
ДОКУМЕНТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 311 ОТ НК1

(много хубави обяснения за видовете документи и субекта на престъплението) 

Из “МОТИВИ към  нова присъда, постановена по в.н.о.х.дело № 88/2010 г. по 
описа на Софийския окръжен съд” (няма линк, търси се с ключови думи)

“В системата на документните престъпления по Глава ІХ от Наказателния кодекс 
престъплението по чл.311, ал.1 НК попада в престъпните посегателства, свързани с т.нар. 
лъжливо  документиране.  Характерното  за  тези  посегателства  е  специфичния  предмет, 
върху който се въздейства – документът. 

Съобразно  характера  на  изявлението,  закрепено  в  документа,  те  се  делят  на 
диспозитивни и удостоверителни. 

Диспозитивни са документите, които съдържат първично изявление на автора им, 
изразяващо разпоредителни действия. Характерното е, че те не удостоверяват факти или 
обстоятелства  извън  самото  изявление.  От  своя  страна  удостоверителните  документи 
установяват съществуването или не на определени факти или обстоятелства, които авторът 
възпроизвежда в документа. Поради това е възможно удостоверителните документи да са с 
вярно или невярно съдържание. Предмет на лъжливото документиране по чл.311, ал.1 НК 
могат да бъдат само удостоверителни документи, не и диспозитивните. 

Удостоверителният  документ  ще  бъде  с  невярно  съдържание,  когато  в  него  са 
отразени факти или обстоятелства, които не съответстват на обективната действителност. 
В  случаите,  когато  се  удостоверява  съдържанието  на  разпоредителен  /диспозитивен/ 
документ, съставеният удостоверителен документ ще бъде с невярно съдържание, ако не 
съответства  на  разпоредителния  документ.  Без  значение  в  случая  е  несъответствието 
между последния и действителността.

Т.е.  предмет  на  лъжливо документиране по  чл.311,  ал.1  НК може да  бъде само 
истински официален удостоверителен документ с невярно съдържание. 

Субект на престъплението по чл.311, ал.1 НК може да бъде само длъжностно лице,  
което има служебно задължение, т.е. в кръга на службата му е отразяването на истината 
при съставяне на официални удостоверителни документи.”

1НК, Чл. 311. (1) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери 
неверни  обстоятелства  или  изявления,  с  цел  да  бъде  използуван  тоя  документ  като  доказателство  за  тия  
обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и  
лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до  
една година или пробация.


