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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 

 Тази презентация цели да Ви постави въпроси относно 
юридическите факти, чрез които ще основни процедури в 
юридическото мислене. 

 След като разберем, какво е Юридически факт, ще видим, 
че: 
 Ако целим определени правни последици, трябва да намерим, 

кои са ЮФ, които ги обуславят и да ги реализираме; 

 И обратно: чрез изследване на правните норми след издирването 
и квалифицирането на реализиралите се факти, откриваме какви 
са дължите правни последици. 

 На пръв прочит изглежда просто. Примерите навярно ще 
разколебаят тази сигурност. 

 Напомням, че трябва първо да се запознаете с 
литературата, за да можете да отговорите на зададените 
тук въпроси. 
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ПОНЯТИЕТО „ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТ“ – I. 

 Как дефинираме понятието „юридически факт“? 

 Кога един факт става „юридически факт“? 

 Обърнете внимание, че проф. Р. Ташев говори за 

„нормативни факти“ - абстрактно описани в нормата 

факти, които са обобщение на типични многократно 

срещащи се житейски факти. 

 За повече информация вж.  

Шопов, Ат. – „Понятието за юридически 

факт” - статия в Сборника в памет на Михаил 

Андреев 



ПОНЯТИЕТО „ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТ“ – II. 

 

 Кой факт може да стане юридически? В учебници, които по-малко 
четете, са посочени следните необходими характеристики, които 
можем да обсъдим: 
 Фактът трябва да е част от обективната реалност; 

 Фактът трябва да е сетивно възприемаем (вкл. чрез средствата на 
съвременната техника), както и да притежава: 

 Трайност и 

 Обществена значимост. 

 

 Можете ли да дадете примери за факти, които са били юридически 
при действието на отменени правни норми, а вече са загубили този 
си статус? 
 Пример в тази насока: религиозният брак преди е бил факт с правно 

значение, а по действащия СК от 2009 г. не е: 
 
Граждански брак 
 
Чл. 4. (1) Само гражданският брак, сключен във формата, предписана от 
този кодекс, поражда последиците, които законите свързват с брака. 
(2) Религиозният обред няма правно действие. 

 

По аналогичен начин стои въпросът с годежа, който някога е бил уреден (в 
познатия Ви първи Титул на Еклогата, например). 



ПОНЯТИЕТО „ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТ“ – III. 

 

 В понятието правни последици се влагат следните значения: 
 Най-общо това са дължимите субективни права и юридически 

задължения (Р. Ташев)  препоръчвам Ви да използвате този 
възглед; 

 Някои автори считат, че правни последици представляват и 
правните отношения (В. Ганев). Правните отношения обаче имат за 
съдържание СП и ЮЗ  няма съществена разлика. В. Ганев сочи 
за правни последици и действията в изпълнение на нормата, те 
обаче имат фактически характер; 

 Правни последици са например и санкционните мерки, предвидени 
за правонарушение и недействителността (отказването на правни 
последици на определен факт, например договор, сключен под 
принуда. И санкция и недействителността като правни последици в 
крайна сметка биват свеждани до СП и ЮЗ за определени лица. 

 Каква е връзката между понятието „юридически факт“ и 
понятието „правни последици“? 

 Кога настъпват предвидените в правната норма правни 
последици? 

 В коя структурна част на правната норма са описани 
юридическите факти и в коя правните последици? 



ВИДОВЕ ЮФ – I. 

Според волевата им характеристика – 

основното използвано деление: 

 Юридически събития; 

 Факти от душевния живот; 

 Юридически действия: 

Правомерни действия: 

Юридически актове – Видовете юридически 

актове ще разгледаме отделно; 

Юридически постъпки. 

Неправомерни действия: 

Правонарушения; 

Юридически аномалии. 



ВИДОВЕ ЮФ – II. 

 Според правните им последици: 

 Правопораждащи; 

 Правопроменящи; 

 Правопрекратяващи; 

 Правосъхраняващи; 

 Според Строежа им: 

 Прости; 

 Сложни; 

 Според продължителността им: 

 Еднократни; 

 ЮФ-състояния; 

 Според това дали правните последици се свързват с 
тяхното наличие или с липсата им: 

 Положителни; 

 Отрицателни. 



ВИДОВЕ ЮФ – III. 

 Юридическите факти според начина си на проявление се делят на: 

 Действия (в тесен смисъл): 

 Изрични и 

 Конклудентни. 

 Бездействия. 

 Това деление може да Ви обърка, защото с оглед волевата 

характеристика на действията и бездействията те не могат да са нито 

юридически събития, нито душевни състояния, а факти – юридически 

действия (вж. слайда Видове ЮФ – I.). Налице е терминологично 

дублиране. Юридическите бездействия са вид юридически действия (в 

широк смисъл), но се противопоставят на юридическите действия (в тесен 

смисъл = активно поведение); 

 Това е накарало авторите по наказателно право да определят 

престъплението (вид правонарушение, тоест вид неправомерно 

юридическо действие) като деяние = действие или бездействие. Думата 

„деяние“ обаче се използва изключително в наказателноправен контекст; 

 Какво е решението? Чисто езиково „акт“, „действие“ и „деяние“ са 

синоними. В правната наука те са част от словосъчетания с различно 

значение. Трябва да отчитате тази особеност и да свиквате с този „особен“ 

изказ на правото. 



Чл. 7. СК (1) Не може да сключи брак лице, което: 
 
1. е свързано с друг брак; 
2. е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или 
слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение; 
 
3. страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или 
здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако той знае за тези 
болести. 

 
(2) Не могат да сключат брак помежду си: 
 
1. роднини по права линия; 
2. братя и сестри, както и други роднини по съребрена линия до четвърта 
степен включително; 
 
3. лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по 
права линия или на братя и сестри. 
 

С дадените разпоредби следва да опитате (ще продължим заедно 

на семинарното занятие): 

1) Да конструирате правни норми; 

2) Да посочите, кои са юридическите факти в тяхната 

хипотеза; 

3) Да определите, какви са по вид тези юридически факти; 

4) Да посочите, кои са правните последици, дължими при 

настъпването на юридическите факти. 



Съпружеска имуществена общност 

 
Чл. 21. СК (1) Вещните права, придобити по време на 
брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо 
на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са 
придобити. 
(2) Съвместният принос може да се изрази във влагане на 
средства, на труд, в грижи за децата и в работа в 
домакинството. 
 
(3) Съвместният принос се предполага до доказване на 
противното. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) 
Искът за липса на съвместен принос може да се предяви 
от: 
 
1. съпруг по време на брака или след неговото 
прекратяване; 
 



Закон за българското гражданство 

 

Чл. 20. Български гражданин, който постоянно 

живее в чужбина, може да поиска освобождаване 

от българско гражданство, ако е придобил чуждо 

гражданство или ако има данни за открита 

процедура за придобиване на чуждо гражданство. 

 

Чл. 24. Лице, което е придобило българско 

гражданство по натурализация, може да бъде 

лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила 

присъда за тежко престъпление против 

републиката, при условие че се намира в чужбина 

и не остава без гражданство. 



 Закон за българските лични документи 
 
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Българските лични 
документи се съхраняват от: 
 
1. лицата, на чието име са издадени; 
2. родителите или настойниците на малолетни лица, за които 
те отговарят; 
 
3. законните представители на поставените под пълно 
запрещение лица; 
4. длъжностните лица, упълномощени със закон. 
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.) При 
изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на 
български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни 
да декларира това в най-близкото структурно звено на 
Министерството на вътрешните работи или в 
дипломатическите или консулските представителства на 
Република България в чужбина, а в случаите по чл. 39а - в 
Министерството на отбраната или в дипломатическите и 
консулските представителства на Република България в 
чужбина. 



 Закон за гражданската регистрация 
 

Чл. 12. (1) Собственото име на всяко лице се избира от 
родителите му и се съобщава писмено на длъжностното 
лице по гражданското състояние при съставяне на акта за 
раждане. 
(2) Ако двамата родители не са постигнали съгласие за 
името, длъжностното лице вписва в акта за раждане само 
едно от имената, предложени от родителите. 
 
(3) Ако родителите не посочат име, длъжностното лице 
определя името, което сметне за най-подходящо в случая. 
(4) Ако избраното име на детето е осмиващо, опозоряващо, 
обществено неприемливо или несъвместимо с 
националната чест на българския народ, длъжностното 
лице има право да откаже вписването му в акта за 
раждане, като приложи разпоредбите на ал. 2 и 3. 

 


