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ЗА ДА Е НАЛИЦЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 274 НЗ, НЕОБХОДИМО Е ДА Е
ИЗВЪРШЕНА ФАКТИЧЕСКА ДЕЯТЕЛНОСТ ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ГРУПА, КОЯТО СИ
ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НО НЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН, КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ИМЕННО ОТ
ГРУПА, КАКТО СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПО ЧЛ. ЧЛ. 70 НЗ

И 122, ал. 1 НЗ
Чл. 274 НЗ

Приетата от окр. съд фактическа обстановка за извършената дейност от жалбоподателите
Б. и И. във връзка с образуването на предприятие, което преследва частнокапиталистически
интереси, и го прикрили в кооперативна форма, осъществява състава на престъплението по чл.
122, ал. 1 НЗ. Неправилен е изводът на окръжния съд, че с тази си деятелност тези
жалбоподатели са образували и група по смисъла на чл. 274 НЗ. Окр. съд е приел именно, че те са
образували предприятие за осъществяване на свои частнокапиталистически интереси, като
прикриват това предприятие в кооперативна форма с цел да използуват преимуществата, давани
от народната власт за кооперацията. Такава деятелност осъществява престъпния състав на чл.
122, ал. 1 НЗ, а не състава на престъплението по чл. 274 НЗ. За да е налице престъпният състав на
чл. 274 НЗ, необходимо е да е извършена фактическа деятелност по образуването на група, която
си поставя за цел извършването на престъпления, но не на определено престъпление по
Наказателния закон, което се извършва именно от група, както е престъплението по чл. чл. 70 и
122 НЗ. Такъв е и случаят с жалбоподателите Б. и И. за образуваното от тях предприятие за
осъществяването на частнокапиталистически интереси, но прикрито в кооперативна форма.
Приложение би имал чл. 274 НЗ, ако при образуването на това предприятие двамата
жалбоподатели бяха си поставили за цел извършването и на други престъпления вън от това да
прикрият своето предприятие в кооперативна форма, а до такива изводи окр. съд не е стигнал, и
то правилно. Извършеното престъпление от двамата жалбоподатели по чл. 247 НЗ е отделен
случай на подправка на документ и то пак е във връзка с прикриването на предприятието,
образувано за осъществяване на частнокапиталистически интереси, прикрито в кооперативна
форма.


