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ПО като правносоциологическо 
понятие 

 Основно понятие в юридическото 

мислене; 

 Подрежда основни юридически 

понятия – (1) субективно право, (2) 

юридическо задължение, (3) правен 

субект, (4) обект на правоотношението 

и позволява да представим модел на 

тяхното съвместно функциониране; 

 Позволява описване на действието на 

правните институти. 



Правните отношения във вселената на 
социалните отношения 

 Социални отношения и правни отношения: 
◦ Социални отношения, създавани от правото (= 

Фактическа сила на нормативното); 

◦ „Преднамерени“ социални отношения, 
подлежащи на регулация (= Идея за 
нормативната сила на фактическото – Ж. 
Сталев); 

◦ Нежелани социални отношения, с които правото 
се бори чрез регулативни и санкционни средства 
(Правото като защита на ценности и средство за 
социална промяна); 

◦ Не всички социални отношения са 
правнорегулирани; 

◦ Не всички социални отношения въобще 
подлежат на правна регулация (могат да бъдат 
правнорегулирани). 



Понятие 

 ПО не регулира обществените отношения, това 
правят правните норми и правните принципи; 

 Правнотоотношение представлява правна 
последица, насочена към регулирането на 
фактическото поведение на правните субекти; 

 Правноотношение – две възможни определения: 
◦ От правносоциологическа гледна точка ПОтн. 

представлява обществено отношение, тоест едно 
социално взаимодействие, регулирано от правото. 

◦ От юридическа гледна точка ПОтн. представлява 
модел на съвместното функциониране на относителни 
и корелативни субективни права и юридически 
задължения, възникващи между поне две страни 
(субект/и на правоотношението) въз основа на 
предписанията на правото и с оглед на 
удовлетворяването на потребности, свързани с 
определено правно благо (обект на правоотношението). 



Анализ на определението 

 От юридическа гледна точка ПОтн. 

представлява: 

 [Функцията на ПО в юридическото мислене =>] модел 

на съвместното функциониране на [съдържание на ПО] 

относителни и корелативни субективни права и 

юридически задължения, 

 [Страни по ПО] възникващи между поне две страни 

(субект/и на правоотношението) 

 [ПО винаги има свое основание в обективното право, то 

е конкретно проявление на предписаното от правото] 

въз основа на предписанията на правото и 

 [Значение на благата за функцията на ПО] с оглед на 

удовлетворяването на потребности, свързани с 

определено правно благо (обект на правоотношението). 

 



Елементи на 
правоотношението 

 Страни по ПО = Субекти на правото; 
• Субектите на правото ще бъдат предмет 

на отделна лекция. 

 Обекти ПО; 
◦ Понятие за обект на правото; 

◦ Обект на правото и правен интерес. 

 Субективни права (СП); 

 Юридически задължения (ЮЗ); 

  СП + ЮЗ = Съдържание на 
правоотношението 
• СП и ЮЗ ще бъдат предмет на отделна 

лекция. 



 

 

 

СТРАНА 
1 

(един или 
повече 

субекти на 
правото) 

 СТРАНА 
2 

(един или 
повече 

субекти на 
правото) 

 ОБЕКТ НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО 
 

 

 

КОРЕЛАТИВНО СВЪРЗАНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 



Правоотношения и правни 
обвързаности 
 Идеята за разграничаване между правни 

отношения и правни връзки; 

 Защо тук използвам термина „правни 
обвързаности“; 

 Определение за правна обвързаност: От 
юридическа гледна точка ПОбв. представлява 
модел на функционирането на абсолютните 
субективни права и юридически задължения, 
при които една страна (субект/и на правната 
обвързаност) има право/задължение за 
поведение по отношение на всички други 
правни субекти, възникващо въз основа на 
предписанията на правото и с оглед на 
удовлетворяването на потребности, свързани с 
определено правно благо (обект на правната 
обвързаност). 

 



Анализ на определението 

 ПОбв. представлява  
 [Функция на правната обвързаност в юридическото 

мислене =>] модел на функционирането на [освновна 
разлика с ПОтн.]  абсолютните субективни права и 
юридически задължения, 

 [Наличие на един субект, който има абсолютно право, 
което трябва да се зачита от всички или е обвързан да 
не нарушава някое абсолютно право спрямо всички =>] 
при които една страна (субект/и на правната 
обвързаност) има право или задължение за поведение 
по отношение на всички други правни субекти, 

 [ПОбв. Също има своето основание в ПН или ППр.] 
възникващо въз основа на предписанията на правото и 

 [ПОбв. като обяснение на начина за защита на 
определени блага] с оглед на удовлетворяването на 
потребности, свързани с определено правно благо 
(обект на правната обвързаност). 

 



ПОтношение  ПОбвързаност 
(По Т. Колев, Правотношения и правни връзки) 

 При правоотношенията имаме форма на 
съвместна материална и духовна дейност на 
хората – помежду им има реално 
взаимодействие, което се регулира от 
правото. 

 При правната обвързаност имаме 
гарантирана от правото възможност за едно 
лице да има някакво самостоятелно 
поведение за задоволяване на своите 
интереси, която трябва да бъде зачитана от 
всички други субекти – между тях и титуляра 
на абсолютното право няма някакво 
взаимодействие, но те са длъжни да не се 
намесват в личната му сфера. 



 Право и принуда 
 Понятието „принуда“: 

◦ Психическа принуда; 

◦ Физическа принуда; 

 Държавата като колективен субект, 
упражняващ монопол върху организираната 
принуда в рамките на определена територия 
(= държавната територия); 

 Роля на принудата за дефинирането на 
правото от общата теория на правото; 

 Правно регулиране  Нужда от охрана на 
отношенията чрез санкции, реализирани чрез 
средствата на държавната принуда. 

 Правната принуда в правовата държава. 



Юридическата отговорност 

 Варианти при дефинирането на 
юридическата отговорност: 
◦ ЮО като задължение; 

◦ ЮО като правоотношение; 

◦ ЮО като специфична система от 
правоотношения. 

 Юридическата отговорност като система 
от правоотношения, включваща: 
◦ Материално правоотношение по 

реализирането на неблагоприятните 
последици за правонарушителя; 

◦ Процесуално правоотношение по 
установяване на правонарушението. 



Определение на юридическата 
отговорност 

 Юридическата отговорност представлява: 

◦ Реализирането на неблагоприятните за 

правонарушителя правни последици (= 

юридическата санкция) от извършването на 

правонарушението 

◦ и се изразява във възникването на 

правоотношение, което има за съдържание  

 задължението деецът да понесе негативни 

последици (санкция), включително чрез 

силата на държавната принуда,  

 както и правото на държавата и/или на 

ощетеното от правонарушението физическо 

лице да наложат тези негативни последици. 



Процесуално 

правоотношение за 

установяване на 

отговорността 

ОТГОВОРНОСТ В ПУБЛИЧНОТО ПРАВО 

 

 

Правонарушител 

 

 

 

Държавата, действаща в 

лицето на наказващите 

държавни органи 

 

Задължение да понесе 

негативните правни 

последици от своето 

поведение = да понесе 

юридическата санкция 

 

Право и задължение (= 

правомощие) на 

държавните органи да 

реализират отговорността 

спрямо правонарушителя 

 

Правонарушен

ие 



Процесуално 

правоотношение за 

установяване на 

отговорността 

ОТГОВОРНОСТ В ЧАСТНОТО ПРАВО 

 

 

Правонарушител 

 

 

 

Ощетено лице 

 

Задължение да понесе 

негативните правни 

последици от своето 

поведение = да понесе 

юридическата санкция 

 

Право на ощетеното лице да 

реализира отговорността 

спрямо правонарушителя 

 

Правонарушен

ие 



Процесуални правоотношения 

 

 СЪД 

 

 

Ищец (в гражданския 

процес)/ 

Обвинител (в наказателния 

процес) 

 Ответник (в гражданския 

процес)/ 

Обвиняем (в наказателния 

процес) 

  

Процесуално правоотношение, имащо за съдържание 

процесуални права и задължения. 



Деликтоспособност – Правонарушение – 
Юридическа отговорност 

 Много е важно да направите необходимите връзки между 

темите за юридическите факти ( Правонарушенията са 

вид ЮФ), правоотношенията ( ЮО е специфично 

правоотношение) и за субектите на правото 

(деликтоспособността е елемент от правосубектността); 

 

 
Наказателна 

деликтоспособност 

Престъпление Наказателна 

отговорност 

Адм. 

Деликтноспособност 

Административно 

нарушение 

Административнон

аказателна 

отговорност 

Дисциплинарна 

деликтоспособност 

Дисциплинарно 

нарушение 

Дисциплинарна 

отговорност 

Гражданска 

деликтоспособност 

Граждански деликт Деликтна отг. 

Договорно 

нарушение 

Договорна отг. 



Принципи при налагането и реализирането 
на юридическата отговорност 

 

 Справедливост; 

 Законност; 

 Целесъобразност; 

 Хуманност; 

 Съответност между санкцията и 

правонарушението. 

 



Отговорността в публичното право => 
Наказателна (репресивна) функция 
на отговорността 

 Административнонаказателна 
отговорност: 
◦ Административно нарушение  

Административнонаказателна 
отговорност  Административно 
наказание (вж. чл. 13 от ЗАНН); 

 Наказателна отговорност; 
◦ Престъпление  Наказателна 

отговорност  Наказание 

◦ Цели на наказанието. 



Целите на наказанието 
 

 Целите на наказанието по действащия НК от 1968 г. са уредени 
в чл. 36, ал. 1 и 2: 

Чл. 36. (1) Наказанието се налага с цел: 1) да се поправи и 
превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 
2) да се въздействува предупредително върху него и да му се 
отнеме възможността да върши други престъпления и 3) да се 
въздействува възпитателно и предупредително върху другите 
членове на обществото. 

(2) Наказанието не може да има за цел причиняване на 
физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство. 

 От този текст се извежда положението, че законните цели на 
наказанието са 1) поправянето и превъзпитанието на дееца; 2) 
ограничаване на възможността за извършване на 
престъпление за опредлен период (при лишаването от 
свобода) и индивидуалната превенция на лицето, което да 
бъде респектирано пред закона за в бъдеще и 3) общата 
превенция, насочена към останалите членове на обшеството. 

 Чл. 36, ал. 2 като израз на хуманистичното начало в НК урежда 
една «забранена» цел – страданието и унижаването на 
осъденото лице. Напротив, в НК законодателят изхожда от 
позицията, че престъпникът може да се поправи, а НК има 
възпитателните средства да постигне такъв резултат. 



Отговорността в частното право => 
Правовъзстановителна функция на 
отговорността 

 Договорна и деликтна отговорност; 

◦ Неизпълнение на договорно задължение  

Договорна отговорност; 

◦ Непозволено увреждане  Деликтна отговорност; 

◦ Необходимост от съдействие на властнически органи 

(съда и органите на принудителното изпълнение) за 

реализиране на отговорността; 

 Дисциплинарна отговорност (в трудовото право): 

◦ Поражда се при нарушение на трудовата дисциплина; 

 Проблемът за мястото на дисциплинарната отговорност 

между дяловете на частното и на публичното право: 

 Дисциплинарна отговорност при нарушение на войнската 

дисциплина; 

 Дисциплинарна отговорност при нарушение на служебната 

дисциплина от държавни служители. 

 



Юридическа отговорност и 
принудителни мерки 

 

  Юридическата принуда служи не само за 
санкционирането на правонарушения. 
Правонарушенията и юридическата 
отговорност като тяхна правна последица 
следва да бъдат разграничавани от 
различни видове принудителни мерки; 

 Принудителни административни мерки 
(уредба в ЗАНН); 

 Принудителни медицински мерки 
(уредба в НК); 

 Мерки за неотклонение (уредба в НПК). 



Литература за самоподготовка 

 Тенчо Колев, Теория на правото,  

◦ NB! Правни отношения и правни връзки: с. 

370-373 

◦ Юридическа отговорност: с. 379-391; 

 Дим. Милкова, ОТП, гл. 16 Юридическа 

отговорност; 

 Кино Лазаров, Административна 

принуда - понятие и видове - 

https://goo.gl/8n4Eq7. 

https://goo.gl/8n4Eq7
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Позовавания 

Върху съставянето на тази лекция са 

отчитани разбирания, изложени в 

следните трудове: 

 Бойчев, Г. Юридическа отговорност, С., 

2003. 

 Колев, Т. Правни отношения и правни 

връзки, Благоевград, 1997; 

 Шершеневич, Г. Ф. Общая теория 

права, 1912, гл. X. 


