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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Тази презентация и семинарното занятие по нея трябва да Ви 

въведе в една древна, но пък винаги актуална проблематика. 

Споровете по нея са концентирани около въпросите: 

 

1) Ако кажем “право” винаги ли имаме предвид и нещо 

“справедливо”. 

2) Ако решим, че “правото” не винаги е справедливо, то 

задължава ли ни това “несправедливо” право? 

3) Ако пък сметнете, че несправедливият закон въобще не е 

право, то следва ли да се подчиняваме на този закон? 

4) Каква е разликата между „право“ и „закон“? 

 

 Възможно е тази дискусия да Ви се стори “твърде” философска 

и дори да Ви обърка. Не се притеснявайте. Питайте. 



ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНА: 

Д. Вълчев, Лекции по ОТП, ч. 1, с. 69-90 и "Валидност и легитимност в правото" - от тази книга 

можете да прочетете за различните идеи относно това, кое прави правото легитимно. Всяка 

подобна идея стои зад определено направление в естественоправната школа. Идеите се 

разглеждат от 72 до 183 стр., Вие започнете поне с обобщението на 72-75 и частта "Новото 

естествено право" - стр. 152 - 172. Кой е Ханс Келзен и защо ни е толкова скъп? Отново във 

"Валидност и легитимност в правото - стр. 249 - 259. 

Колев, Т. Теория на правото, 21-58. 

Л. Дачев, "История на политическите и правни учения" - вижте стр. 66 до 84 - за естественото 

право в навечерието на и във връзка с Великата френска революция и стр. 252 до 263 за появата 

на позитивизма. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА: 

Станев, Д. Антигона - поглед от Древността към един завинаги актуален въпрос - сп. Юридически 

свят, Брой 1, 2014 г.: 

https://www.academia.edu/7122325/Казусът_Антигона_или_защо_да_се_отнасяме_сериозно_към_ес

тественото_право 

Из съчиненията на Цеко Торбов: 

а) Пар. 46 и т. I на пар. 47 в книгата "История на правото и на правната наука", където се разказва 

за естественоправната школа въобще и за Хуго Гроций в частност. В моето (зелено на БАН, 

обединяващо две негови книги) издание от 1992 г. това са страници от 113 до 121, а в по-новите 

издания - ориентирайте се по номерацията на параграфите. 

б) В книгата на Ц. Торбов "Теория на правото" вижте параграф 2. - "Общество и право", за да се 

докоснете до възгледите на един истински естественоправник. Страниците в зеленото издание са о 

185 до 194. 

Ж. Л. Бержел, "Обща теория на правото", 1993 г. - стр. 22 – 31 (разяснение на разликата между 

идеалистическите и позитивистките теории ) 

 

 



ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТ 

Какво представлява справедливостта? 
 

Едно от възможните решения на 

трудния въпрос “какво е  

справедливото?” се дава чрез 

Въвеждането на “формули на 

справедливостта”. 

 

Имате ли свой отговор на въпроса 

“какво е справедливост”? 

Какви философски решения на този 

 въпрос сте 

срещали? 
 

Вж. Колев, Т. "Истина, обоснованост, справедливост" - т. 2. от поредицата Теория на 

правораздавателната дейност, УИ "Св. Кл. Охридски", С., 2011 г. 

 

  

  



ПРЕДЛОЖЕТЕ КОЯ ОТ ФОРМУЛИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА ЩЕ Е АДЕКВАТНА ЗА 

ВСЕКИ ОТ ТЕЗИ РАЗЛИЧНИТЕ СЛУЧАИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО 

"СПРАВЕДЛИВОСТ" ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ. 

 Закон за авторското право и сродните му права 

Размер на възнаграждението Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) 

Възнаграждението на автора за всеки начин на използване на негово произведение може да 

бъде определено като част от приходите, получени от използването на произведението, като 

еднократна сума или по друг начин. 

(2) Когато възнаграждението, определено като еднократна сума, се окаже явно несъразмерно на 

приходите, получени от използването на произведението, авторът може да иска увеличение на 

възнаграждението. Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по 

справедливост. 

 

 Закон за задълженията и договорите 

Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. 

 

 Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество 

Чл. 3. (1) (Обявена за противоконституционна в частта "и да се възстанови чувството за 

справедливост у гражданите" с РКС № 13 от 2012 г. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Законът има за цел да 

се защитят интересите на обществото и да се възстанови чувството на справедливост у 

гражданите чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване 

на имущество и разпореждането с него. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) За постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения 

на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и на пострадалите 

от престъпления и не се допуска риск от несправедливост. 



Идеята за правото Правото като социално явление  

Правото като идеята за идеалния 

ред на справедливо уреждане на 

отношенията в обществото чрез 

отнапред съществуващи, ясни и 

общозадължителни правила. 

Правото като системата от 

норми, властнически установена 

за управлението на едно 

общество и съблюдавана поради 

заплахата от прилагане на силови 

санкции срещу нарушителите. 

За позитивстката правна наука това е 

правото, каквото трябва да бъде. 

То е предмет на правната политика и 

философията на правото 

 

За позитивстката правна наука това е 

правото, каквото е. То е предмет на 

правната теория. 

Пресечни точки между Идеала и Социалната реалност: 
1) Никоя власт не може да наложи правна система, която поне до известна степен не се приема 

от адресатите си за справедлива. 

2) Исторически се е оказало по-удобно Властта да възприеме поне част от идеалните норми за 

задължителни в държавните правни източници (обичая; свещеното право, което се прилага, 

защото е даденот от боговете). 

3) Самите управляващи са носители на определен Идеал за правото. 

4) Съдиите в различни правни системи (по-често в прецедентната, но и в континенталната)  и 

ситуации (правен прецедент, правоприлагане по аналогия, прилагане на правните принципи) 

използват Идеала, за да решат, какво именно е предписанието на правото. 



ТРАГЕДИЯТА“АНТИГОНА”: ЗАКОНЪТ 

НА ВЛАСТТА СРЕЩУ ЗАКОНА НА 

ПРАВДАТА 

Σοφοκλης 

Janice Liu, Antigone 

 



ИЗУЧАВАЛИ СТЕ “АНТИГОНА” В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ТУК ЩЕ 

ПОРАСЪЖДАВАМЕ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ПАСАЖИ ОТ ДОБРЕ ПОЗНАТИЯ ВИ СЮЖЕТ 

(ЧИЙТО ОСНОВНИ МОМЕНТИ МОЖЕТЕ ЛЕСНО ДА СИ ОПРЕСНИТЕ С ПРОЧИТА НА 

ТЕЗИ ОТКЪСИ). 



АНТИГОНА РАЗКАЗВА НА СЕСТРА СИ ЗА 

ЗАПОВЕДТА НА КРЕОН 



КРЕОН НАУЧАВА, ЧЕ ЗАПОВЕДТА МУ Е НАРУШЕНА. 





ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ 

 Как Антигона обосновава своята постъпка против волята 

на Креон? 

 Какво определение би дал за постъпката на Антигона един 

съдия, работещ в правната система на Креон? 

 А как Креон оправдава нареждането да не се погребва 

Полиник? В случая това нареждане е индивидуален 

административен акт (ИАА) – волеизявление в 

изпълнението на функцията по управление, насочено да 

породи еднократни последици. На кой закон трябва да 

отговарят ИАА (заповедите), издавани от Креон? Спазен ли 

е този закон? 

 Какво следва да се случи, ако Креон издава заповеди в 

нарушение на законите? Такъв ли е нашият случай? 

 

 



СПОРЪТ МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО И 

ПРАВНИЯТ ПОЗИТИВИЗЪМ 
 Защо го обсъждаме именно сега? 

 Какво означават понятията “правен позитивизъм” и 

“естествено право”? Има ли разлика между понятията 

“естествено право” и “естественоправна школа”? 

 Кои са основните представители на двете течения? 

 Кои са основните спорни точки между двете течения? 

 Ключовите разминавания между ЕП и ПП: 

 Кой е правилният критерий за юридическа валидност? 

 Каква е функцията на правната наука? 

 В тази връзка е важно да знаете какво е валидност и 

какво е легитимност на правото. 

 



ПОЗИТИВИСТКИ ТЕОРИИ 

 Представители и Етапи: 

 Ранен правен позитивизъм на британските уталитаристи: Дж. 

Бентъм, Дж. Остин, Дж.Ст. Мил. 

 Класически правен позитивизъм: К. Бергбом, Р. Йеринг, П. Лабанд. 

 Нормативизъм: Х. Келзен. 

 Съвременен правен позитивизъм: Х. Харт, Дж. Раз, Дж. Колман, А. 

Мармор. 

 Основни положения: 

1) Правото е социално явление, неговите предписания се създават от 

хората, без да имат някакво “предопределено” съдържание. Хората 

“създават” правото, а не го намират като “дадено” 

2) Валидността на отделната правна норма не е обвързана с наличието 

на определени морални качества. 

3) Правната теория е емпирична наука, ориентирана към създаването 

на практически полезни обяснения на действащото право. Тя няма за 

предмет разработването на това, какво трябва да бъде правото. 



ЕСТЕСТВЕНОПРАВНИ ТЕОРИИ 

 Представители и Етапи: 
 Антични естественоправни теории: Платон, Аристотел, 

стоиците, Цицерон – обяснение чрез природния закон; 

 Средновековни естественоправни теории: Аврелий Августин, 
Тома Аквински – обяснение чрез от Бога дадения вечен 
закон, lex divina; 

 „Класическо естествено право“: Хуго Гроций, Тома Хобс, Джон 
Лок – рационализация и секуларизиране на идеята за ЕП; 

 Съвременни естественоправни теории: Лон Фулър, Джон Финис 
– тенденция за подчертаване на процесуалните измерения 
на ЕП. 

 Основни положения: 
 Съществува определен висш нормативен порядък, диктуван от 

Божествената воля/Природния закон/Разума. 

 Този по-висш порядък е задължителен за човешкия законодате. 
В най-радикалните приложения на ЕП-теории противоречащите 
на ЕП закони въобще не представляват закони, за адресатите 
им възниква право на съпротива. 

 



КРИТИКА КЪМ ЕСТЕСТВЕНОПРАВНИТЕ 

ТЕОРИИ? 

 Възможен ли е обективен критерий за това кое е 

“естествено” правилно и “естествено справедливо”? 

 Неизменимото естествено право  Развитието на 

правните институти. 

 По-късно възниква идеята за Естествено право с 

променливо съдържание  Могат ли обаче неговите 

твърде абстрактни принципи да дадат ясни насоки на 

законодателите и правоприлагащите? 

 Подобни теории са били многократно политически 

използвани. Те имат за функция да легитимират 

съществуващия ред. 

 Убедителни ли са за Вас критиките към ЕП? 

 



ЕСТЕСТВЕНОПРАВНИ 

ЦИТАТИ ЗА РАЗМИСЪЛ 
 Аристотел: Човекът е достигнал пълно съвършенство, той е по-висш от 

всички животни; но затова пък той е по-ниско от всички тях, ако живее 
без закони и без справедливост. 

 

 Цицерон 
 

ХХII.33. ЛЕЛИЙ: Всъщност истинският закон представлява чист разум, 
съобразен с природата, простиращ се върху всички хора, постоянен, 
вечен, който призовава към изпълнение на дълга чрез заповеди и 
отклонява от престъпни действия чрез забрани; обаче този разум нито 
заповядва, нито забранява нещо на честните хора без да има нужда, нито 
може да окаже въздействие върху безчестните чрез своите заповеди и 
забрани. Да се отмени такъв закон е грях, да се обезсили част от него също е 
невъзможно, нито пък изцяло може да отпадне; да се освободим от същия 
този закон ние не можем нито чрез сената, нито чрез народа и няма за какво 
да търсим Секст Елий, за да ни го разяснява и тълкува; този закон няма да 
бъде един в Рим и друг в Атина, един сега и друг по-късно, а ще остава един 
и същ, вечен и неизменен у всички народи и през всички времена; ще има 
един общ бог като учител и повелител над всички - създателят, съдията, 
вносителят на този закон; който не му се подчини, ще бъде беглец от самия 
себе си и отхвърлил човешката природа ще изкупи това чрез най-големи 
наказания, макар и да избегне всичко друго, което се смята за мъчение. 
(Лактанций, Inst. div., VI, 8, 6-9) 

 
Marcus Tullius Cicero, De Re Publica, III, ХХII.33, За държавата. За законите, 
М. Костова, Софи - Р, 1994 - ЛИНК 

http://romulus-bg.net/?page=text&prevod_id=147&proizvedenie_id=30614&kniga=261


 Э.Аннерс. История западноевропейского права. 

Естественото право, което по-рано е било основно 

предмет на философски размишления благодарение 

на Цицерон придобива голямо практическо значение 

за юриспруденцията. Благодарение на разбирането за 

припокриването за естествения разум (naturalis ratio) с 

истинния (тоест с правилния) закон, юристите са 

получили спомагателен инструмент с огромно 

теоретично значение. 

ЕСТЕСТВЕНОПРАВНИ 
ЦИТАТИ ЗА РАЗМИСЪЛ 



 Св. Августин за валидността в правото и 

източниците на правото ("За Божия град", Книга 

19, Глава 21) 

 

Не може да се считат и наричат право 

несправедливите постановления на хората. 

Самите те наричат право това, което има свой 

източник в справедливостта и лъжа онова, което 

имат обичай да твъдят неправилно мислещите 

хора - че уж право е това, което е полезно на по-

силния. 

ЕСТЕСТВЕНОПРАВНИ 
ЦИТАТИ ЗА РАЗМИСЪЛ 



 Св. Августин за истинската справедливост 

 

Народ той [Августин има предвид Цицерон] нарича не някаква тълпа, а 

съвкупност от хора, обединени в съгласието си относно определянето на 

правата и взаимната полза... той, на основата на своето определение 

извежда, че републиката, тоест народното дело, съществува тогава, 

когато се управлява справедливо... Ако царят е несправедлив..., или 

несправедливи са велможите..., или, в крайна сметка несправедлив е 

самият народ, то... републиката не може да се нарече справедлива: тя 

просто изчезва [Тоест, обяснява по-нататък Августин, държавата 

престава да бъде народно дело – res publica, както си говорехме с някои 

от Вас на последното упражнение. Тя се счита злоумишлено завладяна 

от тиранин или заговорници – С. Г.]. 

Защо техните богове не са се погрижили за съхраняването на 

републиката, която така горчиво оплаква Цицерон още дълго преди 

въплъщението Христово [Има се предвид Римската република, 

съществувала от 509 г. пр. Хр. до 27 г. сл. Хр. – С. Г.]? ... истинска 

справедливост няма никъде освен в онази република, чийто Основател и 

Владетел е Христос. Ако бъде угодно да я наречем република, то не 

може да се отрече, че тя е народно дело. 

ЕСТЕСТВЕНОПРАВНИ 
ЦИТАТИ ЗА РАЗМИСЪЛ 



 Хуго Гроций 

 

Естественото право е предписание на здравия 

смисъл, според който едно или друго действие в 

зависимост от съответствието или противоречието 

му със самата разумна природа се признава или за 

морално позорно или за морално необходимо; 

следователно такова действие или е забранено или 

е предписано от самия Бог, създателя на 

природата... казаното от нас в известна степен 

продължава да е вярно, дори в случай, че - както 

не бива да правим, за да не извършим най-тежко 

престъпление - допуснем, че няма Бог или че той 

не се интересува от човешките дела. 

ЕСТЕСТВЕНОПРАВНИ 
ЦИТАТИ ЗА РАЗМИСЪЛ 



СЛЕДСТВИЯ НА ЕСТЕСТВЕНОПРАВНАТА ТЕОРИЯ. АКО СЪЩЕСТВУВА 

ВИСШ ЗАКОН, НА КОЙТО ВСЯКА НАЦИОНАЛНА ПРАВНА НОРМА 

СЛЕДВА ДА СЪОТВЕТСТВА: 

 Последици за вътрешното право: може ли да се 

говори, че не сме длъжни да се подчиняваме на 

един несправедлив закон? От тук произтича 

идеята за “правото на съпротива”. 

 Последици за международното право: може ли да 

се счита, че държавите следва да се намесят във 

вътрешните работи на страна, управлявана от 

крайно несправедлив режим или угнетяваща своите 

съседи? От тук произтича идеята за “правото на 

намеса”. 

 



ИМАМЕ ЛИ “ПРАВО НА СЪПРОТИВА”? 

 Какво означава “право на съпротива”? 

 Сравнете понятията “право на съпротива”, “право на 
протест” и “право на революция”. 

 Възможна ли е правна система, която признава правото 
на съпротива? 

 Кой и кога преценява, дали “правото на съпротива” е 
правосъобразно упражнено? 
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ПРАВОТО НА СЪПРОТИВА В НЯКОИ 

КОНСТИТУЦИИ 
 В САЩ:  

 Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for 

light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more 

disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to 

which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing 

invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is 

their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for 

their future security. 

 В Германия: 

 В немската конституция от 1949 г.: 

 

Article 20 (Basic principles of state order, right to resist).  

 

(1) The Federal Republic of Germany is a democratic and social Federal state. 

(2) All state authority emanates from the people. It is exercised by the people by means of 

elections and voting and by separate legislative, executive and judicial organs. 

(3) Legislation is subject to the constitutional order; the executive and the judiciary are bound 

by the law. 

(4) All Germans shall have the right to resist any person seeking to abolish this 

constitutional order, should no other remedy be possible. (inserted 24 June 1968) 


