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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

 Представяне на нови понятия: 

 Реализация на правото; 

 Правоприлагане; 

 Правораздaване; 

 Правосъдие. 

 Установяване на връзките на тези понятия с вече 
изучаваните понятия – ИП, ЮФ, ПН, СП и ЮЗ. 

 Тази презентация, можете да откриете на сайта 
http://sgroysman.wixsite.com/sgroysman под номер 19.1. 
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ПОНЯТИЕТО „РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО“. 

 Опит за дефиниция: Реализация на правото наричаме 
процеса по фактическото осъществяване от правните 
адресати на предписаните им от нормите на правото 
действия. 
 NB! Когато говорим за „реализация на правото“ под „право“ 

разбираме системата от ПН, а не отделно субективно право. 

 Гледната точка на правния позитивизъм (вкл. и нормативизъм): 
реализацията на правото като Sollen, осъществено в Sein – 
нормативно дължимото се превръща във фактически изпълнено 
 Гледната точка на правната социология: реализацията на 
правото като самото право. 

 Форми на реализацията на правото – непопулярно деление у нас, 
което все пак можем да използване: 
 Съблюдаване на ПН; 

 Изпълнение на ПН; 

 Използване на ПН; 

 Прилагане на ПН, 

 



ФОРМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ И СОЦИАЛНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОТО. 

 Кога е правилно да говорим за „реализация на правото“? 
Когато нормата е формално спазена или когато се постигат 
целите на законодателното решение? 

 Цялостната ефективност на правото като социологически 
критерий за валидността на цялата правна система у 
Келзен  под ефективност тук се има предвид правните 
норми да бъдат като цяло съблюдавани от техните 
адресати и прилагани от правоприложните органи.  

 

 Социална ефективност на правната система - социално 
ефективна е тази система, която постига зададените пред 
обществото политически (управленски) цели. 



ПРИМЕРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО 
 СЪБЛЮДАВАНЕ на ПН = Съобразяване на обвързаностите, диктувани от правните 

връзки/абсолютните правоотношения; 

 Спазвам реда по време на занятията в Университета; 

 Зачитам чуждата собственост, живот, здраве, чест и достойство и прочие, както е подробно 
описано в НК; 

 ИЗПЪЛНЕНИЕ на ЮЗ, част от съдържанието на относителни правоотношения; 

 Заплащам за закупеното кафе в барчето на Университета; 

 Подавам годишната си данъчна декларация; 

 ИЗПОЛЗВАНЕ на СП; 

 Гласувам в деня на изборите, реализирайки правото си на глас; 

 Получавам трудовото си възнаграждение; 

 ПРИЛАГАНЕ на ПН; 

 Длъжностно лице от МВР прилага принудителна административна мярка - временно отнема 
свидетелството за управление на МПС на водач, за когото видимо се установи, че не отговаря 
на медицинските или психологическите изисквания - до отпадане на основанието за това – 
чл. 171, ал. 1, т. 1, б. «а» от ЗМВР. 

 Органите на МВР издават личната карта, след като сте подали заявление за това; 

 Съдът разрешава правният спор, например за собствеността върху НИМ, с който е сезиран. 

Интересно е да си зададем поне два въпроса: 

Защо във всички тези случаи постъпване по начина, предписан от правните 
норми? 

Имат ли нужда неправоприложните форми на реализация на правото от 
юристите? 

 



ЗАЩО СЕ ПОДЧИНЯВАМЕ НА ПРАВОТО? 

 Разпространение на въпроса – в англоезичната правна 
философия; 

 Основни посочвани причини, защо се подчиняваме на 
правото: 
 Страхът от санкциите; 

 Обвързващата сила на нормативния [властови] авторитет на 
правото; 

 Съобразяването на неправни социални норми, гарантирани чрез 
правна санкция – не нарушавам правото, защото това би 
противоречало на моите морални или религиозни разбирания. 
 Съвест и лични убеждения; 

 Страхът от общественото неодобрение = обвързваща сила на масовото мнение; 

 Само чрез правото можем да постигнем определени полезни за нас 
последици – следствие от координиращата функция на правото; 

 Нужда от въпроса – от „защо спазваме правото“ към „какво 
трябва да бъде правото, за да бъде спазвано“. 
 



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. 

 



МЯСТО НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО СРЕД ФОРМИТЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО 

Форми на 
реализация 
на правото 

Използване на 
субективните права 

По собствено усмотрение – 
в частното право ( 
Родителските права) 

Задължително – при  
повечето публичноправни 

правомощия 

(Активно) Изпълнение на 
юридическите 

задължения 

Доброволно  
Принудително 

(Пасивно) Съблюдаване 
на юридическите 

задължения 

Доброволно  
Принудително 

Правоприлагане 
Сложна форма направна 

реализация 



ПОНЯТИЕТО „ПРАВОПРИЛАГАНЕ“. 

 Дейност на нарочни органи [в старата литература – на 
държавни органи], изразяваща се в предписване на 
конкретни правни последици за конкретен случай въз 
основа на правните норми. 

 Е ли правоприлагането винаги държавно-властническа 
дейност? 

 Основна роля на държавните органи, трябва да отчитаме 
обаче и: 

  Нотариалната дейност; 

 ЧСИ; 

 Арбитражните съдилища. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО 
 Изискване за спазване на принципа на законността; 

 Извършване в процесуална форма; развитие под формата на динамичен ФС; 

 Нужда от мотивиране = Юридическо обосноваване; 

 Процес: 

 Установяване на определени юридически факти = Юридическо доказване; 

 

 Юридическа квалификация на тези факти; 

 

  Установяване на приложимата ПН   Връзка с теорията на 
източниците и идеята за „Критиката на закона“;  

 

 Според някои автори – във всеки случай – тълкуване на приложимата 
норма; Съвременната ни ОТП по-скоро счита, че всяка норма подлежи на 
интерпретация, само неясните на тълкуване. Не във всеки случай 
тълкуването е необходим стадий на правоприложния процес. 

 

 Използване на юридическия силогизъм; 

 Заключителен етап: издаване на Индивидуален юридически акт. 
 Може ли издаването/приемането на един НА да бъде разглеждано като правоприложен процес? 

 



ИЗЯСНЯВАНЕ НА НЯКОИ ИЗПОЛЗВАНИ 
ПОНЯТИЯ 

 Юридическо доказване (=> Предмет на отделно разглеждане в курса 
по ОТП):  
 Действията по обосноваването в процесуалната законоустановена форма на 

истинността на фактите, значими за вземането на определено юридическо 
решение (за разрешаването на спора или за вземането на правоприложното 
решение). 

 Под доказване се разбира и резултатът от това обосноваване, при който в 
следствие на извършеното доказване (като действие) считаме един релевантен за 
спора факт за (не)истинен. 

 Критика на закона (Процес, разглеждан отделно в цивилистиката; на 
практика известен Ви чрез знанията за създаването и валидността на 
ИП): мисловна дейност по установяването на валидността на правната 
норма и приложимостта й към конкретния случай: 
 Низша критика: откриване на редакционни грешки в текста   
 Висша критика: влязла ли е в сила нормата и не са ли настъпили факти, 

водещи към отпадането на нейната сила; 
Допълнителна литература: Таджер, В. ГП на НРБ. Обща част. Дял. I, С., 1972, с. 
122-123. 

 Нормативен анализ за установяване на приложимостта към 
конкретния казус („оперативна валидност“): 
 Налице ли е колизия с друга норма; 
 Попадат ли реализираните факти в териториалното, персоналното, 

материалното и темпоралното действие на правната норма; 



ЮРИДИЧЕСКИЯТ СИЛОГИЗЪМ 

 Природа на силогизмите: вид логическо разсъждение, 
даващо частен извод въз основа на едно общо 
положение; 

 Пример за класически силогизъм; 
 Всички хора са смъртни (обобщение). 
 Сократ е смъртен (частно наблюдение). 
 Сократ е смъртен. 

 Елементи на юридическия силогизъм. 
 Голяма предпоставка (обобщение за нормативно 

дължимото) – Правната норма; 
 Малка предпоставка (конкретна ситуация, към която се 

прилага ПН) – житейският факт, реализиращ определен 
абстрактен юридически факт. 

 Извод: търсеното юридическо разрешение относно правата и 
задълженията, възникнали въз основа на ПН (голямата 
предпоставка) в конкретната ситуация (малката 
предпоставка). 



ПРИМЕР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ 
СИЛОГИЗЪМ. 

 Прост (едностепенен) пример: 
 Голяма предпоставка: Който наруши правила, установени за 

охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност 
живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от 
свобода до три години или с пробация, както и с обществено 
порицание. (чл. 136, ал. 1 от НК). 

 Малка предпоставка: Началникът на производството Z. Z.  не е 
инструктирал работниците L. L., M. M. и R. R. в цеха на консервната 
фабрика в град N за опасностите при боравене с нова машина за 
запечатване на консерви (= факт), като с това е нарушил 
правилата за безопасност на труда (= юридическа квалификация 
на факта). 

 Дължима правна последица (извод): Z. Z. Трябва да бъде 
наказан с наказание според предвиденото в чл.136, ал. 1 от НК (по 
преценка на съда, като се вземат предвид степента на обществената 
опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и 
другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства - чл. 54, ал. 1 от 
НК). 

 



ПРИМЕР ЗА ХОДА НА ЮРИДИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ 
ПОРЕДИЦА ОТ ЮРИДИЧЕСКИ СИЛОГИЗМИ. 

 Първи силогизъм: 

 Голяма предпоставка:  Трудовият договор се сключва между работника или служителя и 
работодателя преди постъпването на работа (чл. 61 от КТ). 

 Малка предпоставка: Работниците L. L., M. M. и R. R. са подписали трудов договор с 
работодателя „Консервни дейности“ на 3.1.2017 г. 

 Дължима правна последица (извод 1): „Консервни дейности“ е станал работодател по 
смисъла на КТ за L. L., M. M. и R. R. Между посочените лица и „Консервни дейности“ са 
възникнали трудови правоотношения, включващи и всички задължения на работодателя по 
трудовото законодателство. 

  

 Втори силогизъм:  

 Голяма предпоставка: Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни 
условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително 
предоставяне на информация и обучение (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ + чл. 281 от КТ). +  

 Малка предпоставка: извод 1. + В завода е монтирана нова машина с подсилени резци за 
обезкостяване на патладжани. 

 Дължима правна последица (извод 2): Консервни дейности е бил длъжен да направи 
инструктаж на L. L., M. M. и R. R.  за работата с новата машина. 

  

 Трети силогизъм: 

 Голяма предпоставка: чл. 136, ал. 1 от НК (вж. предходния слайд). 

 Малка предпоставка: Въпреки задължението на работодателя (извод 2) отговорният за 
инструктажа началник на дейността Z. Z. не е провел инструктажа. 

 Дължима правна последица (извод): Z. Z. трябва да бъде наказан при условията на чл. 136, 
ал. 1 от НК във вр. с 54, ал. 1 от НК). 



ПРАВОПРИЛАГАНЕ ПРИ ПРАВЕН СПОР: 
ПРАВОРАЗДАВАНЕ И ПРАВОСЪДИЕ. 

 Понятието „правен спор“: външно проявено 
противоречие на правните твърдения а 
насрещните субекти по правоотношението (Ж. 
Сталев). 

 Правоприлагането като дейност по целенасочено 
процесуалнооформено конкретизиране на 
дължимите според общото правило на правната 
норма правни последици; 

 Правораздаването като вид правоприлагане – 
разрешаване на правен спор; 

 Правосъдието като вид правораздаване, извършвано 
от съдилищата 



КОНСТИТУЦИОННА УРЕДБА НА ОТНОШЕНИЕТО 
„ПРАВОСЪДИЕ – ПРАВОРАЗДАВАНЕ“ 

Чл. 118. КРБ: Правосъдието се осъществява в името на народа. 

Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния 
касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, 
окръжни, военни и районни съдилища. 

 

 Оставя ли КРБ място за правораздаване, което да не се 
упражнява от съдилищата? 
 Пример: Арбитражните съдилища разрешават правни спорове (= 

правораздават), но не са част от системата на съдебната власт, а са 
частноправни субекти; 

 КС решава правни спорове (= правораздава), например, относно 
противоконституционността на определен закон, но не е част от 
Съдебната власт; дейността му не се споменава в чл. 119, ал. 1 от КРБ. 

 Дейността на административните юрисдикции като КЗК. 



АДМИНИСТРАТИВНИ ЮРИСДИКЦИИ 

 Понятие – административни органи (тоест несъдилища, органи извън системата 
на съдебната власт), извършващи правораздавателна дейност. 

 Пример: Решенията по процедура за възлагане на обществена поръчка подлежат 
на обжалване относно тяхната законосъобразност пред Комисията за защита на 
конкуренцията. => Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен 
състав на ВАС – вж. гл. 27 от Закона за обществените поръчки. 

 Правораздавателен или административен акт е едно подобно решение на КЗК? 

 Въпросът е разгледан от КС с Решение № 6 от 11.11.2008 г. по конституционно 
дело № 5 от 2008 г.: «Правният спор е основна, но все пак не е единствената 
достатъчна индикация, за да бъде развитото по негов повод производство, 
окачествено като правораздаване. Другите определящи за правораздаването 
признаци също са от значение, за да може произнасянето да има смисъл на 
отсъждане какво казва законът по конкретния случай, а не някаква друга цел. 
Щом дейността се изразява в независимо и самостоятелно решаване на 
правни спорове в условията на състезателност, чието начало се поставя със 
съответно сезиране, тя има характеристиките на правораздаване….»  

 Според КС административните юрисдикции имат право на съществуване по 
нашата Конституция стига техните правораздавателни актове да не са 
окончателни, а да подлежат на съдебен контрол. 



СПЕЦИФИКИ НА ПРАВОСЪДИЕТО В СЪВРЕМЕННАТА 
ПРАВНА ДЪРЖАВА, КОИТО ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯТ 
СПРАВЕДЛИВОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРАВНИТЕ СПОРОВЕ: 

 Първото логическо основание на справедливостта на 
съдебното решение: Съдът е „трети“ за спорещите 
страни, независим разрешител на спора. 

 Независимост + несменяемост на магистратите; 

 Принцип на законността – съдията като „говорещ 
закон“; 

 Баланс между три основни начала: Диспозитивно 
начало +/ Състезателно начало +/ Служебно начало; 

 Право на защита; 

 Обществен контрол чрез института на съдебните 
заседатели +/ експертност чрез механизма на 
професионален подбор на магистратите и държавното 
регулиране на юридическата професия; 

 Триинстанционност на съдебните производства; 



СФЕРИ НА ОТП, ОБЯСНЯВАЩИ 
ПРАВОПРИЛОЖНИЯ ПРОЦЕС 

Юридическо обосноваване; 

Правна логика; 

Изследва на доказването в правото; 

По-отдалечени връзки (сфери от 
знания, които не са част от ОТП): 

 Криминалистика; 

 Съдебни експертизи; 

 Съдебна реторика; 

 Съдебен превод. 

 



ОПОВЕСТЯВАНЕ И ЗНАНИЕ НА ПРАВОТО. ФОРМИ НА „МАТЕРИАЛНО“ 
СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ПРАВОТО – ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНА 
ПРАКТИКА. 

 Оповестяване на правото. 

 Презюмира ли се или се фингира знанието на правото, за 
да можем да считаме, че Ignorantia juris non excusat? 

 Средства за оповестяване на правото: 

 На нормативните актове; 

 На съдебната практика; 

 Оповестяване на правото  Разпространяване на правни 
знания. 

 Въпросът за формите на „материално“ съществуване 
на правото: разрешаване чрез знанията Ви за 
източниците на правото. 



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. ПОНЯТИЕ. ФОРМИ – 
ИНКОРПОРАЦИЯ И КОДИФИКАЦИЯ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА 
ПРАКТИКА. ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ. 

 Разграничаване на кодификация, инкорпорация и консолидация на 
НА; 

 Модели на кодификация (на какъв принцип се подрежда материята) 
– основен пример се посочва с гражданското право: 
 Пандектна система – в германския правен кръг: 

 Обща част – Облигационно право – Вещно право – Семейно и наследствено 
право. 

 Институционна система – в романския правен кръг: 
 Статус на субектите – Имущества – Способи за придобиване. 

 Други модели на кодификация: 
 По предметен признак – уредба в УПЗНА:  
Чл. 30. (1) Общите разпоредби на нормативния акт предхождат останалите 
разпоредби. 
(2) Когато особените разпоредби с различен предмет са много, те се подреждат 
по следния начин: устройствени, материалноправни, процесуалноправни и 
наказателни разпоредби. 
 По азбучен ред – например в The Code of  Laws of  the United States of  America; 

 Понятие за правно-информационна система. 


