
ОТГОВОРИ НА КАЗУС № 2: 

1. Деянието, извършено от Радослав Ненов, следва да се квалифицира като такова по 
чл.124, ал.1, предложение трето  от Наказателния кодекс - причиняване на смърт по 
непредпазливост, вследствие на умишлено причинена лека телесна повреда. Удареният 
от Ненов шамар на пострадалия му е причинил болка, а черепно-мозъчната травма 
/причинила смъртта/  е резултат от удара на главата при падането на тялото върху пода. 
За самото падане в резултат на шамара  очевидно е допринесло и състоянието на 
алкохолно опиянение, в което се е намирал пострадалия. 

2. Деянието на Яне Тричков следва да се квалифицира като една телесна повреда – 
избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето, по смисъла на чл.129 
от НК. По второто обвинение подсъдимият следва да бъде признат за невинен и 
оправдан. 

3. След като прокурорът е внесъл обвиненията срещу двамата подсъдими с един и същи 
обвинителен акт,  а едно от обвиненията е по чл.116 от НК, делото е подсъдно на 
окръжен съд като първа инстанция – чл.35, ал.2 от НК. 

4. Съгласието на частната обвинителка и гражданска ищца Николчева не е необходимо, за 
да сключи споразумение Яне Тричков с прокурора преди приключване на съдебното 
следствие в съдебната фаза на процеса, тъй като тя няма процесуално качество по 
повдигнатите срещу Тричков обвинения. Съдът не следва, обаче, да одобри сключването 
на такова споразумение, тъй като то противоречи на закона – подсъдимият Тричков не е 
нанесъл две средни повреди, каквото му е повдигнатото обвинение, а само една, т.е. би 
противоречало на закона да бъде признат по двете му повдигнати обвинения. 

5. След като съдът е приел за съвместно разглеждане предявеният от Елена Николчева 
граждански иск, без да е била предявена претенция за лихви, тази претенция не може 
да бъде предявена едва при съдебните прения, респ. съдът не може да се произнася по 
нея. Искането за присъждане на разноски, обаче, може да бъде направено по време на 
съдебните прения и следва да бъде уважено. 

 


