
Лекция № 6  
Юридически факти – Понятие и 
видове 

 

 

 

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман 

GROYSMAN.EU 



Въведение в презентацията 
 Досега научихте, какво е правото, какви са неговите 

елементи, кои са техните материални носители. 

 Юридическите факти са част от микроструктурата 

на правото, те се съдържат в хипотезата на ПН и 

трябва да бъдат познавани в подробности, за да 

може да се направи правен анализ на всяка 

житейска ситуация. 

 Тази презентация Ви представя (1) понятието за 

ЮФ; (2) системата на ЮФ и (3) някои видови 

деления на ЮФ, за да може в следващите лекции 

да продължим със спецификите на правомерните 

(сред тях са юридическите актове) и 

неправомерните юридически факти (сред тях са 

правонарушенията). 
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Понятието „юридически факти“  

 Юридически факт наричаме онези факти от 

материалната действителност (социална и 

природна), които са взети предвид в хипотезата 

на една или повече правни норми и правото 

свързва с тяхното реализиране настъпването на 

определени правни последици, предвидени в 

диспозициите на правните норми; 

◦ Правни последици = възникването, 

невъзникване, запазването, промяната или 

прекратяването на субективни права или 

юридически задължения. 

◦ Характеристики – ЮФ са: 
 Реално съществуващи (не фантастични); 

 Социално значими; 

 Сетивно възприемаеми, включително чрез съвременните 

средства на науката и техниката. 3 



Понятието „юридически факти“ 
 Юридически факти, нормативни факти и житейски 

факти: 

◦ Обобщаване на реални/възможни житейски факти 

в процеса на правотворчеството; 

 

◦ Формулиране на абстрактно юридическо понятие, 

обхващащо обобщените конкретни факти (тях Р. 

Ташев нарича „нормативни факти“); 

 

◦ Прилагане на правните норми, съдържащи 

абстрактните понятия, към конкретните житейски 

факти. 

 Юридически факти и правнорелевантни факти 

◦ Връзка с отношението между доказателства и 

доказателствени факти. 4 



Понятието „юридически факти“ 

Хипотеза 

(условие) 

Диспозиция 

(предписание) 

Юридически 

факти 

Правни последици 
(възникване, невъзникване, 

запазването, промяната или 

прекратяването на субективни права 

или юридически задължения) 

АКО [се реализира хипотезата], ТО [са дължими правните последици 

      в диспозицията] 
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Пример по чл. 1 от 
Указ № 904 ОТ 
28.12.1963 Г. за 
борба с дребното 
хулиганство 

За (1) дребно 

хулиганство, 

извършено от (2) 

лице, навършило 

шестнадесетгоди

шна възраст 

се налагат 

административни 

наказания: 

1. задържане до 

15 денонощия в 

структурно звено 

на 

Министерството 

на вътрешните 

работи; 

2. глоба от 100 до 

500 лв. 

Юридически 

факти 
Правни 

последици 6 



NB!!! Система на ЮФ* 
 Юридически действия, юридически събития 

и факти – душевни състояния; 

◦ Относителни и абсолютни юридически 

събития; 

◦ Видове юридически действия: 

 Правомерни ЮДействия: 

 Юридически актове 

 На частното право; 

 На публичното право /индивидуални, общи, 

нормативни ЮА/; 

 Юридически постъпки; 

 Неправомерни ЮД: 

 Правонарушения; 

 Юридически аномалии. 
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NB!!! Строеж на ЮФ* 

 Прости юридически факти – сложни 

юридически факти – Фактически състави 

(ФС); 

◦ Фактически състав ≠ Състав на 

правонарушението. Правонарушенията са 

сложни ЮФ, а не ФС. 

◦ Видове ФС: 

 Еднородни и смесени (ОТП не говори за „сложни ФС“!); 

 Свободни и свързани; 

 Понятието „динамичен фактически състав“. 

 Еднократни ЮФ  ЮФ-състояния; 

◦ ЮФ-състояния ≠ ЮФ – душевни състояния; 
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NB!!! Видове на ЮФ* 

 Основната класификация на ЮФ е 

според волевата им характеристика. 

Тази видова класификация наричаме 

„система на ЮФ“ – вж. слайд № 7. 

 Според правните им последици: 
◦ Правопораждащи; 

◦ Правопроменящи; 

◦ Правосъхраняващи 

◦ Правопогасяващи; 

◦ Правопрекратяващи. 
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Литература за самоподготовка 

 Росен Ташев, ОТП: Основни правни 

понятия: 

◦ Понятието за ЮФ: 228-233; 

◦ Система на ЮФ: 235-260; 

◦ Видове ЮФ: 260-266; 

◦ Фактически състави: 277-278; 

◦ Схема на видовете ЮФ: с. 437. 

◦ За любопитните: Теории за ЮФ – 233-234; 
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Позовавания 

 Вж. гл. 10, § 1. у Дим. Милкова, Обща 

теория на правото за характеристиките 

на юридическите факти, посочени в 

слайд № 3. 
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