РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг
Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.
Пореден
№

Дата на заседание

1

ЗЗ/РЗ от 2.7.2018
Дата на обявяване:
2.7.2018

2

ЗЗ/РЗ от 4.7.2018
Дата на обявяване:
4.7.2018

3

ЗЗ/РЗ от 10.7.2018
Дата на обявяване:
10.7.2018

Вид №/г. на дело

ГрД № 546/2018

ГрД № 546/2018

НОХД № 205/2018

Докладчик

Докладчик: ЙОХАН
МИРОСЛАВОВ
ДЖЕНОВ

Докладчик: ВИОЛЕТА
ГРИГОРОВА
НИКОЛОВА

Докладчик: ВИОЛЕТА
ГРИГОРОВА
НИКОЛОВА

Мотиви за отвода
О П Р Е Д Е Л И : На основание
чл. 22, ал. 2 във връзка чл. 22,
ал. 1, т. 6 от ГПК съдиятадокладчик ЙОХАН ДЖЕНОВ се
ОТВЕЖДА от разглеждане на
гр.д. № 546 по описа на
Червенобрежки районен съд за
2018 година. Делото да се
докладва на Председателя на
ЧРС за определяне на нов
съдия-докладчик. РАЙОНЕН
СЪДИЯ:
На основание чл. 22 ал.2 вр. ал.1
т.6 ГПК Председателя на
четвърти граждански състав –
съдия Виолета Николова СЕ
ОТВЕЖДА от разглеждането на
гр.д.№546/2018г. по описа на РСЧервен бряг. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № гр.Червен
бряг, 10.07.2018г. Червенобрежки
Районен съд, четвърти
наказателен състав, в закрито
заседание на десети юли през
две хиляди и осемнадесета
година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА
НИКОЛОВА като разгледа
докладваното от съдията
Николова НОХД №205 по описа
за 2018г. на Районен съд –
гр.Червен бряг и на основание
данните по делото и закона, за
да се произнесе, взе предвид

Имена на новия
докладчик

ВИОЛЕТА
ГРИГОРОВА
НИКОЛОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг
Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.
Пореден
№

Дата на заседание

Вид №/г. на дело

Докладчик

Мотиви за отвода
следното: Производството е
образувано по обвинителен акт
на Районна прокуратура-Плевен
и изпратено по компетентност на
основание Определение
№64/27.06.2017г. по НЧД №
623/17г. по описа на ВКС с
прилагане на чл. 43 т.1 НПК.
Съдията докладчик установи, че
в отделни етапи на досъдебното
и съдебното производство по
делото участие е взел съпругът
на съдията – прокурор от
Районна прокуратура - Плевен.
Съдът счита, че са налице
условията на чл.29, ал.1 т.7 НПК.
Съгласно тази разпоредба не
може да участва в състава на
съда, който е съпруг на прокурор
по делото. Ето защо съдът
приема, че следва да се отведе
на основание чл.29, ал.1 т.7 вр.
т.3 НПК. Наличието на роднински
отношения между съдията и
прокурор по делото е достатъчно
основание по силата на чл. 29,
ал. 1, т. 7 от НПК да се смята, че
той не би могъл да бъде
непредубеден при разглеждането
на делото. Такава е константната
практика на ВКС. Не само
страните в процеса, но и
обществото трябва да бъде
убедено, че делото се разглежда

Имена на новия
докладчик

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг
Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.
Пореден
№

4

Дата на заседание

ЗЗ/РЗ от 13.7.2018
Дата на обявяване:
13.7.2018

Вид №/г. на дело

НОХД № 205/2018

Докладчик

Докладчик: ЙОХАН
МИРОСЛАВОВ
ДЖЕНОВ

Мотиви за отвода
от независим и безпристрастен
съд, създаден в съответствие с
изискванията на чл. 6 от
ЕКПЧОС. С оглед на
гореизложеното и за да се
избегне всяко съмнение у
страните относно обективността
и безпристрастността на
решаващия орган по делото
следва съдията – докладчик
Виолета Николова да се
самоотведе и делото да бъде
преразпределено на друг
докладчик. Водим от горното,
съдът ОПРЕДЕЛИ: Председателя
на четвърти наказателен състав
– съдия Виолета Николова СЕ
ОТВЕЖДА на основание чл.29,
ал.1 т.7 вр.т.3 НПК от
разглеждането на НОХД
№205/2018г. по описа на РСЧервен бряг. Определението не
подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
О П Р Е Д Е Л И : ; На основание
чл.29, ал.2 от НПК и по реда на
чл.31, ал.1 от НПК съдиятадокладчик ЙОХАН ДЖЕНОВ се
ОТВЕЖДА от разглеждане на
НОХ.д.№ 205 по описа за 2018 г.
на Червенобрежки районен съд.
Делото да се докладва на
Председателя на ЧРС за
определяне на нов съдия-

Имена на новия
докладчик

ВИОЛЕТА
ГРИГОРОВА
НИКОЛОВА

РЕГИСТЪР
НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг
Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела
от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.
Пореден
№

Дата на заседание

5

ЗЗ/РЗ от 16.7.2018
Дата на обявяване:
16.7.2018

6

ЗЗ/РЗ от 17.7.2018
Дата на обявяване:
17.7.2018

7

ЗЗ/РЗ от 30.7.2018
Дата на обявяване:
30.7.2018

Вид №/г. на дело

НЧХД № 215/2018

НЧХД № 215/2018

НЧХД № 215/2018

Докладчик

Докладчик: ХРИСТО
ВИТКОВ ПЪРВАНОВ

Докладчик: ВИОЛЕТА
ГРИГОРОВА
НИКОЛОВА

Докладчик: ЙОХАН
МИРОСЛАВОВ
ДЖЕНОВ

Мотиви за отвода
докладчик. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
О П Р Е Д Е Л И: Съдия Х.
Първанов се отвежда от
разглеждане на ЧХД № 215/18г.
по описа на РС-Ч. бряг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Председателя на четвърти
наказателен състав – съдия
Виолета Николова СЕ ОТВЕЖДА
на основание чл.29, ал.2 НПК от
разглеждането на НЧХД
№215/2018г. по описа на РСЧервен бряг.
О П Р Е Д Е Л И : ; На основание
чл.29, ал.2 и по реда на чл.31,
ал.1 от НПК съдията-докладчик
ЙОХАН ДЖЕНОВ се ОТВЕЖДА
от разглеждане на НЧХД № 215
по описа на Червенобрежки
районен съд за 2018 година.
Делото да се докладва на
Председателя на ЧРС за
определяне на нов съдиядокладчик. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Имена на новия
докладчик

