
Две дела за домашно насилие разгледа съдът за два часа 
 
   
Две дела по Закона за защита от домашно насилие бяха разгледани вчера от 
Районен съд- Разград само в рамките на два часа. Първото от тях приключи със 
заповед за незабавна защита на 36-годишната М.Х. от Разград от съпруга й М.А.  
Жената потърсила помощ в Консултативния център по проблемите на домашното 
насилие към Центъра на НПО в Разград в края на декември след поредния тормоз 
вкъщи. Според жалбата на пострадалата, през 18-годишния брачен живот над нея 
многократно било упражнявано физическо и психическо насилие.  
   
Вчера затова в залата на съда свидетелства и скоро навършилият пълнолетие син на 
семейството. Пред магистратите момчето призна, че при последния случай на тормоз 
лично е предпазил майка си. По негови думи, баща му често се напивал и я 
заплашвал с бой или че ще я изхвърли през терасата.  
Не съм единственият, който пие. Човек се ядосва, теглихме заем заедно, пък само 
един плаща, каза в своя защита М.А.  
Малко по-късно със свое решение, съдът го задължи да се въздържа от домашно 
насилие, както и да започне да посещава специализирана програма. Отхвърлено 
беше искането на пострадалата съпругът й да бъде отстранен от семейното жилище 
и да му бъде забранено да приближава до местоработата й и местата за социални 
контакти.  
Второто производство беше гледано при закрити врати. То беше за упражнявано 
психическо насилие.  
Според справка в Интернет-страницата на съда в Разград, до края на тази седмица 
по ЗЗДН ще бъде гледано още едно дело. Това, както и броят на разгледаните в РРС 
подобни процеси, показва, че мерките по закона стават все по-популярни в региона 
ни.  
За три години и половина от приемането на ЗЗДН на 29 март 2005 г. в областта са 
влезли в сила над 60 заповеди за защита, а Центърът на НПО е предложил социални 
услуги и програми за възстановяване на над 100 жени-жертви на насилие, съобщи в 
края на 2008 г. председателят на организацията Георги Милков.  
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