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АНОТАЦИЯ 

Курсът по „Основи на правораздаването” е включен в рамките на 

специалността „Съдебни инженерно-технически експертизи”, предназначена за 

обучение на студенти за получаване на образователно-квалификационна 

степен „магистър”. Знанията, които се очаква да бъдат придобити в хода на 

курса, са необходими, за да се открои ролята на съдебните инженерно-

технически експертизи в хода на осъществяването на съдопроизводството по 

граждански, административни и наказателни дела.   

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основните цели, към които е насочен курсът по «Основи на 

правораздаването», е придобиването на познания за принципите, върху които 

се изгражда съдопроизводственият процес, а така също и неговите основни 

елементи; за познавателната дейност на съда, неразривна част от която е 

свързана с използването на експертни познания от различни области на 

специалните науки. Ще бъде поставен акцент и върху специфичните различия 

между гражданския, наказателния и административния процес, в частност – 

спецификите, свързани с доказването и доказателствените средства. 

Изучаването на дисциплината е необходима част от подготовката на бъдещите 

вещи лица.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 



Съдебните експертизи са съществена част от процеса по събиране на 

информация относно фактите, които са от значение за разрешаване на всички 

видове правни спорове, в т.ч. административни, наказателни и гражданско-

правни. Дейността на експертите в съдопроизводствения процес е незаменимо 

доказателствено средство, без което в настоящата епоха този процес би бил 

практически невъзможен. 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

СИТЕ – магистри задължителна 6     30   30 

МТ – магистри задължителна 5     25   25 

ЛИТА - магистри задължителна 5     25   25 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

  

 Тема 1. Същност и принципи на съдопроизводството. 

 Принципи на съдопроизводство: принцип на законност; принцип за 

равенство на страните; състезателно начало. Принцип на търсене на истината. 

Значение на принципа „non bis in idem” („double jeopardy”)- Невиновен до 

доказване на противното. Непосредственост, публичност. 

  

 Тема 2. Съд.  

 Съд и съдия. Система на съдилищата в Република България – 

вертикална и хоризонтална структура. Фази на гражданския процес; фази на 

наказателния процес. Инстанционност – система на инстанционността по 

действащото право.  

  

 Тема 3. Страни в наказателния, гражданския и админстративния процес – 

специфика. Участници в съответния процес (защитници, свидетели, вещи лица, 

граждански ищец, граждански ответник, частен обвинител, поемни лица. 

Специфични характеристики. 

 

 Тема 4. Доказателства и доказателствени средства. 

 Същност, предмет и обсег на доказването. Тежест за доказване. Видове 

доказване. Стандарти на доказване. Стандарти на доказване по други 



процесуални системи. Режим на посочване на твърдения и представяне на 

доказателства в гражданския процес и наказателния процес. 

 

 Тема 5 Доказателствени средства. Посочване, представяне, допускане и 

събиране на доказателствени средства. Специфика на доказването в 

гражданския и наказателния процес. Обяснения на страните в гражданския 

процес; обяснения на обвинеямия на предварителното производство; 

обяснения на подсъдимия – противоречия между показанията, дадени в 

досъдебната фаза и по време на съдебното следствие.  

 

 Тема 6. Писмени доказателствени средства – същност, видове. 

Доказателствена сила. Различия в режима по наказателния и гражданския 

процес. Неистинност на писмените доказателствени средства. Защита срещу 

неистински писмени доказателствени средства. 

 

 Тема 7. Свидетелски показания: същност, правен режим на 

свидетелските показания. Отговорност за лъжесвидетелстване. 

  

 Тема 8. Правен режим на съдебните експертизи: същност, форма и 

съдържание. Допускане на експертиза. Вещо лице – квалификация и стандарт 

на специалните знания на вещото лице. Наказателна отговорност на вещото 

лице.  

 

 Тема 9. Веществени доказателствени средства. Оглед и 

освидетелстване. Събиране на доказателства по делегация; обезпечаване на 

доказателствата. Преценка на доказателствата от съда. 

 

Всяка от темите се разработва в рамките на три академични часа. 

 

КУРСОВА РАБОТА - Не се предвижда. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът се провежда в края на първия семестър. Той протича под 

формата на писмен отговор на два въпроса от конспекта. 
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