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АНОТАЦИЯ
Курсът по „Съдебни експертизи” е специализирана учебна дисциплина, която дава
знания за изясняване и за установяване на определени обстоятелства и факти в рамките на
гражданското или наказателното производство, за които са необходими специални познания из
областта на науката, изкуството, техниката и др.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Изучаването на дисциплината е необходима част от подготовката на бъдещите вещи
лица. Чрез нея студентите получават основни знания за същността на съдебната експертиза и
нейните видове, за нормативните правила във връзка с избора на вещи лица, техните права и
задължения, за правната същност и значение на заключението на вещото лице. В рамките на
курса обучаваните се запознават с особеностите при назначаването, подготовката и извършването
на отделните видове експертизи.

ПРЕДПОСТАВКИ
Материята по съдебните експертизи се намира в тясна връзка с голяма част от
въпросите на наказателнопроцесуалното право, криминалистиката, гражданскопроцесуалното
право, а също със съдебната медицина и съдебната психиатрия и някои естествени и технически
науки.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Раздел І. Обща част
Тема 1. Съдебни експертизи. Същност и особености.
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Нормативна уредба на съдебната експертиза в гражданското и наказателното право. Общи
принципи и различия.
Значение на съдебната експертиза за събиране и проверка на доказателства по делото.
Предмет, методи и система.
Връзка с други науки.
Тема 2. Основни видове съдебни експертизи.
Класификационни критерии.
Особености и правна характеристика на отделните групи експертизи.
Тенденции.
Тема 3. Назначаване на съдебните експертизи. Общи въпроси.
Правни основания. Законови принципи по ГПК и НПК.
Криминалистични (тактически) изисквания.
Съдържание на съдебния акт за назначаване на експертиза. Законови изисквания, на които трябва
да отговаря.
Тема 4. Назначаване на допълнителна, повторна, колективна и комплексна експертиза.
Назначаване на допълнителна и повторна експертиза. Правни основания.
Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания. Разграничение и
особености в сравнение с назначаване на едноличната и еднородната експертиза.
Тема 5. Вещи лица.
Вещи лица – изисквания, на които трябва да отговарят.
Избор на вещи лица.
Процедура. Нормативни изисквания.
Тема 6. Права и задължения на вещите лица.
Обща характеристика.
Нормативна уредба на задълженията на вещите лица.
Нормативна уредба на правата на вещите лица.
Тема 7. Отказ на вещото лице да извърши експертизата. Отводи и самоотводи.
Отказ на вещото лице да извърши експертизата. Заместване с друго вещо лице. Правни основания
и правни последици.
Отводи и самоотводи. Правни основания.
Тема 8. Извършване на съдебната експертиза. Правна характеристика.
Подходи на извършване и съдържание.
Взаимодействие между различните органи и вещите лица.
Основни изисквания, които трябва да се спазват.
Тема 9. Заключение на вещото лице. Правна същност и значение.
Структура и съдържание на заключението.
Общи изисквания, които трябва да се спазват при съставянето.
Експертно заключение при допълнителна, повторна, колективна и комплексна експертиза.
Тема 10. Приемане на заключението на вещото лице.
Действия на разследващия полицай и съда след получаване на заключението.
Проверка на заключението на вещото лице.
Предявяване на заключението на вещото лице на заинтересованото лице.
Форма и ред на приемане на заключението.
Оценка на заключението на вещото лице.

Раздел ІІ. Особена част
Тема 11. Криминалистични експертизи.
Техническа експертиза на документи.
Експертиза на писмената реч.
Експертиза за установяване на цяло по неговите части.
Експертиза за идентификация на човека по външните черти, отразени върху фотоснимка
(фотопортретна експертиза). Съставяне на портрет по описание.
Експертиза на магнетофонни и видеомагнетофонни записи на гласа и речта и на фоно и видео
апаратура.
Експертиза за установяване интервенции в идентификациионните характеристики на МПС – обект
на престъпление.
Тема 12. Съдебномедицински експертизи на живи лица.
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Тема 13. Други съдебномедицински експертизи.
Съдебномедицинска експертиза на трупове на неизвестни лица и скелетирани трупове.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека чрез серологични и ДНК анализи.
Тема 14. Съдебнопсихиатрични експертизи. Правна характеристика.
Назначаване. Правни основания.
Подготовка и извършване. Правно значение на експертното заключение.
Видове съдебнопсихиатрични експертизи.
Съдебнопсихиатрични експертизи в гражданскотопроизводство.
Тема 15. Съдебнотехнически експертизи. Правни основания.
Общотехническа експертиза.
Автотехническа експертиза.
Пожаротехническа експертиза.
Тема 16. Експертиза на технологични процеси, стоки и изделия.
Обща характеристика. Обекти и задачи на експертизата.
Подготовка и извършване. Значение на експертното заключение.
Тема 17. Съдебноикономически експертизи.
Финансово-счетоводна експертиза. Обекти и задачи на експертизата.
Съдебноикономическа експертиза. Правни основания и значение.

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 – един от общата и един от особената част.
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