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АКО МЕЖДУ ДЕЙЦИТЕ Е БИЛО ПОСТИГНАТО СГОВАРЯНЕ ДА ИЗВЪРШАТ
ОПРЕДЕЛЕН ГРАБЕЖ, БЕЗ ДА ОБХВАЩА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ ГРАБЕЖИ,
ДЕЯНИЕТО СЛЕДВА ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА ПО ЧЛ. 184, АЛ. 1 НК.

Чл. 184, ал. 1 НК

Дадената от съда правна квалификация на деянието по чл. 186, т. 1 НК е неправилна.
Този текст от закона изисква грабежът да бъде извършен от две или повече лица, сговорени да
вършат кражби или грабежи. Този елемент не е налице по отношение на подсъдимия Ж.
Установено е от фактическа страна, че между Ж. и останалите подсъдими се е постигнало
сговаряне да извършат грабежи само в дома на И. Р. Няма данни това сговаряне да обхваща и
извършването на други кражби и грабежи. При това положение Ж. ще следва да отговаря само за
обикновен грабеж по чл. 184, ал. 1 НК, макар между останалите съучастници да съществува
сговаряне да вършат кражби и грабежи и за които грабежът ще бъде квалифициран като такъв по
чл. 186, т. 1 НК.

Въздигнатият от закона квалифициращ елемент крие в себе си по-голяма обществена
опасност на деянието заради това, че замисълът у дейците е насочен да вършат множество
престъпления, от което несъмнено общественият ред е накърнен в по-голяма степен. Сговарянето
обаче да се извърши само един определен грабеж не носи тази повишена обществена опасност,
поради което и тази дейност следва да се квалифицира като обикновен грабеж по чл. 184, ал. 1
НК. Следва да се изтъкне обаче, че макар и да е бил извършен само един грабеж, при наличието
на сговаряне да се вършат кражби при грабежи квалифициращият елемент е налице и дейците
следва да отговарят по чл. 186, т. 1 НК.

Под "сговаряне" по смисъла на закона следва да се разбира постигане на съгласие между
най-малко две лица да вършат кражби или грабежи, без да е необходимо да се направят изрични
волеизяви и без да е нужно да се уточняват начинът, мястото и времето на сговарянето. То може
да бъде постигнато и чрез мълчаливи действия, стига безусловно да е подчертана решимостта у
дейците да извършат кражби или грабежи. Следователно тук на пръв план изпъква създаването на
група с цел да се вършат кражби и грабежи. Затова не е необходимо да са съгласувани основните
елементи на конкретно намислените кражби или грабеж. Практически невъзможно е да се
изисква от участвуващите в организираната група да са се договаряли за времето, мястото и
начина на извършването на намислените престъпления, нито да се търси у тях предварително
определен и изготвен план за извършването им. Да се тръгне по този път би значело неоправдано
да се ограничи понятието за организирана група.


