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NB! ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Тази презентация цели да постави основните въпроси 

във връзка с понятията „реализация на правото“, 

„правоприлагане“, „правораздаване“, „правосъдие“. 

 

Материята не е систематично представена във всички 

учебници. Моля да използвате тази презентация като 

„поставяща въпросите“, но да се запознаете и с 

лекционната презентация на същата тема (18.1.). 
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ОСНОВНИ ВЪПРОСИ 

 Следва да можете да обясните следните 

понятия и да посочите примери за всеки от тези 

процеси: 

 Реализация на правото; 

 Правоприлагане; 

 Правораздаване; 

 Правосъдие. 

 Посочете примери за: 

 Процес по реализация на правото, който не е 

правоприложен процес; 

 Правораздаване, което не е хипотеза на 

правоприлагане. 



 Посочете примери за всяка от формите на 

реализация на правото: 

 Съблюдаване на ПН; 

 Изпълнение на ПН; 

 Използване на ПН; 

 Прилагане на ПН. 

 Какви примери за използването на юридическия 

силогизъм можете да дадете? 

 Следва да можете да обяснявате следните понятия, 

изучавани във връзка с правоприлагането: 

 Юридическо обосноваване; 

 Юридическа логика; 

 Юридическо доказване; 

 Юридически силогизъм. 



ОБЩА СХЕМА НА ВСЕКИ 

ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС 

 Правотворческа процедура, в резултат на която се създава 
Източник на правото => Влизане в сила на Правната норма 
=> Реализиране на предвидения в хипотезата на ПН 
Юридически факт или Фактически състав => Задействане на 
нормативната връзка (хипотеза – диспозиция) => Възникване 
на правни последици (Субективни права и юридически 
задължения) за определен правен субект = Дължимост – тези 
СП и ЮЗ трябва да бъдат реализирани. 

 => Фактическа реализация на СП и ЮЗ. = Правомерно развитие на 
отношенията; 

  

 => При нереализиране  на дължимото поведение = 
Правонарушение, явяващо се ЮФ – основание на Юридическата 
отговорност => Реализиране на санкционни правни последици. 

 Сега, надявам се, разбирате, защо през ½ от учебната година 
трябваше да изучавате внимателно основните правни понятия, 
отбелязани в червен цвят. 

 


