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ЗА ДА Е НАЛИЦЕ ГРУПА С КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННА ЦЕЛ ПО СМИСЪЛ НА ЧЛ.
70, АЛ. 1 НК, ДОСТАТЪЧНО Е ТЯ ДА СЕ СЪСТОИ И САМО ОТ ДВАМА ДУШИ, ЩОМ Е
УСТАНОВЕНО, ЧЕ ПОСЛЕДНИТЕ ОБЕКТИВНО И СУБЕКТИВНО СА АНГАЖИРАЛИ
ПРЕСТЪПНИЯ СЪСТАВ НА ВИЗИРАНИЯ ТЕКСТ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, ЗАКОНЪТ
СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ ИЗИСКВА ОБРАЗУВАНАТА ГРУПА ДА СЕ СЪСТОИ НЕПРЕМЕННО ОТ
ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ЛИЦА.

Чл. 70, ал. 1 НК
Чл. 18 НК

Данните по делото сочат, че двамата подсъдими са се обособили като група с
контрареволюционна цел, а именно тази, визирана в чл. 70, ал. 1 НК. Доказана е напълно също
така и започнатата контрареволюционна деятелност на подсъдимите.

Тази тяхна деятелност обаче е претърпяла неуспех, защото: първо, поради здравото
класово работническо чувство поканените работници отказали да влязат в групата им и на второ
място, поради бързата и ефикасна намеса на органите на ДС, които още в зародиша са разкрили
групата на подсъдимите, както се отбеляза вече и по-горе.

Деянието на двамата подсъдими се явява напълно завършено и доказано престъпление по
чл. 70, ал. 1 НК, по който текст следва да се квалифицира същото, а не както неправилно е счел
Ст. З. окръжен съд, че в случая се касае само за опит към престъпление по чл. 70, ал. 1 НК във
връзка с чл. 16, ал. 1 НК. За да постъпи така, окръжният съд види се е изходил от
обстоятелството, че двамата подсъдими, които са имали общност в умисъла, са искали да
организират по-голяма група или организация и че те двамата само не могат да бъдат считани за
такава група.

За да е налице група с контрареволюционна - цел по смисъла на чл. 70, ал. 1 НК,
достатъчно е тя да се състои и само от двама души, щом е установено, последните обективно и
субективно са ангажирали престъпния състав за визирания текст от Наказателния кодекс, законът
следователно не изисква образуваната група да се състои непременно от повече от две лица.


