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Понятието за правотворчество – I. 

 Правотворчество наричаме 
правнорегулирания процес по 
създаването на нови правни норми чрез 
осъществяването на процедурите за 
издаване/приемане на съответен правен 
източник; 
◦ За „правотворчески процес“ можем да 

говорим само по отношение на нормативните 
актове (националните и тези на ЕС) и на 
международните договори; 

◦ При източниците-практики липсва стриктна 
процедура, която да води до правотворчески 
резултат. Налице е постепенно възникване на 
правните норми. 



Понятието за правотворчество – II. 
 От юридическа гледна точка правотворческият процес 

следва процедурата за създаване на правните източници. 

В лекции №№ 2 и 3 сме обсъждали тези процедури. 

 От политическа гледна точка правотворчеството 

представлява процеса по формирането на волята на 

държавните органи и оформянето ѝ в нормативен акт. 

◦ В демократичните държави този процес по формирането на 

законотворческата воля е свързан с постигането достатъчен 

консенсус, за да получи съответното предложение 

подкрепата на мнозинството. Най-често за това са 

необходими политически компромиси. 

 Правило за изрично овластяване за създаване на 

подзаконов НА (т. нар. законова делегация за издаване): В 

разпоредбата, която овластява да се издаде нормативен акт 

по прилагане на закон, се посочват видът на акта, органът, 

който трябва да го издаде, и дали овластяването се отнася до 

цялата материя, уредена от закона, или до отделни нейни 

части. – чл. 42 от УПЗНА. 



Етапи на правотворчеството 
1) Подготвителен етап; 
◦ Проучване на регулираната материя; 

◦ Изготвяне на мотивиран законопроект; 

Чл. 26, ал. 1 от ЗНА: Изработването на проект на 
нормативен акт се извършва при зачитане на 
принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

2) Оценка на въздействието; 

3) Провеждане на обществени консултации; 

4) Упражняване на правотворческа инициатива 

5) Разглеждане и приемане/издаване от 
компетентния орган; 
 Удостоверяване на текста на НАкт; 

6) Обнародване  Срок, даващ възможност за 
запознаване с новия НА (този срок се нарича 
Vacatio legis)  Влизане в сила. 



Етапи на правотворчеството  – NB! 

 Предходният слайд Ви описва общия ход 
на развитие на правотворческите 
процедури. Тяхната конкретика варира в 
зависимост от: 
◦ Вида на нормативния акт; 

◦ Кой упражнява законодателна инициатива при 
внасяне на законопроект – МСъвет или 
народен представител/и. 

 За тази материя можете да почетете от 
следните източници: 
◦ ЗНА, гл. II. и III.; 

◦ ПОДНС, гл. VII. 

◦ Емилия Друмева, Конституционно право, 
Раздел XI, т. 1 – Законодателни правомощия. 



Основни правила на законотворческата 
техника в ЗНА и УПЗНА 

Понятието законотворческа техника; 
 

 Обществени отношения от една и съща област 
трябва да се уреждат с един-единствен НА. 

 Обществени отношения, които спадат към област, 
за която има издаден нормативен акт, се уреждат с 
неговото допълнение или изменение, а не с нов 
НА. 

 Отмяната на закон и приемането на «чисто нов» 
такъв, който се отнася до същата материя, се 
допуска само ако промените са многобройни и 
важни. 

 Нормативните актове се отменят, изменят или 
допълват с изрична разпоредба на новия, 
изменящия или допълващия акт. 

 Правилата за строежа на НА са уредени в Указ № 
883 за прилагане на ЗНА. 

 



Критерии за качеството на 
правотворчеството 

 Формално-юридически изисквания към НА: 
◦ Съответствие с Конституцията, нормите на ПЕС, 

на МДог., по които България е страна и на 
практиката на ЕСПЧ; 

◦ Законосъобразност (за подзаконовите НА); 

◦ Съгласуваност с другите нормативни актове; 

◦ Ясност; 

 Социално-политически изисквания към НА: 
◦ Адекватност на социалните условия (социално-

икономическото положение в страната + 
особеностите на правната култура); 

◦ Търсене на постижими законодателни цели ( 
обратното е при законодателния популизъм) с 
ефективни средства; 

◦ Пропорционалност на законодателната намеса в 
обществения живот (този принцип все по-често се 
прилага от съдилищата в различни държави). 

 



Въпросът за ефективността на правото 

 Ефективността във формално-юридически план: 

когато говори за ефективност на ПН ОТП традиционно 

има предвид, дали правните субекти се подчиняват на 

предписанията на правните норми. 

◦ Проблемът за „мъртвите норми“ – вж. например чл. 

329 от НК, ал. 2 (престъплението „просия“). 

 Социална ефективност на ПН ще бъде налице, ако 

реално се постигат социалните цели (търсените 

промени на обществените отношения) след приемането 

на НА. 

 Задължение за последващ контрол: Органът, на който 

е възложено изпълнението на акта или до чието 

ведомство той се отнася, организира след влизането му 

в сила периодично проучване на резултатите от 

неговото прилагане. (чл. 53 от УПЗНА). 



Три свързани с материята на 
правотворчеството понятия 

 Законодателен популизъм; 

 Юридическа рецепция наричаме 
взаимстването на регулативни решения 
(правотворчески модели, цели правни 
институти, изрични формулировки на правни 
разпоредби) от чужди правни системи и 
възпроизвеждането им в националните 
нормативни актове; 

 Систематизация на правото наричаме 
процеса по подреждането на нормативната 
материя с цел нейното по-добро 
функциониране и по-удобно използване от 
правоприложителите. Систематизацията бива 
два вида (много различни помежду си): 
◦ Инкорпорация; 

◦ Кодификация. 



Схема на понятията 

Систематизация 
на правото 

Инкорпорация 
на правото 

Консолидация 

Кодификация на 
правото 



Инкорпорация на правото 

 Инкорпорацията на правото представлява 
подреждане на правните източници, без да се 
изменя тяхното съдържание. 

 Може да се извършва, както от държавните 
органи, така и от частни лица, например от 
юридическите издателства. 

 Вид инкорпорация е и консолидацията като 
процес по привеждане на първоначалния НА в 
съответствие с последващите му изменения, 
за да бъде получен неговия актуален текст. 

◦ ЗаконX + ЗИДЗаконX1 + ЗИДЗаконX2 + 
ЗИДЗаконX3 = Консолидиран текст на Закон Х, 
който съдържа неговата актуална редакция.  



Примери за инкорпорация 
 Подреждане на НА според материята 

им: 

 

 

 

 
 Консолидация на текстовете на първоначалния НА и 

последващите НА за неговото изменение. 



Пример – законодателна 
техника при изм. и доп. 



Кодификацията като правотворческа 
систематизация на правото 

 Исторически контекст: Господство на 
обичайното право  Епоха на буржоазните 
революции  Кодифициране на обичаите и 
даващите разпокъсана регулация кралски 
закони  Цялостно регулиране на базата на 
новите кодекси.  През XX. век: нова 
кодификационна вълна – в сферата на 
международното публично право. 

 Кодификацията се базира на 
предварителна систематика, разработена 
от правната доктрина; 

 Кодексите дават изчерпателна уредба на 
обществените отношения в определен 
отрасъл, като често не предвиждат никакви 
подзаконови НА по своето прилагане. 



Кодификация на правото в 
България 
 Създаване на националното писано 

право и реципиране на чужди 
законодателни образци в края на XIX. 
век; 

 Създаване на първите български 
кодекси през 50-те и 60-те години на 
XX. век; 

 Съвременните български кодекси: НК, 
СК, ГПК, НПК, АПК, ДОПК и др. 

 Закони с „кодифициращ характер“ – 
ЗЗД, ТЗ. 



Пример с регулирането в сферата 
на наказателното право. 

 След Освобождението (1878 г.) продължава да се прилага да се прилага 

Отоманския наказателен закон (ОНЗ) от 1859 г., създаден на базата на 

Наказателния кодекс на Наполеон от 1810 г. 

 1880 г. – Новосъздаденият Устав на наказанията съдържа основни елементи 

от общата част на наказателното право и се прилага заедно с ОНЗ. 

 Започва практиката да се създава престъпления с разпоредби на специални 

закони – например със Закона за печата от 1887 г., Закона за изтребление на 

разбойничеството от 1887 г. 

 1896 – Приема се Наказателният закон, включващ рецепция на унгарски и на 

руски наказателноправни институти, продължават обаче да се създават и 

наказателноправни норми в специални закони – например в Закона за 

изтребление на разбойниците от 1922 г., Закона за защита на нацията от 1941 

г. 

 1944 – Приема се Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за 

въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за 

злоденията, свързани с нея. + актове, подпомагащи установяването на 

комунистическия режим, например Закона за защита на народната власт от 

1945 г. 

 1951 – Приема се нов Наказателен закон; 

 1956 – Приема се първият български Наказателен кодекс; 

 1968 – Приема се действащият Наказателен кодекс. 
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