
ИЗТОЧНИЦИТЕ НА 

ПРАВОТО. ПОНЯТИЕ. 
Гл. ас. д-р Симеон Гройсман 

GROYSMAN.EU 



СЪДЪРЖАНИЕ 

1. Понятието „източник на правото“; 

2. Историческа еволюция на източниците; 

3. Основните типове източници; 

4. Видове източници на правото; 

5. Кой определя, кои са източниците на правото? 

6. Българската система на източниците на правото; 

7. „Soft law”; 

8. Източниците на правото в различните правни 

системи. 



ИЗУЧАВАЙКИ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО, 

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО! 

Главното: четете законите! 

Не можете да изучавате правото, без да изучавате 

източниците му. 

Макар че вече поколения студенти опитват да карат само по 

лекции… 
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 Доктринално, а не легално понятие; 

 Какво е източникът на правото? 

 Исторически, материални и формални източници на 

правото. Какво ги различава? 

 Най-простата дефиниция: източниците на правото 

– това са материалните носители на правните 

норми. Ако правните норми са мисловни дадености 

(никой не ги е виждал), трябва да обясним начина, по 

който ги създаваме и узнаваме. 

 

 

ПОНЯТИЕТО  

“ИЗТОЧНИК НА ПРАВОТО” 

Понятието „Източник на правото“ 



НАШАТА ДЕФИНИЦИЯ 

 [Във формален план] Източници на правото наричаме 

актове, приети по специална процедура, които 

съдържат валидни правни норми. 

 За да отчетем източници като обичаите и доктрината 

можем да кажем още, че „ИП са, от една страна, 

социални практики, а от друга страна, нарочни 

актове, създавани по специални процедури, 

които съдържат валидните в една ПС ПН“. 

 



ИЗТОЧНИКЪТ НА ПРАВОТО – ФАКТ ИЛИ 

АКТ? 

 Разпространена в цивилистичната 

литература дефиниция на ИП твърди, че то е 

ЮФ, който има за правна последица 

създаването изменението или 

прекратяването на действието на ПН. 

 Позитивни страни: нормативните актове 

намират своето логично място в системата 

на юридическите факти. 

 Негатив: губим ценното обяснително 

противопоставянето между норма и факт 

(дължимо  фактическо). 



ПОНЯТИЕТО „КРИТИКА НА ЗАКОНА“ 

 Обект на разглеждане в учебните курсове по 
Гражданско право – обща част (критика на 
гражданскоправния закон); 

 Представлява: интелектуалната дейност по 
установяване, дали нормата е приета от надлежния 
орган; дали е в сила; дали текстовото й записване не 
е погрешно (В. Таджер); 

 Критиката ни помага да установим, дали текстът пред 
нас наистина представлява като цяло валиден и 
приложим към конретната материя източник на 
правото; 

 Извод: следва внимателно да изучаваме 
процедурите за създаването на източниците на 
правото. 



ЗАКОНЪТ ЛИ Е ПРАВОТО? 

 Защо правото да се съдържа в закона (т. е. защо 

предписанията на властническия център на едно 

общество да са задължителни за правните субекти)? 

 История на въпроса: 

 В примитивното право: Единство на социалните регулатори 

в т. нар. “мононорми”. 

 В Античността – казусът “Антигона”. 

 В Средновековното право: Свещенно право  

Бюрократично право  Обичайно право (Делението е на 

Ю. Хабермас). 

 



ПРОИЗХОД НА СПОРА 

 Според правния позитивизъм правото е „създадено, а 

не дадено“ в някакъв Божествен закон, в Природата 

или от Разума; 

 Съществуват добри и лоши закони, те се създават от 

хората и техните морални качества в общия случай не 

влияят на тяхната задължителност; 

 Келзен сочи, че правото само определя правилата за 

своята валидност, тоест – кои са нормите (респективно 

техните източници) предписва самата правна система. 

Вече сме учили, че… 
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 Обичаят = източник на правила за поведение, възникващ по 
силата на трайното спазване (longa consuetudo) на 
определена практика, което постепенно започва да бъде 
психологическо възприемано със съзнанието за 
задължителност (opinio necessitatis). 

  

 Законът – многозначно понятие; 
 (Научен) закон: Трайна обективно дадена закономерност в 

съществуването и развитието на явленията в заобикалящата ни 
действителност. 

 Широк (правен) смисъл: Всеки волеви властнически акт, нормиращ 
поведението на своите адресати; 

 Тесен (правен) смисъл: Актове, приемани от НС, които уреждат 
първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, 
които се поддават на трайна уредба 

Закон и обичай 



ЗАКОН (В ШИРОК СМИСЪЛ) = ВЛАСТНИЧЕСКО 

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ, СЪЗДАВАЩО ПН 

 Чл. 1а. ЗНА: Нормативният акт съдържа общи правила за 

поведение, които се прилагат към индивидуално 

неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и 

се издава или приема от компетентен държавен орган. 

 Чл. 3. (1) ЗНА Законът [в тесен смисъл – законите, 

създавани от НС] е нормативен акт, който урежда 

първично или въз основа на Конституцията, обществени 

отношения, които се поддават на трайна уредба, според 

предмета или субектите в един или няколко института на 

правото или техни подразделения. 

 



ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО 

 Какво означава да въведем видова 

класификация за различните вариации на едно 

явление? 

 Понятието „класификационен критерий“ – 

ключово понятие за оцеляването ни в ЮФ. 

 

 Вътрешни и международни ИП; 

 Основни и субсидиарни ИП; 

 Преки и непреки ИП; 

 Надзаконови, законови и подзаконови ИП. 

 



КОЙ КАЗВА, КОИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА 

ПРАВОТО? 

 Понятието „вторични норми“ – „норми относно 

норми“. 

 Вторичните норми са норми, адресирани към 

длъжностните лица – те им предписват: кои са 

източниците на правото, как се изменят техните 

норми и чия е компетентността за решаването 

на правните спорове (Hart, H. The Concept of 

Law, 1961) 

 „Правилата за разпознаване“ (вид вторични 

норми“ предписват, кои са актовете, чиито норми 

трябва да спазваме. 



БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА 

ПРАВОТО 

Българската система на източниците на правото 



БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 

 

 Чл. 4. (1) КРБ: Република България е правова държава. Тя се 
управлява според Конституцията и законите на страната. 

 Чл. 114. КРБ: Въз основа и в изпълнение на законите 
Министерският съвет приема постановления, разпореждания и 
решения. С постановления Министерският съвет приема и 
правилници и наредби. 

 Чл. 5. ГПК: Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл 
на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - 
според общия им разум. При липса на закон съдът основава 
решението си на основните начала на правото, обичая и морала. 

 Чл. 130 (2) ЗСВ: Тълкувателните решения и тълкувателните 
постановления са задължителни за органите на съдебната и 
изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, 
както и за всички органи, които издават административни актове. 

Нормите, разпознаващи, кои са задължителните 

източници в българската правна система 

(Rules of Recognition) 



ОЩЕ БЪЛГАРСКИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ 

 Чл. 8. ЗНА: Всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно 

нормативните актове от по-висока степен 

неуредени от тях обществени отношения с 

местно значение. 

 Чл. 288. ТЗ: За неуредените с този закон 

положения за търговските сделки се прилагат 

разпоредбите на гражданското законодателство, 

а при непълнота и в него - търговските обичаи. 

При различия в търговските обичаи се прилагат 

обичаите по местоизпълнението. 



“SOFT 

LAW” 
 Правила за поведение без обвързващ характер; 

 Разработват се като препоръчителен стандарт за 
поведение, на който страните биха могли да се позоват.  

 В договорното право: страните доброволно се  
договорят да спазват помежду си; Вж. Principles of 
European Contract Law - Линк. 

 В ПЕС Органи на публичната власт чрез тях 
формулират препоръчителни модели за поведение - 
показват насоката на водената политика; 

 В МПП: политически декларации, които се правят от 
държавите, за да бъдат заявени определени 
намерения, но без да се вземат юридически 
задължения за тяхното реализиране. 

“Soft Law” 

http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/


ПРИНЦИПИ НА ЕДП 

ПРЕВОД: ДОЦ. Д-Р КР. ТАКОВ 

101: Приложение на Принципите 

(1) Замисълът на тези Принципи е, те да се прилагат като общи 

правила на договорното право в Европейския съюз. 

(2) Принципите се прилагат, когато страните са се съгласили да ги 

включат в договора си или той да се урежда от тях. 

(3) Тези Принципи могат да се прилагат, когато страните: 

(а) са се съгласили, договорът им да се урежда от "общите принципи 

на правото", от "lex mercatoria" или от подобни правила, или 

(b) не са избрали правна система или законови правила, от които да се 

урежда договорът им. 

(4) Тези Принципи могат да дадат разрешение на поставен въпрос, 

когато такова не се съдържа в приложимите правна система или 

законови правила. 

Принципите на европейското 

договорно право – пример за акт на 

Soft Law 



ИЗТОЧНИЦИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ПРАВНИ 

СЕМЕЙСТВА 
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КОНТИНЕНТАЛНИЯТ ЗАКОН VS. АНГЛО-

АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЦЕДЕНТ 

Континентални особености 

 Влияние на римско-
правното наследство; 

 Епоха на Кодификацията: 
Законът като израз на 
„общата воля“ 

 Възлагане на 
политическата отговорност 
за регулирането върху 
законодателната власт 

Прецедентът 

 Поява на уестминстърските 

съдилища след Норманското 

завоевание в UK; 

 Децентрализиран конст. 

контрол, роля на формиращи 

системата „решителни“ 

прецеденти; 

 Поделяне на политическата 

отговорност между 

Парламента и съдилищата; 

Проф. Р. Ташев говори за процес на „утвърждаване“ на съответния 

източник в рамките на една правна система = ИП са функция на 

развитието на политическата култура на обществото. 


