
РЕШЕНИЕ № 485 ОТ 18.05.1964 Г. ПО Н. Д. № 261/1964 Г., II Н. О. НА ВС

ЧЛЕН 185, Т. 1 НК Е КВАЛИФИЦИРАН СЪСТАВ НА ЧЛ. 184, АЛ. 1 НК.
КВАЛИФИЦИРАЩ ЕЛЕМЕНТ Е НЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОРЕДИЦА ОТ КРАЖБИ ИЛИ
ГРАБЕЖИ, А НАЛИЧИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРАЖБИ
ИЛИ ГРАБЕЖИ.

Чл. 185, т. 1 НК във връзка с чл. 184 НК

По делото не се спори, че на 11.XII.1963 г. към 22,30 часа в с. Ц., С. окръг, подсъдимите
Д. и И. са ограбили Н. М., а се атакува присъдата досежно квалификацията на деянието, като
защитниците на двамата подсъдими поддържат, че извършеното деяние е следвало да бъде
квалифицирано по чл. 184, ал. 1 НК, а не по чл. 185, т. 1 НК, както е приел съдът.

Развитите от защитата на подсъдимите оплаквания са неоснователни. Както и друг път се
е произнасял Върховният съд, за да е налице организирана група за извършване на грабежи, е
необходимо съучастниците преди пристъпване към извършване на престъплението да са
съгласували основните моменти на подготвяното престъпление, да са се договорили за времето,
мястото и начина на извършване на престъплението и да са взели мерки за осуетяването или
затрудняването разкриване на деянието. Всички изброени елементи на организираната група в
конкретния случай са налице, поради което окръжният съд обосновано и законосъобразно е
приел, че е налице деяние по чл. 185, т 1 НК, а не обикновен грабеж по чл. 184, ал. 1 НК.

Доводът на защитата, че щом на подсъдимите се търси отговорност само за един грабеж,
чл. 185, т. 1 НК е неприложим, тъй като този текст имал пред вид само случаите, когато са
извършени поредица от кражби или грабежи, е неоснователен и правно неиздържан. Член 185, т.
1 НК е квалифициран състав на чл. 184, ал. 1 НК квалифициращ елемент е не извършването на
поредица от кражби или грабежи, а наличието на организирана група извършване на кражби или
грабежи, която може да извърши и само един грабеж.


