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Въведение

 Вече знаете, кои са материалните
носители на правните норми и каква
е цялостната структура на правната
система, в която те се съдържат.

 Тази лекция се концентрира върху
„микронивото“ на правото, тоест
върху отделната правна норма и
върху правния принцип като
различно от нея общо предписание
за поведение.



Определение за правна норма

Правната норма е общо и абстрактно
правило за поведение с нееднократно
действие, което е валидно според
критерия за валидност на конкретна
правна система.
 Общо правило за поведение с

нееднократно действие:
◦  NB! Срвн. с предписанието на Общия

административен акт.

 Абстрактно правило за поведение:
 Условно правило за поведение.
 Всяка правна норма ли е гарантирана

чрез държавна принуда?



Структура и функция на 
правната норма

 Делението на „регулативни“,
„охранителни“ и „организационни“
норми;

 Структурният модел „хипотеза –
диспозиция – санкция“ на правната
норма;

 По-реалистичният модел:
◦ Регулативна/Организационна норма =

Хипотеза – Диспозиция;

◦ Санкционна норма = Нарушение на
диспозицията на РН (= нова хипотеза) –
Санкционна диспозиция (санкция).
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Действие на правните норми
(ДПН)
 Понятието ДПН: ДПН наричаме насочеността

на правното предписание на нормата към
определени юридически факти според
лицата, типа на отношенията, във времето и
пространството.

 Видове ДПН:
◦ Според лицата общи и особени норми;

◦ По място: общи и местни норми;

◦ Материално действие – по отношение на
определени обществени отношения  общи и
специални норми;

◦ По време;
 За напред (ex nunc);

 Обработно действие (ex tunc);

 Отложено действие;

 Продължено действие;



Видове правни норми

 Първични и вторични правни норми;
Видове първични норми:

◦ Регулативни и охранителни норми;

◦ Забраняващи, разрешаващи и задължаващи
правни норми;

◦ Императивни и диспозитивни правни норми;

◦ Самоизпълними и несамоизпълними норми.

Видове вторични норми:

◦ Норми за разпознаване;

◦ Колизионни норми;

◦ Дефинитивни норми;

◦ Декларативни норми;

◦ Препращащи норми;

◦ Бланкетни норми.



Определение за правен
принцип
 Традиционно определение:

ръководна идея с по-голяма степен на
абстрактност от правната норма,
съдържаща конкретно дължимо
поведение.

 Моето определение: Общо правно
предписание, поставящо определена
цел, чието реализиране/запазване е
задължитено.

 Разграничаване на ППр. И ПН:
◦ ПН = предписване на дължимо поведение;

◦ ППр. = предписване на дължимо
състояние.



Функции на правните
принципи
 ППр. формулират целите, които нормативният акт

иска да постигне и са необходими за неговото
правилно разбиране и прилагане;

 ППр. са насока за законодателя при създаването на
НА от по-ниска степен;

 ППр. са ориентир при тълкуването на ПН;

 ППр. са основа за правоприлагането чрез аналогия
на правото;

 Въз основа на ППр. (а не само на базата на ПН) се
преценява, дали не е налице заобикаляне на закона
или злоупотреба с право;

 Съдебен контрол за съответствие с правните
принципи. Например: Несъответствието с
принципите на Конституцията и на основни
международни договори като ЕКПЧ е основание за
обяваването им за противоконституционни от КСъд.



Видове правни принципи

 Общи принципи на правото и
отрасловоправни принципи:
◦ Общи принципи на правото:

 Принцип на равенството пред закона;

 Принцип на справедливостта;

 Принцип на правната сигурност;

 Принцип на зачитането и неотменимостта на
човешките права.

◦ Пример за отрасловоправни принципи – някои
принципи на наказателното право:
 Обратно действие на наказателноравните норми;

 Принцип на законоустановеност на наказанието;

 Принцип на съответствие между наказанието и
престъплението;

 Законови, юрисдикционни и
юриспруденциални принципи;



Правни норми  Правни принципи

Абстрактни правила за

поведение, задаващи

конкретно поведение за

изпълнение

Абстрактни насоки за

поведение, задаващи цели за

постигане/съхраняване

Имат строга структура Липсва модел, обясняващ

структурата на правните

принципи. Те са предписания,

без хипотеза.

Прилагат се, когато се

реализира тяхната хипотеза

Правните принципи трябва

винаги да бъдат съблюдавани от

правните субекти в определена

сфера (например – в

семейноправните отношения –

за принципита на СКодекс)

„Неписаните“ (тоест обичайните)

правни норми имат минимално

значение в съвременните

правни системи

„Неписаните“ (тоест

юриспруденциалните) принципи

продължават да имат важно

значение в съвременните

правни системи



Правни норми  Правни принципи

Правните принципи служат за

преценка на резултата от едно

поведение или от приемането на

едно предписание с

изискванията на правото.

Правните норми служат, за да се

предпише, дали едно

поведение е правомерно или

неправомерно.

Правните принципи не се

намират във взаимоизключващи

се противоречия, между тях се

търси баланс, за да могат да

бъдат едновременно отчетени.

При противоречие между две

правни норми се използва

колизионна норма, която по

категоричен начин да определи,

коя от двете конкуриращи се

норми трябва да се приложи.
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