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Понятия, които се 
предполага, че познавате от 

курса по ОТП 

• Позитивно право; 

• Обективно право; 

• Юридическа валидност; 

• Ефективност на правния ред. 

• Ако все пак предположението, 
изказано в заглавието не е вярно – 
питайте ме. 



Какво представлява правото? 
Социологически дефиници, използвани от 
Общата теория на правото  Философски 

дефиниции за правото. 

• Социологическите дефиниции използват „външни характеристики“, 
които да ни дадат възможност да разпознаем правото („Измий си 
ръцете преди да пипаш храната“ – кога ще сметнем, че този 
императив има правен характер). Въпросът на който се търси 
отговор е само „какво е правото“. 

• Философските дефиниции се опитва да ни дадат някакво 
разбиране за „същността на правото“, въз основа на която да 
разберем неговия смисъл, произход, социална роля. Въпросът на 
който се търси отговор е по-сложен: „ какво е правото, за какво ни 
е то, какви са неговите съдържателни източници“. В тази връзка 
напомням, че източниците на правото, изучавани по ОТП, 
наричаме формални източници на правото – правилото 
съдържащо се във формален източник смятаме за валидна норма. 
Материалните източници, напротив, са тези, които обуславят 
съдържанието на нормите. 

• Тук ще споменем само едно от възможните философски 
определения за правото, което ще ни е полезно – Правото е част 
от културната действителност и неговият смисъл се състои в 
това да служи на правовата ценност, на идеята за правото.  
Понятието за правото се стреми към идеята за правото. 
Идеята на правото не може да бъде никоя друга освен 
справедливостта (Г. Радбрух). 



Лингивистическа подкрепа за философското 
дефиниране на правото 

• Кои са думите за правото на различните европейски 
езици? 
– Droit, Diritto => общ корен с думата за „десен“. 

– Recht, Right => общ корен с думата за „правилен“, прав. 

– Law => Корен в понятието за установен, фиксиран, направен, 
положен. 

– Lex => от Ligare, завързвам  ~ обвързвам. 

– Право => общ корен с „правя“, направен, но и „прав“, правилен. На 
руски „правый“ и днес означава „десен“. Езиковедите свързват 
„прав“ със старинни значения на думи за „такъв, какъвто трябва да 
бъде“ и латинското probus - „добър, честен, порядъчен“. 

 
Освен това - в културологичен план опозицията "десен-ляв" е сред 
основните мисловни антиномии като "добро и зло", "свой-чужд". Този, 
който стои отдясно е избран. Дясното е източник на сила. "Дясното се 
свързва с доброто, а доброто се се осмисля като дясно, а лошото като 
ляво". Дават се примери като "той е дясната ми ръка", "човек с две 
леви ръце" – вж. Мирослава Вътова, Категориите добро и лошо в българския език, 

организирани на базата на пространствените представи - http://bit.ly/2XD0eQx. Когато 
Христос съди хората, грешниците застават от лявата му страна - "Тогава 
ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в 
огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели" (Мат., 25:41). 



Сравнителна таблица, дадена от Сергей 
Шевцов в книгата „ Метаморфозы права. 

Право и правовая традиция“ 

NB! Търсенето на езиковия произход на понятията няма да ни 
даде някакво особено философскоправно знание, но може да 
ни послужи за отправна точка чрез формулирането на 
положението, че в традиционните култури „право“, „правилен“, 
„справедлив“, „прав“ имат общ корен и това основополагащо 
положение на културата е дало живот на най-силната линия на 
разсъждение във философията на правото – линията на 
естественото право. 



Междинен извод 
• За ОТП правото е система от нормативни 

предписания, която отговаря на 
определени социологически 
изисквания – (1) прилага се от 
централизиран апарат за принуда и (2) 
като цяло се спазва. 

  
• От гледна точка на а) традиционната 

култура, б) на значими 
философскоправни направления, а в) 
често и на масовото правосъзнание 
право е това, което е справедливо. 
– От тази гледна точка правото се превръща в 

система, която трябва да отговаря на 
определени морални изисквания. 



Кое е първо – кокошката/правото или 
яйцето/справедливостта? 

«D.1.1.1.pr. (Ulpianus L.I institutionum) Iuri operam daturum prius 
nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia 
appellatum …  
Превод: Изучаващият правото трябва преди всичко да узнае 
откъде произхожда думата „право (ius)”. Правото е получило 
своето название от думата „справедливост (iustitia)” … 

 
Макар и неточно от етимологическа гледна точка, тъй като 
според повечето автори терминът „iustitia” е производен от 
„ius”, а не обратното, това твърдение на Улпиан би следвало 
да се разглежда не изолирано, а в цялостния контекст на 
началото на неговите Институции. Етимологическият 
анализ в случая не е основната задача на автора. По-скоро той 
акцентира на логическата връзка между тях, на плътната 
взаимна обвързаност между правото и справедливостта, 
която следва да се взема предвид не само при изучаването, но 
и при интерпретирането и прилагането на правото.» 
 
М. Новкиришка-Стоянова, LEX ET IUS. РИМСКОПРАВНАТА 
ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 
http://ebox.nbu.bg/lawofright/images/Text-sbornik.pdf 

 



Въпросът за познавателните средства – как да 
разберем, какво представлява правото и какво трябва 

да бъде то? 

• Съществуват два основни начина на мислене за правото. Тези два начина на 
мислене са свързани с правнофилософските направления на естественото 
право и на правния позитивизъм. Първото, с което ще се заемем, е да ги 
свържем с идеалистическото и материалистическото мислене във 
философията. 

• Същността на противоречието: 

– Нека си спомним образа, даден от Платон в Мита за пещерата, който 
споменахме в предходната лекция. За целта можете да се запознаете 
със съответния откъс от „Държавата“ в предоставените Ви материали. 

– Материализъм – Идеализъм: Идеализмът изразява разбирането, че 
съществуват някакви мисловни, „идеални“ явления като Бог, Духа, 
Разумът, Волята, които определят реалността (Paul Guyer, Idealism, SEP). 
Напротив, материализмът изхожда от идеята, че цялата заобикаляща 
ни действителност се основава на протичането на определени 
физически процеси, които в крайна сметка стоят и в основата на 
функционирането на човешкото съзнание. 

– Рационализъм – Емпиризъм. Идеализмът традиционно се свързва и с 
идеята за рационализма, според който светът е познаваем чрез 
средствата на чистия разум - възможно е по мисловен път да 
достигнем до определени истини a priori. Обратно, според свързвания 
с материализма емпиризъм, единствено по пътя на опитното 
наблюдение, можем да получим някакво ново знание за заобикалящия 
ни свят. 



Идеализъм и материализъм 
• Възражение срещу идеализма: идеалите на различните народи и 

епохи се променят, а историческият анализ доказва тяхната 
обвързаност със социалните условия на живот и политическото им 
приложение за легитимацията или критиката на статуквото. 

• Възражение срещу материализма: съществуват определени 
въпроси, на които не може да бъде даден материалистически 
отговор, но те продължават да вълнуват хората, които са като цяло 
склонни да са носител на определен идеал, който да проектират 
върху обясненията си за света и постъпките си в него.  

• Противоборството на естественото право и правния 
позитивизъм във философията на правото е продължение на 
спора между идеализма/метафизиката и 
материализма/позитивизма в общата философия (Wolfgang 
Friedmann, Legal Theory, 1949). 

 

 
Континентални 

рационалисти 

Британски емпиристи 

Рене Декарт (1596-1650) 

Готфрид Лайбниц (1646-

1716) 

Барух Спиноза (1632-

1677) 

Джон Лок (1632-1704) 

Джордж Бъркли (1685-

1753) 

Дейвид Хюм (1711-

1776) 



Естественото право 
• Общо понятие: Общото в различните теории на естественото право 

е апелирането към някакво обосновавано с вселенския ред по-
висше право, към някакъв идеал, който да е задължителен за 
законодателя и да се използва като критерий за оценка на 
позитивното право. 

• Естественото право дава необходимата основа, обединяваща 
правото на различните държави. 

• Крайното положение, което може да бъде открито в 
доктрината гласи, че законът, който не съответства на 
естественото право, въобще не е закон -  Lex iniusta non est lex 
(Св. Августин). 

• NB! Естественото право е част от моралната философия. 

 

• Wolfgang Friedmann, Legal Theory, 1949: „Историята на 
естественото право е разказ за търсенето на абсолютната 
справедливост от човечеството и за провала на това търсене.“ 

 

• Какво може да означава терминът „естествено право“: 

– Учение; 

– Система от принципи; 

– Естествено субективно право. 



Основни проблеми на 
естественоправното мислене 

• Източник. Кой е източникът на естественото 
право, тоест, по-висшата ценност, чието 
спазване е задължително за хората? 

• Познавателни средства. Как да познаем 
естественото право, изследвайки неговия 
източник? 

• Юридическа валидност. Какво е значението 
на незачитането на естественото право от 
законодателя? С други думи: задължителни 
ли са несправедливите закони? Продължават 
ли да бъдат „позитивно право“, ако са 
незадължителни? 

• Задължението за спазване на закона. 
Съществува ли морално задължение да 
спазваме един несправедлив закон? 



Източниците на 
естественото право 

• Основни варианти: 
– Природата; 
– Божествената воля; 
– Човешкият разум. 
=> Целта – свързване на 
естественоправните принципи с 
обективна и абсолютна основа  
етическият релативизъм на правния 
позитивизъм. 

• Проблемът за „непозволения“ 
преход от съществуващо към 
дължимо, забелязан от Дейвид 
Хюм. 

Is/Sein   Ought to/Sollen 



Основни схеми на 
естественоправното мислене 

• Извеждане на определени основни естествени 
принципи/блага/права. 

 

• Проектиране на конкретни правни 
решения/институти или критикуване на 
действащите решения и институти въз основа на 
преложените принципи/блага/права. 

  

• Според позитивисткото мислене (правното 
мислене на практикуващия континентален юрист), 
случаят се решава въз основа на уреденото в 
закона.  Напротив, според 
естественоправното мислене решението се 
извежда от определени висши принципи или най-
малкото законовото разрешение следва да бъде 
проверено за съответствието си с тези принципи. 



Исторически ключове към 
разбирането на спора 

• Древна Гърция – осмисляне на основни съотношения като: 

– Природен закон (φύσις) и човешки закон (νόμος); 

– Закон и Справедливост; 

– Законно управление и диктаторска власт; 

– Управление на хора и управление на законите (nomos basileus – 
законът-цар). 

• Аристотел: 

„Справедливостта е обществено явление, защото правото е редът на 
политическата общност, а правото е мерилото за това, кое е справедливо и кое 
не.“ (Политика, превод на Анатас Герджиков) 

„Определихме справедливото ми несправедливото двояко съобразно с два 
закона и съобразно с хората, до които те се отнасят. Под закон разбирам, от 
една страна, частния, от друга – общия. Частен е установения от всеки народ за 
самия него, и то й бива писан или неписан, а общ е ественият закон. 
Съществува нещо, което всички чувствуват, а то е понятието за право и 
неправо, по природа общо за всички, дори когато между тях няма никаква 
връзка и споразумение. За него изглежда мисли Софокловата антигона, като 
казва, че е справедливо да погребе Полиник въпреки забраната [на дикатора 
Креон], тъй като това е право по природа...“ (Аристотел, Реторика, превод на 
Александър Ничев).  

– Във връзка с познатия Ви литературен пример за Антигона можете да видите 
статията на Добрин Станев Казусът „Антигона” или защо да се отнасяме 
сериозно към естественото право?, - http://bit.ly/2Tc7B37. 
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http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37
http://bit.ly/2Tc7B37


ЦИЦЕРОН:  

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. Вж. http://www.romulusbg.net  
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Институциите на Юстиниан 

Природният закон е този, на който природата учи всички 
животни. Той не принадлежи само на човешката раса, а на 
всички живот, независимо дали са на земята, във въздуха или 
във водата. От него идва съюзът между мъжете и жените, който 
наричаме брак; оттук е и размножаването и отглеждането на 
децата. Ние виждаме, че наистина всички други животни, а не 
само хората, знаят за този закон. ... Законът, който естественият 
разум е предназначил за цялото човечество, принадлежи в 
равна степен на всички народи, защото те еднакво се ползват 
от него. ... Законите на природата, които всички народи еднакво 
спазват, са установни от Божественото провидение и остават 
завинаги установени и неизменими. Напротив, законите, 
установени от държавата, подлежат на чести промени или по 
силата на мълчаливото съгласие на хората или чрез нов закон, 
приет в един последващ момент. 

кн. I, титул II - За естественото право, правото на народите и 
цивилното право; VI в. сл. Хр. - вж. 
http://thelatinlibrary.com/law/institutes.html  
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Св. Тома Аквински 
• Законът е правилото и мярата за действията, в съответствие с която мяра 

човек е задължен да действа или да се въздържа от нещо. Това означава, че 
законът [диктувайки човешкото поведение] е начало на човешките 
действия. Но както разумът се явява начало на човешките действия, точно 
по същия начим и в самия разум има нещо, което се явява начало на всичко 
останало и именно към това начало трябва да бъде отнесен и законът. 

• Правото представлява постановление на практическия разум, което 
изхожда от владетеля управляващ едно съвършенно общество. Доколкото 
светът се управлява от Божественото провидение, то вселенското общество 
се управлява от Божествения Разум. Самата идея за управление на света от 
Бога има природата на вечен закон. 

• Законът не е нищо друго освен разумното подреждане (ред) на нещата, 
засягащи общото благо и се създава от този, който е натоварен с грижата за 
общността. 

• Вселената се управлява от Божествения разум и Божественото провидение 
=> разумното управление на Бога е създало Вечния закон (lex aeterna). 

• Разумните същества биват управлявани от Вечния закон, но самите те - чрез 
разума си - извличат от него своите наклонности и цели => Съпричасността 
на разумните същества към вечния закон се нарича природен закон (lex 
naturalis) 

Сума на теологията, ч. II-I. 



Х. Гроций, „За правото на 
войната и мира“ 

• Правото е това, което не противоречи на 
справедливостта. 

• Естественото право е предписанието на 
здравия разум, по силата на което едно 
действие се счита за морално укоримо или 
морално необходимо според това дали 
съответства или противоречи на самата 
разумна природа.  Действията, 
следователно, се забраняват или се 
предписват за задължителни от самия Бог 
като създател на природата. 

Секуларизация на идеята за естественото 
право чрез положението, че неговите 
принципи биха били задължителни «дори 
Бог да не същестуваше». 
 



Томас Хобс, Левиатан 
Естественото състояние на човека е състояние на 
война на всеки срещу всеки, при което всеки е 
управляван от собствения си разум, за да се 
защитава срещу другите хора. „Следователно в тези 
условия всеки човек има Право да прави всичко, за 
да надделее... Като последица същестявува общо 
предписание на Разума, според което всеки човек 
трябва се стреми към мир...“ => Крайната цел и 
предопределение за хората е да излязат от 
нещастното естествено състояние, установявайки 
чрез споразумение обща власт, която да осигури 
мира и да следи за спазване на обещанията 
помежду им. => Така по общо споразумение бива 
създаден Суверенът, на когото всички стават 
поданици. 
 
 Ясно виждаме преход от факт към  норма; 
 Риск от създаване на абсолютна власт, 

легитимирана чрез естественоправни 
съображения. 



Джон Лок: „Целта на закона е не да забранява 
или да ограничава, а да съхранява свободата.“ 

• Естественото състояние е „състояние на пълна свобода“ и на равенство, в което 
обвързващ характер за хората има само закона на природата, „който управлява и 
който е задължителен за всеки; и разумът, който е този закон, учи хората... Че понеже 
всички са равни и независими, никой не трябва да накърнява живота, здравето, 
свободаята или имуществото на друг човек“. 
 

• В естественото състояние „всеки има право да наказва престъпилите този закон в 
степен, която би възпрепятствала нарушаването му“. Проблемът е, че „липсва общ 
съдник“ и хората започват да воюват помежду си. За да се осигури защита на 
собствеността като главно естествено право, хората прибягват до замяната на 
естественото състояние с гражданско управление. „Край на естественото състояние 
между хората слага не всеки договор, а само онзи, чрез който те взаимно се съгласяват 
да влязат в една общност и да образуват едно политическо тяло“. 

 
• „Свободата на човека в обществото означава, че той не се подчинява на никаква друга 

законодателна власт освен на установената чрез съгласие... Свободата на хората, 
намиращи се под управление, се състои в живот съобразен с постоянен закон, общ за 
всички в това общество и създаден от установената в него законодателна власт; това 
е свободата да следвам собствената си воля във всички случаи, в които законът не го 
забранява, без да бъда зависим от непостоянната, несигурна, неизвестна воля на друг 
човек, така както естествената свобода се състои в това да не бъда ограничаван от 
нищо друго освен закона на природата. 

 
• Според Лок никой не може да отдаде повече власт, отколкото има,  поради което 

никой няма власт да предаде на държавата своите дадени то Бога естествени права.  
 

Използвани са пасажи от „Два трактата за управлението“, прев. на Св. Малинов. 



Влияние на Дж. Лок върху 
Американската революция 

• Естествените права според Лок: 
Живот – Свобода – Собственост; 

 
• Съставяне на Декларацията за 

незавимостта през 1776 [основно] от 
Томас Джеферсън: We hold these 
truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness. 



Революционното естествено право 
в трактовката на Ж.Ж. Русо 

• В естественото състояние човек се подчинява на инстинктите 
си, които в гражданското състояние са заменени от чувството 
за справедливост. 

• „... всички клаузи [на обществения договор] се свеждат до 
една единствена, а именно пълното отчуждаване на всеки 
член... с всичките му права в полза на цялата общност ... 
под върховенството на общата воля“. 

• Общата воля обаче не е волята на всички, а волята, насочена 
към общия интерес, хората могат да я изоставят в името на 
своя частен интерес, но тя продължава да съществува.  
Отваря се пътят за присвояване на правото да се говори „от 
името на общата воля“, дори управляващите вече да не 
действат с подкрепата на мнозинството. 

 

 Използвани са пасажи от „За обществения 
 договор“, прев. на Донка Меламед 



Естественоправното 
мислене в България 

• Михаил Поповилиев (1873-1928); 

– „Нравственост, право и държава“, 
1900. 

• Цеко Торбов (1899-1987); 

• Димитър Радев – съвременен 
представител (род. 1959), който 
разглежда учението на Х. Келзен 
в естественоправна светлина. 



Рудолф Щамлер и възроденото 
естествено право от края на XIX. век 

• Естественото право е правото, което по своето съдържание съответства на 
природата. В този случай "природата", която се явява  мерило за съдържанието на 
правото, се разбира в двойствен смисъл: ту като природата на човека, ту като 
природата на правото. 

 

Rudolf Stammler, Wesen des Rechtes und Der Rechtswissenschaft. 

 

• Първи въпрос: Каква е природата на човека, на която позитивното право трябва 
да съответства. 

• Втори въпрос: Каква е природата на правото, тоест правилната идея за правото, 
на която позитивното право трябва да съответства. 

 

Самият Щамлер пише, че "Не съществува нито едно положение на правото, което в 
позитивен план да остава безусловно неизменно." Според него правото е средство за 
постигане на определени социални цели. Поставя се въпроса, кои са правилните 
социални цели, на които правото следва да  служи. Щамлер свързва социалните цели 
със желанията на обществото, а те са функция от личните желания. Тяхното 
формулиране и изясняване е част от сферата на морала. 

 

Щамлер и учените от неговата епоха се опитват да постигнат научно познание за 
морала. Следващото поколение от юристи и най-вече Ханс Келзен посочват, че не е 
възможно да познаем някакъв "правилен морал" чрез обективните средства на 
науката. 



Келзеновата критика срещу 
Естественото право 

• Естественото право претендира, че е доктрина, 
основана на обективни наблюдения върху причинно-
следствени връзки между явленията, а всъщност е 
система от ценности. 

• Обвързващият характер на тези ценности не може да 
бъде свързан с определени факти. Става въпрос за 
морални преценки, които в крайна сметка не подлежат 
на законово доказване, а са субективистки по своя 
характер. 

• Естественото право отрича възможността държавата да 
създава и променя правото и в този смисъл е 
анархистичен ред. 

• ЕП като политическа доктрина  Пр. поз. като научна 
доктрина. Естественото право през по-голямата част 
от историята си е играло ролята на консервативен 
фактор, докато през XVII-XVIII. в. се превръща в 
революционен фактор. Политическите употреби 
намаляват потенциала на доктрината за 
използването ѝ за постигане на научно познание. 



Подкрепата на Харт за естественото 
право 

• Естественото право и юридическата (= практически 
ориентираната) теория на правото решават различни 
задачи, затова конкуренцията помежду им вече не води до 
антагонизъм. 

• Харт разработва идеята за минимално естественоправно 
съдържание, което се прилага практически във всяка правна 
система: 
– Хората се крехки същества, които лесно могат да загубят 

живота си, респективно се нуждаят от сигурност. 
– Същевременно ресурсите за съществуване са ограничени, 

което също застрашава спокойното оцеляване. 
– Хората са сравнително равни помежду си до толкова, че ако 

неколцина се съберат, те могат да застрашат всеки поотделно. 
– За хората е свойствен определен, макар и ограничен, 

алтруизъм – те са склонни да се привързват помежду си и да 
си помагат, за да оцеляват. 

– Изводът е, че съществува естествена необходимост от защита 
на личността, на нейното имущество и на обещанията, които 
хората поемат помежду си.  

• Формите на тази защита обаче са най-разнообразни. 
„Минималното естествено право“, за което пише Харт, 
следователно прави разумно хората да се обединят за 
създаването на такава защита, но въобще не ни казва, 
какъв ще е създаденият за това правен ред. 



Радбрух и естественото право 
• Формулиране на практически ориентирана естественоправна 

позиция след краха на нацисткия режим. Теорията на Радбрух бива 
възприета от Върховния съд на ФРГ първо при процесите срещу 
сътрудниците на нацизма, а след това и във връзка с процеси, 
последвали краха на ГДР. 

• „Правото представлява воля, стремяща се към справедливост, а 
справедливостта се състои в това да се съди без оглед на 
авторитети и към всичко да се подхожда с еднаква мяра. 

• Когато се поощряват убийствата на политически противници и 
когато се заповядва да се убиват представителите на друга раса, а 
за такива престъпления срещу собствените единомишленици се 
отсъждат най-страшните и позорните наказания, то това не е 
справедливост и не е право. ... в  тези случаи подобните закони са 
недействителни, народът не е длъжен да им се подчинява, а 
юристите са длъжни да намерят в себе си мъжеството да не им 
признават правен характер. .... 

• .... Съществуват и правни принципи, които са по-авторитетни от 
всяко юридическо предписание. В този случай законът, който 
противоречи на такъв принципи не действа. Тези принципи се 
наричат естествено право. Всеки от тях е предизвиквал съмнения, 
но в течението на вековете е кристализирало тяхното твърдо 
съдържание и с общо съгласие те са били закрепени в 
декларациите на основните и гражданските човешки права. Затова 
по-голямата част от тях вече не подлежат на съмнение.“ 

Густав Радбрух, Пет минути философия на правото, 1945 
http://bit.ly/radbruch  
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Джон Финис и актуалната „класическа теория 
на естественото право“ 

• Целта на Финис не е да разглежда отношението между 
естествено и позитивно право, а да ни покаже, как да 
вземаме морални решения по рационален начин. 
Естественото право е система от принципи за това, как 
човешкото общество да се устрои по рационален начин, 
респективно какво да е позитивното право. 

 Правото трябва да е предназначено за реализирането на 
определени базови и очевидни блага, необходими за 
процъфтяването на обществения живот. 

 Такива 7 основни блага са: Знанието, Живота, Играта 
(занимания с единствена цел удоволствие), Естетически 
преживявания, Приятелство, Практически разум и Религия. 

 Търсенето на тези блага трябва да се основава върху 
определени принципи като следването рационален план за 
живота, да се характеризира с баланс между отделните 
блага, да третира всички хора по еднакъв и справедлив 
начин, без да причинява вреди другиму и в съответствие с 
благоденствието на цялата общност, защото добрият живот е 
възможен само като социален живот. 

 Поради последното е нужен баланс между човешките права 
на отделните членове на общността и съображенията за 
публичния морал, публичното здраве и публичния ред. 



Извод – адекватна (на днешния 
ден) идея за естественото право 

• В хуманитарните науки съществува традиция на съотнасянето на 
природата (лат. Natura) и културата (лат. Cultura – обработване /на 
земята/, а оттам – възпитание, отглеждане). Естественото право е 
елемента на човешката култура, а не е някаква функция на 
природата. 

• Естественото право отразява три силни тенденции: 
 
– В психологически план всеки човек има своите представи за добро и 

правилно и изисква тези представи да бъдат адекватно реализирани в 
социалната практика; 

– В политически план всяко политическо действие се нуждае от легитимация, 
затова неговите субекти се опитват да обосноват, че то е добро и правилно. 

– В научен план представлява интерес както (1) изработването на доктрини, 
легитимиращи политическите действия – в услуга на политиците, така и на 
(2) доктрини, търсещи начини за постигане на психологически желаното от 
гражданите справедливо обществено устройство. 

 
• Съвременните естественоправни представи можем да намерим 

основно в идеологията на правата на човека. Въз основа на тези 
представи по пътя на философските, социалните и съдебните 
дискусии биват развивани разбиранията ни за обхвата на 
човешките права и начините на реализирането им. 

• Съдилищата като КС, ЕСПЧ, СЕС, ВС на САЩ трябва да разрешават 
спорове върху правилното разбиране на човешките права и така 
да вземат върху себе си ролята на философи на правото в полза на 
обществото. 



Практически приложения на 
идеята за естественото право 

• Естественото право като насока за развитие на правото; 
• Естественото право като легитимация на действащото право; 
• Естественото право като инструмент за освобождаване от 

подчинение на несправедливите закони; 
• Естествено право и революция. 
• Естественото  право като обосноваване на върховенството на 

човешките права; 
• Естественото право като основа на задължителността на 

международното право. 
• Отношението „естествено – позитивно право“ като модел за 

развитие на конституционното върховенство спрямо 
текущото законодателство и актовете на изпълнителната 
власт. 

• Не означават ли тези вариации заедно с богатството от 
естественоправни системи и различните предписания, които 
дава всяка от тях, че естественото право е „празно“, 
формално понятие, в което може да бъде вложено 
произволно съдържание. 
– Естественото право и нацисткото право; 
– Естественото право и историческият материализъм. 



Пример за позоваване на 
естествената справедливост 

• Canadian Charter of Rights and Freedoms, чл. 7 
– Всеки има правото на живот, свобода и 
сигурност на личността, както и правото да не 
бъде лишаван от тях освен в съответствие с 
принципите на фундаменталната 
справедливост. 

• New Zealand Bill of Rights Act 1990, Право на 
правосъдие/справедливост (Right to justice) – 
чл. 27, пар. 1 – Всеки има правото да бъдат 
съблюдавани принципите на естествената 
справедливост от всеки съд или друга 
публична власт, която е оправомощена да 
решава (to make a determination) по 
отношение на правата на тази личност, 
нейните задължения или интереси, които са 
защитени или признати от правото. 



Първи естественоправен 
казус 

 
Достатъчно сте слушали, че нашата конституция 
признава само моногамния брак, сключен между 
мъж и жена: 
Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и 
жена. Законен е само гражданският брак. 

 
 Какви естественоправни аргументи можете да 

дадете в подкрепа или в критика на 
естественоправната валидност на тази 
разпоредба? 

 Кой е „естественият“ брак? 
Отново трябва да можете да обясните, каква е 

естественоправната система, от която 
изхождате. 
 



Втори естественоправен 
казус 

 
В България съществува сравнително либерална регулация на 
абортите: 
Чл. 7. Аборт по желание се извършва по искане на всяка 
бременна жена ако: 
1. срокът на бременността й е до 12 гестационни седмици; 
2. няма заболяване, при което прекъсването на бременността 
може да доведе до усложнения, заплашващи здравето и 
живота й, посочено в списъка по приложение № 1. 
   Наредба № 2 от 1.02.1990 за условията 

и реда за изкуствено прекъсване на бременност. 
 

 Какви естественоправни аргументи можете да дадете в 
подкрепа или в критика на естественоправната валидност на 
тази разпоредба? 

 Когато предлагате такива аргументи трябва да можете да 
обясните, каква е естественоправната система, от която 
изхождате. 
 



Трети естественоправен 
казус 

 
В България подземните богатства са изключителна 
държавна собственост (чл. 18, ал. 1 КРБ, а условията и 
редът, при които държавата предоставя концесии за 
добиването им се уреждат със закон (ал. 5). 

 
 Какви естественоправни аргументи можете да дадете в 

подкрепа или в критика на естественоправната 
валидност на тази уредба? 

 Възможна ли е естественоправна система, която 
изхожда от екологични ценности и какво би било 
нейното отношение към тази уредба? А възможно ли е 
да се обоснове една либертарианска естественоправна 
позиция срещу държавната собственост и в полза на 
собственика на имота, в който са намерени 
подземните богатства? 

 Как съотнесете естественоправните претенции на 
държавата, на собственика на земята и на откривателя 
на подземните богатства? 
 


