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Предговор

Настоящото учебно помагало се състои от две части. Първа-
та част отразява непълно и твърде фрагментарно лекции-

те, които изнасям пред студентите в Юридическия факултет на 
Университета за национално и световно стопанство – София. 
Но между студентите и в интернет се разпространяват още по-
кратки записки, които съдържат много грешки. Поради това и 
по молба на студенти се съгласих да редактирам един вариант 
на записки, който да се отпечата. Предпочетох кратки – но без 
грешки – записки. Теоретичните положения се поясняват по-
средством принципни решения на Върховния касационен съд 
по наказателни дела, по които съмбил съдия-докладчик. Целта е 
да се дадат на студентите първоначални знания, които да ги въ-
ведат в наказателното право и да ги улеснят при изучаването на 
учебника.

Втората част съдържа отделни лекции по основни въпро-
си на наказателното право. Някои от лекциите се отнасят до 
класически, традиционни понятия и институти – обществена 
опасност на деянието, състав на престъплението, съучастие, на-
казание. Други лекции третират актуални, модерни проблеми 
на наказателното право – криминализация на деянията, дифе-
ренциация на наказателната отговорност, наказателноправни 
институти, влияние на организираната престъпност върху нака-
зателния закон.

А лекцията относно „способа (формата) на извършване на 
престъплението“ има за цел да демонстрира възможностите на 



8 | проф. д-р Никола Филчев • лекции по наказателно право

диалектическия метод за изследване на наказателноправните яв-
ления, тъй като студентите днес не изучават диалектика. Както е 
известно, диалектическият метод се свежда до това: разделя се, 
„разцепва се“ изучаваният обект на две противоположни стра-
ни и се изследват поотделно всяка от тях „в чист вид“ и взаимо-
действието (единството и борбата) между противоположности-
те. В случая престъплението се разделя на две противоположни 
страни – „престъпно деяние“ и „способ на извършването му“, 
които се отнасят помежду си като „съдържание“ и „форма“. Ди-
алектическият метод е мощен методологически инструмент за 
изучаване на обществените и природните явления.

Накрая ще подчертая още веднъж, че информацията в пър-
вата част е непълна и недостатъчна за изпита по наказателно пра-
во, а отделни лекции във втората част излизат извън рамките на 
учебния курс.

Н. Филчев



Част първа 
Основни понятия на 
наказателното право
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1.  
Наказателно право 

Наказателното право като отрасъл на правото на Република 
България е система от законови норми, които определят 

престъпленията и наказанията за тях. Задачата на наказателното 
право е да защитава от престъпни посегателства основните со-
циални ценности – личността и правата на гражданите и устано-
вения в страната правов ред.

1.1. Престъпление и наказание. Човешкото поведение може 
да има положително или отрицателно значение за обществото. 
Най-опасните постъпки законодателят обявява за престъпле-
ния. Борбата срещу тях се води посредством наказания, които 
се налагат на извършителите на престъпленията. Престъпление-
то и наказанието са основни институти на наказателното право. 
Те отразяват определени обществени реалности и в този смисъл 
са социално обусловени.

1.2. Наказателно правоотношение. Наказателноправната 
норма забранява дадено общественоопасно деяние – престъ-
плението. Когато то бъде извършено, между субекта на престъ-
плението и държавата възниква обществено отношение. Това 
отношение се регулира от наказателноправната норма и поради 
това е правоотношение. Съдържание на правоотношението са 
насрещните субективни права и юридически задължения, които 
възникват за страните – държавата и престъпния деец. Основ-
ният елемент на наказателното правоотношение е наказателната 
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отговорност, т.е. правото на държавата да възложи на дееца на-
казание (неблагоприятни последици) и задължението на послед-
ния да го понесе.

Наказателно правоотношение е отношението, което въз-
никва по силата на наказателноправната норма между държава-
та и престъпния деец в резултат на извършеното престъпление. 
Престъплението е юридическия факт, който поражда наказател-
ното правоотношение и в частност – наказателната отговорност.

Предмет на регулиране на наказателното право са наказа-
телните правоотношения.

1.3. Разграничeние на наказателното право от сродни правни 
отрасли. Наказателнопроцесуалното право е система от норми, 
които регулират наказателнопроцесуалната дейност на разслед-
ващите органи, прокуратурата и съда по разкриване на престъ-
пленията и наказване на виновните лица. С други думи наказа-
телнопроцесуалните норми регулират отношенията, свързани с 
разглеждането и решаването на наказателните дела. Процесуал-
ното и материалното право се отнасят както форма към съдър-
жание. Процесуалното право е форма за живот на материално-
то наказателно право.

Наказателноизпълнителното право регулира отношенията, 
свързани с изпълнението на наказанието.
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2.  
Наказателен закон

2.1. Източници на наказателноправните норми. Източници 
на наказателноправни норми могат да бъдат законът, обичаят и 
съдебният прецедент. По нашето право само законът е източник 
на наказателни норми. Престъпленията и наказанията за тях се 
установяват само със закон. В това се състои принципът за за-
коноустановеност на престъпленията и наказанията. Той има 
определящо значение, защото осигурява законност в борбата с 
престъпността и равенство на гражданите пред закона. Действа-
щият Наказателен кодекс е приет през 1968 г. и досега е претър-
пял редица изменения и допълнения.

2.2. Видове и структура на наказателноправните норми. На-
казателното право се дели на обща и особена част.

Норми на общата част на НК. Нормите на общата част са 
два вида: а) декларативни (които прогласяват принципите на на-
казателното право – например чл. 1, ал. 1 НК посочва задачата 
на НК) и б) определителни (които дефинират общите понятия 
и институти на наказателното право – например чл. 9, ал. 1 НК 
определя понятието престъпление).

Норми на особената част на НК. Нормите на особената 
част определят отделните видове престъпления и наказанията за 
тях. Всяка норма на особената част има два елемента: диспози-
ция и санкция. Диспозицията съдържа характеристика, „описа-
ние“ на даден вид престъпление, а санкцията посочва наказание-
то, което се налага на дееца за извършване на престъплението.
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2.3. Обратно действие на наказателноправните норми. За 
всяко престъпление се прилага законът, който е бил в сила по 
време на извършването му. Това е принципът, установен в чл. 
2, ал. 1 НК. Проблемът за обратното действие на наказателния 
закон се поставя при заварените, висящи правоотношения – ко-
гато престъплението е извършено и правоотношението е въз-
никнало, но още не е погасено. В този случай, ако до влизане на 
присъдата в сила последват различни закони, се прилага законът, 
който е най-благоприятен за дееца. Следователно новият нака-
зателен закон урежда заварените отношения само ако е по-
благоприятен. В противен случай, ако новият закон утежнява 
положението на дееца, той няма обратно действие. Това положе-
ние е изрично закрепено в Конституцията: „Никой не може да 
бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обяве-
но от закона за престъпление към момента на извършването му“ 
(чл. 5, ал. 3).

По-благоприятен е законът, който: а) отменя дадена нор-
ма на особената част и така премахва престъпния характер на 
деяния, които до този момент са били престъпления, т.е. декри-
минализира деяния; б) предвижда по-леко по вид и размер на-
казание за съответното престъпление; в) смекчава режима на 
наказателна отговорност за дадено престъпление посредством 
промени в общата част на НК.

2.4. Функции на наказателния закон. Наказател ният закон 
изпълнява две функции в обществото: а) регулираща – регла-
ментира наказателната отговорност на лица, извършили престъ-
пления; б) превантивна – въздейства възпитателно и предупре-
дително върху виновните лица и останалите членове на обще-
ството.
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3.  
Субект на престъплението

3.1. Понятие. Субект на престъпление (наказателноотговор-
но лице) може да бъде само физическо, пълнолетно и вменяемо 
лице.

Само човешка личност може да извърши престъпление и да 
понесе наказателна отговорност. Юридическите лица не могат 
да бъдат субекти на престъпление.

За да бъде субект на престъпление, физическото лице тряб-
ва да е навършило 18-годишна възраст (пълнолетие). Едва то-
гава лицата придобиват нормална психика, т.е. достигат така-
ва степен на психическа зрялост, при която могат да разбират 
свойството и значението на извършеното и да ръководят по-
стъпките си.

Пълнолетното лице трябва освен това да не страда от пси-
хическо заболяване, което изключва някоя от посочените спо-
собности, т.е. да е вменяемо.

3.2. Вменяемост. Вменяемостта е способността на физическо-
то пълнолетно лице да разбира свойството и значението на из-
вършеното и да ръководи постъпките си. Вменяемостта включва 
две психически способности – интелектуална и волева.

От гледна точна на своя интелект вменяемото лице трябва 
да разбира свойството и значението на извършеното. Да раз-
бира „свойството на извършеното“ означава, че деецът разбира 
фактическите промени, които неговото деяние предизвиква в 
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обективната действителност. А да разбира „значението на из-
вършеното“ означава, че деецът разбира социалното значение, 
социалния смисъл на своята постъпка, нейното отрицателно 
въздействие върху обществените отношения.

От гледна точка на волята си вменяемото лице е способно 
да ръководи постъпките си, т.е. да направлява както вътрешните 
си психически преживявания, така и тяхното обективиране на-
вън в действителността.

3.3. Невменяемост. Невменяемо е лицето, което, макар и пъл-
нолетно, поради умствена недоразвитост или продължително 
или краткотрайно разстройство на съзнанието не може да раз-
бира свойството или значението на извършеното или да ръково-
ди постъпките си (чл. 33, ал. 1 НК).

Медицински и юридически критерии. Законът е опреде-
лил психическото състояние на невменяемост посредством два 
критерия: медицински и юридически. Медицинският критерий 
сочи причините (психическото заболяване), поради които са на-
кърнени интелектуалните или волевите способности на лицето. 
А юридическият критерий очертава последиците от това забо-
ляване, т.е. самото увреждане на психиката.

Намалена вменяемост. Намалената вменяемост е психиче-
ско състояние на лицето, при което е ограничена, намалена спо-
собността му да разбира свойството или значението на извърше-
ното или да ръководи постъпките си. Намалената вменяемост не 
е нещо средно между вменяемост и невменяемост, а е вид вменя-
емост. Поради това намалената вменяемост не изключва наказа-
телната отговорност на дееца, а само я смекчава.
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Съдебна практика

Намалената вменяемост е вид вменяемост на лица с психически 
аномалии, при която е ограничена способността на тези лица да 
разбират свойството или значението на деянието или да ръко-
водят постъпките си. Намалената вменяемост не изключва на-
казателна отговорност, а се отчита от съда като смекчаващо 
отговорността обстоятелство.

Чл. 33 НК
Решение № 190 от 28.06.1995 Г. по н. д. № 48/1995 Г., I н. о.,
докладчик Н. Филчев

3.4. Малолетни и непълнолетни лица. Малолетни са лицата, 
които не са навършили 14-годишна възраст. Те са наказателно-
неотговорни. Ако малолетно лице извърши общественоопасно 
деяние, спрямо него се прилагат възпитателни мерки.

Непълнолетни са лицата между 14-годишна и 18-годишна 
възраст. Те ще носят наказателна отговорност само ако са дос-
тигнали такава степен на физическо и психическо развитие, при 
която са придобили способността да разбират свойството и зна-
чението на извършеното и да ръководят постъпките си. Нака-
зателната отговорност на непълнолетните лица е чувствително 
смекчена (чл. 60–65 НК).
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4.  
Обща характеристика на 

престъплението

4.1. Общо понятие за престъплението. Престъплението е чо-
вешко деяние (действие или бездействие), което притежава че-
тири свойства: обществена опасност, противоправност, винов-
ност и наказуемост (чл. 9, ал. 1 НК).

Това законово определение на престъплението е материал-
но, защото в основата му е поставено материалното, неюридиче-
ско свойство на престъпното деяние – обществената опасност. 
Обществената опасност е най-важното социално основание за 
обявяване на деянията за престъпления, т.е. за криминализация 
на деянията. Материалното определение на престъплението из-
разява неговата противообществена същност.

Престъплението е единственото основание и заедно с това 
– мярка на наказателната отговорност по българското наказа-
телно право.

4.2. Обект и предмет на престъплението. Обект на престъп-
лението са обществените отношения, свързани с основните со-
циални ценности – личността и правата на гражданите, собстве-
ността, установения в страната правов ред. Общ обект наричаме 
цялата система от господстващи обществени отношения. Непо-
средствен обект е конкретното обществено отношение, което 
дадено престъпление засяга и което съответната наказателно-
правна норма защитава.
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Обектът, т.е. засегнатото обществено отношение, определя 
не само социалното значение на престъпното деяние, но и него-
вите фактически особености (съдържание и форма). Например 
в зависимост от непосредствения обект се различават престъп-
ните деяния шпионство, убийство, клевета, кражба, подкуп и т.н. 
Поради това обектът на престъплението представлява основата, 
върху която се изясняват социалната същност и белезите на да-
дено престъпно деяние.

Предмет на престъплението се нарича онзи елемент на об-
щественото отношение (обекта), чрез въздействие върху който 
се накърнява цялото обществено отношение. Всяко обществено 
отношение съдържа три елемента: а) страни; б) материална или 
духовна ценност, по повод на която те влизат във взаимодействие, 
и в) самото взаимодействие, т.е. поведението на страните. Най-
често предмет на престъплението са материалните ценности. 
Например обект на престъплението кражба е отношението на 
собственост, а предмет на това престъпление е открадната вещ.

Средството за извършване на престъплението е нещо външ-
но на засегнатото обществено отношение. То е оръдието, чрез 
което деецът въздейства върху обекта. Една и съща вещ може да 
бъде предмет на дадено престъпление и средство за извършване 
на друго престъпление. Например пистолетът може да е пред-
мет на кражба, но в същото време да е и средство за извършване 
на убийство.

4.3. Състав на престъплението. Нормите на особената част на 
НК характеризират отделните видове престъпления. Тази зако-
нова характеристика, законовото определение на дадено пре-
стъпление се нарича състав на престъплението. Съставът е съв-
купност от признаци, посредством които законодателят харак-
теризира дадено престъпление в особената част на НК. Напри-
мер кражбата е отнемане на чужда движима вещ от владението 
на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да 
се присвои (чл. 194, ап. 1 НК).
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Съставът на престъплението е законово понятие, законов 
модел на даден вид престъпление. Съставът се отнася към пре-
стъплението, както чертежът се отнася към реалната сграда, 
която е изобразена на него. Само че съставът е типов чертеж, на 
него са изобразени всички сгради от дадена категория.

Законодателят построява състава на престъплението, като 
изучава общественоопасните прояви от даден вид, извлича тех-
ните съществени признаци и ги закрепва в закона. В такъв сми-
съл съставът представлява типична картина на дадено престъп-
ление.

Съставът на престъплението съдържа четири категории 
признаци: относно обекта и субекта на престъплението, относ-
но обективната и субективната страна на престъплението. Дея-
ние, което осъществява признаците на предвиден в закона със-
тав, е съставомерно. Престъплението е деяние, което притежава 
всички признаци на законовия състав.
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5.  
Престъплението като деяние

Престъплението е външно проявеното, обективирано пове-
дение на човека (а не само неговите вътрешни психически 

преживявания, мисли, намерения и т.н.). Деянието представлява 
външно изразен поведенчески акт, който протича под контрола 
на съзнанието и волята и има самостоятелно обществено значе-
ние.

5.1. Видове деяния. Деянията биват два вида – действия и без-
действия.

Действието е система, съчетание от съзнателни телодвиже-
ния, насочени към една обща цел. Например убийството може да 
се извърши посредством следното съчетание от телодвижения: 
хващане на пистолета, изваждане от кобура, зареждане, вдигане 
и насочване на пистолета към жертвата, прицелване, натискане 
на спусъка.

Бездействието – като втора форма на деянието – пред-
ставлява неизвършване на определено, дължимо действие. Без-
действието има наказателноправно значение, когато субектът 
дължи дадено действие, но не го извърши и в резултат на това 
бездействие настъпят общественоопасни последици. Например 
стрелочникът е длъжен в определен момент да премести железо-
пътната стрелка. Той обаче бездейства, не извършва дължимото 
действие и в резултат на това влакът катастрофира.

Изпълнително деяние. Деянието, с което се изпълнява 
самото престъпление, се нарича изпълнително деяние. Изпъл-
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нителното деяние на убийството например е умъртвяване на 
другиго, на кражбата – отнемане на вещта. Обикновено законо-
дателят обявява едно деяние за едно престъпление. Но в някои 
случаи той обявява съчетанието от няколко деяния за едно пре-
стъпление. Това са т.нар. сложни престъпления.

5.2. Общественоопасни последици. Всяко престъпно деяние 
поражда отрицателни изменения в обществената действител-
ност. Тези изменения наричаме общественоопасни последици 
на престъпното деяние. Общественоопасните последици опре-
делят до голяма степен характера на престъплението. Поради 
това законодателят често ги включва като съставна част в струк-
турата на престъплението, т.е. закрепва последиците в състава 
на престъплението. Тази общественоопасна последица, която е 
предвидена в законовия състав и трябва да настъпи, за да бъде 
довършено престъплението, наричаме престъпен резултат.

Видове престъпления според общественоопасните по-
следици. Престъпленията се делят на резултатни и формални 
(безрезултатни, на просто извършване) в зависимост от това 
дали съставът включва или не общественоопасни последици. 
Формалните престъпления (обида, клевета, шпионство и др.) 
са довършени със самия факт на извършване на престъпното 
деяние. Те създават само абстрактна опасност за обекта. За да 
бъде довършено едно резултатно престъпление обаче, е необхо-
димо да настъпи и престъпният резултат. Например убийството 
(чл. 115 НК) е довършено с настъпване на смъртта на пострада-
лия, измамата (чл. 209 НК) е довършена с причиняването на им-
отна вреда. В тези случаи законът забранява не просто деянието, 
а такова деяние, което причинява определена вреда на обекта.

5.3. Причинна връзка. За да бъде осъществено едно резултатно 
престъпление, трябва да съществува причинна връзка между де-
янието и настъпилия общественоопасен резултат. Причинната 
връзка е необходим елемент на резултатните престъпления.
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Понятие. Причинната връзка е философско понятие за 
означаване на обективната връзка между две явления, първото 
от които (причина) поражда второто (следствие). Причинната 
връзка е форма на всеобщата връзка между явленията в света.

Нашето наказателно право излиза от разбирането, че между 
деянието и престъпния резултат съществува причинна връзка, 
когато деянието е необходима предпоставка, без която резулта-
тът не би настъпил в този вид, по това време, място и т.н. С други 
думи, причинна връзка съществува, щом като деянието е едно 
от необходимите условия (conditio sine qua non) за настъпване 
на общественоопасния резултат. Без значение е, че едни деяния 
имат по-голям, а други – по-малък принос за осъществяване на 
резултата.

Усложнения в развитието на причинната връзка. Пре-
стъпният резултат може да бъде следствие от взаимодействие-
то и преплитането на няколко фактора, от деянието на няколко 
лица. Например смъртта на пострадалия е настъпила от нанесе-
ния побой, последващ удар с автомобил и лошо лечение в болни-
цата. Всяко от тези деяния стои в причинна връзка със смъртния 
резултат, макар че само по себе си не би могло да го причини.

Причинната връзка може да бъде усложнена от намесата на 
други, привходящи фактори. Те не прекъсват връзката между 
деянието и престъпния резултат, а само ускоряват или затормо-
зяват развитието на причинния процес. В дадения пример уда-
рът с автомобила и лошото лечение ускоряват причинния про-
цес, довел до смъртта на пострадалия. Друг е въпросът за субек-
тивното отношение на дееца към причинения смъртен резултат 
(дали го е предвиждал и съответно – искал, допускал, смятал да 
предотврати, или пък не го е предвиждал при задължение и въз-
можност за това). Причинната връзка е обективно явление, кое-
то не зависи от субективното отношение (вината) на дееца към 
престъпния резултат. Тя предхожда вината. Причинната връзка 
е обективна предпоставка, а вината – субективна предпоставка 
за наказателната отговорност на дееца.
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Съдебна практика

Причинна връзка между дадено деяние и настъпилия престъпен 
резултат съществува, щом като деянието е било едно от необ-
ходимите условия за настъпването на резултата, т.е. щом като 
деянието е обективна предпоставка, без която резултатът не 
би настъпил по такъв начин, в този му вид, на конкретното мяс-
то, време и т.н.

Чл. 9, ал. 1 НК
Решение № 102 от 25.05.1995 г. по н. д. № 649/1994 Г., I н. о.,
докладчик Н. Филчев

Обективна страна на престъплението

Всяко поведение, в т.ч. и престъпното, може условно да се 
раздели на две части: а) вътрешна, субективна (психическа) 
страна и б) нейното претворяване навън – външна, обектив-
на (физическа) страна. Обективната и субективната страна на 
престъплението са две негови противоположности, които се на-
мират в диалектическа връзка и взаимодействие.

Обективната страна на престъплението обхваща деяние-
то, причинната връзка и престъпния резултат, а в някои случаи 
може да включи и други обективни елементи на престъплението 
– способ (начин) на извършване на престъпното деяние, факти-
ческа обстановка, условия на място и време и др.
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6.  
Обществена опасност  

на деянието

Понятие. Обществената опасност е основното свойство 
на престъпното деяние. Тя се изразява в способността му 

да засяга (уврежда или застрашава) обществените отношения 
– чл. 10 НК. Обществената опасност на деянието е обективно, 
неюридическо свойство на деянието, което не зависи от съзна-
нието и субективната преценка на хората.

Обществената опасност е най-важното основание за крими-
нализация на деянията, т.е. за обявяването им за престъпления. 
За да бъде криминализирано дадено деяние, то трябва да прите-
жава достатъчно висока степен на обществена опасност, която 
да оправдава използването на най-тежката форма на държавна 
принуда – наказателната отговорност срещу виновните лица. 
Законодателят обявява не всички общественоопасни деяния за 
престъпления, а само най-опасните от тях.

Характер и степен на обществената опасност. Обществе-
ната опасност на деянието има две страни – характер и степен.

Характерът е качествената страна на обществената опасност. 
Характерът на опасността се определя от засегнатото общест-
вено отношение, т.е. от вида на обекта. Например убийството, 
шпионството, кражбата, лъжесвидетелстването имат различна 
по характер обществена опасност, защото засягат различни ка-
тегории обществени отношения.
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Степента е количествена страна на обществената опасност. 
Степента на обществена опасност на деянието се определя пре-
ди всичко от размера на причинената вреда, а също и от способа 
(начина) на извършване на деянието, условията на място, вре-
ме и т.н., личните качества на субекта, субективните елементи 
на поведението (вина, мотив, цел и др.). Един и същи вид пре-
стъпления може да имат твърде различна степен на обществена 
опасност в зависимост от размера на причинената вреда – на-
пример кражби на вещи с различна стойност.


