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 Анотация: В статията проф. Жабински опровергава преобладаващата тогава 

теза, че изпълнително е не поведението, което се усвоява от посредствения извършител, 

а поведението, усвоено от оръдието на посредствения извършител. Авторът 

последователно разлежда както същината на посредственото извършителство, така и 

разликата между поведението на посредствения извършител и поведението на неговото 

оръдието, за да достигне до извода, че единствено и само като съставомерно ще се 

разглежда деянието на посредствения извършител. В статията професорът още 

изяснява видовете извършителство, подробно посочва и подвидовете, на които се 

разделя самото посредствено извършителство, като в центъра на статията поставя 

именно посредственото извършителство в тесен смисъл на думата – случая, в който 

умисълът на оръдието не съвпада по съдържание с този на посредствения извършител. 

Ключови думи: Никола Жабински, посредствено извършителство, оръдие, 

престъпление, умисъл, извършител. 

 

 

Прегледаме ли както извънредно богатата чужда, така и едва зараждащата се 

родна книжнина, доколкото има за предмет учението за участието, ние не можем да не 

констатираме, че на въпроса, който възглавява настоящата статия, обикновено се дава 

положителен отговор, а именно: че изпълнително е не онова поведение, което се 

усвоява от посредствения извършител, а единствено само поведението, усвоявано от 

оръдието на посредствения извършител. И трябва да признаем, че това мнение, което се 

радва на едва ли не изключително господство в литературата, изглежда убедително и 

правдоподобно и то много повече, отколкото всяко друго, а особено когато се касае за 

посредствено извършителство било на убийство, било на палеж: не лицето, което е 

посредствен извършител, а лицето, което е негово оръдие, излиза на показ, като удушва 

невинен човек, респ. като захвърля горяща факла в чужда къща. Обаче това 

господстващо мнение, макар и да изглежда правдоподобно, все пак нито е, нито може 

да бъде вярно и състоятелно. Напротив –  то е основно погрешно и несъстоятелно. 

Ние сме на мнение, че изпълнително е: не, както гласи господстващото мнение, 

поведението, усвоено от оръдието на посредствения извършител, а единствено само 

поведението, усвоено от самия посредствен извършител. При това заслужава да се 

изтъкне, че всеки път, когато се говори за изпълнително поведение, то се изхожда от 

мисълта за престъплението на посредствения извършител, а не от мисълта за 
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евентуалното престъпление на посредника, което – ако въобще такова е налице – е 

друго и съществено различно от това на посредствения извършител. 

Разбира се, това ново схващане се нуждае от солидна обосновка. А такава едва 

ли може да се постигне другояче освен след като си дадем сметка както за същината на 

посредственото извършителство, така и за разликата между поведението, усвоено от 

посредствения извършител, и поведението, усвоено от оръдието на посредствения 

извършител. А понеже посредственото извършителство е един от двата възможни вида 

на извършителството, то нашата аргументация може само да спечели откъм 

изчерпателност и убедителност, ако излезем от родовото понятие на извършителството, 

двата вида на което са - непосредственото и посредственото. 

Извършител на дадено престъпление се нарича онзи обладател на изискваните 

от закона лични качества, който удовлетворява законоочертаната съвкупност на 

признаците на престъплението. 

За разлика от обичайните определения на понятието „извършител“, току-що 

дадената дефиниция изтъква не само значението на поведението, доколкото то е 

престъпление, но, а това е особеното и затуй подчертаваме, и значението на лицето, 

доколкото то е субект на престъпното поведение. 

Наистина тук може да бъде възразено, че особеното изтъкване на значението на 

лицето като субект на престъплението е излишно, тъй като това значение винаги се 

подразбира и предпоставя. Може ли обаче това възражение да се счита за уместно и 

състоятелно? Ние отричаме неговата състоятелност: макар че значението на лицето 

като престъпен субект винаги трябва да се подразбира, все пак нередки са случаите, 

когато то бива пренебрегвано. А последица от това пренебрегване е, че обикновено се 

постъпва по начин, като че ли само поведението, но не и неговиятсубект, има значение 

за правилното схващане на престъплението и на неговия извършител. 

Прочее, какво е значението на лицето като субект на престъплението и то всеки 

път, когато се касае за вникване в същината на самото престъпление, може лесно да се 

разбере, ако си представим, че един юридически факт, който се нарича престъпление, 

престава да бъде такова, ако мислено отстраним неговия субект или пък ако същия 

субект мислено лишим от неговото качество на вменяем: остатъкът, който се 

получава, ще бъде всичко друго, но не и престъпление. 

Но зависимостта на понятието престъпление от понятието престъпен субект 

изпъква особено ярко, когато се касае било за чиновническо престъпление, било за 

кражба. И много понятно. Защото цялостно понятие на чиновническо престъпление е 

немислимо, ако в неговия обхват не влиза като съществена и необходима съставна част 

и чиновническото качество на престъпния субект. А що се отнася до кражбата, то 

цялостно понятие на това престъпление е немислимо, ако в неговия обхват не влиза 

като съществена и необходима съставна част понятието „чужда вещ“, т. е. вещ, 

собственик на която е лице, различно от самия субект на престъпното поведение. 

И така, престъплението и неговият субект са най-тясно и неразривно свързани и 

преплетени. А логически неизбежна последица от това е, че както един субект губи 

своете качество на престъпен, ако мислено го откъснем от неговото поведение, така и 

едно поведение губи своето качество на престъпно, ако мислено го откъснем от неговия 

субект. 

Безспорно е заключението, до което достигаме, то разкрива една истина, която 

изглежда и може да се нарече банална. Все пак, ако не се стесняваме както да я изведем 

на показ, така и особено да я подчертаем, така постъпваме само затуй, защото на 

нейното редовно, макар и неусетно, пренебрегване се дължат две капитални грешки, 

които обезобразяват цялото учение за участието и от които същото час по-скоро трябва 

да се освободи. 
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Най-напред – имаме предвид тъй наречената „акцесорност на участническото 

поведение“, която се заключва в чудовищната мисъл – участническото 

(подбудителското, респ. помагаческото) поведение било наказуемо не на собствено 

основание, а само затуй, защото главното поведение било наказуемо и като такова 

заемало на участническото наказуемост, като че ли цялата наказателноправна система 

не почива върху нетърпящата никакво изключение догма за личната и непрехвърляема 

отговорност. 

Това е едната капитална грешка, от която страда модерното учение за участието. 

Колкото пък се отнася до другата грешка, т.е. грешката, която тук главно и преди 

всичко интересува, тя се крие в господстващото мнение, според което изпълнително 

било поведението не на посредствения извършител, а това на неговото оръдие. 

И така, крайният извод, до който води досегашното наше изложение, се 

заключва в това, че понятието за дадено престъпление не може да остане неразрушено, 

ако неговият субект произволно бъде откъснат от него и заменен с друг конкретен 

субект, т. е. субект, различен от първия, както и че понятието за даден престъпен субект 

не може да остане неразрушено, ако неговото поведение произволно бъде откъснато от 

него и заменено с друго поведение, т.е. с друго поведение на същия престъпен субект 

респ. с поведение на друго лице. Прочее, изтъкнатата правно-логическа 

неразкъсваемост на преплетените и неразединими понятия на престъплението и на 

неговия субект намира потвърждение и в действащите наказателноправни норми, 

според които всеки човек сам отговаря за всяко свое поведение и за никое чуждо. 

И така, взимайки повод от дадената от нас дефиниция на престъпния субект 

(извършителя), ние изтънахме,че съществените и необходими признаци на престъпния 

субект влизат катосамоподразбиращи се елементи в понятието на престъплението. И 

затова, ако сега речем да дефинираме понятието „престъпен състав“, то ние сме не по-

малко длъжни да държим сметка и за престъпния субект. И ето защо ние дефинираме 

понятието „престъпен състав“ като законоочертаната съвкупност на необходимите 

признаци, които въздигат дадено поведение в степен на престъпление, а неговия субект 

– в степен на престъпник. 

Направените дотук разсъждения позволяват да направим още една крачка 

напред и да разгледаме както същината на посредственото извършителство, така и 

разликата между поведението, усвоено от посредствения извършител, и поведението, 

усвоено от оръдието на посредствения извършител. 

Тъй като по-рано дадохме определение на родовото понятие „извършител“, сега 

остава да разгледаме неговите два вида - непосредствени и посредствен извършител. 

Самите наименования на тези два вида подсказват, че трябва да тръгнем от 

посредствения извършител, а впоследствие да преминем към непосредстения. 

Според нас, посредствен извършител на престъпление се нарича онзи 

извършител, който удовлетворява състава на престъплението, като си послужва с 

чуждо поведение, т. е. с поведение на друг човек, докато непосредствен иззвършител на 

предстъпление е онзи извършител, който удовлотворява състава на престъплението, но 

без да си послужва с чуждо поведение. 

От казаното се вижда, че непосредствено извършителство ще бъде налице както 

когато извършителят си послужи със своето собствено тяло или содушевена респ. 

неодушевена вещ (напр. животно или камък), така – а това е важно и затова 

подчертаваме — и когато си послужи с чуждо човешко тяло (не труп), т. е. с живото 

тяло на човек, различен от самия извършител, рабира се, доколкото последното бива 

употребено като вещ (напр. бива блъснато респ. хвърлено). 

Новото, по което дадената от нас дефиниция на посредственото извършителство 

се отличава от досегашните, се състои в това, че като средство, което посредственият 
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извършител използва, за да осъществи престъпния състав, се сочи не друг човек, т. е. 

човек, различен от самия извършител, а чуждо поведение, т. е. поведение на човек, 

различен от самия извършител. По такъв начин се прави невъзможно смешението, 

което допускат досегашните дефиниции, сочещи като средство на посредствения 

извършител (за осъществяването на престъпния състав): не „чуждо поведение“, а „друг 

човек“. 

Става очевидно, че повече от погрешно е, ако като посредствено 

извършителство се таксува случаят, когато извършител на престъпление, напр. на 

телесна повреда, осъществява престъпния състав, като за целта неочаквано хвърля или 

блъска друг човек върху потърпевшия от това трети човек: касае се за неоспорим 

случай на непосредствено извършителство. 

По-нататък. Повече от известно е, че поведение в правов смисъл на думата 

означава правнорелевантно волепроявление на човек, после, че правнорелевантните 

поведения биват два вида, а именно: правомерни и противоправни, сетне, че 

противоправните поведения се разделят на безвиновни и виновни, подире, че 

виновните поведения образуват две групи, а именно: група на небрежни и група на 

умишлени, а най-сетне, че виновните (т. е. небрежните респ. умишлените) поведения 

образуват два дяла, а имено -  дял на ненаказуемите (непрестъпните, несъставомерните) 

и дял на наказуемите (престъпните, съставомерните). Разбира се, че както поведението 

на всеки друг човек, така и поведението на оръдието на посредствения извършител 

може да получи всяко едно от изброените правни качества. С други думи: поведението, 

усвоено от оръдието на посредствения извършител може да бъде: 1) правомерно, 2) 

противоправно, 3) небрежно, 4) умишлено, 5) ненаказуемо, 6) наказуемо. А оттук става 

видно, че правният характер на чуждото поведение, т. е. на онова, усвоено от оръдието 

на посредсвения извършител поведение, към което посредственият извършител 

прибягва като към средството, необходимо за постигане на престъпната цел,е: не един 

единствен и непроменлив, а напротив, най-разнообразен и променлив, докато правният 

характер на усвоеното от посредствения извършител поведение е един единствен и 

винаги еднакъв: то е и не може да не бъде умишлено виновно. 

Прочее, като изброявахме какъв може да бъде правният характер на усвояваното 

от оръдието на посрествения извършител поведение, ние споменахме и това, че то може 

да бъде умишлено (виновно). Сега като взимаме повод от тази констатация, дължим да 

забележим, че има два вида посредствено извършителство, а именно: посредствено 

извършителство в широк смисъл и посредствено извършителство в тесен (същински) 

смисъл на думата, както и че посредственото извършителство в широк смисъл обхваща 

всички, а посредственото извършителство в тесен (същински) смисъл – само някои от 

всички случаи, когато поведението, усвоено от оръдието на посредствения извършител, 

е умишлено. С други думи, същестуваващата разлика между двата вида на 

посредственото извършителство се изчерпва с това, че посредственото извършителство 

в широк смисъл обхваща както случаите, когато съдържанието на умисъла на оръдието 

не се различава от съдържанието на умисъла на посредствения извършител, така и 

случаите, когато съдържанието на умисъла на оръдието се различава от съдържанието 

на умисъла на посредствения извършител, докато посредственото извършителство в 

тесен (същински) смисъл обхваща единствено само случаите, когато съдържанието на 

умисъла на оръдието се различава от съдържанието на умисъла на посредствения 

извършител, но не и случаите, когато съдържанието на умисъла на оръдието не се 

различава от съдържанието на умисъла на посредствения извършител. 

Прочее, в онези случаи, когато съдържанието на умисъла на усвоеното от 

оръдието поведение не се различава от съдържанието на умисъла на усвоеното от 

посредствения извършител поведение, модерните законодатели говорят за 
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подбудителство. И ето защо, ако речем да се възползваме от техния технически термин, 

ние и по друг начин може да формулираме разликата между двата вида на по-

средственото извършителство, а имено, че посредственото извършителство в тесен 

(същински) смисъл означава посредствено извършителство в широк смисъл минус 

подбудителство в положителноправен смисъл, а посредствено извършителство в широк 

смисъл – посредствено извършителство в тесен смисъл плюс подбудителство. Но, след 

като изтъкнахме разликата между двата вида на посредственото извършителство, 

дължим да забележим и това, че занапред всеки път, когато употребяваме израза 

„посредствено извършителство“, ще разбираме само посредствено извършителство в 

тесен (или същински) смисъл на думата. 

И така, ние констатирахме, че правният характер на усвоеното от посредствения 

извършител поведение е един единствен и постоянен, а правният характер на усвоеното 

от оръдието на посредственния извършител поведение – разнообразен и променлив. А 

тази констатация дава да се разбере, както че правният характер на усвоеното от 

посредствения извършител поведение не може да измени правния характер на 

усвоеното от оръдието поведение, така и обратното: правният характер на усвоеното от 

оръдието поведение не може да измени правния характер на усвоеното от 

посредствения извършител поведение. И много естествено и нищо по-естествено 

оттова. Защото правният характер на всяко конкретно поведение зависи не от неговото 

отношение към друго поведение, а единствено само от манифестирания чрез него 

начин на ориентировка на неговия  субект спрямо законодателната воля като върховна 

ориентировъчна точка на човешките поведения. Така, едно конкретно поведение е 

правомерно или противоправно в изключителна зависимост от товадали одобрително 

или порицателно е отношението на законодателя спрямо манифестирания чрез него 

начин на ориентировка на неговия субект. Другояче изразено: дадено поведение не 

може да се окачестви било като правомерно, било като противоправно, без да държим 

надлежна сметка както за неговия субект, така и за конкретното отношение на 

законодателя към този субект: правният характер (в смисъл на правомерност или 

противоправност) на всяко едно поведение е немислим другояче освен неразривно 

свързан с конкретния субект на това поведение и изключително зависим дали 

законодателят го одобрява или порицава. И ето защо, когато един краен резултат 

(безразлично дали е държавнополезен или пък държавновреден) се дължи на усвоените 

от две или повече лица поведения, тези поведения могат да имат различен правен 

характер, тъй като правният характер на всяко едно от тях е самостоятелно определяем: 

всяко едно е правомерно или противоправно в изключителна зависимост дали 

одобрително или порицателно законодателятсе отнася спрямо неговия субект. 

По-нататък, трябва да се признае, че едно поведение е правомерно или 

противоправно е в зависимост от  това дали е в съгласие или в противоречие с правните 

норми. Най-енергично обаче трябва да въстанем срещу дълбоко заседналото 

предубеждение, като че ли правните норми искат едно и също нещо от всеки правен 

субект по всяко време и на всяко място. Напротив,  истината е съвършено друга. 

Бидейки единен и безпротиворечив израз на законодателния стремеж към възможния 

жизнен максимум на организирания в държава - народ, правните норми искат и не 

могат да не искат от едни хора едно нещо, от други хора  - друго нещо и т. н., така напр. 

от началника да не злоупотребява с поверената му власт, а от неговия подчинен — да се 

съобразява с началническата воля, па макар същата и да е престъпна, стига само 

нейната престъпност да не е очевидна. Само ако се държи надлежна сметка за тази 

колкото елементарна, не по-малко недоглеждана истина, може да бъде обяснен 

странният на пръв поглед факт, дето, макар две лица напр. началник и подчинен 
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задружно да докарват смъртта на трето лице, все пак поведението на едното може да 

бъде противоправно, а това на другото – правомерно. 

Ако резюмираме досегашните разсъждения, трябва да кажем следното: 

 1. Всяко едно поведение (безразлично какъв е неговият правен характер) и 

неговият субект се взаимно обуславят и образуват една индивидуална и неразкъсваема 

цялост, така не само цялостта, но и нейните съставни части, каквито са поведението и 

неговият субект, се разрушават както ако влизащото в цялостния състав поведение бъде 

заменено с друго поведение (безразлично дали на същия или на друг субект), така и ако 

субектът, влизащ в същия състав, бъде заменен с друг субект. 

2. Всеки един човек се държи наказателноправно отговорен единствено само за 

своето собствено поведение, но не и за чуждо поведение, т.е. за поведение на човек, 

различен от първия. 

Това резюме не може обаче да не породи въпроса дали посредственото 

извършителство не се явява като негово опровержение, защото – както е известно – не 

самият посредствен извършител, който обикновено остава назад и е невидим, а 

неговото оръдие излиза на преден план и застрашава респ. унищожава правното благо, 

за посегателството върху което като престъпление се касае, така, напр. не самият 

посредствен извършител, а неговото човешко оръдие забива кама в гърдите на жертвата 

и я умъртвява (когато се касае за посредствено извършителство на убийство) или 

пъкотнема чужда движима вещ из владението на другиго (когато се касае за 

посредствено извършителство на кражба) или, най-сетне, захвърля горяща факля в 

чужда плевня (когато се касае за посредствено извършителство на палеж). 

Възражението, което се съдържа в поставения въпрос, изглежда уместно. 

Вгледаме ли се обаче в същината на нещата, то не можем да не разберем, че това 

възражение не издържа критика. То е основно погрешно и несъстоятелно. 

Безспорно, поведението на едно лице е негово собствено и лично 

волепроявление. Но този неоспорим факт далеч не означава, че еизключена 

възможността,щото външното поведение на едно лице да изразява: не само волята на 

това лице, но и волята на друго лице. Другояче казано: външното поведение на едно 

лице може да бъде средство за проявление: не само на волята на субекта на това 

поведение, но и на волята на друго лице, т. е. на лице, различно от субекта на външното 

поведение. А в последния случай, т. е. когато външното поведение на едно лице служи 

и като средство за проявление на волята на друго лице, място за спор няма, че то, т. е. 

външното поведение на първото лице, подлежи на две различни правни оценки, тъй 

като тогава два са обекти, които подлежат на оценка: единият обект е то, т. е. външното 

поведение на първото лице, като собственолично волепроявление на самото първо 

лице, а другият обект е външното поведение на първото лице, но вече не като негово 

собственолично волепроявление, а като средство на чуждо волевопроявление, т. е. като 

средство на собственоличното волепроявление на другото лице. А в последния случай, 

т.е. когато външното поведение на първото лице е средство на собственоличното 

волепроявление на другото лице, тогава, както всяко друго средство черпи своята 

(положителна или отрицателна) ценност изключително само от обслужваната цел, така 

и то, т.е. външното поведение на първото лице, разглеждано като съставна част от 

собственоличното волепроявление на другото лице, получава своята правна ценност 

единствено от усвоеното от другото лице поведение като цялост, в която влиза. Така 

напр. външното поведение, усвоено от невменяемо оръдие на посредствен извършител 

и състоящо се в умъртвяването на невинен човек, е: не само собственолично 

волепроявление на самото невменяемо оръдие, но и средство на собственоличното 

волепроявление на самия посредствен извършител, който – както обикновено се приема 

– може да действува само умишлено (виновно). Вследствие на това, същото, т.е. 
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външното поведение на невменяемото оръдие, разглеждано като собственолично 

волепроявление на самото невменяемо оръдие, е противоправно, но безвиновно, докато 

същото външно поведение на същото невменяемо оръдие, но разглеждано като 

собственолично волепроявление на посредствения извършител, е и не може да не бъде: 

не само противоправно, но и виновно и то умишлено (виновно). 

И така, ние констатирахме, че външното поведение на едно лице може да 

изпълнява две служби. То може да служи: 1) за проявление на волята на своя собствен 

субект и 2) за проявление на волята на друго лице, т. е. на лице, различно от самия 

субект на самото външно поведение. При това, с оглед на втория случай, когато 

външното поведение на едно лице служи за проявление на волята на друго лице, може с 

право да се каже, че външното поведение на първото лице замества собственоличното 

външно поведение на другото лице, или – другояче изразено – че външното поведение 

(но не и собственоличното волевопроявление) на другото лице е заместимо. 

Но като говорим за заместимост на външното поведение (но не и на 

собственоличното волепроявление, което е незаместимо) на едно лице чрез външното 

поведение на друго лице, дължим да изтъкнем, че тази заместимост далеч не е една и 

съща във всевъзможните случаи на посредствено извършителство. Като турим на 

страна престъплнията, съставите на които изключват всякаква заместимост на 

външното поведение, а вследствие на това, и всякаква възможност на посредствено 

извършителство (напр. лъжесвидетелстване респ. дезертьорството), всички останали 

престъпления допущат: едни – по-голям, а други – по-малка заместимостна външното 

поведение на посредствения извършител чрез външното поведение на оръдието на 

посредствения извършител. Така, напр., ако се касае за очертаното в чл. 220, т. 2 НЗ 

престъпно изнасилване, външното поведение на извършителя е заместимо само 

отчасти, а именно, доколкото се заключава в принудата, докато същото (външно 

поведение на извършителя) остава незаместимо, доколкото се състои в съвкупление. 

Ако ли пък се касае за очертаната в чл. 316 НЗ квалифицирана кражба, тогава 

външното поведение на посредствения извършител е напълно заместимо чрез 

външното поведение на самото оръдие на посредствения извършител. Тук заслужава да 

споменем и това, че в много случаи размерът на заместителното поведение на оръдието 

зависи от волята на посредствения извършител. Така напр. ако се касае за 

квалифицирана кражба с взлом, в такъв случай може да зависи от волята на 

посредствения извършител дали цялото външно поведение на извършителя или само 

една част от него да се замести чрез външното поведение на оръдието. 

Нашите разсъждения се намират в такъв стадий, който задължава да си 

припомним въпроса, който възглавява нашата статия и който гласи: изпълнително ли е 

поведението, усвоено от оръдието на посредствения извършител? Няма място за 

съмнение, че така поставеният въпрос вменява в задължение да разберем същината на 

понятието „изпълнително“. Прочее, след като още в началото на настоящата статия 

определихме понятието „престъпен състав “, много лесно е да разберем и същината на 

понятието „изпълнително поведение“: изпълнително е онова поведение, което запълва 

състава на престъпление. Но понятието „изпълнително поведение“можем да определим 

и по друг начин, а именно: като поведение, което осъществява състава на 

престъпление. И така, като еднакви могат да бъдат таксувани думите: „изпълнително“ и 

„осъществително“. При това не може да се оспорва че разбираемостта на двата 

наказателноправно-технически термини може само да се увеличи, ако бъдат заместени 

с думите „съставоизпълнително“ респ. „съставоосъществително“. Всеки пътобаче 

когато двата термина бъдат употребявани,то не бива да се изпуска извода, че визират 

не какъвто и да състав, а единствено само един, а именно състава на престъплението на 

посредствения извършител, който – както всеки друг престъпен състав – означава 
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съвкупността на всички необходими признаци, които въздигат дадено поведение в 

степен на престъпление, а неговия усвоител – в степен на престъпен субект, т.е. на 

извършител на престъпление. А, че наистина терминът „изпълнително поведение“ 

визира изключително само престъплението на посредствения извършител, в подкрепа 

на това твърдение може да бъде наведено: от една страна, че едно поведение не може 

да се нарича „изпълнително“, т.е. „съставоизпълнително“, дори и ако му липсва само 

един от съществените и необходими признаци на престъплението, за състава на което 

се касае, а от друга страна, че правният характер на усвоеното от оръдието на 

посредствения извършител поведение не  е един и установен, а разнообразен, то може 

да бъде: 1) правомерно, 2) противоправно, 3) небрежно, 4) другояче умишлено, т. е. 

извършено с умисъл, различен от умисъла на посредствения извършител, 5) 

ненаказуемо, сир. несъставомерно, т. е. несъобразно с какъвто и да е престъпен състав и 

6) ненаказуемо, т.е. другояче съставомерно, сир. съобразно със състава на 

престъпление, но на такова престъпление, което е различно от състава на 

престъплението на самия посредствен извършител) и че по правило то, т. е. усвоеното 

от оръдието на посредствения извършител поведение е несъставомерно, т.е. 

несъобразно с какъвто и да е престъпен състав, а особено със състава на 

престъплението на посредствения извършител, а само по изключение „съставомерно“, 

но – а това много е важно и затуй подчертаваме – и в такъв случай неговата 

съставомерност означава съобразност не със състава на престъплението на самия 

посредствен извършител, а със състава на евентуалното престъпление на оръдието, т. е. 

на престъпление, различно от това на посредствения извършител. 

И ето защо всеки път, когато думата е за посредствено извършителство, под 

термина „изпълнително поведение“ бива и трябва – разбира се, ако искаме да бъдем 

ясно и недвусмислено разбирани – да разбираме единствено само поведението на 

посредствения извършител, доколкото същото изпълва респ. осъществява състава на 

престъплението на самия посредствен извършител. Колкото пък се отнася до усвоеното 

от оръдието на посредствения извършител поведение, на което, както вече изтъкнахме, 

липсват: кога – повече, кога – по-малко признаци от състава на престъплението на 

посредствения извършител и субектът на което, а това е от не по-малко голяма 

важност, е различен от посредствения извършител, никога не бива и не трябва да се 

нарича „изпълнително“, т.е. изпълняваще състава на престъплението на посредствения 

извършител. Усвоеното от оръдието на посредствения извършител поведение само 

доколкото е външно и само доколкото замества собственоличното поведение на 

посредствения извършител, не заслужава и не бива да се нарича другояче, освен за- 

местително. 

И така, ние идваме до заключението, че когато думата е за посредствено 

извършителство, тогава не поведението на оръдието, а поведението на посредствения 

извършител е изпълнително, докато поведението на оръдието, доколкото външно 

замества поведението на посредствения извършител, е заместително. Веднага трябва да 

забележим, че заместителното качество на усвоеното от оръдието поведение не 

изключва възможността, щото същото поведение на оръдието да бъде и изпълнително, 

но – а това никога не бива да се изпуща из вид – другояче изпълнително, т.е. такова, 

което изпълнява друг състав, различен от състава на престъплението на посредствения 

извършител. 

Че усвоеното от оръдието на посредствения извършител поведение не бива и не 

трябва да се нарича изпълнително в смисъл на такова, което изпълва респ. осъществява 

състава на престъплението, за което посредственият извършител се държи отговорен, 

всичко това може да се разбере и от неизбежността на странния резултат, до който не 

може да не се стигне, всеки път, когато посредственият извършител се държи отговорен 
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за едно престъпление, а неговото оръдие – за друго, разбира се различно от това на 

посредствения извършител. В такъв случай се идва до колкото неизбежното, не по-

малко несъстоятелното заключение, че оръдието на посредствения извършител е субект 

не на едно, а на две изпълнителни поведения, докато посредственият извършител, 

който заема централно положение, не е субект нито на едно. 

Прочее, таксуването като изпълнително само на поведението на оръдието, но не 

и на това на посредствения извършител има и това неудобство, че в такъв случай сме 

заставени да правим едно очевидно несъстоятелно признание, а именно, че на 

посредствения извършител се налага углавно наказание, макар че не е субект на 

изпълнително поведение т. е. макар че не е осъществил състава на престъплението, за 

което се наказва, това от една страна, а от друга, че на оръдието на посредствения 

извършител не се налага углавно наказание (предвид нямаме случая, когато то на свой 

ред осъществява състава на друго престъпление, което е различно от онова, за което се 

държи отговорен посредственият извършител), макар че е осъществил състава на 

престъплението, за което отговаря посредственият извършител. С други думи излиза, 

че посредственият извършител отговаря не за свое собствено, а за чуждо изпълнително 

поведение, – резултат, който стои в крещяще противоречие с основното наказателно-

правно начало, според което всеки човек сам отговаря за всяко свое поведение и за 

никое чуждо. 

Добре, но дали това копие, което отправяме срещу господстващото мнение, не 

може да бъде насочено срещу нашетосхващане и да го събори, толкоз повече че, както 

казахме, посредственият извършител осъществява престъпния състав, като си послужва 

с чуждо поведение?  

Ние сме на мнение, че аргументираното от нас разбиране напълно издържа 

такова едно нападение: външното поведение на оръдието, доколкото е заместително, е 

средство за собственоличното волепроявление на посредствения извършител (тъй както 

нападението на звяра, пуснат от звяропазителя върху посетителя на зоологическата 

градина, е средство на собственоличното волепроявление на непосредствения 

извършител), а, като такова средство, същото външно поведение на оръдието е искано 

от посредствения извършител и затова като съставна част(разбира се: заместима) влиза 

в цялостта на изпълнителното поведение на самия посредствен извършител. 

 

 


