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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 

 Тази презентация поставя въпросите, на които трябва 

да можете да отговорите, разглеждайки темата за 

правните норми и правните принципи. 

 Правните норми и правните принципи са представени 

заедно, за да ги разберем, сравнявайки техните 

разлики и прилики. 

 За да се справите с отговорите на въпросите, трябва 

първо да се заемете с прочита на достъпната Ви 

литература! 



ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРАВНИТЕ НОРМИ: 

1. Колев, Т. Теория на правото, с. 269 – с. 314; 

2. Вълчев, Д. Лекции по ОТП, ч. 1, лекция 3. 

3. Ташев, Обща теория на правото, гл. II, с. 151 – 227 (вече 
трябва да сте чели солидна част, а именно 176 – 191). 
4. В "ОТП" на Дим. Милкова, гл. IX. можете да видите описан 
триелементния модел на ПН: хипотеза-диспозиция-санкция. 

5. По-подробно за най-интересната част от материята - Действието 
на нормите, можете да прочетете у проф. Витали Таджер - 
Гражданско право на НРБ, Обща част, дял I, С., 1972 г. - главата 
Действие на гражданскоправните норми: стр. 89 - 103 в моето 
старо издание. Учебникът е многократно преиздаван. 

6. За правните принципи: Ж. Л. Бержел, ОТП - стр. 106-125;  

7. Доц. Д-р Светла Маринова има монография "Принципите в 
правото", която е препоръчителна за любознателните, но като за 
начало може да прочетете нейната онлайн-достъпна статия: 4. 
Светла Маринова, Към понятието правен принцип - 
http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br36/07.pdf 

8. Ново: сб. Научни четения на тема «Правни норми и правни 
принципи», С.:УИ Св. Кл. Охридски, 2017. 

 



ПОНЯТИЕТО „ПРАВНА НОРМА“ 

 Какво определение можете да дадете за „правна 

норма“? 

 Защо наричаме правната норма „общо“, 

„абстрактно“ и „условно“ правило за поведение? 

 Кои са източниците на ПН? Как се създават ПН? 

 Как се гарантира спазването на ПН? 

 Защо казваме, че ПН са социални норми? 

Какви други видове социални норми познавате? 



ЮРИДИЧЕСКА СИЛА И ЮРИДИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ 

НА ПН 
 Какво наричаме „юридическа сила“ и какво „юридическо 

действие“ на правните норми? 

 Кога ПН получават юридическата си сила (потърсете 

релевантните разпоредби в КРБ и в ЗНА – вече трябва да сте 

чели тези разпоредби); 

 Кога ПН губят юридическата си сила? Какво представляват 

изричната и мълчаливата отмяна на ПН? Коя от тях е 

приложима в България? 

 Сфери на действие на ПН: 

 Материална сфера; 

 По място; 

 Според лицата; 

 По време: 

 Действие занапред; 

 Обратно действие; 

 Отложено действие; 

 Продължено действие. 



ВИДОВЕ ПРАВНИ НОРМИ: ПОСОЧЕТЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА 

КАКЪВ КЛАСИФИКАЦИОНЕН КРИТЕРИЙ СА НАПРАВЕНИ 

ПОСОЧЕНИТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ И КАКВО ХАРАКТЕРИЗИРА 

ВСЕКИ ОТ ВИДОВЕТЕ ПН 

 Първични и вторични ПН. 
 Норми за поведение; 

 „Норми за норми“: Норми за разпознаване, Норми за 
юрисдикция, Норми за промяна; Колизионни, Оперативни 
норми. 

Видове първични норми (норми за поведение): 

 Организационни, регулативни и охранителни ПН. 

 Забраняващи задължаващи и оправомощаващи ПН. 

 Препращащи, дефинитивни, декларативни ПН. 

 Абсолютно и Относително определени ПН. 

 Императивни и диспозитивни правни норми. 

 Самоизпълними и несамоизпълними ПН. 

 Общи, специални и изключителни ПН. 
 Вж. у В. Таджер делението на ПН на общи и специални; общи 

и особени; общи и местни ПН. 



СТРУКТУРА НА ПРАВНАТА НОРМА - I 

В българската правна теория съществува спор 

относно правилността на два предлагани 

модела за структурата на ПН: 2-елементната 

структура (I. хипотеза – диспозиция)  3-

елементната структура на ПН (II. хипотеза – 

диспозиция – санкция). 

 I. Ако се реализира хипотезата, то следва да се 

реализират правните последици в диспозицията. 

 II. Ако се реализира хипотезата, то следва да се 

реализират правните последици на диспозицията, 

в противен случай следва да се реализират 

правните последици на санкцията. 

 



СТРУКТУРА НА ПРАВНАТА НОРМА - II 

 Ще се опитам да Ви убедя, че двата модела всъщност казват едно и 

също. За целта опитайте да извлечете правната норма (норми) от 

следните разпоредби: 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ 

В сила от 01.01.1952 г. (с многократни изменения) 

 Чл. 1. (1) Държавните такси се събират от органите на съдебната 

власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, 

определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в 

държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго. 

(2) Министерският съвет може да определя държавните такси във 

валута, когато те се събират в чужбина или от чуждестранни лица при 

преминаване на българската граница. 

 Чл. 3. (1) Държавната такса се заплаща при предявяване на искането 

за извършване на действието и/или при издаване на документа, за 

който се плаща такса, така както е указано в тарифата. 

 Чл. 6. Отговорните частни и длъжностни лица за неплатени по тяхна 

вина такси или платени в по-малко се задължават да платят същите и 

се наказват с глоба до троен размер. 

 

 

 

 

 



ПОНЯТИЕТО „ПРАВЕН ПРИНЦИП“ 

 Конкуриращи се предложения за дефиниране на 

правните принципи: 

 Правните принципи като правни норми (Ж. Сталев): 

Ръководни правни норми, които предопределят 

съдържанието на правните институти и служат като опора за 

тълкуване и попълване на празнините в правото. 

 Правните принципи като ръководни начала (проф. Р. 

Ташев) 

 Въпроси: 

 Кои са източниците на ППринципи? 

 Как правните принципи получават валидността си в 

правната система? 

 Възможно ли е противоречие между правни принципи и как 

то се преодолява? 

 



ФУНКЦИИ НА ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ 

 При тълкуването на правните норми; 

 При прилагане на правото по аналогия; 

 При създаване на нови прецеденти – в 

прецедентното право; 



ВИДОВЕ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ – I. 

(ПОСОЧЕТЕ КЛАСИФИКАЦИОННИТЕ КРИТЕРИИ И 

ОБЯСНЕТЕ ДЕЛЕНИЯТА) 

 Общи и отраслови (вж. следващия слайд); 

 Законови и юриспруденциални; 

 Морално-политически и правнотехнически. 



ВИДОВЕ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ – II. 
 Общи принципи, приложими в цялата правна система: 

 Принципи, приложими към всяка правна система: 

 Справедливост; 

 Правна сигурност; 

 Забрана за злоупотреба с право; 

 Забрана за неоснователно обогатяване. 

 Принципи на правовата държава: 

 Народен суверенитет; 

 Законност; 

 Равенство; 

 Хуманност; 

 Политически плурализъм; 

 Свободна стопанска инициатива. 

 Правни принципи, приложими в конкретен дял на правото: 

 Принципи на публичното право 

 Принцип на изрично уреждане на компетентността - държавните органи могат да предприемат само 

действия, влизащи в изрично предоставените им правомощия. 

 Принцип на разделение на властите. 

 Принцип на отговорност на държавата за вреди, нанесени от неправомерните действия на нейни органи. 

 Принципи на частното право: 

 Принцип на равнопоставеност между субектите; 

 Принцип на свобода на договаряне; 

 Всеки е свободен да предприема действия, доколкото няма изрична законова забрана за извършването им. 

 Принцип на добросъвестността. 

 Принципи на процесуалното право: 

 Забрана за отказ от правосъдие; 

 Публичност на процеса; 

 Равенство на страните в процеса; 

 Установяване на истината; 

 Вземане на решенията по вътрешно убеждение, основано на обстоятелствата по делото 

 

 



ВИДОВЕ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ – III 

(ОТРАСЛОВИ ППР.). 

 Принципи на Наказателното право (Можете ли да разшифровата 
латинските изрази, за които, сигурен съм, вече сте чували?): 
 Nullum crimen sine lege; 

 Nulla poena sine lege; 

 Nulla poena sine culpa; 

 Non bis in idem. 

 Принципи на трудовото право: 
 Социален диалог; 

 Тристранно сътрудничество; 

 Свобода на сдружаването на работниците и на работодателите; 

 Закрила на наемния труд; 

 Свобода на труда и забрана на принудителния труд. 

 Принципи на Семейното право (чл. 2 на СК): 
 закрила от държавата и обществото на брака и на семейството; 

 равенство на мъжа и жената; 

 доброволност на брачния съюз; 

 особена закрила на децата; 

 равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца; 

 зачитане на личността в семейството; 

 уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството. 
 



ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЗАДАЧА ЗА ПРАВНИТЕ 

ПРИНЦИПИ 

Възможно ли е правораздаването единствено въз 

основа на принципите? Опитайте да решите 

известните казуси, без да разполагате с 

информация за приложимите правни норми (току-

що бяхте сезирани, а принципът за забрана на 

отказа от правосъдие Ви е вече известен). 

 Кои принципи прилагате, за да решите делото? 

 Съгласни ли сте с решенията, фактически 

постановени по тези исторически казуси 

 Кои са предимствата и недостатъците на 

правораздаването въз основа на правните 

принципи? 



СЪДЪТ НА ЦАР СОЛОМОН 
Из глава Трета на Трета книга Царства от Статия завет, превод на Св. Синод - 

http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/3car.htm#3 

 

16. Тогава дойдоха при царя две жени блудници и се изправиха пред него. 

17. И едната жена каза: о, господарю мой! аз и тая жена живеем в една къща, и родих при нея 

в тая къща; 

18. на третия ден, след като родих, роди и тая жена; ние бяхме заедно, и в къщата при нас 

нямаше никой външен човек; само ние двете бяхме в къщата. 

19. През нощта умря синът на тая жена, защото бе легнала връз него, 

20. и тя станала през нощта, взела моя син от мене, когато аз, твоята рабиня, съм спала, и го 

турила до гърдите си, а своя мъртъв син турила до моите гърди; 

21. сутринта станах да накърмя сина си, и ето, той беше мъртъв; а когато на виделина се взрях 

в него, това не беше моят син, когото бях родила. 

22. Другата жена каза: не, моят син е живият, а твоят син е умрелият. А тя й казваше: не, твоят 

син е умрелият, а моят е живият. И се препираха тъй пред царя. 

23. Царят каза: тая говори: моят син е живият, а твоят е умрелият; а оная говори: не, твоят син 

е умрелият, а моят син е живият. 

24. И царят каза: дайте ми меч. И донесоха на царя меч. 

25. И царят каза: разсечете живото дете на две и дайте половината на едната и половината на 

другата. 

26. И отговори на царя оная жена, чийто беше живият син, защото цялата й вътрешност се бе 

развълнувала от жалост към нейния син: о, господарю мой! Дайте й това дете живо и го не 

убивайте. А другата казваше: нека не бъде ни мое, ни твое, сечете. 

27. И царят отговори и рече: дайте на тая живото дете, и го не убивайте: тя е негова майка. 

28. И цял Израил чу за съда, как царят отсъди. И наченаха да се боят от царя, защото видяха, 

че има мъдрост Божия в него, за да извършва съд. 



MIRANDA V. ARIZONA 

През 1963 г. Ернесто Миранда е арестуван във Феникс за 

отвличане и изнасилване. Пред съда той твърди, че 

правата му са нарушени, понеже заловилите го полицаи 

не са го уведомили, че има право да откаже да дава 

показания и да получи адвокат, ако не може сам да си 

наеме такъв. С известно решение от 1966 г. Върховният 

съд на САЩ се съгласява с това възражение и този 

прецедент става причина за промяна в практиката на 

полицейските органи. Известна Ви от сериалите. 

 

Ще Ви е интересно да прочетете квинтесенцията на 

особените мнения на съдиите, гласували против 

решението: http://en.wikipedia.org/wiki/Miranda_v._Arizona ! 


