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Ориентация в конспекта 

 Темата за доказването традиционно се 
разглежда в заключителната част на 
курсовете по ОТП, защото представлява 
част от материята на правоприлагането; 

 Този курс я извежда на по-ранен етап, 
свързвайки я с проблематиката на 
правонарушенията – за да бъдат 
използвани удобни примери от тяхната 
сфера, както и за да се направи връзката с 
презумпции и фикциите, разглеждани 
традиционно в материята на 
юридическите факти. 



Няколко отправни цитата 

 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 probatio – И това е 
недостатък не на правото, а на 
доказателството. 

 По-добре е десет виновни да избегнат 
наказание, отколкото един невинен да 
пострада (It is better that ten guilty persons 
escape than that one innocent suffer). Уилям 
Блекстоун, 60-те години на XVIII. в. 
Репликата се преписва и на други автори. 

 

 



Понятието за доказване в 
правото 

 Доказване наричаме процесуалната дейност по 
достоверно демонстриране на фактите от значението за 
разрешаване на един правен спор. 

◦ Д. като процесуална дейност – развива се в строго определени 
процесуални форми; 

◦ Д. като достоверно демонстриране на факти – за да бъде един 
факт доказан е необходимо не само страната да го е открила, но и 
да е смогла да го покаже по убедителен начин пред съда. 

 Доказателствата представляват фактическите данни, които 
са свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за 
тяхното изясняване и са установени по надлежния процесуален 
ред (чл. 104 НПК). 

◦ Докато във формалната логика «доказателството» представлява 
разсъждение в потвърждение на определена истина, в правната 
доктрина доказателството е демонстрираният факт от хипотезата 
на нормата или демонстриран факт, от който може да се направи 
заключението, че факт от хипотезата на нормата се е реализирал. 

◦ Преки и непреки доказателства; 

◦ Веществени и невеществени доказателства; 



Факт => Следи => Доказателства 

Случва се в 

миналото. 

Оставя някакви следи  

в материалната среда. 

Факт 

Въз основа на следите този 

факт може да бъде доказан. 



Характеристика на 
юридическото доказване 
 Юридическото доказване е вид 

историческо доказване; 

 Принцип на свобода на 
доказателството; 
◦ Отрицателните факти също могат да 

бъдат предмет на доказване*. 

 Цел на процеса, постигана чрез 
юридическото доказване, е 
установяването на истината по 
делото. 
◦ Формална истина  Обективна истина. 



Понятия, свързани с 
доказването 
 Предмет на доказване = онези факти и 

обстоятелства, които подлежат на 
установяване, за да бъде решен спора по 
делото; 

 Тежест на доказване = механизъм за 
разпределение на функцията по доказването 
в процеса (коя страна, кои факти доказва), 
имащ правни последици въз основа на 
задължението на съда да приеме в 
решението си, че правните последици на 
недоказаните факти не са настъпили (ако 
страната, в чиято тежест е доказването, не е 
доказала съответния факт, в неин ущърб ще 
се приеме, че този факт не се е 
реализирал)**. 



Предмет на доказване по 
наказателните дела – 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. 
 



Доказателствени способи и доказателствени средства 
(няма да Ви изпитваме върху тези две понятия) 

Доказване 

Доказателс
тва 

Доказателс
твени 

средства 

Доказателс
твени 

способи 



Юридически презумпции 
 От лат. praesumptio — предположение, очакване, 

надежда; 

 Юридическите презумпции не са вид 
юридически факти (можете да срещнете такъв 
възглед); 

 Юридическа презумпция наричам способ на 
юридическата техника, при който с един 
доказан факт, се свързват правните последици 
на един вероятен, но не доказан факт. Първият 
факт, наричаме презюмиращ – това означава, че 
въз основа на него предполагаме втория факт, 
който наричаме презюмиран или презюмиращ.  

 NB! Презумпцията за невиност на обвиняемия 
не е правна презумпция!!! 

 



Обяснителен пример за 
юридическа презумпция 
 Презумпция за бащинство 

◦ Чл. 61, ал. 1 СК: Съпругът на майката се смята за баща на 

детето, родено по време на брака или преди изтичането на 

триста дни от неговото прекратяване. 

 Правна последица 

Презюмиращ факт: Х е 

съпруг на майката 

Презюмиран факт: Х е 

баща на детето  

За Х произтичат 

последиците на 

бащинството 

(родителски права и 

задължения). 

Ако Х не е съпруг на майката и не признае 

детето, произходът от бащата може да се 

установи с иск, предявен от майката - в 

тригодишен срок от раждането на детето или от 

детето до три години от навършване на 

пълнолетието.  В този случай ще трябва да се 

доказва, че Х е баща на детето. 

 
 



Видове презумпции 

 Човешки презумпции  

Юридически презумпции; 

 

 Оборими и необорими презумпции. 



Юридически фикции 
 От лат. fictio – измислица; 

 Юридическата фикция представлява способ 
на юридическата техника, при който с един 
доказан факт, се свързват правните 
последици на един несъществуващ факт. 
Първият факт, наричаме фингиращ, а втория 
(несъществуващият, „измисленият“ факт) - 
фингиран. 

 Чрез юридическите фикции едно фактическо 
положение се приравнява на друго 
фактическо положение, за да се предоставят 
(най-често положителни) правни последици, 
които биха били налице, ако беше настъпил 
фингираният факт.  



Пример за фикция 

Чл. 62. ГПК (1) Последният ден на срока 
продължава до края на двадесет и 
четвъртия час, но ако трябва да се 
извърши действие или представи нещо 
в съда, срокът изтича в момента на 
приключване на работното време. 
(2) Срокът не се смята за пропуснат, 
когато изпращането на молбата е 
станало по пощата. Той не се смята за 
пропуснат и когато тя е подадена в друг 
съд или в прокуратурата в срока, освен 
ако е подадена по електронен път. 
 



Вариант без използване на 

фикцията: 

Правна 

последица 

Ако волеизявлението, за което е даден 

определен срок не се направи пред съда в 

този срок. = Срокът се счита за пропуснат. 

 

Неблагоприятни 

правни последици 

Вариант с използване на 

фикцията: 

Правна 

последица 

 

Фингиращ факт Фингиран факт 

Правните 

последици са 

като при спазен 

срок 

Волеизявлението не е 

получено от съда в 

срока, но е изпратено 

по пощата 

Срокът не е 

пропуснат.  
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