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Правонарушението като
юридически факт

 Правонарушението е виновно извършено неправомерно

юридическо действие, което причинява определена вреда,

обявено е от правото за санкционируемо и има за правна

последица пораждането на юридическа отговорност.

◦ Действието при правонарушението традиционно бива

наричано деяние; то може да се изразява в действие или

в бездействие.

◦ Обявяване на едно деяние за правонарушение =

Забрана + санкция;

◦ Правна последица = Юридическа отговорност (ще я

обсъдим в отделна лекция);

◦  липсата на някой от елементите на правонарушението

изключва квалификацията на факта като

правонарушение. Идея за правните аномалии.



Видове правонарушения – I.
 Престъпление:

◦ Чл. 9, ал. 1 НК: Престъпление е това общественоопасно
деяние (действие или бездействие), което е извършено
виновно и е обявено от закона за наказуемо.

 Административно нарушение:

◦ Чл. 6, ал. 1 ЗАНН: Административно нарушение е това
деяние (действие или бездействие), което нарушава
установения ред на държавното управление, извършено е
виновно и е обявено за наказуемо с административно
наказание, налагано по административен ред.

 Граждански правонарушения:

◦ Деликти  чл. 45, ал. 1 ЗЗД = Всеки е длъжен да поправи
вредите, които виновно е причинил другиму.

◦ Договорни правонарушения  чл. 63, ал. 1 ЗЗД = Всяка от
страните по договора трябва да изпълнява задълженията си
по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на
закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя
своите задължения по същия начин.



Видове правонарушения – II.
 Понятието „дисциплина“:

◦ Принцип за доброволно самозадължаване (самопоставяне
под дисциплина);

 Дисциплинарни нарушения:

◦ Чл. 186 от КТ;

◦ Чл. 241-242 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
РБ;

◦ Чл. 194, ал. 2 от ЗМВР: Дисциплинарните нарушения са:

1. неизпълнение на разпоредбите на този закон и на
издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове,
на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните
работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на
преките ръководители;

2. неизпълнение на служебните задължения;

3. неспазване на служебните правомощия;

4. неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на
държавните служители в МВР.



Определение и елементи на
правонарушението
Определение: Правонарушение
наричаме противоправно деяние
(действие или бесдействие), което е
извършено вменяемо и виновно и
причинява вреда.
Елементи:
(1) Противоправност;
(2) Деяние (действие или бездействие)
(3) Вина и вменяемост;
(4) Причинно-следствена връзка (между

деянието и вредата);
(5) Вреда.



Елементи на 
правонарушението

Обективна 

страна:

 Противоправно;

 ДЕЯНИЕ;

 Причиняващо:

(причинно-

следствена 

връзка)

 Вреда.

Субективна 

страна:

 Вменяемост;

+

 Вина



Характеристика на обективната 
страна на правонарушението
 Действие, приняващо вреда:

◦ Отношение между понятията:

Действие, деяние (действие или

бедействие) Юридически акт;

◦ Причинно-следствена връзка (=

каузална връзка ≠ нормативна връзка ≠

логическа връзка).

◦ Вредата като негативно засягане на

действителността.



Характеристика на
субективната страна на
правонарушението

 Вина = укоримото отношение на субекта

към извършваното от него

правонарушение, което може да се изразява

във (форми на вината):

◦ Пряк или непряк умисъл;

◦ Непредпазливост или самонадеяност;

 Вменяемост = психологическата възможност

на субекта да разбира свойството и

значението на своите постъпки

(интелектуален момент) и да ръководи

поведението си (волеви момент), тоест

способността да се формира вина.



Особености относно състава на
престъплението
 Чл. 9, ал. 1 НК: Престъпление е това

общественоопасно деяние (действие или
бездействие), което е извършено виновно и е
обявено от закона за наказуемо.
◦ Обществена опасност;

◦ Извършено виновно;

◦ Обявено от закона за наказуемо (=
Противоправност + причиняване на на вреда на
обществото):
 Деление на престъпленията на формални и резултатни.

 Чл. 9, ал. 2 от НК: Не е престъпно деянието, което
макар формално и да осъществява признаците на
предвидено в закона престъпление, поради своята
малозначителност не е общественоопасно или
неговата обществена опасност е явно незначителна [=
не причинява вреда на обществото].



Връзка с основните на
наказателния процес

Предмет на доказване

Чл. 102. В наказателното производство
подлежат на доказване:

1. извършеното престъпление и участието
на обвиняемия в него;

2. характерът и размерът на вредите,
причинени с деянието;

3. другите обстоятелства, които имат
значение за отговорността на обвиняемия,
включително и относно семейното и
имущественото му положение.
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