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КУРСЪТ ПО ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРАВОТО 
 

Техническите въпроси, които са Ви довели на първата 

лекция: 

• Хорариум: 30 часа лекции; 

• Откъде да четем: от учебната литература, предложена в 

конспекта и от презентациите, качвани на сайта 

groysman.eu; 

• Тезисен характер на презентациите; 

• Важност на записките Ви; 

• Обаче: Философията на правото не е това, което сте 

записали/прочели/научили, а процесът на разсъждение 

въз основа на записаното/прочетеното/наученото. 

• Четенето – недоотценяваното (само)обучително 

средство. 

– Литература, която ще Ви бъде предоставяна по 

времето на лекционния курс. 

• Изпитът по философия на правото: 

– Писмен изпит с няколко отворени въпроса; 

Защо този предмет е важен и полезен: 

 Вие вече използвате определени философскоправни 

положения и ще спечелите, ако започнете да ги 
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използвате със съзнание за тяхното истинско значение, 

силни и слаби страни; 

 ФП поставя за разглеждане ключови въпроси на 

отрасловоправните науки и разглежда тенденциите за 

бъдещото им развитие; 

 ФП ни учи да мислим критично за действащото право и 

да търсим насоки за промяната му. 

 ФП развива юридическата и общата Ви култура. 

 

Основните теми в този курс по философия на правото 

/Не съм сигурен, дали ще успеем да разгледаме всички, но 

ще опитаме/ 

 С какво се занимава философията на правото: 

Ориентация сред фундаменталните правни науки. 

 Естественоправни теории: Има ли място за идеализъм в 

съвременното право? 

 Теории на правния позитивизъм: Правото като 

технология на управление. Предназначението и 

границите на юридическия метод. 

 Критико-реалистични теории: Отвъд легитимацията 

на действащия ред – за да разберем и променим. 

 Право и Морал: Чие е доброто и красивото? 

 Право и справедливост: Всекиму своето и защо това 

никак не е просто. 

 Право и възмездие: Целите на наказателното право. 

 Право и власт: Проблемът за суверенитета. 

 Човешките права: Обосноваване 

 Правовата държава: Rule of Law, Rechtsstaat, 

Върховенство на правата. 

 Глобалното право. 
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Литературата по философия на правото 

 

Цялостни курсове с различна степен на пълнота: 

1. Георги Бойчев, Курс  по философия на правото, С.: 

Юриспрес и Изток-Запад, 2019. 

2. Георги Бойчев, Въведение в правото, ч. II, Философия на 

правото, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2006. 

3. Стилиян Йотов, Въведение във философия на правото, 

С.: Минерва, 1994. 

4. Желязко Стоянов, Философия на правото, С.: Софи-Р, 

1993. 

5. Вихрен Бузов, Философия на правото и правна логика, 

Велико Търново: Абагар, 2010. 

6. Даниел Вълчев, Студии по история на европейската 

философия на правото, С.: Сиби, 1999. 

Нещо от мен: 

7. Моята Фейсбук-страница по с философскоправни цитати 

- https://www.facebook.com/LPhilosophy/. 

8. Повечето ми статии: https://uni-

sofia.academia.edu/Simeon_Groysman (ще Ви насочвам 

към конкретни пасажи). 

9. Гройсман, С. Право и морал: Проблемът за 

юридическата валидност в прочита на съвременния 

правен позитивизъм, С.: Сиела, 2017. 

 

 

https://www.facebook.com/LPhilosophy/
https://www.facebook.com/LPhilosophy/
https://uni-sofia.academia.edu/Simeon_Groysman
https://uni-sofia.academia.edu/Simeon_Groysman
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Монографична литература: 

10. Тенчо Колев, Правото и правата като културен феномен, 

С.:Сиела, 2015. 

11.  Тенчо Колев, Християнските ценности като 

правообразуващ фактор, С.:Сиела, 2017. 

12.  Торбов, Ц. Основният принцип на правото: Право и 

справедливост, С.: Век-22, 1992. 

13.  Торбов, Ц. Философия на правото и юриспруденция, С.: 

Век 22, 1992. 

14.  Живко Сталев, Нормативната сила на фактическото, С.: 

Фенея, 2007. 

15.  Цеко Торбов, Изследвания върху критическата 

философия, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 1993. 

16.  Михайлова, Мих. Право, равенство, справедливост, С.: 

УИ Кл. Охридски, 1990. 

17.  Петев, В. Основи на правната философия на XXI век, С.: 

Сиби, 2012. 

18.  Поповилиев, М. Нравственост, право и държава, ред. 

Бойчев, Г., С.: Юриспрес, 1993 (оригинално издание – 

Търново: Печатница на Х. Т. С. Фъртунов, 1900). 

19.  Радев, Д. Обща теория на правото, С.: Лик, 2008. 

20.  Иван Кьосев, Теория за рационалното и хуманното 

законодателство, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2012. 

21.  Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно 

[1977], С.: Критика и хуманизъм, 2003. 

Нещо от чужбина: 

22.  Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short 

Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2006, 2014. 

23.  Страхотен сайт на немски: http://www.gleichsatz.de. 

http://www.gleichsatz.de/
http://www.gleichsatz.de/
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24.  Интересен сайт на руски: http://kritikaprava.org. 

 

http://kritikaprava.org/
http://kritikaprava.org/

