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С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА ФИЛОСОФИЯТА 

НА ПРАВОТО? 
 

Предметът на ФП. Основни разграничения с други правни науки. 

• Нашето работно понятие за философията на правото 

– Защо говоря за работно понятие: защото съществуват 

множество обяснения, които могат да бъдат разработвани и 

развивани в дълбочина; 

I. Вариант, използван в англоезичната доктрина: правната 

теория изучава, какво е правото, философията на правото 

изследва какво трябва да бъде правото, можем да добавим, 

както и разглежда исторически съществувалите изгледи по 

въпроса. 

• Споровете за това, кое е правилното право, пък 

предполагат позиция, за това, какво е право (какво се 

съдържа в това понятие). Например, представлява ли 

несправедливият закон „право“? Как разрешаваме 

въпроса за отношението между право и закон? 

II. Вариант, използван основно от немски автори. Щом 

изследваме „правилното“ право, значи изхождаме от 

определена идея за правото. Според този възглед 

философията на правото е науката, която изследва идеята или 

идеалът за правото. 

• Мисловно упражнение, което ще Ви помогне да 

разберете, какво представлява тази идея. Представете си 

случай на някакво нещастие, нежелано събитие и си 

отговорете на въпроса, защо смятате, че това събитие 

трябва да бъде регулирано от правото. С какво правната 

регулация на един подобен случай е полезна за 

общестото? 
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• В различните си трактовки идеята за правото често бива 

свързана с разбирането за съществуването на „чисти 

идеи“, които са универсални и не зависят от фактите на 

заобикалящата ни действителност 1 . Ако съществува 

подобна чиста идея за правото, продължават тези 

разсъждения, тя определя, кое е правнозадължително 

независимо от волята, възможностите, желанията на 

хората (Йозеф Есер). 

III. Вариант: „Философията на правото – това е критичното 

изучаване на действащото право.“ (Фр. Беролцхаймер): 

•  Щом критикуваме правото, значи имаме някаква 

позиция, какво трябва да бъде правото – тези позиции 

се разработват в рамките на ФП. Това е въпросът, кое е 

правилното право (Р. Щамлер например има труд, 

озаглавен „Учение за правилното право“ - Die Lehre vom 

richtigen Recht)? 

• Критиката = първа стъпка към социална промяна. 

• Философия на правото и теория на правото; 

– Теорията на правото изучава функционирането на правните 

системи, тоест, какво представява правото като социално 

нормативно явление и как работи. Общата теория на правото 

търси формулирането на изводи за работата на всички правни 

системи системи в различните исторически епохи. 

– Едно, надявам се, известно Ви понятие – Правна догматика: 

система от понятия, чрез които анализираме правото (това са 

понятиета за правен източник, норма, принцип, субективно 

право и задължение, субект и правосубектност). Общата 

теория на правото развива правнодогматичното познание. 

Философията на правото изучава, какво е правото отвъд 

правнодогматичното познание, поставяйки догматичните 

понятия в техния философски и социален контекст. 

                                                      
1
 Вж. предоставения откъс от Платоновата „Държава“, кн. VII – т. нар. Мит за пещерата. 
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• Философията на правото и англоезичната Jurisprudence. 

– Jurisprudence традиционно съчетава изчуването на 

догматичната и на философската страна на правото. 

• Историческо развитие на дисциплините 

 

 

 

 

 

 

• Съвременната философия на правото. 

„Философията на правото е само лесен изпит; не ти трябва, за да 

станеш юрист.“ 

 NB! Изпитът е лесен само за тези, които са чели за него; 

 „Юристът се интересува от структурата и функционирането на 

правото, философът разглежда неговите принципи и причини“ (Фр. 

Беролцхаймер). Обаче: 

o Какви са възможните социални роли на юриста? Аз изброявам 

поне три. Кои са те, виж в статията Методологията на 

правната наука и юридическото образование, с. 90-92 - 

http://ebox.nbu.bg/dp25/pdf/11.pdf. 

o „Философстват“ ли юристите за правото? Моят отговор е 

положителен. Трябва заедно да си отговорим – а защо му е 

нужно това? 

 В настоящия лекционен курс ще се занимаваме с юридическата 

философия на правото. 

o Срвн. Харт и неговата вътрешна гледна точка към правната 

система = гледната точка на законопослушния гражданин, 

който признава обвързващия характер на нормите и ги 
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използва, да определя поведението си (The internal point of 

view, CofL, ch. V); 

o Подобен подход в нашата правна наука вече се използва 

активно от Р. Ташев (имплицитно) и Д. Вълчев (с изрично 

обосноваване за използване на „юридическия метод“). 

 

 „Юристът, който се опитва да философства за правото и 

справедливостта трябва... да бъде наясно с факта, че в това 

занимание той е по-скоро философ, отколкото юрист (Ю. Биндер)“. 

Това означава, че: 

o От ФП не можем да очакваме точни решения, както ги 

очакваме, например от отраслоправните науки; 

o ФП изисква мултидисциплинарни познания; 

o ФП е изпитание и за нашата етическа култура – трябва да 

помним, че предлаганите решения винаги имат своите 

актернативи и да сме толерантни, към тези, които не споделят 

нашето мнение. 

 

 Ако философията на правото не Ви трябва, защо вече я използвате? 

Готови ли сте да се откажете от нейното използване?  Един пример в 

тази насока: 

Изтъква се, че „Философията на правото не е необходима на юристите“ 

 Най-честият отговор гласи, че работата се състои в прилагането на 

законите по начините, отработвани  юридическата практика, всичко 

друго е просто „академично увлечение“.  Обаче: Можем да 

проведем няколко линии на възражение: 

(1) Оспорваната позиция вече се базира на определени ФП-

разбирания, защото изхожда от идеите, че 

(а) правото е в закона; 

(б) познаването на правото е познаване на закона, а 

(в) ролята на юриста е да обслужва тези, които се нуждаят от съвет 

по написаното в законите. 
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Това вече е кратка Философия на правото.  Можем да тестваме тази 

ФП, дали е последователна, дали е полезна, дали не влиза в 

противоречие с отрасловите правни науки и/или правни принципи. 

Това означава да тестваме нейните основания. 

 Философията разглежда основанията на съществуващото, тоест 

кое стои в основата и дава възможност за съществуването на явленията 

(това, което можем да наблюдаваме в заобикалящия ни свят). Един от 

аспектите на философията на правото се състои в анализа на 

основанията на юридическото мислене. Тоест нека попитаме, кое 

позволява на „интуитивно философстващия“ юрист да защитава 

горепосочените тези? 

 Ако разпитате нашия въображем събеседник, той може да не се 

съгласи охотно с трите предпоставки за неговия „антифилософски“ 

извод (а, б и в). Причината е в т. (2). 

 

(2) Юристът-практик, юристът-общественик и юристът-политик2: Дори 

най-примитивно мислещият (примитивно от високомерната позиция на 

заниманията ни с философията на правото) обожава да говори за право 

и политика, да просвещава, кое е справедливо и кое не, да изтъква 

важната социална мисия на юристите, в крайна сметка, да твърди, че 

знанията му за определени законови разпоредби всъщност му 

позволяват да знае, кое е полезно за обществото и какво не. 

(3) Практическо-техническа полза от занимаванията с ФП: 

Осмислянето на двете предходни възражения ни ползва, че ФП има 

потенциала да подобни нашата култура на спора, уменията за 

аргументиране и нещо особено важно при споровете за правото и 

политиката – да разграничаване желано от действително, 

дължимо от фактическо, спорно от безспорно и доказано от 

недоказано. 

                                                      
2
 Идеята за трите възможни приложения на юридическата професия вж. Гройсман, С. Методологията на 

правната наука и юридическото образование , с. 90-92 - http://ebox.nbu.bg/dp25/pdf/11.pdf. 

http://ebox.nbu.bg/dp25/pdf/11.pdf
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Няколко думи за отношението между общата философия, 

философията на правото, ОТП и отрасловите правни науки 

 

 
 

 Философията на правото  като посредник между общата философия 

и правните науки (Х. Коинг); 

 ФП има за основа Общата философия, дава понятийна и 

методологическа основа на ОТП и се нуждае от данните на 

изследванията на ОТП и на останалите правни науки. 

 

Някои съвременни правнофилософски въпроси, които остават 

неразрешени в България 

 Какво е мястото на човешките права в юридическото мислене? 

 Какво е мястото на понятията национален суверенитет и народен 

суверенитет в съвременните правни системи? 

 Как практикуващите юристи у нас гледат на отношението между 

„юридическата“ и социалната справедливост? 
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 NB! Какво обаче означава да разрешим един правнофилософски 

въпрос? Подлежат ли тези въпроси на (окончателно/безспорно) 

разрешаване? 
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