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                           I.  ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА 

                           НА  ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

 

 

1. Актуалност  на  темата 

 
            

          Актуалността на настоящото научно изследване, посветено на престъпленията 

против правосъдието се определя от състоянието на съвременна съдебна реформа в 

Република България, която е обусловена от промени в структурите на съдебната власт и 

в наказателното законодателство.        

         Обезпечаването на адекватна защита на правосъдието срещу престъпни 

посегателства, трябва да се разглежда като част от актуализираната стратегия за 

провеждане на реформата в съдебната система. 

         През периода 1997 – 2011 г. наказателната политика по отношение на 

престъпленията против правосъдието се развива в две насоки; към създаване на нови 

състави в Раздел III на Глава VIII от Особената част на НК и към изменение и 

допълнение на санкционната част на правните норми, визиращи  отделните престъпни 

посегателства.  

          Актуализацията на законодателството и криминализирането на нови форми на 

престъпления против правосъдието, провокират необходимост от актуално изследване 

в правната доктрина, което да предложи отговор на въпросите, които възникват при 

тълкуването и прилагането на съставите на тези престъпления.  

         Значимостта на поставената тема се намира в пряка зависимост от специфичната 

правна природа и особеностите в конструкцията на някои престъпни състави. 

         В почти всяко гражданско, наказателно или административно производство се 

призовават свидетели, назначават се вещи лица, тълковници или преводачи, а това 

поражда постоянен риск от извършване на лъжесвидетелстване /чл.290, ал.1 НК/, 

даване на неверен превод или невярно тълкуване /чл.290, ал.2 НК/, или съзнателно 

депозиране на невярно заключение от вещо лице /чл.291 НК/.  
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          Дискусията относно материалноправната същност на престъпленията против 

правосъдието на научно-теоретично ниво, се обуславя и от актуалната информация в 

медиите и обществото за случаи на дадени неверни свидетелски показания или неверни 

експертни становища от вещи лица срещу получена материална  облага.   

         Нещо повече – държавата все още провежда пасивна и неадекватна наказателна 

политика по отношение на казусите, когато длъжностни лица в структурите на 

съдебната власт, ангажирани с нейното осъществяване извършват престъпно деяние 

против правосъдието.  

          Настоящият дисертационен труд придобива елемент на актуалност и поради 

факта, че посегателствата против правосъдието трайно са пренебрегвани и не са били 

обект на задълбочени научни изследвания в областта на наказателното право и 

съдебната практика.  

 Юридическата литература по темата дава сведения само за частични теоретични 

разработки по въпросите на така наречените общи /недлъжностни престъпления/  от 

представителите на доктрината – А. Гиргинов, К. Лютов, Д. Чанкова. Единствената  

монография,   посветена  на престъпленията против правосъдието е издадена  през 1981 

г. от Ц. Ценков.  

          

                                       

 

                             2.  Цел   и  задачи на  изследването 

 

             

         Целта на настоящия дисертационен труд е да изтъкне, че посегателствата  по  

Раздел III от Глава VIII в Особената част на НК са общественоопасни деяния, които 

засягат отделни аспекти от реализацията на правосъдието като специфична държавна 

функция на съдебната власт. В тази цел е включено разкриването и анализът на най- 

важните проблеми и перспективи по отношение на правната регламентация на 

престъпленията против правосъдието в българското наказателно право. 

Нейното изпълнение се заключава в комплексно изследване на правната конструкция 

на отделните състави, на теоретичните и практическите проблеми, свързани с 

тълкуването, правната квалификация, установяването и реализацията на наказателна  
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отговорност, отразяване на слабостите в правната уредба и предлагане на възможности 

за усъвършенстването й.                                   

 

 

Формулираната цел на научното изследване е конкретизирана  в  

следните задачи: 

     Да се разгледа същността и значението на правосъдието като    

       специфична държавна функция на съдебната власт; 

 Да се изследват особеностите в структурата и състоянието на отделните 

престъпни състави по  Раздел III от Глава VIII  в Особената част на НК; 

 Да се направи историко-правен анализ на българското наказателно  

законодателство, регламентиращо наказателна отговорност за 

извършени  престъпления против правосъдието и да се определят 

тенденциите за неговото  развитие; 

 Да се анализира вида и особеностите на наказателните мерки, 

предвидени в санкционната част на отделните правни норми и да се  

дискутира  въпроса за ефективността на наказанията и проблемите при    

реализацията на наказателна отговорност и определянето на 

наказанието; 

 Да се изследва и анализира системата от правни норми в Глава VIII, 

Раздел III от Особената част на НК, осигуряващи закрила на 

правосъдните отношения; 

 Да се предложи тълкуване и анализ на съставомерните признаци на 

всеки един от съставите на общите /недлъжностни / престъпления и да 

се направи сравнително-правен преглед на тези посегателства във 

френското и руското наказателно законодателство. 

 Да се предложи тълкуване и анализ на съставомерните признаци на   

всеки един от съставите на длъжностните престъпления и да се направи 

сравнително-правен преглед на тези посегателства във френското и   

руското  наказателно законодателство.  
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 Да се направи съпоставка между приложното поле на престъпните 

състави, осигуряващи защита на правосъдните отношения, както 

помежду им, така и с други сходни престъпни състави, регламентирани 

в Особената част на Наказателния кодекс и с институти по НПК.  

 Да се посочат пропуските и грешките в правната уредба на  

престъпленията против правосъдието  и да се формулират конкретни   

                                 предложения de lege ferenda, с цел прецезиране и  усъвършенстване на  

                            конструкцията на отделните престъпни състави.  

 

                  

                              

                              3. Обект  и  предмет  на  изследването 

 

 
     Настоящият труд представлява цялостно монографично изследване. 

     Обект на научния анализ са разпоредбите на:  

 Наказателния кодекс на Република България, посветени  на 

престъпленията против правосъдието ; 

 Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, 

имащи отношение към престъпленията против 

правосъдието;  

  Руския  наказателен закон /Уголовный  кодекс  Российской 

Федерации/, посветени на престъпленията против 

правосъдието; 

 Френския  наказателен  закон, /Code penal/, посветени на 

престъпленията против правосъдието. 

 

Предмет на изследването  е  съдържанието и приложното поле на наказателноправните 

норми, уредени  в  Глава VIII на  Раздел  III от Особената част на НК, които разкриват 

материалноправната същност на общите/недлъжностните/престъпления против 

правосъдието и длъжностните престъпления против правосъдието. 
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                           4. Методология на изследването 

 

         

        За осъществяването на научното изследване са използвани характерните 

и приложими  в  правната наука методи на:  

 1) анализ и синтез, чрез който подробно е разкрито съдържанието на отделните 

обективни и субективни признаци на престъпленията против правосъдието;  

2) сравнително-правният метод, чрез който са проследени сходствата и различията 

между престъпленията против правосъдието и други сродни престъпления от системата 

на НК, и са анализирани тези посегателства в руското и френското наказателно 

законодателство;  

3) исторически метод, на плоскостта на който се проследява появата и развитието на  

първите форми на престъпност против правосъдието и развитието им в българската 

правна уредба;  

4) диалектическият метод, който се използва с цел да се обясни неразривната връзка 

между отделните елементи в диспозицията и санкцията на правните норми, очертаващи  

отделните престъпления против правосъдието. 

При дефиниране на ключови понятия и при изясняване на същността на обективни или 

субективни елементи на отделните престъпни състави са използвани класическите 

методи на познание: индукция  чрез който се извежда умозаключение в резултат  на  

преход от единични или частни съждения към общи и дедукция, чрез който се стига 

до умозаключение, в резултат на преход от общи към единични или частни съждения;.  

 Приложение намират и специфичните правни способи на систематическото 

лексическото  и граматическото тълкуване, чрез които е разкрита законодателната воля 

при изясняване на съдържанието на специфичните признаци относно  обекта, субекта, 

обективната и субективната страна на отделните престъпни състави. 
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                                      5. Практическо  значение 

     

          Научноизследователският труд е опит за изчерпателно и всеобхватно изследване 

на материалноправната същност на престъпленията против правосъдието в  

българското наказателно право, което има не само научно-приложен характер, но и 

практическа насоченост. Направеният детайлен преглед на всички наказателни състави, 

систематизирани в Раздел III на Глава VIII от Особената част на НК е съобразен със 

съдебната практика  и  същевременно са отразени  и анализирани  дискусионните  тези 

в правната доктрина. 

            Практическото значение може да бъде обобщено в следните насоки: 

 Изясняване на съдържанието и приложното поле на наказателноправните норми, 

визиращи престъпните посегателства против правосъдието;  

 Анализ на спорните тези и концепции в доктрината относно проблемите при  

правната квалификация, реализацията на наказателна отговорност, разкриването 

и доказването на общите/ недлъжностните/ престъпления против правосъдието и 

длъжностните  престъпления против правосъдието; 

 Посочване на слабостите и пропуските в конструкцията на отделните правни 

норми в българския Наказателен кодекс, осигуряващи закрила на правосъдните 

отношения и формулиране на конкретни препоръки de lege ferendа; 

 Иницииране на ползотворна дискусия сред магистрати, граждани и обществени 

организации, която да информира широката общественост за актуалните 

проблеми, свързани с престъпленията против правосъдието и да предизвика 

законодателна инициатива и конкретни законодателни предложения за 

усъвършенстване на наказателното законодателство; 

 Подпомагане на правораздавателните органи, на правоохранителните органи и 

практикуващите юристи при преценката и точната квалификация на съответния 

престъпен състав при всеки конкретен случай на осъществено 

общественоопасно  посегателство против правосъдието; 

 Усъвършенстване системата на образованието по учебната дисциплина 

наказателно право и подобряване програмата във висшите учебни заведения, 

относно теоретическото и практическото обучение по въпросите, свързани  с  
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престъпленията против правосъдието. Повишаване на професионалната 

квалификация на практикуващите юристи, следователи, прокурори и съдии в 

тази област. 

                    

                    II. Обем и структура на дисертацията 

 

        Представеният труд е в обем от 293 страници, в които се включват съдържанието, 

библиографията и списъка на използваните нормативни актове. Съдържанието  

отговаря на изискванията на чл.27, ал.2 от ППЗРАСРБ и е разположено в три части – 

увод, обозначен с термина ,, въведение,’’ изложение, което включва три глави и 

заключение, което съдържа основните изводи от направеното научно изследване и 

препоръки de lege ferenda. Към дисертацията е приложена библиографична справка от 

78 източници, 14 от които са на руски език.  Използваната литература обхваща, както  

печатни  издания, така и наличните и достъпни интернет материали по темата.  Всички 

използвани източници са посочени в дисертационния труд. В научната работа подробно 

е изследвана и приложена съдебната практика на ВС и ВКС. Структурата на 

настоящото научно съчинение е обусловена от поставените основни задачи на 

изследването. Всяка от главите е разделена на параграфи, в които са дискутирани 

отделните въпроси от предмета на изследване, параграфите са разделени на точки, 

обозначени с арабски цифри, а  някои от точките са разделени на подточки, обозначени 

с букви. В научната работа са цитирани  209 бележки под линия. 

 

                     

 

III. Съдържание на дисертационния труд 

 

         

         Във въведението към дисертацията е обоснована актуалността и обществената 

значимост  на  темата, определена  е целта, формулирани са задачите на изследването, 

поставена е теоретичната и методологичната основа на работата. Изяснена е 

систематиката на изложените проблеми при тълкуването и прилагането на 

наказателноправните норми, осигуряващи защита на правосъдните отношения  и  е 
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посочено практическото и теоретическото значение на научната работа за 

професионалната аудитория и широката общественост.  

 

                                            

                                                 Глава първа 

Обща  характеристика  на  престъпленията против    

правосъдието 

     

           

        Глава първа от изложението на дисертационния труд е посветена на общата 

характеристика и системата на престъпленията против правосъдието. Теоретична 

основа в тази част на научната разработка се явяват въпросите за; обекта, субекта, 

обективната страна, субективната страна, наказателноправното значение на мотива,  

наказанията, предвидени в НК за извършени престъпления против правосъдието и 

системата, по която са структурирани отделните престъпни посегателства в сега 

действащия НК.            

          

          В  параграф първи от изложението се разглежда същността и значението на 

правосъдието като специфична държавна функция на съдебната власт с оглед на 

поставената цел на дисертационния труд, а именно да се изтъкне, че посегателствата  

по  Раздел III от Глава VIII в Особената част на НК са общественоопасни деяния, които 

засягат отделни аспекти от реализацията на правосъдието като специфична държавна 

функция на съдебната власт. 

          В параграф втори обект на научен анализ са специфичните особености, които 

определят насочеността на очертаните състави в Раздел III на Глава VIII от НК като 

престъпления против правосъдието.  

          В параграф трети е направен кратък исторически преглед, отразяващ 

зараждането на първите форми на престъпност против правосъдието в Древността и 

Средновековието, както  и  появата и развитието престъпленията против правосъдието 

в българското наказателно законодателство. 

          В параграф четвърти предмет на разглеждане е обектът на престъпленията 

против правосъдието.  
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В резултат на всички изложени позиции и приведени доводи  в направеното 

изследване, родовият или групов обект на престъпленията против правосъдието е 

определен като група обществени отношения от държавноправен характер, които 

засягат изпълнението на специфичната функция на съдебната власт – правосъдието от 

органите на следствието, прокуратурата и съда и се намират в непосредствена връзка с 

дейността на полицейските органи в МВР и органите по привеждане в изпълнение на 

присъдата и наказанията. Непосредствен обект на посегателство е конкретно 

обществено отношение, което представлява съдържание на нормалната работа на 

отделно звено в държавния апарат, свързано с осъществяване на правосъдието. 

       В параграф пети е проследена и анализирана общата характеристика на 

обективната страна на престъпленията против правосъдието. Наказателните състави по 

Раздел III на Глава VIII от Особената част на НК  се  отличават с многообразни форми  

на изпълнителното деяние. За съставомерността на някои посегателства законът 

предвижда допълнителна категория обективни признаци  като; особена обстановка, 

особеност по време, особен начин на извършване на престъпното деяние. 

Престъпленията против правосъдието се отличават със специфичен по съдържание и  

значение предмет на въздействие.   

       В параграф шести  обект на изследване са проблемите във връзка със субекта на 

престъпленията против  правосъдието.  В зависимост  от  наличието на допълнителни 

качества на дееца и от правата и задълженията, които са му предписани от правните 

норми, субектите може да се класифицират  в  две основни категории: общ субект и 

особен субект. 

       В параграф седми е направено изследване на общата характеристика на 

субективната страна, в резултат на което е установено, че посегателствата по Глава 

VIII, Раздел III от НК са типично умишлени. Съдържанието на субективната страна  

при умишлените престъпления включва два основни признака; пряк умисъл и 

специална цел. Целта е сред особените признаци на състава, която формира 

насочеността на поведението на дееца и харaктeризира престъплението като 

специфично посегателство против правосъдието.         

      В параграф осми е дискутирана същността  и  наказателноправното значение на  

мотива и неговата функция при откриване на механизми за борба и противодействие с 

престъпленията против правосъдието.  
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         В параграф девети е разгледан проблемът за наказанията, уредени в 

санкционната част на отделните правни норми. Изследването на санкционните 

последици, които Наказателният кодекс свързва с извършено престъпление против 

правосъдието е непосредствено обусловено от последователното обсъждане на 

следните въпроси: за вида и особеностите на наказанията, за проблемите при 

реализация на наказателната отговорност и определяне на наказанието и за 

ефективността на наказанията. 

          В параграф десети е представена концепция, която разкрива, че престъпните 

деяния против правосъдието, които увреждат или застрашават обществените 

отношения, обект на закрила пряко нарушават основни ръководни положения в 

наказателния процес като принципа на ;  обективната истина – чл. 121, ал. 2 КРБ, чл.13, 

ал.2 НПК, официалното начало /ex officio/– чл.13, ал.1 НПК, неприкосновеност на  

личността – чл.17 НПК, независимост на органите на наказателното производство – 

чл.117, ал.2 КРБ, чл.10 НПК, оценка на доказателствения материал по вътрешно 

убеждение –  чл.14 НПК. 

      В параграф единадесети е изяснена системата на престъпленията против 

правосъдието в сега действащия НК и са анализирани критериите, по които са 

подредени отделните правни норми. Предложена е нова система за структуриране на 

престъпленията против правосъдието в Особената част на НК, въз основа на двата 

основни критерии – субекта и непосредствения обект, съобразно която тези 

престъпления са задълбочено разгледани в изложението на дисертационния труд. 

 

 

                                           Глава втора    

       Общи / недлъжностни/ престъпления против правосъдието 

      

        В глава втора е предложен  анализ  на съставомерните признаци  на общите/ 

недлъжностни/ престъпления против правосъдието, уредени в Раздел III – 

,,Престъпления против правосъдието ’’ на Глава VIII – ,,Престъпления против 

дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 

публични функции ’’ в  Особената част на НК. Изследван е законодателният подход 

при определяне на систематичното място на отделните правни норми и детайлно са  
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разгледани проблемите с тълкуването и правната квалификация на отделните състави.  

С оглед на поставената цел последователно са обсъдени всички спорни тези по 

дискутираните въпроси в правната доктрина и съдебната практика. Направена е 

съпоставка между приложното поле на наказателните норми на общите престъпления 

против правосъдието и приложното поле на други сходни престъпления и институти от 

Общата част на НК и НПК. Изследвани са аналогични състави на общите престъпления  

против правосъдието в наказателните законодателства на Франция и Русия и направена 

препоръка за законодателно синхронизиране на някои норми от българския НК с норми 

от чуждите правни системи.  

Посочени са конкретни недостатъци в правната уредба и са направени някои критики 

по отношение на законодателната техника при очертаване на признаците на 

обективната и субективната страна на общите /недлъжностни/престъпления против 

правосъдието в българското наказателно законодателство.   

     В параграф първи от изложението е изследвано  съдържанието на съставомерните 

признаци  на  престъплението набедяване по чл.286 НК и изяснено съотношението и 

разграничението на това престъпление  с престъпленията – клевета по смисъла на 

чл.147 НК и лъжесвидетелстване  по  смисъла чл.290,  ал.1 НК. 

       В параграф втори обект на изследване са съставомерните признаци на 

престъплението склоняване на длъжностно лице по чл.289 НК и са разгледани  

сравнително-правните аспекти  между това престъпление и престъпленията – принуда 

по  смисъла на чл.143, ал.3 НК  и  активен подкуп  по  смисъла на 304а НК. 

       В параграф трети е изследвано съдържанието на съставомерните признаци на  

престъплението лъжесвидетелстване  по чл.290, ал.1 НК и е направен  сравнително- 

правен анализ на този състав  с процесуалния  институт  на отказ от свидетелстване по  

смисъла на чл.121, ал.1 НПК, с престъплението клевета по смисъла на чл.147 НК и с 

престъплението  измама по смисъла на чл.209 НК.        

       В параграф четвърти обект на научен анализ  е  престъплението даване на неверен 

превод или невярно тълкуване съобразно чл.290, ал.2 НК и е изяснено съотношението и 

разграничението на това престъпление с престъпленията лъжесвидетелстване по 

смисъла на чл.290, ал.1 НК и даване на невярно заключение от вещо лице по смисъла 

на чл.291 НК. 

        В параграф пети е обсъден наказателният състав на престъплението невярно    

документиране в писмена декларация  по чл.290а НК и е изяснено съотношението и  
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разграничението на този състав с престъплението лъжесвидетелстване по смисъла на 

чл.290,  ал.1 НК и документното престъпление  по смисъла на  чл.313, ал.1 НК. 

       В параграф шести е изследвано съдържанието на съставомерните признаци на 

престъплението даване на невярно заключение  от вещо лице по чл.291 НК и е изяснено 

съотношението и разграничението на това престъпление с престъплението 

лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 НК и престъплението разгласяване на тайна по 

смисъла на чл.284, ал.3 НК. 

       В параграф седми  е  анализирана същността и приложното поле на нормата на  

чл.292 НК и са изяснени сравнително-правни аспекти между правото на отричане от 

свидетелски показания, регламентирано в чл.292, ал.1, т.2 НК и правото на отказ от 

свидетелстване  по  смисъла  на  чл.121, ал.1  НПК.  

       В параграф осми е разгледан съставът на престъплението подбуждане към 

престъпление по чл.290, чл.290а, чл.291 НК по смисъла на чл.293 НК и е изяснено 

съотношението и разграничението между това престъпление и подбудителството по 

смисъла на чл.20, ал.3 НК, и престъплението лъжесвидетелстване  по  чл.290, ал.1 НК.  

       В параграф девети  е изследвано съдържанието на съставомерните признаци на  

престъплението заблуждение  на  орган на съдебната власт по смисъла на чл. 287а НК и 

е изяснено съотношението и разграничението на това престъпление с  престъплението 

измама  по  чл.209 НК. 

       В параграф десети от изложението са анализирани обективните и субективните 

признаци на престъплението лично укривателство по чл.294 НК и е изяснено 

съотношението и разграничението на това престъпление с длъжностното престъпление 

по смисъла на чл.288 НК, с подбудителството по смисъла на чл.20, ал.3 НК и други 

сродни състави от Особената част на НК като; вещно укривателство съобразно чл.215 

НК, недоносителство по чл.248 НК и допустителство по служба  по  смисъла на чл.285 

НК.  

        В параграф единадесети е разгледано престъплението осуетяване изпълнението  

на  съдебно решение  или  заповед  за  защита  от  домашно насилие  съобразно чл.296, 

ал.1 НК и са изследвани сравнително-правни аспекти между това престъпление и 

длъжностното престъпление по смисъла на чл.295 НК, и престъплението 

невъзстановяване на работа, уредено в чл.172, ал.2 НК.  
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        В параграф дванадесети от изложението са проследени съставомерните признаци 

на престъплението унищожаване, повреждане, укриване или отчуждаване на присъдена 

вещ по чл.296, ал.2 НК и е разгледано разграничението и съотношението на това 

престъпление с престъплението унищожаване и повреждане на чужди вещи по  

смисъла на чл.216 НК. 

        В параграф тринадесети са изследвани съставомерните признаци на 

престъплението нарушаване на забрана за посещение на спортни мероприятия по 

смисъла на  чл.296, ал.3 НК.  

        В параграф четиринадесети обект на научен анализ  са съставомерните признаци 

на престъплението неизпълнение  на  парично задължение, присъдено  със съдебен акт  

по чл.293а НК и са изследвани сравнително-правни аспекти между това престъпление  

и длъжностното престъпление против правосъдието по смисъла на чл.295 НК, и  

престъплението по чл.296, ал.1 НК.  

        В параграф  петнадесети е разгледано съдържанието  на съставомерните признаци 

на престъплението бягство  на  затворник по чл.297 НК и е изяснено съотношението и 

разграничението на това престъпление с престъплението сговор за бягство на 

затворници по чл.298 НК. 

         В параграф шестнадесети са анализирани съставомерните признаци на  

престъплението сговор за бягство на затворници по чл.298 НК и е изследвано 

съотношението и разграничението на това престъпление с института на съучастието по 

смисъла на чл.20 НК. 

 

                                                           

                                                          Глава трета  
 

                  §2. Длъжностни престъпления против правосъдието 

 

 
          Глава трета от научноизследователския труд е посветена на материалноправната 

същност на длъжностните престъпления против правосъдието, уредени в Раздел III – 

,,Престъпления против правосъдието ’’на Глава VIII – ,,Престъпления против дейността 

на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 

функции’’ в  Особената част на НК.  
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         С оглед изпълнението на поставената цел комплексно е изследвана правната 

конструкция на четирите основни състава, очертаващи длъжностните престъпления 

против правосъдието и са разгледани теоретичните и практическите проблеми, 

свързани с тълкуването, правната квалификация и слабостите в правната уредба.  

Подробно и в критичен план е анализирана и приложена съдебната практика на ВС и 

ВКС, както и оскъдната правна литература по дискутираните въпроси. В резултат на 

сравнително-правния преглед  на тези посегателства в наказателните законодателства 

на Франция и Русия е направена препоръка да се почерпи опит от чуждите 

законодателни решения, с цел осъвременяване и усъвършенстване на изследваните 

състави. 

         В параграф първи от изложението е изследвано съдържанието  на  съставомерните  

признаци на престъплението осуетяване на наказателно преследване по смисъла на 

чл.288 НК и е изяснено съотношението и разграничението на това престъпление  с 

престъплението допустителство  по служба по смисъла на чл.285 НК и престъплението 

пасивен подкуп  съобразно  чл.302, т.1 НК. 

        В  параграф втори са анализирани  признаците  в  обективния и субективния 

състав на длъжностното престъпление изтръгване на показание, обяснение, заключение 

или информация чрез принудителни действия  по смисъла  на чл.287 НК и е изяснено 

съотношението и разграничението на това престъпление с престъплението  

лъжесвидетелстване по смисъла на чл.290, ал.1 НК и престъплението принуда по 

смисъла на  чл.143 НК. 

       В параграф трети е разкрито съдържанието на съставомерните признаци на 

престъплението забавяне привеждането в изпълнение на влязла в сила присъда по 

чл.295НК и е изяснено съотношението и разграничението на това престъпление с 

длъжностното престъпление против правосъдието по смисъла на чл.288 НК и 

престъплението допустителство по служба по смисъла на чл.285 НК.  

        В параграф четвърти е подложен на научен анализ съставът на длъжностното 

престъпление – самоволно освобождаване или пускане на затворник да избяга съгласно 

чл.299 НК и е изяснено съотношението и разграничението на този състав с 

престъплението бягство на затворник по смисъла на чл.297 НК, със състава на  лично 

укривателство по смисъла на чл.294 НК и със състава на  допустителство  по служба по 

смисъла на чл.285 НК. 
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                                                Заключение 

 

           Проведеното изследване, посветено на материалноправната същност на  

престъпленията против правосъдието и проблемите, свързани с тълкуването и 

правилната квалификация  позволява да се направят следните изводи: 

            Първо; Престъпленията от Раздел III на Глава VIII в Особената част на НК  са 

особено актуални и заемат специално място в системата на престъпните посегателства  

в сега действащия НК. Важността и значението на отделните наказателни състави 

произтича от тяхната специфична насоченост, която се изразява в засягане на група от 

обществени отношения, които отразяват отделни аспекти /страни/  от осъществяването 

на основната функция на съдебната власт – правосъдието. С оглед провеждането на 

настоящата съдебна реформа дискусията по темата е изключително важна и 

перспективна и нейното обсъждане не трябва бъде само с научно-приложен характер, а 

трябва да се преосмисли  и планира от практическа гледна точка. 

           Второ; Наказателните състави се характеризират  със специфични особености на 

субекта, обективната страна и субективната страна, които създават редица затруднения 

и усложнения при тяхното теоретическо и практическо приложение. Въпреки това, в  

съвременната наказателноправна теория  и в съдебната практика проблемите относно  

тълкуването и правната квалификация на една част от съставите, предимно на 

длъжностните престъпления против правосъдието са пренебрегвани или частично 

третирани от страна на представителите на правната доктрина и практикуващите 

юристи.                                                            

          Трето; Правната регламентация на престъпленията против правосъдието има 

богата история, корените на която се разпростират от най-дълбока древност до наши 

дни, като през всеки етап на еволюционна промяна законодателят постепенно се е 

опитвал да изгради система от норми, които да отразяват особеностите в развитието на 

правосъдието. В системата на сега действащият НК са инкриминирани две основни 

групи престъпления: общи/недлъжностни/ престъпления, осъществени от субекти, 

които са извън системата на съдебната власт и не са ангажирани с нейното 

осъществяване и длъжностни престъпления, осъществени от субекти, които са 

ангажирани с осъществяването на правосъдна функция.  
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Резултатите от изследването показват, че обществените отношения, чиято наказателно-

правна закрила се осигурява от разглежданите престъпни състави интензивно се 

развиват през последните години и дори се забелязва тенденция към поява на нови 

форми на криминална дейност, които трябва да намерят своевременна и адекватна 

правна регламентация. Анализът на настоящото наказателно законодателство установи 

наличието на ограничен кръг състави за длъжностни престъпления против 

правосъдието, както и липса на съдебна практика по някои дискутирани в доктрината 

правни проблеми, свързани с тези посегателства. 

        Четвърто; Видовете и особеностите на наказанията, уредени  в санкционната част 

на правните норми, систематизирани в Раздел III, на Глава VIII  от Наказателния кодекс  

показват, че законодателят третира престъпленията против правосъдието като 

посегателства  с  относително висока степен на обществена опасност. 

         Пето; Сравнително-правният преглед на френската и руската нормативна уредба 

разкрива известно синхронизиране между престъпните състави, осигуряващи 

наказателно-правна закрила на правосъдието в наказателните законодателства на 

Франция и Русия и престъпните състави, очертани в Глава VIII, Раздел III на 

българския  НК. Основната разлика се състои в законодателната техника на френския и 

руския законодател при очертаване на структурата и приложното поле на правните 

норми, визиращи престъпленията против правосъдието.  

        Шесто; Обезпечаването на ефективна материалноправна защита на правосъдните 

отношения е невъзможно без тясната връзка и взаимодействието на наказателното 

право с наказателно–процесуалната материя. Материалното наказателно право очертава 

основните постулати на наказателната политика по отношение на престъпленията 

против правосъдието, както и предпоставките за наказателна отговорност, а 

наказателно-процесуалното право урежда върху основата на тези принципи, дейността  

на органите и регулира поведението на участващите в процеса лица при установяване 

на извършените престъпления. 

       Седмо; Важен проблем с теоретическа и практическа  насоченост си остава, 

намирането на правилни юридически механизми за активизиране на борбата и 

превенцията с престъпленията против правосъдието. В тази насока трябва да се 

акцентира  на два вида механизми;  функционални  и санкционни.  

1. Функционалните представляват предварителни превантивни мерки за 

предотвратяване на престъпленията; 
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2.   Санкционните механизми  се определят като законодателни промени, касаещи  

проблемите  на наказателна отговорност относно вида и размера на наказанието.  

      Осмо; В резултат на обстойното проучване на действащото наказателно 

законодателство се констатират известни празноти и несъвършенства в конструкцията 

на отделните правни норми, а това обосновава формирането на предложения  de lege 

ferenda в НК  и  НПК по конкретни аспекти  относно: 

1.  Систематичното място на престъпленията против правосъдието, създаване на 

квалифицирани състави и нови специални състави, които да разширят кръга на 

защитените отношения; 

2.     Правна регламентация на определени понятия в НК и НПК;  

3.     Промяна на вида и размера на наказателна репресия.  

 

I.  Промяна на систематичното място на престъпленията против правосъдието в 

НК  и създаване на нови състави.  

 

1.De lege lata наказателните норми, очертаващи отделните противообществени деяния 

са систематизирани в Глава VIII на Раздел III в Особената част на НК с наименованието 

– ,,Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации  и 

лица, изпълняващи публични функции.’’ Особеностите в механизма и структурата на 

тези посегателства позволяват на  българският законодател да предприеме прагматичен 

подход за изваждането им в отделна глава. 

2. Законодателна инициатива следва да се прояви спрямо нормата на чл.287 НК,  

диспозицията на която се нуждае от допълнение с нов обективен елемент, с който да  

се гарантира защитата на правата на участниците, които са призовани в процеса да 

изтълкуват или преведат чуждо волеизявление – тълковници и преводачи. 

3.Наказателният състав на чл.290, ал.1 НК разкрива явни несъвършенства в признаците 

на обективната страна. В този смисъл изразът  ,,потвърди неистина ’’, използван за 

формулиране на активната форма на изпълнителното деяние на престъплението 

лъжесвидетелстване се отличава с неправилност от лексикална гледна точка и от 

юридическа страна, поради това следва да бъде заменен с израза ,,заяви неистина ’’.  

4.  Функцията и значението на свидетелските показания като основни доказателствени 

средства в процеса, налагат сериозно преосмисляне от страна на законодателя  по  
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посока на създаване на квалифициран състав за лъжесвидетелствуване като  чл.290,  

ал.1 НК. Потребността  от такава норма  е непосредствено обусловена и от факта, че 

понастоящем даването на свидетелски показания в замяна на конкретна имуществена 

облага се превръща в тенденция сред българското общество.  

5. Юридически механизъм за превенция срещу лъжесвидетелстване ще представлява 

евентуалното разширяване на приложното поле на диспозицията на процесуалната 

норма на чл.129, ал.2 НПК, която да регламентира изрично задължение от страна на 

съда, да му разясни по-обстойно и негативните последици от неистинските 

свидетелските показания, свързани с препятстване на обективната истина и с пороците, 

които ще причинят тези показания  на съдебния акт.  

6. Нормите в позитивно-правната уредба на ГПК /чл.183-чл.184/ приравняват 

електронният документ към категорията на писмените доказателства. Следователно, 

затаяването на истина или потвърждаването на неистина в електронен документ, 

депозиран  пред съд, като доказателство по едно гражданско дело, може да предизвика 

достатъчна степен на обществена опасност, да  видоизмени обществените отношения, 

свързани със събиране и проверка на доказателства и съответно да доведе до 

заблуждение на съдебния орган. Законосъобразно и обосновано е законодателят de lege 

ferenda, да подведе под наказателна отговорност неправомерният акт на всяко 

наказателноотговорно лице, свързан с представяне на неистински факти или 

скриване на истински факти в електронен документ, депозиран пред съд. 

7.  За да се усъвършенства  в  максимална степен закрилата на правата на участниците в 

процеса, които не знаят български или не притежават физическа способност да се 

изказват с устна реч, е необходимо да получи правна регламентация неправомерната 

дейност на преводач или тълковник, свързана с получаването на имотна облага като 

квалифициран състав на чл.290, ал.4 НК.  

8. Единствената норма на чл.291 НК  не е в състояние да обхване всички варианти  на 

неправомерно поведение от страна  на вещото лице в процеса. Рационално решение  на 

този проблем  е  създаването на нов квалифициран  състав като чл.291, ал.3 НК, който 

да инкриминира като  престъпление даване на невярно заключение с цел получаване на 

имотна облага.   

9.  Разширяване на приложното поле  на  действие на наказателната  норма на чл.292 

НК с нов обективен елемент; ,,ако свидетелят каже истината би обвинил в 

престъпление свои близки и роднини.’’ 
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10.  Промяна на систематичния подбор на нормата на чл.293а НК, която охранява  

обществените отношения, свързани изпълнението на парични задължения, 

произтичащи от съдебен акт. Обектът  ще  бъде по-добре защитен, ако  тази норма се  

разположи непосредствено след съставите, които обезпечават правилното изпълнение 

на съдебни актове – присъди и съдебни решения – чл.295, чл.296 НК. 

11. Квалифицираният състав на личното укривателство по чл.294, ал.4 НК разкрива 

признаци на посегателство, което е от категорията на т.нар. длъжностни престъпления 

против правосъдието. Анализът на субектите по чл.294, ал.4 НК и чл.288 НК показва 

покритие. Решението на този проблем ще намери правилен законодателен израз, ако 

квалифицирания състав на лично укривателство бъде очертан като квалифициран 

случай на чл.288 НК. 

12. Наказателноправната закрила  на обществените отношения, защитени от състава на  

чл.296, ал.1 НК следва да се диференцира  в  самостоятелни правни норми. Основният 

довод за такава законодателна редакция, се обуславя от състоянието  на твърде общо  

формулираната  диспозиция на наказателната норма на чл.296, ал.1 НК, която третира  

виновното неизпълнение на два различни по вид, съдържание и правни последици 

правораздавателни акта на съда – съдебно решение и заповед за защита от домашно 

насилие.                                                           

 

 

II.  Правна регламентация на понятия в НК и НПК. 

 

1. Легализирането на понятието ,,свидетел’’ в  общите положения на НПК, където 

се регламентира процесуалният статус на участниците в процеса, ще 

представлява юридически механизъм за уеднаквяване на  съществуващите 

противоречиви становища в теорията и съдебната практика. Подобна 

законодателна стъпка ще спомогне представителите на доктрината при 

разрешаване на спорните моменти в юридическата литература по въпроса; кое 

лице може да бъде субект на престъплението по чл.290, ал.1 НК и фактите, 

които могат да бъдат  предмет на  лъжливите свидетелски показания.         

2. С цел точната квалификация и правилното приложение на чл.287а НК,   

разпоредбата на чл.93 от Общата част на НК трябва да формулира  нормативна  

            дефиниция на понятието ,,технически запис.’’ 
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III.Промяна  на  наказателната репресия. 

 

1. Борбата с посегателствата лъжесвидетелстване и набедяване ще придобие друг  

            нормативен облик, ако  законодателят се насочи към разширяване на    

            приложното поле на наказателната репресия в санкционната част на правните    

            норми на чл.290, ал.1 и чл.286 НК, чрез въвеждането  на  имуществени   

            наказания –    глоба  и  конфискация. 

2. Наказанията лишаване от право деецът да упражнява дейност по чл.37, ал.1, т. 7, 

регламентирано за престъплението  по  чл.291 НК и съответно  лишаване от 

право деецът да заема конкретна длъжност по чл.37, ал.1, т.6 НК, предвидено в 

санкцията на наказателната норма на  чл.288 НК по своята същност се отличават 

с временен характер и приложението им спрямо вещо лице и длъжностно лице е 

неефективно.   

3. Наложителна е законодателна инициатива по отношение на наказателно-правния 

режим на длъжностните лица. Въвеждането на наказанието обществено 

порицание може да окаже достатъчно интензивно и ефикасно въздействие върху 

длъжностното лице с оглед на предотвратяване в бъдеще време на престъпления 

против правосъдието. 

4. Изравняване на санкциите на престъпленията лично укривателство и  

длъжностното престъпление по чл.288 НК. Причината за това е, еднаквата 

насоченост и степента на обществена опасност на деянията, а именно да 

препятстват осъществяването на наказателно преследване спрямо лице, 

извършило престъпление. 

 

 

IV.  Препоръки  за борба с престъпленията против правосъдието, свързани с извън 

законодателни /ненаказателни/ мерки.                 

      

        В настоящото изследване са направени препоръки за навременни и ефикасни  

мерки, които не са  в  рамките на  законодателните средства.             

В този аспект  се предлага да се създадат  условия за взаимодействие и координация, 

както между отделните звена в органите на досъдебното производство  и съдебните 

органи така и ;                                                    22 



1.  Координация и взаимовръзка между органите на съдебната власт  и Министерството 

на правосъдието, с цел изследване и профилактика на престъпления като 

лъжесвидетелстване, даване на невярно заключение от вещо лице и даване на неверен 

превод или невярно тълкуване. 

2.   Повишаване квалификацията и образуванието на магистратите, които заемат 

длъжност в системата на съдебната власт, посредством образователни курсове, форуми  

и семинари. 

3.    Повишаване на капацитета на неправителствените организации – да допълват и 

допринасят за развитието на държавната политика в областта на правосъдието ,  като 

извършват периодични изследвания и предоставят програми  във връзка със съдебната 

практика. 

4.    Наказателно-правната закрила на правосъдието зависи и от решаването на редица 

задачи от страна на криминалистиката и криминологията. Необходимо е разработване 

на специфична методика и тактика при разследването на престъпленията против 

правосъдието. 

 

 

IV. Справка за по-съществените приноси  в  дисертационния 

труд  

 

                   Конкретните  приносни  моменти в изследването могат да бъдат обобщени,   

                   както следва: 

1. За първи път в правната доктрина престъпленията по Раздел III от Глава VIII 

на НК са изследвани като посегателства, които засягат отделни аспекти от 

реализацията на правосъдието като специфична държавна функция на  

съдебната власт; 

2. Изследвани  са  особеностите в структурата и състоянието на престъпните 

състави, очертаващи общите /недлъжностните/ престъпления и 

длъжностните престъпления в българското наказателно право; 

3. Предложена  е нова  система на престъпленията против правосъдието въз 

основа на двата основни критерии – непосредствения обект и субекта; 
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4. Представена е концепция, с която престъпленията против правосъдието са 

разгледани в контекста на основните принципи на наказателния процес; 

5. Формулирани са редица предложения de lege ferendа за усъвършенстване и 

осъвременяване на действащата материалноправна уредба на НК и  

наказателно-процесуалната уредба на НПК в две основни насоки: към 

редакция  на диспозицията и санкцията на сега действащите правни норми  

и към създаване на нови правни норми, с цел разширяване обхвата на 

наказателно-правната закрила  на  правосъдната функция; 

            6.   Предложени са отделни извъннаказателни мерки, които се отличават с  

                   конкретна практическа насоченост в борбата  с престъпленията против  

                   правосъдието. 

 

 

 

6.Справка за публикациите по темата на дисертационния 

труд                                       

                                                 Статии 

 
1.Георгиева, Н. ,,Престъпленията набедяване и лъжесвидетелстване – Общество и 

право,’’  кн. 6/2010 г. 

 

 

2.Георгиева, Н. ,,Наказателно-правна  закрила на правосъдието ’’  – Общество и право, 

кн. 10/2014 г.  

 

 

3.Георгиева, Н. ,,Същност и приложно поле на чл.293а от НК,’’ публикация в 

електронно издание на Българска камара за образование, наука и култура –  /БКОНК/.   

 

4. Георгиева, Н. ,,Наказателно-правни аспекти на невярното заключение на вещото 

лице  по смисъла на чл.291 от НК,’’ приета за печат през м. септември  2015 г. в сп. 

Общество и право.  
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                                                     Доклади 

 

Основните резултати от направеното изследване по темата на дисертационния труд са  

представени  в два доклада:  

1.   ,,Актуални  проблеми  на наказателното правосъдие в Република България ’’ –    

   Научна  конференция  на  Българска камара за образование, наука и  култура    

  /БКОНК/ – гр. София, Съюз на юристите в България –  27.11.2014 г.;  

2.  ,,Наказателно-правна закрила на правосъдието в Република България ’’ – V    

             Национална конференция на докторантите в областта на правните науки на   

             Института за държавата и правото при БАН, Слънчев бряг – 11-13. 06.2015 г.  
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