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                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 959

                                            гр. Сандански, 04.05.2016 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на четвърти май, две хиляди и шестнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                              
             и при участието на секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.ч.х.д. № 743  по описа на съда за 2015 г. 


Въз основа на Закона и доказателствата по делото


                                                                      ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА  подсъдимия К. П. Х. – роден на 19.08.1962 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXXXX“ № XX вх. XX, настоящ адрес с. XXXXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, със средно образоване, неженен, неосъждан, работи, ЕГН XXXXXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това,   че  на 11.08.2015г.  около 16.00 – 16.15 часа, в село XXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX  на ул.“XXXXXXXXXXXX“, пред дома на Б. и Е. П.  е причинил на В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX  разстройство на здравето извън случаите  по чл.128 и чл.129 от НК, изразяващо се в причиняването на разкъсно-контузна рана на десния ъгъл на долната устна, подкожен хематом с размери 2-3 сантиметра на теменната част на главата и подкожен хематом на лявата скула – престъпление по чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА като на основание чл. 130, ал. 1, вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лева.
ПРИЗНАВА  подсъдимия К. П. Х. – роден на 19.08.1962 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXXX“ № XX вх. XX, настоящ адрес с. XXXXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, със средно образоване, неженен, неосъждан, работи, ЕГН XXXXXXXXXXXX  ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на  11.08.2015г. , около 16.00 – 16.15 часа, в село XXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX  на ул.“XXXXXXXXXXXX“, пред дома на Б. и Е. П.  е казал на В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXXXX   думи обидни за честта и достойнството му „боклук, защо ми обра гроздето“ в негово присъствие -престъпление по чл.146, ал.1 от НК,  поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА.   

ОСЪЖДА  подсъдимия К. П. Х., ЕГН XXXXXXXXXXXX  да заплати на  В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXX сумата от 500.00/ петстотин/лева,  представляваща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянието по чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ  гражданския иск в останалата му част до предявения размер  от 5 000/пет хиляди/ лева , като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXX срещу подсъдимия К. П. Х., ЕГН XXXXXXXXXXXXX  за сумата от  5000.00/ пет хиляди/лева,  представляваща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от деянието по чл.146, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието до окончателното й изплащане  като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия  К. П. Х., ЕГН XXXXXXXXXXX   да заплати на  В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXX  сумата от 442,00 /четиристотин четиридесет и два лв. 00 ст./, представляваща сторени по делото  разноски, както и сумата от 800,00 /осемстотин лв. 00 ст./ разноски за адвокатско възнаграждение. 
ОСЪЖДА В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXXXX да заплати държавна такса върху уважената част на предявеният граждански иск в размер на 50.00 /петдесет/ лева,  както и 5 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
    Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС
                                                                            

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:



МОТИВИ към ПРИСЪДА N 959 от 04.05.2016г. по НЧХД N 743/2015г. по описа на СРС


Производството е образувано  по внесенa от В. Д. Г. от село XXXXXXXXXX в СРС частна тъжба срещу К. П. Х. от село XXXXXXXXXXXXX за извършени престъпления по чл. 130, ал. 1 от Н и по  чл.146, ал.1 от НК.  С разпореждане на съдията докладчик Х. е предаден на съд за извършени престъпление, както следва: 
За това, че на 11.08.2015г. , около 16.00 – 16.15 часа, в село XXXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX  на ул.“XXXXXXXXXXXX“, пред дома на Б. и Е. П.  е причинил на В.Д. Г. от село XXXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXXX  разстройство на здравето извън случаите  по чл.128 и чл.129 от НК, изразяващо се в причиняването на разкъсно-контузна рана на десния ъгъл на долната устна, подкожен хематом с размери 2-3 сантиметра на теменната част на главата и подкожен хематом на лявата скула – престъпление по чл.130, ал.1 и; 
За това, че на  11.08.2015г. , около 16.00 – 16.15 часа, в село XXXXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX  на ул.“XXXXXXXXXXXX“, пред дома на Б. и Е. П.  е казал на В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX   думи обидни за честта и достойнството му „боклук, защо ми обра гроздето“ в негово присъствие -престъпление по чл.146, ал.1 от НК.        
С тъжбата Г. е предявил и граждански искове за обезщетяване на причинените и с извършените от  Х. престъпления неимуществени вреди, както следва: 
- за  сумата от 5 000,00 (пет   хиляди лв. 00 ст.) за обезщетяване на неимуществените вреди от причиненото разстройство на здравето с извършеното от Х. престъпление по чл.130, ал.1 от НК, ведно с лихвата върху тази сума за периода от 11.08.2015г. до изплащане на обезщетението;
за  сумата от 5000,00 (пет хиляди лв. 00 с.), ведно с лихвата върху тази сума, считано от 11.08.2015г. до окончателното изплащане на сумата,  представляваща обезщетение за  претърпените от тъжителя неимуществени вреди с оглед засегнатото лично човешко достойнство от извършеното от Х. престъпление по  с чл.146, ал.1 от НК.  
       Съдът е приел тъжбата за редовна и допустима и е насрочил делото за разглеждане в съдебно заседание, като е допуснал за  съвместно разглеждане с повдигнатите обвинения и предявените граждански искове. 
В съдебно заседание частният тъжител В. Г. се явява лично и с адв.Н. и адв. П. с пълномощно по делото.
В съдебно заседание подсъдимият Х. се явява лично и с адвокат З. с пълномощно по делото.
	В хода на съдебните прения, повереникът на частният 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 приетата за установена 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 тъжителката. 
           В хода на съдебните прения , защитникът на подсъдимия Х. пледира за оправдаване на подзащитния и по повдигнатите обвиняние, алтернативно – за преквалифициране на първото обвинение в такова по чл.130, ал.2 от НКпричинение болка и страдание без разстройство на здравето.  
В хода на съдебното следствие подсъдимият Х. се възползва от правото си да даде обяснения като излага  своя фактическа обстановка относно  инцидента.В хода на съдебните прения заявява, че не се признава за виновен по повдигнатите обвинения.  В последната си дума моли съдът да гооправдае. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:
 
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимия К. П. Х. е роден на 19.08.1962 г. в гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXXX“ № XX вх. XX, настоящ адрес с. XXXXXXXXXXXXX ул. „XXXXXXXXXXXX“ № XX, българин, български гражданин, със средно образоване, неженен, неосъждан, работи, ЕГН XXXXXXXXXXX.
Подсъдимият и тъжителят Г. са първи братовчеди. Във връзка със спорове за земеделски имоти отношенията между двамата от години били влошени, като подсъдимият обвинявал тъжителя в това, че е прибрал реколтата от лозе, собственост на трето лице, роднина и на двамата, въпреки че подсъдимия го бил гледал и имал уговорка да обере гроздето. На 11.08.2015г.около 16.00 часа  тъжителят Г. отишъл до свидетелката П. – роднина и на двамата – подсъдимия и тъжителя – по искане на П. да и помогне. Паркирал собствения си автомобил на улицата, пред входа на къщата на П., където отворил багажника и започнал да премества багаж от автомобила в багажника.  Свидетелката П. била през това време в дома си, като от него имала видимост през прозореца към Г.. Покрай Г. преминала свидетелката Н., която се връщала от детската градина, откъдето била взела детето  си. Н. се спряла да Г., поговорили и след това продължила по улицата. В същото време свидетелката В. минавала по улицата в посока обратно на движението на Н.. Приближавайки автомобила на тъжителя В. забелязала подсъдимият, който се приближил и се нахвърлил върху Г., като му нанесъл удари по главата. Двамата се сдърпали и В. се приближила за да ги разтърве. на двора.  Свидетелката се опитала да прекрати конфликта, като им направила забележка, че са големи хора и не маже да се бият на улицата. През това време свидетелката П., която видяла как подсъдимият Х. са приближава и напада тъжителя с удари също излязла на улицата. П. видяла и чула как В. се опитва да раздели Г. и Х. и също се намесила, за да прекратят свадата. В това време свидетелката чула подсъдимия да нарича тъжителя „крадец“, казвайки му „Крадец, защо ми обра гроздето“. Свидетелката Н., която през това време се била отдалечила по улицата разбрала от детето си че става нещо и се обърнала, като видяла как Х. налита на Г..  Видяла и как свидетелката В. се  насочва към двамата за да ги разтърве, после видяла и свидетелката П.. Твърди, че чула как подсъдимия нарича тъжителя „боклук“, казвайки му „боклук, защо ми обра гроздето“. 
От нанесените удари по лицето на тъжителя същият получил контузни наранявания. Била извикана спешна помощ, като пристигналите на място служители на ФСМП „XXXXXXXXXXXX“ открили само тъжителя. Г. би прегледан и бил изготвен фиш да това обстоятелство. По-късно Г. се прегледал при съдебен медик в град XXXXXXXXXXXX, който му издал медицинско свидетелство за резултата от прегледа. В хода на производството ме назначена съдебно – медицинска експертиза, заключението по която бе прието. От същото се установява, че вследствие нанесените от подсъдимия удари на тъжителя Г. са причинени разкъсно-контузна рана на десният ъгъл на долната устна, хематом на тила и по лявата скула, които представляват  временно разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяващо се в лекостепенно и частично затруднение на дъвченето за период от около една-две седмици, умерено силни болки и главоболие.  

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –обясненията на подсъдимия Х., показанията на свидетелите П., В., Н., М., Г., Г.  и К., проведените очни ставки между свидетелките В. и Н. и между подсъдимия и свидетелката В., заключение на съдебномедицинска експертиза,  заверено копие от преписка  № 2075/2015г. на РП Сандански, справка за съдимост на подсъдимия с рег.№1304/14.12.2015г. от Бюрото за съдимост при РС-Сандански,  писмо от РУ-XXXXXXXXXXXX с изх.№000-7931/09.12.2015г., ведно с характеристична справка за подсъдимия, справка за лице АИС БДС и справка за регистрация в централния полицейски регистър на лице-български гражданин, писмо от началник сектор ПП при ОД на МВР-XXXXXXXXXXXXX с рег.№ 111600-22176/03.12.2015г. ,ведно със справка за регистрирани МПС,  писмо от съдията по вписванията при РС-Сандански   с изх.№527/02.12.2015г., Справка от ТД НА НАП – гр. XXXXXXXXXXXX от 10.12.2015 г. за регистриране на трудови договори на подсъдимия за последните 5 години;  Трудов договор за последната месторабота на подсъдимия; Удостоверение за доход за последните 5 месеца, през които подсъдимия е упражнявал трудова дейност при последния си работодател, копие от книга за повикванията и фиш за извършено повикване.
Съдът кредитира показанията на свидетелите В., П., Г., М. и К. и отчасти показанията на свидетелката Н. и Г.. Следва да се отбележи че в по-голямата си част те са логични, непротиворечиви и допълващи се, включително показанията на свидетелката Н. относно протичането на инцидента. Налице е противоречие в показанията на свидетелите единствено относно това дали подсъдимият Х. е казал думи обидни за честта и достойнството на тъжителя и какви точно. По отношение началото, протичането на конфликта,  времето, мястото и действията на подсъдимия и тъжителя липсват противоречия, които да възпрепятстват съда в това да приеме изложената фактическа обстановка. Безспорно е според съда, че на 11.08.2015г. пред дома на свидетелката П. в село XXXXXXXXXXX подсъдмият Х. е нанесъл на тъжителя Г. удари в областта на главата, с които му е причинил установените съгласно експертното заключение травматични увреждания. По отношение на посочените обстоятелства частично противопоставими са единствено обясненията на подсъдимия. С оглед обаче липсата на противоречие в показанията на тримата свидетели очевидци на случилото се, съдът не кредитира обясненията на подсъдимия, като приема същите единствено като израз на неговата защитна теза. Липсват доказателства за твърденията на Х., че Г. е започнал конфликта, докато свидетелите са категорични, че именно подсъдимият е нападнал тъжителя и му е нанесъл удари с юмрук в главата. Според заключението на вещото лице установените повреди отговарят да са получени но начина, описан от свидетелките и по времето, което те посочват. В този смисъл и съдът приема за безспорно установено извършването от страна на Х. на действията, посочени в тъжбата, касаещи обвинението за нанасяне на телесна повреда. 
Съдът обаче не приема за установено и доказано второто обвинение – а именно това, че Х. на 11.08.2015г. пред дома на свидетелката П. в село XXXXXXXXXXXX  е казал думи обидни за честта и достойнството на тъжителя, наричайки го „боклук“. От събраните преки доказателства – показанията на свидетелките П., Н. и В. единствено свидетелката Н. твърди, че е чула подсъдимият да изрича тези думи. Именно в тази част и съдът не кредитира показанията на Н., както предвид обстоятелството, че същите са в противоречие с показанията на свидетелките В. и П., така и с оглед останалите установени по делото обстоятелства. Самата Н. посочва, че се е отдалечавала от мястото, където се е намирал Г. и където са се осъществили действията. Същата посочва, че се е разминала със свидетелката В., която пък се приближавала към мястото. След като се разминали Н. чула нещо, но се обърнала едва когато детето и казало, че подсъдимият и тъжителя се бият. Същевременно свидетелката В., която се е приближавала и наблюдавала конфликта не е възприела Х. да е казал посочените в обвинението думи. Такива думи не е чула и свидетелката П., която категорично заяви в съдебно заседание, че да, чула думата „крадец“, но не е чула Х. да изрича думата „боклук“. Следва да се посочи, че двете свидетелки – Н. и П. са чули използването на думите в едно и също словосъчетание  - П. чула „крадец, защо ми обра гроздето“, докато Н. чула „боклук, защо ми обра гроздето“. От така установеното може да се приеме, че подобни думи наистина са изречени от подсъдимия, като съдът обаче не може да приеме за безспорно и доказано, че Х. е използвал именно думата „боклук“. В конкретния случай не може да се приеме с категоричност и че Х. е казал думата „крадец“ предвид противоречието в показанията на свидетелките и показанията на свидетелката В., включително и обясненията на подсъдимия. Именно и поради така изложените обстоятелства, съдът приема, че не е установено и доказано по безспорен и несъмнен начин повдигнатото обвинение в тъжбата за извършено престъпление по чл.146, ал.1 от НК.  

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

           
  При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият К. П. Х.   е ВИНОВЕН в извършването на престъпление по чл. 130, ал. , от НК и НЕВИНОВЕН в извършването на престъпление по чл.146, ал.1 от НК. 
           След преценка на всички доказателства по делото, съобразно разпоредбата на чл. 14 от НПК - поотделно и в тяхната съвкупност, съдът счита, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 130 ал.12 от НК, тъй като на 11.08.2015 г. в село XXXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX, пред дома на Б. П. е  причинил на В. Д. Г.  лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота – разкъсно-контузна рана на десния ъгъл на долната устна, подкожен хематом с размери 2-3 сантиметра на теменната част на главата и подкожен хематом на лявата скула,  вследствие на нанесени удари с ръце по лицето  пострадалия.  
   Обект на престъплението по чл. 130 от НК се явяват обществените отношения свързани с неприкосновеността на телесния интегритет и здраве на личността, а конкретната засегната личност се явява предмет на престъплението. Характерно за този вид престъпление е, че е умишлено.В настоящият случай от приетата по делото фактическа обстановка въз основа на обсъдените по-горе доказателства е видно, че в следствие на нанесените му от подсъдимия Х. удари с ръце по главата пострадалият Г. е получила разкъсно-контузна рана на десния ъгъл на долната устна, подкожен хематом с размери 2-3 сантиметра на теменната част на главата и подкожен хематом на лявата скула. Така получените наранявания, съгласно приетата по делото СМЕ установяват лека телесна повреда по смисъла на ал.1 от чл.130 от НК, а именно – временно разстройство за здравето, неопасно за живота.
    За да отговори на основните въпроси поставени в чл. 301, ал.1 от НПК, а именно: има ли престъпление, подсъдимият ли е неговия автор и виновно ли го е извършил, съдът обсъди всички доказателства и доказателствени средства, върху които се гради приетата за установена, фактическа обстановка. В настоящият случай във фактическата обстановка, изложена в тъжбата в съществените й части – време, място и начин на извършване на деянието  се относно първото повдигнато обвинение се  доказа в хода на съдебното следствие.  По отношение на това обвинение  е налице  и изискуемата причинно-следствена връзка между действията на подсъдимия и настъпилия съставомерен резултат. 
        С оглед установената фактическа обстановка съдът счита, че деянието е извършено от подс.Х. при наличието на изискуемия за съставомерността на деянието умисъл.Интензитета на нанесените удари и местата на тяхното нанасяне/ в главата на пострадалия/ водят до несъмнен извод, че действията на подсъдимия са били насочени  пряко към настъпването на съставомерните последици, обективирани в получените от пострадалия контузии, т.е. подс. Х. е действал при условията на пряк умисъл - съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Според съда и с оглед наличните наранявания/по аргумент от заключението на СМЕ, ведно с разясненията на вещото лице, дадени в съдебно заседание/ повредите са се получили  директно от нанесените от подс. Х. удари по главата  на пострадалия. От посоченото следва, че подсъдимият е искал настъпването на съставомерния резултат. Начина на извършване на деянието като цяло по недвусмислен начин сочи на желанието на деецът да нанесе телесни увреждания на пострадалия.
         При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази следното:
За престъплението по чл.130, ал.1 от НК законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода до две години или пробация. Така предвиденият размер на наказанието и данните за чисто съдебно минало на подсъдимия предпоставят приложението на чл.78а от НК, тъй като са налице предпоставките, предвидени в закона. Действително, съгласно повдигнатите обвинение е налице  и една от отрицателните предпоставки за приложението на чл.78а от НК – тази на ал.7, пр.3  - наличие на множество престъпления. Доколкото обаче съдът прие, че подсъдимият Х. е виновен единствено за извършено престъпление по чл.130, ал.1 от НК и го оправда по второто обвинение, то следва да се приеме, че не са налице множество престъпления, която да изключват приложението на разпоредбата на чл.78а от НК.  При така установеното, съдът прие, че подсъдимият Х.  следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание в предвидения от закона размер от 1000 лева, предвид установения превес на смекчаващи вината обстоятелства – чистото съдебно минало, липсата на данни за други противообществени прояви, наличието на предхождащ деянието конфликт, имотното и семейно положение на подсъдимия -  при което налагането на парична санкция в по-голям размер би било несъразмерно тежко и неоправдано от гладна точка целите на наказанието по смисъла на чл.36 от НК.   
       Като взе предвид факта на авторство на деяние по чл.130, ал.1 от НК  и вината на подсъдимия Х., съдът счита предявеният от гр.ищец Г.  граждански иск за обезщетение на неимуществени вреди в резултат на това престъпление,  за доказан по основание. С извършеното на 11.08.2015г.  деяние по чл.130, ал.1 от НК подсъдимият е причинила на гражданския ищец твърдяните от него  нематериални вреди и на основание чл.45 от ЗЗД следва  да възстанови вредите, които виновно е причинил. Относно размера  на обезщетението, което се претендира, съдът счита, че искът е завишен по размер. Съдът, като взе естеството на причинената телесна повреда, периода за възстановяването на ищеца, претърпените болка и страдания в резултат на причинените наранявания,  счита, че предявеният граждански иск е доказан до размер на 500лв., ведно със законната лихва, считано от датата на деянието, поради което уважи иска в този размер, а за разликата до предявеният размер от  5000лв., искът бе оставен без уважение като неоснователен.
     След преценка на всички доказателства по делото, съобразно разпоредбата на чл. 14 от НПК - поотделно и в тяхната съвкупност, съдът счита, че подсъдимият Х. не е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.146,ал.1  от НК, в извършването на което  бе обвинен с частната тъжба, а именно в това, че на 11.08.2015г., около 16.00 – 16.15 часа, в село XXXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXX  на ул.“XXXXXXXXXXXX“, пред дома на Б. и Е. П.  е казал на В. Д. Г. от село XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXXX   думи обидни за честта и достойнството му „боклук, защо ми обра гроздето“ в негово присъствие.
       За да е осъществен от обективна страна състава на престъплението по чл.146, ал.1 от НК, следва деецът да е казал или извършил  нещо унизително за честа и достойнството на пострадалия, като съответните изрази или действия са били годни да накърнят достойнството му, които  са неприлични, вулгарни или цинични.
Обидата по своя характер е умишлено, противоправно посегателство върху честта и достойнството на човека.  От обективна страна, като елемент от фактическия състав на престъплението, за което е повдигнато обвинение, изпълнителното деяние следва да бъде установено в една от двете посочени в закона форми – казване на нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие или извършване на нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие. Обидата е типично резултатно престъпление като резултатът й се изразява в узнаването от пострадалия на унизяващото го обръщение От субективна страна следва да бъде установена форма на вина – умисъл в една от двете му форми пряк или евентуален. 
От проверката на всички събрани доказателства-гласни и писмени съдът намери, че в настоящия казус не се събраха доказателства да е извършено  престъпление по  чл.146, ал.1 от НК  от страна на подсъдимия. Това е така, защото не се установи без всякакво съмнение същият да е изричал инкриминираните думи. Както вече бе изложено при анализа на установената фактическа обстановка и на събраните в хода на производството доказателства, не са налице други, установени по предвидения в закона ред доказателства за това, подсъдимият да е извършил престъплението по  чл.146, ал.1 от НК, освен изложеното в тъжбата от Г.. 


           ПО ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКОВЕ: 
          
         По отношение гражданският иск, предявен за причинени от подсъдимия неимуществени вреди с престъплението по чл.130, ал.1 от НК съдът се произнесе, обсъждайки отговорността и наказанието за именно това престъпление, за което Х. бе признат за виновен. По отношение на вторият предявен граждански иск от тъжителя – за обезщетяване на причинените от подсъдимия неимуществени вреди от престъплението по  чл.146, ал.1 от НК, съдът намира следното:  
         На основание чл.304 от НПК, подсъдимият Х. бе признат за невиновен в това, да е извършил претендираното с частната тъжба деяние по  чл.146, ал.1 от НК, поради което, предявеният и приет за съвместно разглеждане граждански иск, съответно в размер на 5000лв., ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното заплащане на сумите е недоказан по основание, поради което съдът го отхвърли.
             
            На осн. чл. 189 ал. 3 от НПК, съдът възложи направените в хода на производството по обвинението за престъпление, в което бе признат за виновен и направените от  гр. ищец разноски  по уваженият граждански иск  в тежест на подсъдимия.
              
                     По гореизложените съображения, съдът постанови присъдата си.
 
			                                
                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
 
 
 
 
 
 
 



      



