
Лекция № 1  
Въведение в учебникя курс. 
Понятието за правото 

 

 

 

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман 
GROYSMAN.EU 



Няколко думи за учебния курс 

 Преподавателския състав; 

 Хорариум; 

 Защо това е важно? ОТП като 

„буквар“ на правото; 

 Изпит. 
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За работата с презентациите 

 Презентациите ще бъдат достъпни на 
моя сайт: groysman.eu. 

 Презентациите заедно с тяхното 
обяснение в лекционните Ви 
записки следва да са основен 
източник за подготовка. 

 Роля на мисловната карта в началото 
на презентанция: 
◦ Да Ви ориентира в материала; 

◦ Да Ви стимулира да използвате техники за 
структуриране на информацията. 
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Ориентация в сайта 
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Препоръчителна литература в 
рамките на учебния курс 

 Росен Ташев, Обща теория 

на правото: Основни понятия, 

изд. Сиби (всички издания). 

 Тенчо Колев, Теория на 

Правото, изд. Сиела, 2016. 
 Тенчо Колев и Ирина Цакова, 

Въведение в правото и основни институти 

на частното право, гл. I-VI - 

https://goo.gl/FSU3t6. 

Не четете непрепоръчана 

литература от Интернет!!! 
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Възникване на правото 
 Възникване на норми за 

регулиране на 
отношенията в малки 
колективи, основани на 
личното доверие; 

 

 Нужда от норми за 
регулиране на 
отношенията в големи 
колективи с централна 
власт. 

 Идея за мононормите. 
Цар Хамурапи получава своя законник от слънчевото 
божеството Шамаш. 
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ОТП като наука за правото 

 Предмет на ОТП е изследването и 

моделирането на начина на 

функциониране на правните 

системи и свързаните с тях правни 

понятия чрез използването на 

гледната точка на практикуващите 

юристи. 

 ОТП като обяснение на начина, по 

който действат правните 

системи. 
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ОТП като наука за правото 

 ОТП и Общата теория на 
държавата: 
◦ Спор, дали ОТП и ОТД трябва да са 

единна наука = ОТДП; 

◦ Отговорът – в зависимост от важността, 
която отдаваме на държавата по 
отношение на правото. 

 Общата теория и Философията на 
правото. 
◦ ФП = Научно изследване на възгледите, 

както трябва да бъде правото. Поставяне 
на правото в по-широк (не само формално 
юридически) социален контекст и критика 
на действащото право. 
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Използваната от мен формула на 
ОТП (с какво ще се занимаваме през 

учебния курс) 
ОТП = (1) Концептуален анализ + (2) 
Създаване на модел, как работи правото  

(3) Разглеждане на правото в юридическия 
му контекст + 

(4) Ограничено, но важно разглеждане в 
социален контекст. 

 Основните понятия на ОТП: Право, 
Правни норми и правни принципи, 
Източници на правото, Юридически факти, 
Субекти на правото, Субективни права и 
юридически задължения, 
Правотворчество, Правоприлагане, 
Правораздаване, Тълкуване на правото. 
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ОТП в системата на науките за 
правото 
 Фундаментални науки за правото: ОТП, 

Философия на правото, Социология на 
правото, Психология на правото, История 
на държавата и правото, Конституционно 
право. 

 Отраслови правни науки: Гражданско 
право, Административно право, 
Международно право, Наказателно право 
и пр. 

 Специални (приложни) правни науки: 
Криминология, Криминалистика, Съдебна 
медицина, Съдебна статистика. 

 Роля на Въведението в правото. 

10 



Понятието за правото 

 Какво означава „понятие“; 

 Теории за понятието за правото 
◦ Позитивистко понятие за правото като 

създавано от хората социално явление;  

◦ Идеалистическо понятие за правото като 
явление, което е дадено и трябва да бъде 
открито от хората; 

◦ Идея за няколкото битиета на правото: 
 Правото като нормативна система; 

 Правото като психологическо явление; 

 „Живото право“ = какво хората реално смятат за 
задължително. 
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Идеи – Психика – Практика 
(обяснение, защо толкова много се 

спори по понятието за правото) 
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Идеи за правото  Писано право 

Правосъзнание 

Фактическо 

поведение 

(Правомерно  

Неправомерно) 



Тук използваното определение 
за правото 
Правото представлява (1) система от норми и принципи, 
регулиращи (2) социално значимото човешко поведение, 
чието зачитане е гарантирано чрез възможността за 
използва на (3) централизирана принуда. 

 (1) Системният характер на правото = изискване за 
безпротиворечивост + възможност за използване на 
системните връзки; 

 (2) Границата на „социално значимото“; 

 (3) Гаранция чрез централизирана принуда; 

◦ Психологическа принуда; 

◦ Физическа принуда = Материална санкция. 

 Институции за принуда: Полиция и Армия, Съд, 
Прокуратура и следствие, Органи на съдебното 
изпълнение (ДСИ и ЧСИ в България). 

Връзка между право и справедливост: Правото иска, 
трябва, но не винаги успява и не винаги може да осигури 
постигането на социалната справедливост. 
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Понятието „правосъзнание“ 
 Правосъзнание = съвкупността от субективно-

психологически възгледи за съществуващото и за 
желаното право. 

 Равнища на изследване на правосъзнанието: 
◦ Индивуално и колективно правосъзнание; 

◦ Правосъзнанието на „обикновения гражданин“ (стихиен 
характер) и професионално правосъзнание 
(систематичен характер). 

 Взаимодействието на човека с правото винаги 
минава през посредничеството на 
правосъзнанието: 
◦ Опознаване на изискванията на правото; 

◦ Оценяване на правото и оценяване на фактите около 
нас от позицията на нашата представа за правото; 

◦ Вземане на решения за конкретното ни поведение с 
оглед представите ни за правомерно и неправомерно. 
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Какво представляват 
нормативните регулатори? 

Морал 

Право 

Обичай 

Религия 
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Правото в системата на 
нормативните регулатори 

 Понятието „нормативен регулатор“ = система от 

норми, регулираща определен аспект на 

човешкия живот и характеризираща се със 

специфични неблагоприятни последици при 

нарушаване на нейните норми. 

 Технически и социални норми; 

◦ Правила, основани на природните закони  

Правила, гарантирани чрез социална санкция. 

 Основни социални нормативни регулатори: 

Право, Морал, Етикет /битови норми/. 
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Правото в системата на 
нормативните регулатори – II. 

 

 По какво различаваме правото, морала и 

битовите норми: 

◦ Видът на санкцията; 

◦ Социалната функция; 

 Социалните норми са гарантирани чрез някакъв 

вид социална принуда, но не се спазват само 

заради принуждаването чрез заплахата за 

санкция. 

◦ Причини за спазването на социалните норми: 

Страх от санкция  Навик  Полза  Убеждение 
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Източниците на социалните 
норми 

 Източници (носители) на социалните 

норми: Закон, Договор, Религия, Обичай, 

Етически системи. 

 Затова можете да срещнете да се говори 

за обичайно право, религиозно право, 

обичаен и религиозен морал, либерален 

морал. 

 Съвременното право е в основата си 

държавно законово право, което обаче 

може да признава и значението на 

религиозни и на обичайни норми, широко 

използва договорни норми. 18 



Литература за самоподготовка 

 Димитрина Милкова, Обща теория на 

правото, гл. I – III. 

 Живко Сталев, Възхвала на правото 

(статия от 4 стр.) - 

www.vas.bg/p/A/d/Adv10_2012_5-

2149.pdf.  
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