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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 Тази презентация има за цел да Ви зададе въпросите, 
проверяващи, дали сте усвоили основните въпроси за 
юридическото доказване. 

 Имайте предвид, че тази тема е много трудна. Ето защо: 
 Доказването като общонаучен феномен е процес, основан на 

строги логически правила, които едва ли познавате. 

 Юридическото доказване има свои специфики, които се 
различават в различните процесуални отрасли (основно в 
гражданскопроцесуалното и в наказателнопроцесуалното 
доказване), но на Вас Ви се налага да ги изучавате, без да 
познавате съответните процесуални закони. 

 Най-мъдрото, което можете да направите е да прочетете 
съответните текстове в ГПК/НПК - забележете, че няма да Ви 
се налага да запомняте каквито и да е подробности, а само ще 
си илюстрирате прочетеното за доказването. 

 На юридическото доказване са посветени въпроси, проснали се 
в края на Вашия конспект и преподавани ви в усилни времена 
на бомбардиращи Ви колоквиуми. Но пък до скоро Вашите 
колеги дори не разполагаха с четиво по темата, както Вие по 
настоящем имате Доказване в правораздаването, т. 3 от Теория 
на правораздавателната дейност на Т. Колев. Възползвайте се! 



ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА: 

 Колев, Т. Теория на правото, с. 505 - 539. 

 Колев, Т. Теория на правораздавателната 
дейност, том III под заглавие „Доказване в 
правораздаването“, С.: Унив. изд., 2012. В 
книгата ще намерите изложение относно 
(привеждам Ви част от съдържанието): 

 Принципите на доказването; 

 Предмет на доказването; 

 Тежест на доказването; 

 Доказване и презумпции; 

 Видове доказване и начин на доказване; 

 Допустимост на доказателствата, доказателствена 
сила, преценка на доказателствата. 



ПОНЯТИЕТО „ДОКАЗВАНЕ“. 

 Дефиниция: какво представлява доказването? 

 Защо наричаме доказването в правото „вид 
историческо доказване“? 

 Защо доказването в правото е вид научно 
доказване? 

 Доказването като процес  Доказването като 
резултат. 

 Какво значи един факт да е доказан? 

 Каква е функцията на юридическото доказване 
(защо е необходимо и за какво служи)? 

 Каква е ролята на юридическите презумпции и 
фикции в доказването? 



КЛАСИЧЕСКИ МАКСИМИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ. КАК 

ТРЯБВА ДА РАЗБИРАМЕ ТЕЗИ ИЗРЕЧЕНИЯ? 

 Idem est non esse aut non probari – Нещо да не е 

или да не бъде доказано е едно и също нещо. 

 Non deficit jus sed probation – И това е недостатък 

не на правото, а на доказателството. 

 Actori incumbit (onus) probatio, reus in excipiendo 

fit actor – (Тежестта на) Доказването е върху ищеца, 

но ответника трябва да докаже своите възражения 

(става ищец по отношение на доказването на 

възраженията си). 

 Ignorantia non est argumentum – отричането не е 

доказателство. 



ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 Доказателството в логиката (=> по-скоро процес по 
отношение на едно съждение): операция по 
демонстрирането на истинността на определено 
съждение. 

 Юридическото доказателство (=> резултатът от 
проведеното доказване на един факт): Доказателства 
наричаме бъдат фактически данни, които са свързани с 
обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното 
изясняване и са установени по надлежния процесуален 
ред (аргумент от чл. 104 от НПК). 

 

 ЮФ – нормативна връзка => Правна последица (СП + 
ЮЗ); 

 Доказателства = онези данни от действителността (тоест 
факти, били те юридически или неюридически), които ни 
карат да приемем, че юридическият факт, наистина се е 
осъществил. 



ПРЕДМЕТ НА ДОКАЗВАНЕ = КАКВО ТРЯБВА ДА 

БЪДЕ ДОКАЗАНО? 

 Кои факти трябва да се докажат? Кои факти не могат да бъдат 
доказвани? Кои факти не се нуждаят от доказване (=> какво 
влагаме в понятията «общоизвестни» и «служебноизвестни 
факти») 

 

Чл. 153. ГПК На доказване подлежат спорните факти от 
значение за решаване на делото и връзките между тях. 

 

Чл. 102. НПК В наказателното производство подлежат на 
доказване: 

1. извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него; 

2. характерът и размерът на вредите, причинени с деянието; 

3. другите обстоятелства, които имат значение за отговорността 
на обвиняемия, включително и относно семейното и 
имущественото му положение. 

 



ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ 

 Какво наричаме „тежест на доказване“? 

 

Чл. 154 ГПК (1) Всяка страна е длъжна да установи фактите, на 
които основава своите искания или възражения. 

(2) Не е необходимо да се доказват факти, за които съществува 
установено от закон предположение. Оборване на такива 
предположения се допуска във всички случаи, освен когато закон 
забранява това. 

 

Чл. 103 НПК (1) Тежестта да се докаже обвинението по дела от 
общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи, а 
по дела, образувани по тъжба на пострадалия - върху частния 
тъжител. 

(2) Обвиняемият не е длъжен да доказва, че е невинен. 

(3) Не може да се правят изводи във вреда на обвиняемия, 
поради това, че не е дал или отказва да даде обяснения или не е 
доказал възраженията си. 

 

 



СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ И 

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Способ на доказване = Комплекс от процесуални 

действия за събиране на доказателствата. => 

Например [процедурата по] разпита на свидетеля. 

 

Доказателствени средства = Носителят, 

възпроизвеждащ доказателството, бил той устен, 

писмен или веществен. => Например протокола от 

разпита на свидетеля. 



СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ 

СРЕДСТВА – СЪОТНОШЕНИЕ НА ПОНЯТИЯТА В 

НПК 

Доказателства 

Чл. 104. Доказателства в наказателното производство могат да бъдат фактическите 
данни, които са свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното 
изясняване и са установени по реда, предвиден в този кодекс. 

  

Доказателствени средства 

Чл. 105. (1) Доказателствените средства служат за възпроизвеждане в наказателното 
производство на доказателства или на други доказателствени средства. 

(2) Не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при 
условията и по реда, предвидени в този кодекс. 

  

  

Способи на доказване 

Чл. 106. Доказването в наказателното производство се извършва чрез способите, 
предвидени в този кодекс. 

 

Видове способи на доказване 

Чл. 136. (1) Способи на доказване в наказателното производство са разпит, 
експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на 
лица и предмети и специални разузнавателни средства. 

 



СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ И 

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Обърнете внимание, че внимателното разграничаване на 
„способите“ на доказване и доказателствените „средства“ е 
по-свойствено за наказателния процес. Тези разпоредби 
обаче идва (за текущите цели на обучението Ви) да ни 
покажат, че юридическото доказване е винаги: 

 Дейност, осъществявана в процесуална форма; 

 Подлежи на стриктна регулация, различна в отделните 
процесуални отрасли и обосновавана с оглед на 
конкретни цели (правна сигурност чрез бързо и лесно 
доказване  гарантиране на правата чрез сигурност, 
основана на повишена взискателност към доказването); 

 Цели се пренасянето (демонстрирането) на случилия се 
в миналото факт пред правоприложителя, тоест да 
докажа един факт, значи да приведа други факти, 
демонстриращи, че той е верен, наистина се е 
реализирал. 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО 

ДОКАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ЧРЕЗ ВИДОВИТЕ 

ДЕЛЕНИЯ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА 

 Относими и неотносими доказателства; 

 Допустими и недопустимо доказателства; 

 Преки и косвени доказателства; 

 Принцип на свобода на доказването  

Формални доказателства: В миналото (а сега 

по изключение - основно в гражданското право) 

"формално доказателство" се е наричало онова 

доказателство, което по закон е обвързвало 

преценката на съдията. 



ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КЛАСИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА – 

СТАРИННИ ПРИМЕРИ ЗА ФОРМАЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА. 

Няколко примера от руския Свод с наказателни закони в 
редакцията му от 1842 г., Книга Втора – „За 
съдопроизводството по престъпленията“, раздел Трети – 
„За събирането на доказателствата“. Става въпрос за една 
по-старомодна уредба, предшестваща съдебната 
реформа на Александър II  от 60-те години на XIX. век 
(трябва да сте учили за нея по ИБДП, заради влиянието й 
върху нашите първи процесуални закони). 

 Специфични правила за недопускане до свидетелстване 
на следните категории лица: 
 Явните прелюбодейци; 

 Тези, които никога не са получавали Свето Причастие (в 
районите с мюсулманско и еврейско население действат 
други правила); 

 Чужденците, чието поведение не е известно; 

 Децата - да свидетелстват срещу родителите си; 

 Жените - да свидетелстват срещу мъжете си. 

 



Доказателствата се разделят на съвършени и несъвършени, като съвършените 

изключват всяка възможност да се докаже невинността на подсъдимия. При 

несъвършенните доказателства само възниква подозрение спрямо последния Едно 

съвършено доказателство е достатъчно за да бъде осъден подсъдимия. Съвършено 

доказателство самопризнанието, когато последното е направено доброволно; пред 

съд; признатото съвпада с престъплението; обстоятелствата, които го съпътстват 

изключват възможността за съмнение в достоверността му. 

 

 Писмените документи, признати за действителни от този, срещу когото са насочени, 

представляват съвършени доказателства за описаните в тях престъпления и 

виновността на обвиняемия. 

 Свидетелството на медицинските чиновници се приема за съвършено 

доказателство, когато е съставено по установения за това ред и не противоречи на 

обстоятелствата по делото. 

 Няколко несъвършени доказателства образуват в съвкупност съвършено 

доказателство, ако не оставят никакво съмнение във вината на подсъдимия. 

 чл. 1180: Собственото признание на подсъдимия е най-доброто доказателство 

на целия свят (Confessio regina probationem est). 

 Показанието на един свидетел е недостатъчно, освен ако: се съпровожда от други 

неоспорими доказателства или майка или баща свидетелстват срещу децата си. 

 При равна степен на достоверност на свидетелските показания и наличие на 

противоречие между тях се отдава предимство На свидетелството на мъж пред 

това на жена; На знатния човек пред това на незнатния; На учения пред това на 

неукия; На духовното лице пред това на светския човек. 

 

 

 



Доказателствата се разделят на съвършени и 
несъвършени, като съвършените изключват всяка 
възможност да се докаже невинността на подсъдимия. При 
несъвършенните доказателства само възниква подозрение 
спрямо последния Едно съвършено доказателство е 
достатъчно за да бъде осъден подсъдимия. Съвършено 
доказателство самопризнанието, когато последното е 
направено доброволно; пред съд; признатото съвпада с 
престъплението; обстоятелствата, които го съпътстват 
изключват възможността за съмнение в достоверността му. 

 Писмените документи, признати за действителни от този, 
срещу когото са насочени, представляват съвършени 
доказателства за описаните в тях престъпления и 
виновността на обвиняемия. 

 Свидетелството на медицинските чиновници се приема 
за съвършено доказателство, когато е съставено по 
установения за това ред и не противоречи на 
обстоятелствата по делото. 

 Няколко несъвършени доказателства образуват в 
съвкупност съвършено доказателство, ако не оставят 
никакво съмнение във вината на подсъдимия. 

 


