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Въпроси, при които се очаква синтезиран отговор (поне 4-5 изречения, освен ако, 

разбира се, не искате да напишете повече) 

 

1. Обяснете разликите между Философията на правото и Общата теория на право 

2. Обяснете разликата между естественоправното мислене и позитивисткото мислене за правото 

3. Каква е разликата между религиозните учения за естественото право и секуларните учения за 

естественото право 

4. Какво има предвид Томас Хобс, когато казва, че естественото състояние се характеризира с „война на 

всеки срещу всеки“, как тази идея е в основата на неговото разбиране за естественото право? 

5. Как разбирате пасажа в Институциите на Юстиниан, според който „Законът, който естественият разум 

е предназначил за цялото човечество, принадлежи в равна степен на всички народи“. 

6. Какво има предвид Густав Радбрух, когато пише, че „Съществуват и правни принципи, които са по-

авторитетни от всяко юридическо предписание. В този случай законът, който противоречи на такъв 

принципи не действа. Тези принципи се наричат естествено право.“ 

7. Какво имат предвид Маркс и Енгелс, обръщайки се към своите критици в „Манифеста на 

комунистическата партия“ с думите, че „Самите ваши идеи са продукт на буржоазните отношения на 

производство и собственост, също както вашето право е само издигнатата в закон воля на вашата класа 

— воля, чието съдържание се определя от материалните условия на живот на вашата класа.“ 

8. Какво означава идеята на Critical Legal Studies, според която съдилищата използват правния 

формализъм само като фасада, а решават делата следвайки определени егоистични интереси. 

9. Какво представлява феминистката юриспруденция? 

10. Какво представлява „критиката на правото“, която се счита за една от основните задачи на 

философията на правото? 

11. Какво представлява „правния патернализъм“, защитаван от Девлин в известния му дебат с Харт? 

12. Какво има предвид Л. Гумплович, когато пише, че „Това, което е право, веднъж е било просто правило 

на нравствеността и всяко нравствено правило се стреми да стане право. Правото представлява 



Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Катедра по теория и история на държавата и правото 

кристилизиралата в закона нравственост. Нравствеността спи във фактическите отношения и се бори 

да стане право.“ 

13. Каква е разликата между т. нар. „формална справедливост“ и „социалната (съдържателна) 

справедливост“. 

14. Какво представлява дистрибутивната справедливост (ще се приветстват примери)? 

15. Какво представлява корективната справедливост (ще се приветстват примери)? 

16. Кои са принципите на легалността? 

17. Каква е разликата между въздаянието и превъзпитанието като възможни цели на наказанията в 

правото? 

18. Какво представлява идеята за детерминизма във философията на правото, която може да се прилага 

във връзка с наказателноправното регулиране? 

19. Какво представлява наказателноправния популизъм? 

Въпроси, при които се очаква по-подробно развиване (например около 1 стр., може и 

повече): 

20. Характеризирайте идеята за „правото като ценност“. 

21. Характеризирайте отношението между понятията правото и правосъзнанието. 

22. Интерес и право. 

23. Цел и право. 

24. Свобода и право.  

25. Характеризирайте предмета на философията на правото от гледна точка на правния 

институционализъм. 

26. Характеризирайте правния институционализъм като методологично учение за правото; 

27. Характеризирайте основните форми на институционализиране на правото; 

28. Характеризирайте значението на нелегитимността в процеса на институционализиране на правото; 


