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ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ СЪСТАВА НА ЧЛ. 185, Т. 1 НК НЕ Е НЕОБХОДИМО
ПОДСЪДИМИТЕ ДА СА СЕ НАГОВОРИЛИ ДА ИЗВЪРШАТ МНОЖЕСТВО КРАЖБИ ИЛИ
ГРАБЕЖИ. ДОСТАТЪЧНО Е, ЧЕ ТЕ СА СЪЗДАЛИ ГРУПА С ЦЕЛ ЗА ГРАБЕЖ. СЪСТАВЪТ
СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА ОСЪЩЕСТВЕН И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДЕЙНОСТТА ИМ СЕ Е
ОГРАНИЧИЛА В ИЗВЪРШВАНЕТО САМО НА ЕДИН ГРАБЕЖ.

Чл. 185, т. 1 НК

Първоинстанционният съд правилно е квалифицирал деянието по чл. 105 във връзка с чл.
185, т. 1 НК.

Правилно съдът счита, че са налице и условията на чл. 185, т. 1 НК. За осъществяването
на този текст е достатъчно грабежът да е извършен от две или повече лица, които предварително
са се споразумели да извършват кражби или грабежи. Същественото в случая е предварителният
сговор, който обособява подсъдимите в организирана група, която си поставя такава цел. Това е,
което разграничава квалифицирания грабеж по чл. 185, т. 1 от обикновения грабеж по чл. 184,
извършен от няколко съучастници. При това няма значение дали подсъдимите са си поставили за
цел да извършат множество кражби или грабежи, или са се споразумели да извършат и са
извършили само един грабеж. Обстоятелството, че в текста думите "кражби" и "грабежи" са
употребени в множествено число, не дава основание да се приеме, че волята на законодателя е
била да запази приложението на този състав само за случаите, когато подсъдимите са се
наговорили да извършат много кражби или грабежи. Смисълът на текста е, че не е необходимо
споразумението да се отнася за конкретно определен грабеж, а е достатъчно подсъдимите
предварително да са се споразумели, да са създали група с цел да вършат въобще "кражби или
грабежи" независимо от това, че в своята дейност те са се ограничили в извършването само на
един грабеж.

В конкретния случай двамата подсъдими предварително са се споразумели като група да
ограбят някого, неопределено кого, и да си набавят по такъв начин суми - около 11 000 лв., с
които да закупят мотоциклет. С това те напълно са осъществили състава на чл. 185, т. 1, защото
са създали група, която си поставя за цел да се сдобие с пари - около 11 000 лв., чрез грабеж.


