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Системни характеристики на 
правото 

 

 Системата като подредена (= 

структурирана) съвкупност от 

взаимодействащи си елементи, 

представляваща единно 

функциониращо цяло. 

 Системата има свой пространствен 

и времеви обхват, граници и външна 

среда, с която си взаимодейства. 



Теории за елементния състав на 
Правната система (ПС) = Кои са 
елементите на правната система? 

 ПС = Система от правни норми; 

 ПС = Система от правни норми и 

правни принципи; 

 ПС = Система от ПН и ППр. [=Общи 

правни предписания] + Индивидуални 

правни предписания (субективните 

права и правните задължения). 

◦ Този последен възглед се използва в хода 

на настоящия лекционен курс. 



Структурата на правото 
Материално право Процесуално право 

Публично 

право 

Частно 

право 

Правна система > Правен дял > 

Правен отрасъл > Правен институт 

> Правна норма 



Частно и публично право 

 Теория на интереса «Публично право 
е това, което се отнася до статуса 
на римската държава, частно – 
това, което е от полза за частните 
лица: защото едното е от публична, 
а другото от частна полза.» Улпиан. 
◦ Сходство с целевите теории; 

 Теория на империума – 
разграничаване според 
липсата/наличието на властнически 
правомощия у субектите; 
◦ Понятието „империум“. 

 



Публичноправно въздействие върху 
автономната частна сфера на индивида 

Частна сфера на индивида: 
• Сфера на лична автономия; 

• Намира се под публичноправна защита; 

• В границите, очертани от основните човешки 

права тази сфера е неприкосновена е за 

публичноправно въздействие; 

• Взаимното въздействие между частните 

субекти следва да се основава на взаимното 

зачитане на за основните права и законите. 

Публичноправна  

сфера 

Урежда отношенията между гражданите и между гражданите и 

държавата с цел гарантиране на свободата и осночните права, 

като може да въздейства на гражданите, които ги нарушават, с 

цел защита на безопасността и правния ред. 



Императивен  Диспозитивен 
метод на правно регулиране 

Публичноправен метод 
(авторитарен метод; автократичен 

модел на отношенията) 

Частноправен метод 
(автономен метод; „демократичен“ 

модел на отношенията) 

Власт и подчинение Равнопоставеност 

Императивни правни норми като 

основа на регулирането, като в 

определени случаи 

властническите органи имат 

предоставени дискреционни 

правомощия. 

Преобладават диспозитивните 

правни норми 

Основната част от правата и 

задълженията са установени в 

нормативните актове. 

=> Създаване на норми чрез 

властническо задължение; 

Основната част от правата и 

задълженията се създават чрез 

договори – по волята на самите 

страни. 

=> Създаване на норми чрез 

съгласуване на волите.; 

 



NB! Тези принципи не си противоречат. Те регулират различни отношения! 

Принципи на публичното и на 
частното право 

„Всичко, което не е изрично 

позволено е забранено.“ 

„Всичко, което не е забранено, 

е разрешено.“ 

Принцип на законност Свобода на договарянето 

Принцип на равенство на 

гражданите пред закона и 

безпристрастност на публичните 

органи 

Равнопоставеност между 

субектите 

Забрана за злоупотреба с власт Забрана за злоупотреба с право 

Принцип на защита на 

публичния интерес и на правата 

на гражданите 

Принцип на добросъвестността 

Принцип на откритост и 

предвидимост в работата на 

публичните органи 

Принцип на правната сигурност 

Принцип на служебното начало 

 

Принцип на справедливостта 

 



Материално и процесуално 
право 
 Разделение на МП и ПП според 

изпълняваните функции: 

◦ МП = „На какво благо имам право; 

какво трябва да е моето поведение по 

отношение на благата“; 

◦ ПП = „Как да реализирам и защитя 

своето благо“; 

 Материалното право като цел, 

процесуалното право като средство; 

 Процесуално право и процедура. 

 



Структури, обединяващи 
правните норми и принципи 

 Правен отрасъл: 

◦ Обект на правно регулиране – очертаване въз основа на 

комплексен критерий, включващ: 
 Кръгът субекти по отношенията; 

 Характера на отношениятал 

 Социалната функция на регулирането. 

◦ Метод на правно регулиране – системата от средства за правно 

въздействие, използвани в един правен отрасъл, и изразяващи 

се в (1) поставянето на субектите в определено отношение 

помежду им, (2) избор на начините на възникване на  правата и 

задълженията помежду им, (3) даването на свобода или 

ограничаването на възможността за отклоняване от 

предписанията на правните норми. 

◦ Основни публичноправни и частноправни отрасли на правото. 

 Правен институт: 

◦ Група норми, регулиращи определено социално явление с цел 

създаването на еднотипни правоотношения за реализирането на 

определена цел (по. Д. Вълчев и В. Ганев). 



Основни правни отрасли 
  Материално право Процесуално 

право 

  

  

Публично 

право 

 

Конституционно право 

Административно право 
 Финансово право; 

 Данъчно право; 

 Осигурително право; 

 Митническо право; 

 Специални части на административното 

право. 

Наказателно право 

 

Конституционен 

процес 

Граждански процес 

Наказателен процес 

Административен 

процес 

  

  

  

Частно 

право 

 

Гражданско право 
 Вещно, 

 Облигационно 

 Наследствено право, 

 ПРИС 

Семейно право 

Търговско право 

Трудово право 

 

 

Процедури норми в 

отделните 

частноправни 

отрасли. 



Основни правни семейства 
 Понятията „правно семейство“ и „правна 

система“ 

 Анализ на разликите между основните правни 
семейства: 
◦ Държави-представителки; 

◦ Историческо развитие; 

◦ Основни правни източници; 

◦ Разлики в подхода към съдопроизводството. 

 Континентално правно семейство; 

 Правно семейство на Общото право (Common 
Law); 

 Обичайноправно семейство; 

 Семейство на религиозното право. 
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