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Характеристика на ЮФ 

 ЮА като ЮФ – правомерни 
юридически действия; 

 ЮА = ЮФ-волеизявление, насочено 
към настъпването на желани от 
волеизявяващия субект правни 
последици. 

 Основни деления на ЮА: 
◦ Нормативни, общи и индивидуални ЮА; 

◦ ЮА на частното и ЮА на публичното 
право. 



Обща характеристика на ЮА 

 Всеки ЮА представлява 
волеизявление, насочено към 
настъпването на определени 
правни последици; 
◦ Волеизявлението на ЮА е неговото 

съдържание; 

◦ Съдържанието на ЮА се изразява в 
определена форма /+ дефиниция за 
форма на ЮА/: 
 За действителност и за доказване; 

 Устна, Писмена (Обикновена  
Квалифицирана), с конклудентни действия. 



Обща характеристика на ЮА 

 Действителност и недействителност 
(унищожаемост и нищожност на ЮА). 

 Условия за действителност (обща 
постановка): 
◦ [Кой волеизявява и има ли право за това] 

Право да се извърши волеизявлението 
(право- и дееспособност в частното право 
/компетентност в публичното право); 

◦ [Общо изискване за позволеност от 
действащото право] Законносъобразност; 

◦ [Има ли пороци при формирането на волята] 
Валидност на волеизявлението; 

◦ [Как се изразява волята] Спазване на 
формата; 

◦ [Към какво е насочена волята] Наличие на 
предмет. 



Елементи от 
анализа на 

ЮА 
 
 

Субект 
/Субекти 

 
 
 

 
 

Правни  
Последици 

(възникване, 
невъзникване, 
запазването, 

промяната или 
прекратяването 
на субективни 

права или 
юридически 
задължения) 

 Форма на ЮА; 

 Нормативно 

основание; 
 

 

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ 

Описани са в хипотезата на ПН 

Описани са в диспозицията на ПН 



Действие – Документ - Резултат 

Действие 
(волеизявявам) 

Документ 
(= закрепване на 
волеизявлението 

в писмена 
форма) 

• NB! Не 
всеки ЮА е 
в писмена 
форма. 

Резултат 
(=реализирания 

ЮА) 



Важно деление на видовете ЮА 
според техните функции 

 Правотворчески, тълкувателни, правоприлащи, 

актове на автономно саморегулиране в частното 

право (Дим. Милкова); 

 Тези процеси ще са предмет на самостоятелно 

разглеждане в заключителните ни лекции. 

 

Правотворчество Тълкуване 

Правоприлагане 

Автономно 
саморегулиране 



Индивидуални, общи и 
нормативни ЮА 

 Индивидуален ЮА: Волеизявление, насочено към точно 
определени правни последици и имащо еднократно 
действие. 

◦ Примери: Заповед, договор, едностранни волеизявления като 
упълномощаването и завещанието; 

 Общ ЮА:Волеизявление, пораждащо правни последици за 
неопределен (но определяем) кръг лица и имащо 
еднократно действие. 

◦ Примери: Акт на ръководител, обяващ определен ден за 
неработен за служителите в дадено звено (еднократно действие, 
но по отношение на неопределен кръг от лица); Акт на 
Общинкия съвет, с който се отпуска парична помощ на всички 
новородени в града; акт за обявяване на определена територия 
под карантина. 

 Нормативен ЮА: Волеизявление, насочено към създаването на 
правни норми с многократно действие (респективно пораждане на 
действие за в бъдеще спрямо неопределен кръг лица); 

◦ Примери: Конституцията, законите и кодексите, приемани от НС, 
подзаконовите НА като наредбите и правилниците. 

 

 



ЮА на частното право 
 Договорът: съглашение между две страни, насочено да 

породи правни последици ( все пак има договори и в 

публичното право като договорите на МПП /вж. лекция 3/ и 

договори между публични институции); 

◦ Принцип за свобода на договарянето; възможност за 

въвеждане от страните на договори, които не са уредени 

изрично от законодателя (ненаименовани договори); 

 Едностранни волеизявления: волеизявление от едно лице 

(не се изисква насрещно съгласие), които пораждат правни 

последици само ако законът изрично допуска това: 

◦ Упълномощаване; 

◦ Завещание; 

◦  NB! Въпреки общото заблуждение дарението е 

договор, а не едностранно волеизявление, защото 

включва и насрещно съгласие за приемането му. 



ЮА на публичното право 

 Класификация според 

разклонението на държавната 

власт, към моято принадлежи 

издаващия ги орган: 

 Власт 

 

Вид ЮА 

Законодате

лна 

Изпълните

лна 

Съдебна Президент 
(не влиза в 

системата на 3-

те власти) 

ИЮА Решения на 

НС 

Решения/ 

Заповеди 

Решения/ 

Определения/ 

Присъди 

Укази 

НА Закони и 

Кодекси 

Правилници, 

Наредби, 

Инструкции, 

ПМС 

− 
(Въпрос за 

мястото на 

ТълкРеш и 

ТълкПост) 

− 

 



Литература за самоподготовка 

 Р. Ташев, ОТП, с. 250-266; 

 Дим. Милкова, ОТП, гл. 15, Юридически 

актове; 


