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Понятието „механизъм на 
правно регулиране“ (МПР) 
 Определение: МПР наричаме 

системата от средства (вж. 
следващия слайд), чрез които правото 
въздейства на фактическото развитие 
на отношенията в обществото. 

 Социални ограничения на правното 
регулиране. 
◦ Склонност към надценяване на 

потенциала на правното регулиране за 
постигане на социални промени; 

◦ Правната култура като рамка, очертаваща 
сферата, в която правото може да постигне 
промени и отвъд която тези опити остават 
неуспешни. 

  



Основни средства на правното 
регулиране 

 Основни средства:  
◦ Разрешаване/Оправомощаване; 

◦ Възлагане на задължения (за активно 
поведение в рамките на 
правоотношението); 

◦ Установяване на забрани (= възлагане на 
задължение за пасивно поведение в 
рамките на правна обвързаност); 

 Допълнителни средства: 
◦ Поощряване; 

◦ Инструктиране (норми-съвети). 



Правното регулиране и вземането 
на политически решения 



Понятието „механизъм на 
правно регулиране“ 
 Идея за правното регулиране като 

управление на обществените процеси 

чрез използване на няколко етапа: 

◦ Правотворчество; 

 

◦ Възникване на СПрава и ЮЗадължения; 

         

  Реализация на правото 
без нужда от намеса на 
администрацията или от 
разрешаване на правни 
спорове; 

 

 Нужда от прилагане на 
правните норми от 
компетентни държавни 
органи = Правоприлагане 
и Правораздаване; 

 



Понятието „реализация на 
правото“ 
 Реализация на правото наричаме фактическото и 

конкретно осъществяване в социалния живот на 
предписаните от правните норми последици. 

 Форми на реализацията на правото: 
◦ Съблюдаване на ПН (= спазване на забрани); 

◦ Изпълнение на ПН (=> при задължения за актив. 
повед.) 

◦ Използване на ПН (реализиране на СПрава); 

◦ Прилагане на ПН: 
 Правоприлагане в случаите на безспорно администриране на 

ПО; 

 Правораздаване = правоприлагане, разрешаващо правен 
спор по окончателен начин; 

 Правосъдие = съдебно правоприлагане, разрешаващо правен 
спор по окончателен начин. 

Свързани с правоприлагането процеси: 
юридическо доказване, юридическо 
тълкуване, юридическо обосноваване. 

 



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 => Възникване на правните последици в 
диспозицията (Субективни права и юридически 
задължения) за определен правен субект = Дължимост 
– тези СП и ЮЗ трябва да бъдат реализирани на 
практика. 

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

  

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

 Сега, надявам се, разбирате, защо през по-голямата част 
от семестъра трябваше да изучавате внимателно 
основните правни понятия, отбелязани в червен цвят. 

 



Понятието „правоприлагане“ 

 Дейност на компетенти органи [в 
старата литература –  само на 
държавни органи], изразяваща се в 
постановяването на юридически акт, 
предписващ конкретни правни 
последици за конкретен случай въз 
основа на правните норми. 
◦ Примери за правоприлагане в дейността 

на държавните органи; 

◦ Примери за правоприлагане в дейността 
на частни органи (нотариуси, ЧСИ, 
арбитражни съдилища); 

 



Характеристика на правоприлагането 
 

 Изискване за спазване на принципа на законността; 

 Извършване в процесуална форма; развитие под формата на 

динамичен ФС; 

 Нужда от мотивиране = използване на техниките за Юридическо 

обосноваване; 

 Етапи: 

◦ Установяване на определени юридически факти = 

Юридическо доказване; 

 

◦ Юридическа квалификация на тези факти; 

 

◦  Установяване на приложимата ПН;  

 

◦ 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 = конкретизиране на 

правните последици, описани в диспозицията към конкретния случай; 

 Заключителен етап: издаване на Индивидуален юридически акт 

при съблюдаване на изискванията за формата. 

Структура на  

правоприложн

ия акт: 
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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 човек(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). 

Бонус Информация (няма да Ви изпитвам на нея) 



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 не е 
инструктирал работниците L, M и N в цеха на консервната 
фабрика 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 трябва да бъде 
наказан с наказание според предвиденото в чл.136, ал. 1 от 
НК (по преценка на съда в хода на правораздавателна 
процедура, 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). 

 

Бонус Информация (няма да Ви изпитвам на нея) 



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, M и N са подписали трудов договор с работодателя „Консервни 

дейности“ на 3.1.2018 г. 

 Дължима правна последица (извод 1): „Консервни дейности“ е станал работодател по смисъла на КТ 

за L, M и N. 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, M и N 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 не е провел инструктажа. 

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

във вр. с 54, ал. 1 от НК). 
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Правоприлагане при правен спор: 
Правораздаване и правосъдие. 

 Понятието „правен спор“: заявено пред 
компетентните органи противоречие в 
становищата на две страни по отношението 
на съществуващите между тях права и 
задължения (по 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. 



Съотношение между понятията 



Съотношение между понятията - 2 



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 
правова 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. 



Проблемът за празнините в закона 
 Правоприлагането и особено правораздаването като 

правоприлагане, разрешаващо правен спор, се 

базират на идеята, че съществува правна норма, 

която правоприлагащият орган може да намери и да 

приложи към фактите по случая; 

 Идея, според която [на теория – затова е само 

идея] правната система съдържа решението на 

всички възможни правни спорове, възникващи в 

обществото (= „идея за разумния законодател“); 

 На практика правоприлагащите могат да срещнат 

случаи, в които да липсва приложима норма, 

съдържаща се в писаното право (в нормативен акт 

или в съдебната практика). В тези случаи 

правоприлагащият следва да разреши правният 

спор по аналогия.  



Аналогията като идея в правото 
 Произход от др. гръцки - ἀναλογία, 

съответствие, съразмерност (пропорция), 
подобие. 

 Идеята за равно третиране (еднакво 
отношение към еднаквите неща) като 
основа на идеята за справедливостта; 

 Приложение в сферата на 
правораздаването: сходните случаи трябва 
да бъдат разрешавани по сходен начин. 
Възникващи проблеми: 
◦ Къде трябва да бъде търсено сходството; 

◦ Два случая са подобни. Това значи, че помежду 
им има както прилики, така и разлики. Кои са 
по-важните? 



Правоприлагане по аналогия 

 Чл. 46, ал. 2 от ЗНА: Когато нормативният акт е 

непълен, за неуредените от него случаи се прилагат 

разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това 

отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, 

отношенията се уреждат съобразно основните начала на 

правото на Република България. 

 Чл. 46, ал. 3 от ЗНА – Забрана за 

прилагане на санкционни норми по 

аналогия: Наказателна, 

административна или дисциплинарна 

отговорност не може да се обосновава 

съобразно предходната алинея. 



Видове аналогия в правото 
 Аналогията на закона (Analogia legis) 

представлява способ на правоприлагане при 
празнота в закона чрез използване на 
разрешение, което е сходно на разрешението, 
което съществуващите правни норми дават на 
тези случаи, които са сходни с нерегулирания 
случай. 

 Аналогията на правото (Analogia iuris) 
представлява способ на правоприлагане при 
празнота в закона чрез създаване на разрешение 
за неурегилирани случай въз основа на критерии 
като основните принципи на националното право 
(така е в ЗНА), или общите принципи на правото, 
справедливостта или морала (такива са 
критериите за аналогията на правото в други 
страни/епохи). 

 



Аналогията като „резервен“ 
вариант при правоприлагането 

Правоприлагане въз основа на: 

 

 Съществуваща правна норма, 
регулираща съответния случай; 

 

 Ако липсва ПН, се пристъпва към 
изполването на аналогията на закона; 

 

 Ако липсват и правни норми, 
регулиращи сходни случаи, се изполва 

аналогията на правото. 



Принципът на законността в частното и в 
публичното право (едно сравнение между 

ГПК и АПК) 

Чл. 5 ГПК: Съдът разглежда и решава делата 
според точния смисъл на законите, а когато те са 
непълни, неясни или противоречиви - според 
общия им разум. При липса на закон съдът 
основава решението си на основните начала на 
правото, обичая и морала. 

Чл. 5 АПК: Чл. 4. (1) Административните органи 
действат в рамките на правомощията си, 
установени от закона. 

(2) Административни актове се издават за целите, 
на основанията и по реда, установени от закона. 

(3) Субектите на административния процес са 
длъжни да упражняват своите права и свободи, 
без да вредят на държавата и обществото и на 
правата, свободите и законните интереси на други 
лица. 

Една свързана статия за любопитните: http://bit.ly/5GPK2018  



Няколко думи по най-сложния въпрос 
на ОТП и Философията на правото 

„Правната норма може да бъде точно прилагана 
само дотогава, докато прилагането ѝ не води 
до резултати, оскърбяващи чувството за 
справедивост“. – Г. Ф. Шершеневич, 1912. 
 Чие чувство за справедливост? 

 Кой преценява, коя е границата, след която нормата не може да се 
прилага? 

 Какви биха били политическите и правоприложните следствия на 
такъв подход? 

 Средства за реакция срещу несправедливите правни норми в 
съвременните правни системи: 

◦ Съдебен контрол за съобразността на законите с конституцията и основните 
международни договори за защита правата на човека; 

◦ Съдебен контрол за законосъобразността на подзаконовите нормативни 
актове; 

◦ Политически средства за преодоляването на несправедливите правни норми. 

 Проблемът: как да се справим в ситуацията, в която прилагането 
на една като цяло справедлива и съответстваща на конституцията и 
ценностие на човешките права правна норма, води до 
несправедлив резултат? 



Литература за самоподготовка 

 Тенчо Колев, Теория на правото, ч. III, 

гл. II. 

 Мария Павлова, Гражданско право – 

Обща част, гл. III.  


