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                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  №200

                                            гр. Сандански, 27.01.2020 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и седми януари, през две хиляди и двадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                              
             и при участието на секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.ч.х.д. № 347  по описа на съда за 2019 г. 


Въз основа на Закона и доказателствата по делото


ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА  К. Х. Х.,  роден на 29.05.1968г. в град XXXXXXXXX, с постоянен адрес град XXXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX, българин, български гражданин, със средно образоване, женен, неосъждан, работи като търговски представител във „XXXXXXXXXX“ ООД – град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това,   че  на 14.12.2018г.  около 17.15 в град XXXXXXXXXX, на у,лица „XXXXXXXXXX“, пред блок №XX  е причинил на Б. Н. П. с  ЕГН XXXXXXXXX и постоянен адрес в град XXXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX лека телесна повреда, изразяваща се в  разстройство на здравето извън случаите  по чл.128 и чл.129 от НК – травматично руптура /разкъсване/  на тъпанчева мембрана на дясното ухо и подкожен хематом /кръвонасядане/ с размери 15/8см. в областта на лявата ингвинална гънка - 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 1500 / хиляда и петстотин/ лева.

ОСЪЖДА  К. Х. Х., с постоянен адрес град XXXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX,  ЕГН XXXXXXXXX да заплати на  Б. Н. П. с  ЕГН XXXXXXXXXX и постоянен адрес в град XXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX сумата от 1500.00/хиляда и 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 – 14.12.2018г. -  до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ  гражданския иск в останалата му част до предявения размер  от 10 000/десет хиляди/ лева , като неоснователен.


ОСЪЖДА  К. Х. Х., с постоянен адрес град XXXXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX,  ЕГН XXXXXXXX да заплати на  Б. Н. П. с  ЕГН XXXXXXXXX и постоянен адрес в град XXXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX сумата от 412,00 /четиристотин и дванадесет/ лева, представляваща сторени по делото  разноски за възнаграждение на вещо лице и заплатена държавна такса, както и сумата от 800,00 /осемстотин/ разноски за адвокатско възнаграждение. 

ОСЪЖДА К. Х. Х., с постоянен адрес град XXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX,  ЕГН XXXXXXXXXXXX  да заплати държавна такса върху уважената част на предявеният граждански иск в размер на 60.00 /шестдесет/ 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 200 от 27.01.2020г. по НЧХД N 347/2019г. по описа на СРС

Производството е образувано  по внесенa от Б. Н. П. от град XXXXXXXXX в СРС частна тъжба срещу К. Х. Х.  от град XXXXXXXXXX за  престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. 
С определение на съдията докладчик Х. е предаден на съд за престъпление, както следва: 
За това,  че  на 14.12.2018г., около 17.15 часа,  в град XXXXXXXXX, на улица „XXXXXXXXX“, пред блок №XX е причинил на Б. Н. П., ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес в град XXXXXXXXXX, улица „XXXXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX  лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън посочените в чл.128 и чл.129 от НК – травматична руптура на дясна тъпанчева мембрана, подкожен хематом с морав цвят и размери 15/8см в областта на лявата ингвинална гънка - престъпление по чл.130, ал.1 от НК.
С тъжбата П.  е предявил и граждански иск за обезщетяване на причинените  с извършеното от Х. престъпление по чл.130, ал.1 от НК неимуществени вреди – претърпени болки и страдания  -  за сумата от 10 000 /десет хиляди/, ведно с лихвата върху тази сума за периода от датата на увреждането – 14.12.2018г. до изплащане на обезщетението;
Съдът е приел тъжбата за редовна и допустима и е насрочил делото за разглеждане в съдебно заседание, като е допуснал за  съвместно разглеждане с повдигнатото  обвинение и предявеният граждански иск. 
В съдебно заседание частният тъжител Б. П. се явява лично и с адв.Н. с  пълномощно по делото.
В съдебно заседание подсъдимият Х., редовно призован  се явява лично и с адвокат А.  с пълномощно по делото.
В хода на съдебните прения, повереникът на частният тъжител поддържа повдигнатото срещу подсъдимия обвинение. Счита, че същото е доказано както от обективна така и от субективна страна,  иска съдът да признае подсъдимият за виновен в извършването му,, съответно да приложи разпоредбата на чл.78а от НК, като го освободи от наказателна отговорност и му  наказание при баланс на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства.  Посочва, че с оглед приетата за установена фактическа обстановка и доказаното обвинение, съдът следва да приеме, че предявеният граждански иск е  основателен и доказан, поради което и следва да осъди подсъдимият да заплати обезщетение за причинените вреди, в пълният претендиран размер.  
В хода на съдебните прения, защитникът на подсъдимия Х. пледира за оправдаване на подзащитния  по повдигнатото обвинение. Пледира за недоказаност на обвинението, за липса на връзка между претендираните от частното обвинение действия и настъпилия резултат. Оспорва се и достоверността на събраните гласни доказателства, съответно – пледира се недоказаност на обвинението от обективна страна. Навеждат се доводи и за наличието на неизбежна отбрана – в случай че съдът приема изложената в тъжбата фактическа обстановка за установена. Иска се от съда, след като оправдае подсъдимия да отхвърли предявеният граждански иск като неоснователен. 
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 няма какво да добави. В последната си дума заявява, че не се признава за виновен. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:
 
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимия К. Х. Х. е  роден на 29.05.1968г. в град XXXXXXXXX, с постоянен адрес град XXXXXXXXX, улица „XXXXXXXX“ №XX, ет.XX, ап.XX, българин, български гражданин, със средно образоване, женен, неосъждан, работи като търговски представител във „XXXXXXXXX“ ООД – град XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX.
Подсъдимият и тъжителят П. живеят в една жилищна сграда – блок с административен дарес – град XXXXXXXX, улица „XXXXXXXX“ №XX. В блока има общо 12 апартамента, в които живеят 12 отделни семейства. Сградата разполага с пет гаража и пет паркоместа пред блока. Зад блока също има пространство за паркиране. От своя страна подсъдимият Х. и неговото семейство използват общо пет автомобила – три лични и два служебни – на Х. и съпругата му. Тъй като семейството на Х. е от трима души – той, съпругата му и синът им – то естествено същите не могат в един и същ момент да ползват и петте автомобила на тяхно разположение, при което в повечето време два или три от автомобилите са паркирани пред блока. Предвид ограниченият брой места за паркиране между живущите в блока понякога възниквали конфликти, като основно претенциите били към подсъдимият Х. и семейството му, с оглед обстоятелството, че повечето места пред блока обикновено били заети от техни автомобили. 
На 14.12.2018г. тъжителят П. се прибирал вкъм дома си около 17.15 часа. Пред блока забелязал подсъдимият Х. и съпругата му – свидетелката Р. Х., които товарели багаж в един от автомобилите си. Тъй като предстояли почивни дни и видял, че три от другите автомобили на Х. и семейството му са паркирани пред блока тъжителят П. направил забележка на Х.. Поискал от същия да не остава паркирани автомобилите си пред блока, след като ще отсъства за по-дълго време.  Забележката ядосала Х. и между него и тъжителя започнал словесен конфликт. Х. се приближил до П. и му манесъл удар с лявата ръка в областта на главата, като ударът попаднал върху дясното ухо на тъжителя.  Почти едновременно с това Христов нанесъл и удар с крак в слабините на П.. В този момент съпругата на П., която била на прозореца на кухнята заедно с внучките си – едната от окито свидетелката М. Б. -  се развикала, като поискала от съпругата на Х. да прекрати конфликта. Х. казала на мъжа си – подсъдимият Х. да си тръгват, двамата се качили в автомобила и потеглили. П. се прибрал у дома. Установил, че има проблем със слуха в дясното ухо и синини по слабините. С внучка му – свидетелката М. Б. – посетили спешна помощ в град XXXXXXXX, но там отказали да им помогнат. Предвид обстоятелството, че следващите два дни били почивни П. посетил съдебен лекар и специалист УНГ в първия работен ден – на 17.12.2018г. Извършилият преглед съдебен лекар издал медицинско свидетелство №94/17.12.2018г.,в което описал като констатирани увреждания – травматична руптура на дясна тъпанчева мембрана, подкожен хематом с морав цвят с размери 15/8см. в областта на лява ингвинална гънка. Извършилият преглед специалист УНГ издал амбулаторен лист №3012/17.12.2018г. в който описал  - отоскопия – дясно ухо, травматична руптура на дясна тъпанчева мембрана с диаметър около 3 милиметра, обхващаща долно задната част на мембраната. Предвид продължилите болки в ухото и ограничената възможност на слуха на дясното ухо П. посетил специалист УНГ на 19.12.2018г. в град XXXXXXXXXXX. Издаденият лабораторен лист описва идентично увреждане на дясното ухо – Травматична руптура на дясна тъпанчева мембрана в задно-дорният квадрант.
По подадена от П. жалба в РУ XXXXXXXXXXX било образувано досъдебно производство с №24/2019г. по описа на РУ XXXXXXXXXXX. С постановление от 29.05.2019г. на наблоюдаващият производството прокурор същото било спряно, с мотив, че причинената на П. телесна повреда е такава по смисъла на чл.130 от НК и се преследва то частен ред. След получаване на съобщението за спиране на производството П. депозирал тъжбата в РС Сандански. 
 В хода на съдебното производство бе назначена съдебно – медицинска експертиза, заключението по която бе прието. От същото се установява, че П. е получил кръвонасядане в областта на лява ингвинална гънка и травматично ракъсване на тъпанчевата мембрана на дясното ухо. Според вещото лице първото увреждане по медико-биологичен признак представлява причиняване на болка и страдание, докато разкъсването на тъпанчевата мембрана вещото лице определя като временно разстройство на здравето, неопасно за живота, предвид настъпилото заздравяване на  мембраната. Вещото лице също така посочва, че констатираните и описани увреждания е възможно да бъдат получени по начина, описан в тъжбата.   

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства –обясненията на подсъдимия Х. в една част, показанията на съпругата му – свидетелката Р. Х. – също в една част – показанията на свидетелите М. П., М. Б. и С. М., проведената очна ставка между свидетелките Х. и П., заключението на вещото лице по приетата съдебномедицинска експертиза, медицинско свидетелство  № 94/17.12.2018г.; амбулаторен лист от №3012/17.12.2018 г. и амбулаторен лист 3239/19.12.2018 г.; съобщение по чл. 50 и чл. 81  от НПК, ведно с постановление за спиране на наказателното производство на прокурор от Районна прокуратура – Сандански, справка от НБД при РС Сандански с рег.№ 908/16.10.2019 г. за роднинските връзки на подсъдимия К. Х., справка от АЙС КАТ за регистрации на МПС на името на подсъдимия Х. и неговите близки с № 000-8189/18.09.2019 г., справка за съдимост на подсъдимия Х. с № 708/16.10.2019 г., 2 бр. рецептурни бланки, една от УНГ гр. XXXXXXXXXX и втората от д-р Л. Г. УНГ-гр. XXXXXXXXX, Справка от началника на РУ XXXXXXXXXX с УРИ №339000-9936/04.11.19 година. 
Съдът кредитира обясненията на подсъдимия и показанията на неговата съпруга относно времето и мястото на конфликта и участващите в него. В тази им част същите се подкрепят и от показанията на свидетелките П. и Б.. Така безспорно е, че именно на 14.12.2018г. около 17.15 часа пред блок №XX на улица „XXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXX между подсъдимият и тъжителят П. е възникнал конфликт. Съдът приема, че липсва противорачие между събраните доказаталства и относно причината за конфликта – а именно – паркирането на автомобили, ползвани от подсъдимия  и семейството му пред жилищната сграда на блок №XX. Според съда липсва спор и относно естеството на получените от П. увреждания – а именно – разкъсване на тъпанчева мембрана на дясното ухо  - което е причинило временно разстройство на здравето, неопасно за живота - и кръвонасядане – хематом – в областта на лява ингвинална гънка, причинило на П. болка и страдание. Спорни са механизма на получаване на уврежданията – предвид обясненията на подсъдимия и неговата съпруга и доводите на защитника на подсъдимия – и конкретните действия на всеки един от двамата – тъжител и подсъдими – във връзка с установяването на необходимия от субективна страна елемент на вината. 
Съдът приема, че в тази им част обясненията на подсъдимия и показанията на неговата съпруга са израз единствено на защитната му теза и в противоречия с обективно осъщественото от фактическа страна, поради което и реши да не кредитира същите. Така в противоречие с логиката се твърди, че тъжителят, който е с петнадесет години по възрастен от подсъдимия, значително по-дребен – повече от десет сантиметра по-нисък и повече от петнадесет килограма по-лек – обстоятелства лично възприети от съда – е инициирал физически конфликт – посегнал – при условие, че е било повече от ясно, че изхода от такъв конфликт би бил неблагоприятен за него – както се и случва в действителност. Подобно действие от страна на тъжителя е и в противоречие с е установеното за същия като член на обществото – без противоправни прояви, без данни за прояви на физическо насилия или предизвикване на конфликти. От другата страна имаме – както вече бе посочено – един значително по-млад и по едър човек, който въпреки многобройните забележки от живущите в блока – продължава да не се съобразява с тяхното мнение, паркирайки автомобили, които не използва постоянно по начин, който пречи на останалите. 
Така изложеното мотивира съда да приеме, че в обясненията си подсъдимия и в показанията си неговата съпруга – се опитват да представят фактическа обстановка, която е в интерес на подсъдимия, но не отговаря на действителността. Косвена подкрепа за това е и резултата от проведената очна ставка между Х. и П., в която Х. заявява, че не е вярно това, което П. и е казала и което тя е казала, на въпроса на съда, дали заявеното от П., че Х. е ударил П. е истина. Едва на директен въпрос от съда, дали П. е посегнал на Х., Х. отговаря, че е посегнал. 
При така установената липса на достоверност на показанията на Х. и обясненията на Х.  в тази им част, съдът намира, че по аргумент на противното – а и доколкото са последователни, свързани и подкрепени от останалите доказателства, включително тази за получените от П. увреждания  - следва да се даде вяра на показанията на свидетелите П. и Б. относно протичането на конфликта – и на показанията на същите свидетелки и на свидетеля М. – за отношенията между живущите в блока, възникналите конфликти и личността на всеки от двамата участници – тъжител и подсъдим. 
Именно и предвид изложеното относно достоверността на събраните гласни доказателства и връзката им с приетата от съда за обективно установена фактическа обстановка, съдът приема, че подсъдимият Х. на 14.12.2018г., около 17.15 часа пред блок №XX, на улица „XXXXXXXXX“ в град XXXXXXXXXX е нанесъл удар с ръка в областта на дясното ухо на тъжителя П. и  с крак в слабините, при което му е причинил  телесна повреда извън посочените в чл.128 и чл.129 от НК – временно разстрайство на здравето, неопасно за живота и болка и страдание. 
Неоснователни към изводите на съда за установената фактическа обстановка са доводите на защитника за начина, по който може да се причини описаната телесна вреда – разкъсване на тъпанчева мембрана, както и доводите за причиняването на вредите при неизбежна отбрана. Относно липсата на каквито и да е достоверни доказателства за наличието на неизбежна отбрана – изискваща пряко е непосредствено нападение от страна на П. – съда вече изложи доводи, при обсъждането на доказателствата. По отношение начина на причинавяне на разкъсване на тъпанчева мембрана – действително, вещото лице посочи, че по-вероятно е такава травма да се причини при удар с отворена ръка – /шамар/, отколокто с юмрук, но не изключи възможността, дори и с юмрук да бъде постигнато  установеното увреждане. Това, заедно с данните за самата увреда като време на причиняването – установява се, че такава травма подлежи на самостоятелно възстановяване във времето за непродължителен период от време – изключват възможността, увредата да е резултат от друго действие, а не от удара, нанесен от подсъдимия. Абсурдно е според съда да се твърди и обсъжда самонараняване, най-малкото, защото същото би следвало да е е причинено във времето от конфликта – 14.12.2018г.  – до първия преглед на П. -17.12.2018г. 
Съдът приема за неоснователни и доводите на защитата, че кръвонасядането в лява ингвинална гънка П. си и причинил сам, посягайки към Х.. Както вече бе посочено, съдът не приема, че П. е предприел каквито и да е физически действия по отношение на Х.. Още по-малко при приетото от съда нанасяне на удар от страна на Х. към П. – може да се приеме, че същият, вместо да се отдръпне – както би реагирал инситктивно – би се приближил, хвърлил към Х., при което да се самонарани. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:
           
  При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият К. Х.   е ВИНОВЕН в извършването на престъпление по чл. 130, 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 14.12.2018 г. в град XXXXXXXXXX, пред жилищен блок на улица „XXXXXXXXX“ №XX е  причинил на Б. Н. П. от град XXXXXXXXXXX  лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота – разкъсване на тъпанчева мембрана на дясното ухо – чрез нанасяне удар с юмрук в областта на дясното ухо - и кръвонасядане с размери 15/8 см. на лява ингвинална гънка – чрез нанасяне на удар с крак в слабините. 

   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 ръка и крак пострадалият П. е получил  посочените увреждания.  Същите, съгласно приетата по делото съдебно медицинска експертиза   установяват лека телесна повреда по смисъла на ал.1 от чл.130 от НК, а именно – временно разстройство за здравето, неопасно за живота. Описаното второ увреждане –кръвонасядане – хематом- в областта на лява ингвинална гънка по своя критерий представлява причиняване на болка и страдание – т.е. телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.2 от НК. Доколкото обаче е налице установено и доказано увреждане по ал.1 на същия член, съдът приема, че наличието на по-тежко – и от медицинска гледна точка и като оридически критерий – увреждане поглъща по-лекото такова. 
    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  фактическата обстановка, изложена в тъжбата в съществените й части – време, място и начин на извършване на деянието  се   доказа в хода на съдебното следствие.  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 подсъдимият  Х.  при наличието на изискуемия за съставомерността на деянието умисъл. Състава на конкретното престъпление изисква умисъл – пряк или евентуален – за причиняване на вредоносния резултат. Съдът приема, че по отношение причиненото ракъсване на тъпанчевата мембрана на дясното ухо  подсъдимият Х. е действал с евентуален умисъл. Същият не е целял насстъпването на именно този резултат, но е приемал и се е съгласявал с получаването на такъв резулатат от неговите действия, доколкото същият е предвидим и вероятен. Съдът приема, че по отношение на другото увреждане -  причиняването на кръвоизлив, придружен с болка и страдание – подсъдимият е действал с пряк умисъл. Доколкото самото кръвонасядане не е разстройство на здравето, в случая резултат от нанесения удар е болка и страдание, които несъмнено Х. е целял с нанасянето на удар. 
 Както вече бе посочено при обсъждане на доказателствата, неоснователните са доводите на защитата за действие при неизбежна отбрана, което е пряк резултат от обстоятелството, че съдът не кредитира обясненията на подсъдимия и показанията на неговата съпруга за това, тъжителят П. да е посегнал на Х., предизвиквайки защитни действия от страна на същия. Напротив, съдът приема, че Х. е действал при ясен умисъл и представа за извършеното, като наличието на раздразнение от отправената от П. забележка не доказва и дори предполага наличието на афект – емоционален и още по-малко физиологичен. 
За пълнота съдът намира за необходимо да посочи, че не кредитира и обясненията на подсъдимия и показанията на съпругата му в частта, в която се твърди, че П. е отправял обиди и псувни по техен адрес, като основание за реакцията на Х.. Нито един от двамата не посочи конкретни изрази, използвани от П., което да представляват псувня или обида. Свидетелката Х. единствено дава примерни изрази „Да му еба майката, пак ли паркирате пред блока, няма ли да се научите… мишоци“, като следва да се наблегне, че липсва пряко отправена псувня към подсъдимия и семейството му. Единствено определението „мишоци“ би могло да бъде ценено като обида в контекста – при условие че е доказано отправянето му от П.. Дори и при така отправена обида обаче съдът на приема, че реакцията на подсъдимия с физическо насилие е съответна като интензитет и характер.   
         
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. При така установеното, съдът прие, че подсъдимият Х.   следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание над предвидения в закона минимум – а именно в  размер от 1500 лева, предвид установения баланс  на смекчаващи и отегчаващите вината обстоятелства –  от една страна чистото съдебно минало, липсата на данни за други противообществени прояви, наличието на отправена забележка от пострадалия, с която макар и основателна – е предизвикал подсъдимия – от друга страна -  имотното и семейно положение на подсъдимия -  предпоставящо наказание над предвидения в закона минимум, извършването на престъплението на обществено място, пред близки на пострадалия, една от които малолетна, причината за оттправяне на забележката. 

       Като взе предвид факта на авторство на деяние по чл.130, ал.1 от НК  и вината на подсъдимия Х., съдът счита предявеният от гражданският ищец П.  граждански иск за обезщетение на неимуществени вреди в резултат на това престъпление,  за доказан по основание. С извършеното на 14.12.2018г.  деяние по чл.130, ал.1 от НК подсъдимият е причинил 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, поради което, като взе предвид  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 1 500лв., ведно със законната лихва, считано от датата на деянието, поради което уважи иска в този размер, а за разликата до предявеният размер от  10000лв., искът бе оставен без уважение като неоснователен.

           ПО ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКОВЕ И РАЗНОСКИТЕ: 
          
         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.  признат за виновен. 
             
            На осн. чл. 189 ал. 3 от НПК, съдът възложи направените в хода на производството раноски, предвид признаването му за виновен по повдигнатото обвинение,  включително и  направените от  гр. ищец разноски  по уваженият граждански иск  в тежест на подсъдимия.
              
                     По гореизложените съображения, съдът постанови присъдата си.
 
			                                
                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 


