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МАЛОЛЕТНИЯТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НИТО СЪУЧАСТНИК ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.
18 НК, НИТО УЧАСТНИК В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 104, АЛ. 2, Т. 5 НК ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ. 183, Т. 4 НК, ПО ЧЛ. 106, АЛ. 4 НК ИЛИ ПО ЧЛ. 172, АЛ. 2, Т. 4 НК НА НАКАЗАТЕЛНО
ДЕЕСПОСОБНИ ЛИЦА, КАТО "НЕКОЛЦИНА" ИЛИ "ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА".

ВЪВ ВСИЧКИ ТЕЗИ СЛУЧАИ ЗАКОНЪТ ИМА ПРЕД ВИД НАКАЗАТЕЛНО
ДЕЕСПОСОБНИ - ГОДНИ СУБЕКТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, КАКВИТО НЕ СА
МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА.

Чл. 14 във връзка с чл. 18, чл. 104, ал. 2, т. 5 и чл. 183, т. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 172, ал. 11,
т. 4 НК

Народният съд е приел за установено, че Т. С., с когото е действувал подсъдимият В. О.
при опита да бъде изнасилена С. Г., по време на извършване на деянието навършил 14 г., т. е. е
бил малолетен. Въпреки това съдът по същество в нарушение на чл. 14 и чл. 172, ал. 2, т. 4 НК е
приел, че е съставомерна по последния текст деятелността, която е извършил вменяемият
подсъдим В. О. с невменяемия Т. С., изразена в опит да бъде изнасилена С. Г. от "неколцина".
Нарушението на материалния закон е особено съществено. Съучастието по смисъла на чл. 18 НК,
както и квалифицираните случаи на съучастие, каквито представляват случаите по чл. 104, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 183, т. 4, по чл. 106, ал. 4 и по чл. 172, ал. 2, т. 4 НК и др. такива, когато се
касае до извършване на престъпление от неколцина или от организирана група, предлага винаги
вменяеми субекти на престъпното деяние. Това е така, защото при обикновеното съучастие, а при
случаите на организирана група или неколцина с необходимо наличието на общ умисъл, на
предварително уговаряне или предварително постигнато съгласие, насочено към осъществяване
на намисленото престъпно деяние. А умишлено може да действува само вменяемият деец.
Съгласно чл. 14, ал. 1 НК малолетният, ненавършил 14 години, се счита за невменяем. И понеже
"съучастникът" на подсъдимия по времеизвършване на деянието е бил малолетен, той е
наказателно недееспособен, негоден субект по смисъла на Наказателния кодекс да извърши
престъпление нито самостоятелно, нито като съизвършител било по чл. 18 НК, било като
участник в организирана група или като неколцина в предвидените от закона случаи.


