл.1, ал.1, пр.1 от Указа за борба с дребното хулиганство съдът, може да им наложи административно наказание “Задържане в поделение на МВР “ за срок до 15 денонощия или Глоба от 100 до 500 лв. Какво представлява дребното хулиганство е конкретизирано в разпоредбата на чл.1, ал.2 УБДХ, а именно - непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други непристойни изрази на публично място, пред повече хора, в оскърбително отношение или държане към гражданите, органи на властта или представители на обществеността, или в скарване, сбиване или други подобни действия, чрез които се нарушава обществения ред и спокойствие, но са с по-ниска степен на обществена опасност, поради което не съставляват престъпление по чл.325 от НК.
        Съдът намира, с оглед събраните доказателства, че  нарушителите А. З. и Л. С. не са извършили непристойна проява на публично място, пред повече хора. Следва да се посочи, че настоящата хулиганска проява на нарушителите не се отличава с изключителен цинизъм,  неуважение и оскърбително отношение. Още повече, че в случая  изобщо не може за става дума за извършена хулиганска проява, а по-скоро се касае за битов скандал, което обаче не можа да бъде установено по категоричен и безспорен начин по делото. Липсват както преки, така и косвени доказателства за извършена хулиганска проява. Ето защо, съдът прие, че административното нарушение, за което е съставен акт за констатиране на проява на дребно хулиганство е несъставомерно, поради липса на каквито и да било доказателства и поради това оправда нарушителите за извършеното от тях нарушение по чл.1, ал.2 от УБДХ.
 По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ:  


