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Настоящият учебник цели да улесни студентите в самостоятелното изучаване 
същността на правото и направи своеобразно „въведение” в това изключително сложно, 
многообразно и комплексно нормативно явление, както и в основни негови институти.  
 За постигането на този цел учебникът съдържа обширен материал, посветен на 
основните черти , които характеризират същността на правото, неговата структура и 
основни източници. Специално внимание е отделено на учението за правната норма , 
юридическите факти, субективни права и задължения, правонарушение и юридическа 
отговорност. Представената на студентите обща теория на позитивното право е 
обогатена и от включената, макар и в сбита форма теория на правотворческата дейност
 Във втората част на учебника са обособени отделни институти на гражданското 
право и по – слециално на облигационното право, вещното право и семейното право, 
което цели по – лесно и в контекста на действащото законодателство , студентите да 
овладеят същността на правното регулиране и правото като цяло.  
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Глава първа 

Право. Характерни черти 

 

§ 1. Право и социално регулиране 

 
Няма право без общество – Ubi societas, ibius. 

  

Правото регулира обществените отношения, от които е съставено 

обществото, организирано в държава. Обществените отншения са форма на 

взаимодействие между социалните субекти, в рамките на които те задоволяват 

своите потребности и интереси чрез достигени на определени блага от 

материален и духовен характер.1 

От тази гледна точка правото има за задача да се установи ред, т. е. 

регламентиране на външното поведение на хората с цел тяхното съжителство 

сред една общност. „Без регулиране поведението на индивидите и общностите 

от страна на обществото е невъзможно неговото нормално функциониране и 

прогресивно развитие. 2 

 Правото наред с останалите социални регулатори ( морални, политически, 

естетически, религиозни, корпоративни и т. н.) служи за запазване на 

хомеостазиса на обществото. При това то е най – важният нормативен феномен. 

Тази негова особеност се дължи на две обстоятелства: на предмета на 

регулиране и гарантираността му със силата на публичната власт и принуда.  

 Правото регулира основните обществени отношения в четирите сфери на 

обществения живот: икономическата, политическата, социалната и духовната. 

Само то, за разлика от останалите социални норми, е защитено от държавата 

срещу актове на евентуален произвол, насочен срещу отделните индивиди или 

срещу обществото като цяло. 3 

 

                                                 
1 Колев, Т. Правни отношения и правни ввръзки. Благоевград,1997г; 
2 Дачев,Л. Въведение в правото, сб. Философия, социология, обща теория, С.,1998г.; 
3 Белжел, Ж.Л. Обща теория на правото, Благоевград,1993,с.22; 
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Правото е система от правила изразяващи общообществената 

нормативна воля и интерес, установени или санкционирани от държавата чрез 

закон или друг източник на правото, служещи за регулиране на човешкото 

поведение чрез предоставяне на субективни права и възлагане на юридически 

задължения и гарантирани със силата на държавната принуда.  

 

Даденото определение от Мишел Тропер е най – разпространеното.4 

„Позитивизмът приема, че правото е сложна съвкупност от норми, които 

заповядват, забраняват или позволяват известни поведения”, според Жан Луи 

Бержел5 : „правото е обществена дисциплина, съставена от съвкупност от 

правила за поведение, които в едно повече или по – малко организирано 

общество регулират обществените отношения и чието спазване е осигурено при 

необходимост чрез публичната принуда”.(с.19). 

 

 

§ 2. Характерни черти 

 
1. Правото е система от правни норми. 

 

Ако приемем мисълта на Бобио6, че „правото не е сбирка от норми, 

вътрешнокоординиран комплекс от норми, че една норма не е никога сама, а е 

свързана с други норми, заедно с които тя образува нормативна система”, е 

резонно за поставим въпроса ( така го поставя Келзен7): „ Кое създава 

единството в едно множество от правни норми, защо една определена правна 

норма принадлежи към един определен порядък?” 

 На този въпрос можем да отговорим по два начена. Според първия, най – 

точно и оригинално даден от Келзен: „Едно множество от норми образува едно 

единство, една система, един порядък, когато тяхната задължителност може да 

се сведе към една – единствена норма като последно основание за тая 

                                                 
4 Тропер, М., За една юридическа теория на държавата, С,1998,с. 16; 
5 Bobbio,N. Jeoria dell ordinamento giuridico, Torino, 1960,с.6 – цит. по М.Тропер, с.150; 
6 Келзен, Х. Чисто учение за правото, С., 1995,с.60; 
7 Пак там, с.60; 
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задължителност. Тази основна норма създава сато общ източник единството в 

множеството от всички норми, образуващи даден порядък.”8 

 Според Келзен важността на една правна норма се определя от особения 

начин на нейното създаване. Тя възниква по „ съвсем определено правило, 

постановена е по един особен метод”. 

 На тази плоскост Келзен разкрива същественото различие между 

позитивното (положителното, както го нарича той) и т. нар. естествено право. 

Естественоправните норми се извличат от една основна норма (също като при 

морала), която е проява на божественат воля, на природата или на чистия разум. 

  Основната норма на положителното право е основно правило, „съгласно 

с което се създават нормите на правния порядък, полагането на основния сътав 

на правораздаването”9 

 В действителност от статична глесна точка павото е само ( единствено) 

една система от норми, към които хората се придържат или не. Актовете, чрез 

които тези норми са създадени, и тези, към които се отнасят, имат значение за 

мярата, в която те се определят от правните норми. 

 Ако обаче погледнем направото от динамична гледна точка и/или на 

начина, по който то е създадено и прилагано, ще открием значението на 

човешкото поведение, към което правните норми се отнасят. „ Правото има тази 

особеност, че регламентира собственото си създаване и собствено прилагане”.10 

 Разглеждането на правото като система, като цялостно образувание от 

гледна точка на правния нормативизъм на Келзен, предполага анализана 

съдържанието на основната норма. 

 Съдържанието на основната норма е установеният правопорядък. 

 Нека тогава се попитаме ( заедно с Келзен) „с какво се съобразява 

съдържанието на основната норма, която обосновава един определен правен 

порядък”. Според него то се съобразява със състава, в който се създаватози 

порядък, и фактическото поведение на хората, към които то се отнася (с.66). 

 Според втория начин на обяснение системният характер направото е 

израз на нормативната обща воля на обществото. От тази гледна точка 

правото ими за задача създаване на ред, т. е. регламентирането на външното 

                                                 
8 Пак там, с.62; 
9 Freund,J., Le droit d’ aujourd’ hui, Presses universitaires de France,1972,с.16; 
10 Дачев, Л., Цит съч,с.154; 
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поведение на хората с цел хармонично съжителство сред една общност. 

Всъщност човешкото общество не е прост сбор от индивиди, а представлява 

ситема от обществени отношения и връзки. Атрибут на обществените 

отношения и връзки е нормативния им характер. Всички те са форма на 

взаимодействие между хората с цел задоволяване на техни потребности и 

интереси. 

 Така правото, регулирайки система от отношения и връзки, само се п 

редставя като адекватен неин израз. 

 Като средство за организиране на обществото и уреждане на жизнените 

условия, отношения и социални процеси правото е, с една дума, инструмент за 

социален контрол. Според Келзен: „ правото е система от правила за поведение, 

която се установява чрез един процес в съответствие с една конституция, и 

които имат нормативна валидност и притежават определено нормативно 

действие”(с.18). 

 Нормативното действие на правото е продукт на социално отражение11. 

Според Л. Дачев „Нормативното съдържание на оценъчните норми ( социални 

норми, отразяващи изградени оценъчни категории – пак според същия автор – 

бел. по Т. К.) включва две съдържателни страни, проявява се в две нива – 

съществуващо и дължимо. Първото ниво отразява и оценява самата 

действителност като обективна основа на нормиране – дейност, поведение, 

обществени отношения”12. 

 Следователно вторият начин на обяснение на системния характер на 

правото се свежда до неговото обективно свойство да отразява обществената 

реалност, която от своя страна е состемно образувание. 

 Разглеждайки правото като система, ще открием две групи 

закономерности, на които то се основава. 

 Първата обхваща закономерностите, които съответстват на отношенията 

между част и цяло, от една страна, между структура и елемент, от друга.  

 Правото като система е съставено от части. Това са дяловете (частно – 

публично, материално – процесуално, вътрешно – международно), отраслите 

(гражданскоправен, наказателноправен, административноправен и т.н.), 

институтите ( на гражданския брак, на гражданството, напредставителството, на 

                                                 
11 Пак там, с.155; 
12 Келзен, Х. Цит. съч., с.60; 
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погасителната давност, на неоснователното обогатяване и т. н.) и 

отделниправни норми. 

  Закономерността тук е, че всяка част се подчинява на цялото, а не 

обратното. Всяка правнанорма, институт, отрасъл и дял се подчиняват на 

принципите на правото като цялостно образувание. 

  Нещо повече, след като правото е една система от норми, Келзен поставя 

въпроса” кое създава единството в едно множество от правни норми, защо една 

определена правна норма принадлежи къч един определен порядък”13 

 Според него всеки правен акт, който принадлежи към определен порядък, 

е предписан от определена обща правна норма (съдържаща се в закон), а тя от 

своя страна се основава на конституцията. Келзен така обяснява основанието за 

задължителността на конституцията: всички закони и правни актове, издадени 

въз основана законите, се основават на една още по – стара конституция и 

накрая върху една пърма конституция, издадена от определен узурпатор или по 

една по някакйв начин създадена конституция. 

 В рамкитенапървата група закономерности се разкрива и релацията( 

отношението) между структура и елемент. 

 Правото като сложна система и цялостно образувание притежава сложна 

структура. Тя е свързана с неговото съдържание и представлява начин на 

неговото подреждане. 

 Структурата на правото се състои от множество елементи, които се 

различават по своите цели, функции и съдържание. 

 Структурата на правната система може да бъде разглеждана в два 

аспекта: статичен и динамичен. Правото в статичен акпект включва две 

подструктури: макроструктура и микроструктура. 

 Макроструктурата обхваща подразделението направото на дялове: 

материално и процесуално; частно и публично; вътрешно и международно. 

 Микроструктурата съдържа като елементи правните отрасли, правните 

институти и отделните правни норми. 

 Всеки от посочените елементи на двете подструктури на правото в 

статичен аспект притежава своя структура. 

                                                 
13 Пак там. 
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 В динамичен акпект правната система се разкрива като съвкупност от 

процеси, които придават подвижност, насочена към постиганена определена цел 

и ефективност. 

 Тук основните елементи са правотворчеството, реализирането направото, 

включващо цялостен механизъм, съставен от възникване, изменение, 

съхранение, прекратяване и погасяване на правни отношения и правни връзки, 

както и условията, при проявлението на които се постигат посочените правни 

последици.  

 Като краен резултат от функционирането на структурата в нейния 

динамичен аспект е установяването на правов ред. 

 Отношението между структура и елемент, независимо в кой елемент на 

правната структура го анализираме, има за основна закономерност строгата 

йерархичност между тях като условие за функционалността на правната 

система. Всяко принципно изменение внякой от елементите води до изменение 

в съответната структура. При това резките и необмислени изменения в 

отделните дялове на макроструктурата на правото могат да доведат до 

колебания и до силни трусове в самата правна система. Отчитането на тази 

закономерност е от особено значение в преходните етапи от развитието на 

цивилизованите общества. 

 Втората група закономерности, на които се основава системният характер 

на правото, обхваща връзките и взаимодействията между отделните части и 

елементите, включени в едно и също цяло със съответната му структура. 

 Хармоничността се изразява във вътрешната им съвкупност или най – 

малкото – в тяхната непротиворечивост. 

 Непротиворечивият характер между отделните компоненти на правната 

система е другото изключително важно условие за ефективността и 

придостигане на основната и цел: адекватно отражение на обществените 

отношения и ефективното им регулиране. 

 Всестранната хармония на системата на правото говори за единни 

принципи на системата. Правото следователно служи за примиряване 

наразлични интереси, а не служи за потискане на едни за сметканадруги.  

 Това наблюдение е особено важно за съвместното функциониране на 

основните дялове на правото: частно – публично, материаллно – процесуално, 
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вътрешно – международно, в което разнообразието и различието в 

задоволяваните интереси е отчетено.  

 Необходимостта от хармоничност (най – малкото вътрешна 

непротиворечивост) се забелязва и на на по – ниските „етапи” от правното 

образувание. Откриваме я както в отделните клонове (отрасли) на правото,така 

и в различните институти, някои от които „пронизват” повече от един отделен 

правен отрасъл. Така например институтътна „семейството” е структурен 

елемент не само на семейното право, но и на търговското и на стопанското 

право. Навсякъде под „семейство” следва да се разбира родители и 

ненавършили пълнолетие деца. 

 Същото се отнася и до институтана гражданството, който урежда 

политико – правнатапринадлежност на един правен субект към съответното 

общество, организирано вдържава. 

 Хармоничност и непротиворечивост са присъщи и за правнинорми, които 

изграждат отделния правен институт. Тези качества направните норми са 

обусловени от редица фактори, като най – важните са икономическите, 

социалните и традицията. Не можем следователно да се надяваме тези качества 

да се проявят в период на нарадикално преустройство на икономическата и 

социална действителност. На това обстоятелство се дължи понякога и 

некачественото функциониране на съвременната ни правна система. 

 Системният характер на правото се открива и на друга плоскост. В 

рамките на световната общност на цивилизовани правови държави отделната 

държава не може да стои в страни от процеса на унификация на правото. В 

нашите условия това означава правото на РБългария да се разглежда като 

елемент от структурата на правото на Европейския съюз.  

 Правото ни следователно е предопределено да бъде система от правни 

норми, включени в макросистемата на правотона ЕС с всички произтичащи от 

това последици. Така например правото в Общността дерогира диспозитивните 

правни норми на общото международно право. В същото време императивните 

разпоредби на международното право обвързват ЕО и заемот в йерархията на 

правото и място, което е над актовете на първичното и вторичното право на 

ЕО.14 

                                                 
14 Цакер, Кр., Европейско право, С., 1998г., с.70-71; 
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2. Формална определеност и институционалност на правото. 

 

а) Формалната определеност на правото означава, че е конструирано в 

позитивното право чрез нормативни актове, правни прецеденти, чрез 

юриспруденцията и т. н. Тези форми не са самото право. Те го изразяват и 

направляват. Правото е съдържание, то притежава своя същност, но „битува”, 

„живее”  в определени форми. По един образен начин можем да го определим 

като нещо, което може да се „пипне”. Извън формите си правото не може да 

съществува. 

 Формалната определеност на правото обаче не се свежда единствено до 

неговата нормативна същност, формално определена е процедурата за 

възникване на правото. Законодателният процес например е изключително 

формализиран, формално определен е и процесът по правомерно реализиране и 

прилагане на правото. Изключително силно е формализирана и процедурата по 

реализиране на юридическата санкция в рамките на юридическата отговорност. 

б) Институционалният характер на правото се извежда от обстоятелството, че то 

се формулира и формира от съответен държавен орган, от съответна 

институция. Всяка форма, в която се обективира правото, има своя автор. 

Законът е направен от законодателя, юриспруденцията – от съдилищата, 

обичаят – от народа или заинтересованите.15 

 Георги Бойчев посочва три направления, в които се разкрива правния 

институционализъм. 

 При изучаване на правото в неговата цялост особено значение има 

първото направление, в което той „като подход служи за разкриване качествата 

както на правната действителност в нейната цялост (п.м., Т.К.),така и на всяка 

една от съставките на правото като нормативна система и на всяко едно от 

явленията, свързани с неговото реализиране”.16 

 Институционалният характер на статичната страна на правото се разкрива 

в най- висока степен при нормативните актове. Тяхното видово разнообразие и 

институционален характер добиват в нашето позитивно право завършен вид в 

Закона за нормативните актове. 

                                                 
15 Dabin.J. Theorie generale du droit. Paris,Dakkot, 1969,p.169; 
16 Бойчев, Г., Правен институционализъм, сп. Съвременно право, с.91; 
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 Едно от направленията, в които се проявява институционалният характер 

на правото, се изразява в това, че чрез него се разкрива фактическо – 

юридическият характер на съставките на правото. Чрез него се обяснява 

фактическото и юридическото като отношение между институционализирано и 

институционално. Чрез институционализиране на фактическото в предмета на 

правната наука се включват и явления, които принадлежат към регулираната 

материя. 

 Друго направление, в което се проявява институционалният характер на 

правото, се свежда до предназначението му като подход при разкриване на 

специфичното място на правната действителност в нормативната реалност на 

обществото. Следвайки този подход, се оказва,  че „правната 

институционалност заема мястото на основна съставка от нормативната 

институционалност на обществото”. 

 Следващото направление, разкриващо институционалният характер на 

правото, се изразява във възможността му дасе отнася както към 

юриспруденцията като цяло, така и до всяка отделна наука. „Така той спомага 

за формиране единствено на правната наука и за нейната диференциация, без да 

допуска отричането на която и да е била от отделните правни науки”.17 

 И накрая – институционалността се изразява в това, че може да служи за 

критерий за качествата на всяка правна школа. 

 „Ценносттана съответната правна школа зависи преди всичко от това, 

доколко тя допринася за разкриване на институционалните качества на правната 

действителност”. 

 Без съмнение най – важното направление с оглед целите на въведение в 

правото е това, което разкрива качествата на правото в неговата цялост. Ето 

защо на него бе отделено по – специално внимание. 

 В него наред с каталога за съществуващите нормативни актове 

изчерпателно са посочени и държавните институции (органи), които имат 

компетентността да ги приемат. 

 Институционален характер притежава и йерархията в системата на 

нормативните актове. Дори вътрешният им строеж е институционализиран. 

                                                 
17 Пак там, с.97; 
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 Институционалността на правото се проявява и на микрониво. Става дума 

за институционалният характер на правната норма като елемент от 

микроструктурата на правото. 

 Според Г.Бойчев той се проявява в две основни насоки: 

- първо, те институционализират по специфичен начин обществени  

отношения, като им придават в процеса на тяхното реализиране специфична 

правна форма (правни отношения); 

- второ, правните норми сами по себе си са институционализирани.  

„Спецификата на тяхната институционалност се разкрива както в начина на 

тяхното създаване, така и в начините на проявяване и охрана. Структурата 

направните норми е също израз на спецификата в тяхната 

институционалност”.18 

 

3. Принудителният характер на правото. 

 

Правото има за цел установяване на ред, т. е. регулиране на външното 

поведение на хората, които живеят в дадено общество.Правото ще е постигнало 

целта си, или с други думи – ще има право, ако то е гарантирано чрез принуда. 

Тя може да бъде психическа или физическа и се задейства от държавата в 

лицето на специални нейни органи. 

 Принудителният характер на правото е негва черта, която разкрива най – 

дълбоката му същност. 

 Принудата в правото се проявява на две нива.  

 На първо място правото съдържа принуда в самото себе си. Неслучайно 

едно от най – кратките определения за правото се свежда до изтъкване на 

неговия принудителен характер. „Правото е територия на принудата”. Вярно е, 

че от древността ни е известен принципът „Len niminem cogit ad impossibile” 

(Законът не иска невъзможното). Но човекът е така устроен, че в една и съща 

ситуация той може да реагира винаги по два различни начина. Самата психика 

на човека го принуждава да се подчини на установения ред. Според Келзен 

правото може да се определи като „род на природата”. Тази мисъл на Келзен 

характеризира принудата като вътрешноприсъща на правото. 

                                                 
18 Пак там,с.92; 
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 Правото съдържа в себе си обективно необходимата и възможна мяра за 

свободата. „Правото следователно ограничава свободата, но то върши това в 

името на реда, поради което и ограничението на свободата, което то налага по 

силата на своя основен принцип на равенството, в същото време е и осигуряване 

на свободата на всеки поотдзелно при упражняване на неговите физически и 

духовни сили в рамките на обществеността”.19 

 Именно като своеобразен двоен образ правото съдържа вътрешна 

принуда, като изисква от всекиго да се подчинява на установения правов ред. 

Отделно от това то гарантира, разбира се, относителната свобода на 

вмешателство в живота му. 

 На второ място принудата се проявява като външна сила по отношение на 

правото, въпреки че и тук тя е правно регламентирана. Става дума за ринудата, 

която се осъществява от организираното в държава общество по отношение на 

всеки акт на индивидуален произвол, насочен към него като цяло или към 

отделна личност. 

 В този именно аспект М.Михайлова я определя не като водеща, а като 

„евентуална” и „допълваща”. „Да се прилага само при действително извършени 

правонарушение, при доказана липса на воля за съобразяване с предписанията 

направото.”20 

 На това ниво принудата е акт на публичната власт. Правото следователно 

се характеризира чрез заплаха и принуда, осъществявана от държавните органи: 

съдилища и администрация. 

 

4. Право – правило. 

 

Правото е система от специфични правила за поведение, предназначени за 

регулиране на обществените отношения и връзки. Тези правила са формулирани 

от държавата чрез нейните компетентни органи. „ Правото се състои от 

независими от целта правила, които ръководят поведението на индивидите един 

спряво друг, предназначени са да се прилагат към неопределен брой случаи и 

като определят защитена индивидуална сфера на всеки, дават възможност да се 

                                                 
19 Торбов, Ц., История и теория на правото, С., 1992, с.193; 
20 Михайлова, М., Теория на правото (лекции), С., 1993, с.17; 
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формира такъв ред на действията, хпи който индивидите ще могат да правят 

правдоподобни планове”.21 

 Изключителен интерес представлява анализът на Хайек относно 

възникването и същността на спонтанния ред на обществото, както и 

разсъжденията му във връзка със съзнателната организация. Според възприетата 

от него терминология ”общите правила на правото, върху които се основава 

спонтаннияг ред, са насочени към абстрактен ред, чието особено име или 

конкретно съдържание нито е известно, нито е предвидено от някого; докато 

заповедите, както и правилата, управляващи организацията, обслужват 

специфични резултати, към които се стремят управляващите организацията.”22 

 Най – близко до истината би било твърдението, че правилата на 

организацията се съдържат в източниците на правото (законодателството), като 

властта да се творят правила се основава на някои общовалидни правила, които 

изграждат спонтанния ред (обществото). Ето защо Хайек стига до 

заключителния извод: „фактическото съблюдаване на правилата е условие за 

формиране наред в действията – дали те трябва да се налагат и как става това, е 

от второстепенно значение.”23 

 Обективно е възможно да съществува спонтанно възникнало право в 

общество, неорганизирано в държава. Но при условията на държавна 

организация на обществото правилата на организацията се основават на 

спонтанно възникналите. И обратно – спонтанно възникналите правила се 

нуждаят от развитие и усъвършенстване именно от държавно установените 

правила за поведение. 

 Характерен белег на правото е , че то е съвкупност от правила, 

независимо от какво естество са те. Важното в случая е да се отбележи, че 

правилата служат за регулиране на обществените отношения и връзки, от които 

е изградено обществото, организирано под форматана държава. Ако тряббва да 

сведем правото до най – дълбоката му същностна черта, трябва да го определим 

като правила, които служат за установяване на ред в обществото. 

 

 
                                                 
21 Хайек, Фр. А. , Правни норми и правов ред, Іт., С., 1996г., с.103; 
22 Пак там, с.63; 
23 Пак там, с.115; 
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§ 3. Функци на правото. 

 
Правото е цялостно образувание ( система), което се характеризира и със своите 

функции. Неговата същност се проявява като функционираща система, която 

изпълнява значителна роля в обществото. 

 Самото понятие „функция” се среща в няколко значения. Под функция се 

разбира съвкупност от процеси, протичащи в рамките на изследвания обект. 

Резултатът от някякво изменение в действителността също се нарича функция. 

 Ще използваме понятието „функция” като означаващо основните 

направления на дейност, основни процеси, осъществявани от правното система. 

 Функциите на правото са основна насока на неговото въздействие спрямо 

обществените отношения. По този начин те се определят откъм целевото 

предназначение направото. Най – важните функции на правото са отражателна, 

регулативна и защитна. 

 

Отражателна функция. 

 

Отражателната функция на правото се изразява преди всичко в юридическо 

закрепване на съществуващите фактически обществени отношения и връзки. Тя 

дава уредба натова, което вече съществува и което се е утвърдило и получило 

обществено признание. От тази гледна точка отражателната функция притежава 

и аксиологическо въздействие. Тя интегрира правните норми и обуславящите ги 

социални, включително общочовешки ценности. 

 Правото – и в това се отразява отражателната му функция – изпитва 

върху себе си определящата роля на обществените отношения и връзки. То е 

обусловено от характера на икономическите, политическите, социалните и 

духовните отношения и връзки. 

 

Регулираща функция на правото. 

 

Правото осигурява регулирането на обществените отношения и връзки чрез 

предоставяне на субективни права и възлагане на юридически задължения на 

участниците в тях. Регулиращата функция установява забрани и позволения, 
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формира и позитивни стимули, полезни за поведението на личността и 

обществената дейност. 

 С помощто на регулиращата функция направото се моделира 

правомерното поведение на субектите. 

 Регулиращата функция на правото се основава на нормотворческата 

дейност на държавата. Но колкото и да е съвършена, тя не може никога да 

обхване огромното разнообразие на обществените отношения и връзки, които се 

нуждаят и се поддават на правно нормативно регулиране. Винаги ще възникват 

празноти и колизии в правото. Те се запълват от дейността по правоприлагане. 

Ето защо правоприлагането допълва регулиращата функция на правото чрез 

конкретни решения, присъди, административни актове и граждански договори. 

 

Защитна функция на правото. 

 

Правото изпълнява функции по защита на обществените отношения и връзки. 

При това се защитават не само регулираните от правото, но и обществени 

отношения и връзки, регулирани от друг вид социални норми ( морални, 

религиозни, политически и т. н.).  

 Основната задача на защитната функция е да предотврати извършването 

на  правонарушения и други форми на неправомерно поведение. 

 За постигането на тази задача се използват най – вече забрани за 

извършване на определени деяния, с които се увреждат или поставят в опасност 

от увреждане субективни права и свободи на личността и нейните общности, 

както и обществото като цяло.  

 Правото формулира състава на правонарушенията като основание за 

осъществяване на юридическата отговорност. 

 Защитната функция обхваща и установяване на санкции, които се 

реализират в рамките на юридическата отговорност. Тя изработва и мерки за 

профилактика на правонарушенията. Всъщност най – отличителната черта на 

защитната функция е, че в рамките на нейното осъществяване се прилагат 

мерките на държавната принуда и се реализира юридическата отговорност. 
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Препоръчителна литература 

 

Бержел, Ж.Л.Обща теория на правото, Благоевград, 1993; 

Тропер, М., За една юридическа теория на държавата, София, 1998; 

Келзен, Х., Чисто учение за правото, София, 1995; 

 

 

Въпроси за самостоятелна подготовка 

 

1. До какво се свежда юридическият позитивизъм. 

2. Каква е ликсикалната дефиниция на юридическия позитивизъм. 

3. Какво отрича юридическия позитивизъм. 

4. Дайте собствено определение за правото на основата на самостоятелен 

анализ на характелните му чирти. 

5. По какво най – вече правото се разграничива от останалите нормативни 

регулатори на обществото. 

6. По какъв начин изменението в същността на правото се отразява на неговите 

функции. 

7. Обяснете смисъла на най – краткото определение за правото: „Правото е 

принуда” 

8. Разкрийте отношението право – правило. 

 

 

 

 

ПРАВО 

 

    Същност                          Характерни черти                Притежава 

Изразява волята на 
обществото. 

Системност Обществен характер 

Установява се от държавата. Формална определеност Общозадължителен характер  
Охранява се от публичната 
власт. 

Нормативност Принудителен характер  

Регулира обществените 
отношения. 

Институционалност  
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Глава втора 

Източници на правото 

 
 

Под източник на правото се разбират формите, в които се обективира 

нормативната воля на обществото чрез конструиращата власт на 

държавата. 

 

Даденото определение се отнася до формално юридическия смисъл на 

понятието „източник на правото”. 

 Източникът на правото предполага едно „състояние на правовост” 

(правово общество и правова държава).24 

 Теорията за източниците на правото е подчинена на това, което се нарича 

„due process of law”, за да може правото да изпълни своите функции за 

подчинение на „човешкото поведение на управлението на нормите” ( Lon Fuller, 

The morality of law.)25 

 Безспорно е твърдението, което се среща в научната литература, 

посветена на въпроса за източниците на правото, че те „съдържат норми, които 

имат юридическа сила”.26 От тази гледна точка възникването на правните норми 

е в резултат на създаването на източниците на правото. „Една правна норма е 

юридически задължителна, защото е включена в един от признатите 

(регламентираните) за съответната правна система източници на правото.”27 

 

§ 1. Основни свойства на източниците на правото. 
 

Според Р. Ташев основните свойства на източниците на правото са 

юридическата им сила и действието на съдържащите се в тях правни норми. 

 

                                                 
24 Бержел, Ж.Л. Обща теория на правото, Благоевград, 1993, с.65; 
25 New Heaven, Jale Univesity Press,с. 38 и 81 – цит. по Ж.Бержел, цит. съч., с.66; 
 
26 Ташев, Р., Новите източници на българското право, С. 1996, с.15; 
27 Пак там, с.16; 
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1. Юридическата сила като свойство на източниците на правото означава  

правна задължителност. От тази гледна точка синоним на юридическата сила е 

терминът „валидност”. 

 „Наличието на юридическа сила е единственото условие, за да могат 

правните норми да пораждат правни последици. Липсата на юридическа сила, 

обратното, означава, че спазването на предписаното в нормата поведение не е 

правно задължително”. 

 Дискусионно е твърдението, че юридическата сила е съпоставително 

качество. Според едни автори някои правни норми притежават по – голяма 

юридическа сила от други. Други автори приемат, че „правилото за различната 

юридическа сила на правните норми, съдържащи се в различните юридически 

източници на правото, има колизионно естество”.28 

 Склонни сме да приемем, че в действителлност съществуват конфликтни 

норми, всяка една от които притежава юридическа сила. 

 Разрешаването на този конфликт (нежелателен резултат от 

нормотворческата дейност) е институционализирано. Създават се специални 

органи, които осъществяват контрол и елиминират противоречието. Тези органи 

действат ( например Конституционният съд, върховните съдилища) по 

определена п роцедура и въз основа на съответни критерии, един от които е 

мястото на органите, създали конфликтни норми, без това да се отразява по 

друг начин на юридическата им сила.  

 

2. Действие на източниците на правото е насочеността на реализирането на  

нормите, съдържащи се в тях. 

 Общоприето е, че правните норми действат във времето, в 

пространството и по отношение на правните субекти. 

 Р. Ташев посочва като отделна сфера на действието им и материалната. 

Според него тя очертава кръга на предписаните действия. Така, следвайки 

разделността на правните норми според характера на правилото на поведение, 

съдържащо се в тях, на забраняващи, задължаващи и оправомощаващи, той ги 

свежда до забрана да се извършват определени действия; задължения за 

извършване на определени действия и оправомощаване за определени действия. 

                                                 
28 Пак там, с.20; 
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 Струва ни се недостатъчно аргументирано материалната сфера да се 

обособява като самостоятелен вид действие на източниците на правото.  

 Колкото до другите три – тях ще разгледаме на съответното място. 

 

§ 2. Основни видове източници на правото. 

 
Приехме, че правото съдържа нормативната воля на обществото. Тя е негова 

същностна черта и единствен негов източник. Въпреки това обаче правото се 

формира пряко или непряко от колективната воля на обществото. От тази 

гледна точка класическото разделение на източниците на правото обхваща : 

правния нормативен акт, правния прецедент (юриспруденцията), обичая и 

доктрината. 

 Правният нормативен акт и юриспруденцията произлизат от официални и 

специализирани органи, изразяващи обществената воля. В същото време 

обичаят и доктрината не се формират от институции, снабдени с власт да 

„създават” право.29 

 

І. Правният обичай 

 

Правният обичай съдържа спонтанно възникнала норма. Тя се създава пряко от 

обществото като цяло или от отделна социаллна група. Съдържащото се в 

обичая правило е израз на продължително повтарящо се един и същ тип 

поведение при една и съща ( идентична) житейска ситуация. То се създава 

следователно от общата и продължителна употреба от големи групи на 

обществото и представлява „спонтанен и неперсонифициран начин за 

формиране на правото”.30 

 В западноевропейската литература основно се разглеждат три основни 

вида нормативни актове – източници на правото. Най – често те тосят общото 

наименование законови, а понякога се представят като законодателство в общия 

смисъл на думата. Западноевропейските автори различават три източника, които 

се намират в йерархична зависимост: конституция, произтичаща от 

                                                 
29 Бержел, Ж.Л. Цит. съч., с.68; 
30 Пак там, с.69; 
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конституиращата власт; законът – от законодателната власт, и регламентът – от 

изпълнителната власт.31 

Посочените в бел.31 (с.43) източници на правото принадлежат към съответната 

френска, белгийска и испанска национална система на източниците. Успоредно 

с тях е необходимо да се разграничат международните източници на правото. В 

рамките на международните източници следва да се отделят международните 

договори от правото на Общността. 

 „Той е обективен и неорганизиран източник на правото, който се обляга 

на съзнателна или несъзнателна традиция на социаллната група, а не на волевия 

акт на една власт.”32 В съвременното общество обичаят загубва своето значение 

на правен източник. Като интуитивен и спонтанен, той не може да бъде 

прецизно формулиран, а оттук и формално определен. По този начин 

постепенно му се отнема една характерна черта на правния източник въобще – 

формалния начин на създаване. Това е п ричина обичаят да не може да постигне 

и сигурност при уреждане на обществените отношения, а оттук – и стабилност 

при утвърждаване на првния ред. 

 

ІІ. Правният нормативен акт. 

 

Правният нормативен акт притежава изключително голямо значение като 

източник на  правото. Той притежава писмено – документална форма и се 

приема от компетентен държавен орган. Съдържа норми, въведени от различни 

държавни органи. 

 

1) Конституция. 

 

Особено място сред правните нормативни актове и по – специално сред 

законите заема конституцията. Според чл.5, ал.1 от действащата конституция 

„Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат”. 

Независимо, че тя се самоопределя като закон, конституцията притежава 

редица характерни черти, които и придават известни особености в качеството и 

                                                 
31 Traite de droit civil, 4 edition; Jacques Chestin, Cilles Goubeaux, Librairie Generate de Droit et de 
jeurisprudence,1994,с.208; 
32 Бержел, Ж. Цит. съч., с.69-70; 
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на източник на правото. Конституцията е своеобразен политико – юридически 

договор на обществото, израз на общоприетата воля, поради което се приема от 

специален орган – у нас Великото народно събрание. 

Конституцията установява основните принципи и елементи от състемата 

на източниците на правото. Тя определя не само кръга от обществени 

отношения, които следва да бъдат уредени правно чрез други източници, но и 

посочва кои държавни органи са оправомощени да сторят това. 

Върховенството на конституцията като законов източник на правото е 

институционално осигурено и гарантирано чрез специален орган – 

Конституционен съд. Единствено той може да установи несъответствието между 

останалите действащи закони и конституцията. 

 

2) Закон. 

 

Законът е нормативен акт, приет от висш представителен орган ( 

парламент, у нас – Народно събрание), който урежда основните обществени 

отношения в четирите сфери на обществения живот – политическата, 

икономическата, социалната и духовната, поради което притежава висша 

юридическа сила по отношение на нормативните актове, приети от 

изпълнителната и местната власт. 

 

3) Регламенти ( у нас – подзаконови нормативни актове). 

 

Подзаконовите нормативни актове се приемат от изпълнителната власт, 

както и от органите на местната власт и самоуправление. 

Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната 

политика в съответствие с конституцията и законите. Тази основна задача 

висшият изпълнителен орган постига чрез постановления, радпореждания и 

решения. Сред изброените юридически актове източници на правото са само 

пастановленията. 

Постановленията се приемат въз основа и в изпълнение на законите и 

служат за регулирането на обществените отношения в областта на вътрешната и 

външната политика на държавата, в този смисъл този вид постановления на МС 

се приемат в рамките на неговите правомощия по управление на сравнително 
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гъвкави, бързо променящи се обществени отношения. В този смисъл те ги 

регулират първично. 

По – друг характер притежават постановленията на МС, с които той 

приема правилници и наредби. 

Правилникът се издава за прилагането на закон в неговата цялост, за 

организацията на държавни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. 

Постановлението, с което се приема правилник по прилагане на закон, е 

вторичен подзаконов акт. То доурежда, детайлизира правната регламентация на 

обществените отношения, регулирани вече по по – общ начин от цакона. 

Характерно още за правилника е, че той се приема с постановление от МС 

единствено ако това е изрично уредено в преходните и заключителните 

разпоредби на закона. 

По същия начин се приема от МС и наредбата. Тя се издава за прилагане 

на отделни разпоредби или други разпоредби на нормативен акт от по – висша 

степен. 

Съгласно чл.15 от Конституцията отделните министри издават 

правилници, наредби, инструкции и заповеди. Следователно с нормативен 

характер източници на правото са първите три вида юридически актове. 

Правната природана правилниците и наредбите съвпада с тази на правилниците 

и наредбите, приемани от МС. Колкото до инструкциите – с тях министърът или 

ръководителят на ведомство дава указания до подчинените му органи относно 

прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да 

осигури. 

Всеки общински съвет като местен представителен орган може да издава 

наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по – висока 

степен неуредени от тях обществени отношения с локално значение. С тях се 

регламентират обществени отношения, в рамките на които се реализира 

политиката на общината и по – специално: решаване на местните проблеми, 

свързани с икономиката, опазването на околната среда, образованието, 

здравната, социалната, културната и комунално – битовата дейност, 

териториално – жилищното устройство, общинската собственост, безопасността 

на движението и обществения ред. 
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1.  Влизане в сила на правните нормативни актове. 

 

За да породят предвидените в тях правни последици, правните нормативни 

актове трябва да влязат в сила. Влизането в сила е първоначалният момент, от 

който нататък те действат във времето, в пространството и по отношение на 

лицата. 

 От друга страна, влизането в сила на правните нормативни актове е 

заключителна фаза на нормотворческия процес. То вдъхва живот на правните 

норми, които от този момент започват своето развитие и усъвършенстване във 

времето, географската среда и обществото.33 

 Времето, пространството и правните субекти са адресати на правните 

нормативни актове за области, в които правото се прилага и реализира. Те са 

специфични зони, в които се пораждат правните последици като резултат от 

осъществяването на субективните права и юридически задължения. Времето, 

пространството и правните субекти са координатната система, в която се 

установява и съществува правният ред на обществото. 

 Съгласно чл.5, ал.5 от Конституцията всички нормативни актове се 

публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях 

е определен друг срок. 

 В цитирания текст се установява основният принцип на влизането в сила 

на правните нормативни актове, както и изключенията, които се откриват в 

двете посоки. 

 Тридневният срок от обнародването на нормативните актове актове до 

влизането им в сила се нарича „vocatio legis”. Този срок е необходим, за да 

могат правните субекти – адресати на съответните правни норми да се запознаят 

с правилата на поведение, които се съдържат в тях. По този начин те могат да 

приведат в съответствие с правните предписания собственото си бъдещо  

поведение, за да бъде то правомерно. 

 След изтичането на тридневния срок влиза в действие един основен 

принцип в правото, формулиран като необорима презумпция: „Nemo legem 

ignorare censetur” ( Никой не може да оправдае собственото си неправомерно 

поведение с незнанието на закона). 

                                                 
33 Пак там, с.131; 
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 Изключенията от принципа за влизане в сила са предвидени, от една 

страна, за нормативните актове, които регулират важни основни обществени 

отношения. Те съдържат и сложна регламентация, опознамането на която 

изисква повече време. Ето защо времето от обнародването им до влезането в 

сила продължава повече от три дни – по някога по няколко месеца. 

 От друга страна, с нормативните актове на МС или на отделните 

министри или ръководители на ведомства често се цели бърза уредба на 

нетрайни обществени отношения. Тук оперативността е от решаващо значение. 

 Закъснялото влизане в сила на едно постановление води до отпадане на 

необходимостта от регулиране на обществените отношения – то става понякога 

безпредметно. Ето защо този вид източници на правото влизат в сила от 

момента на тяхното обнародване. 

 Предвидените изключения задължително се отбелязват в преходните и 

заключителните разпорезби на обнародвания нормативен акт. 

 За да бъде обнародван един закон, е необходимо издаването на указ на 

президента, с който той постановява неговото отпечатване в Държавен вестник. 

Влиза в сила само закон, който е подпечатан с държавен печат и подписан от 

председателя на парламента. 

 От влизането в сила законът става задължителен спрямо тези, които са 

негови адресати. На практика законодателят все по – често регламентира 

условията за влизане в сила на закона, като или го съобразява с другите 

нормативни актове, необходими за неговото действие, или отлага датата на 

влизането в сила. 

 Законът действа – това означава, че поражда правни последици, т. е. 

всички юридически факти, които настъпват след неговото влизане в сила, са 

предмет на правното му регулиране. Отмяната на закона слага край на неговата 

задължителна сила и действие. Съществуват два начина за отмяна на отделна 

законова разпоредба или на целия акт. Първият начин се осъществява чрез 

изричната отмяна на действащата разпоредба с нова, съдържаща се в 

нормативен акт от същата или по – висша юридическа сила. Вторият начин 

представлява т. нар. мълчалива отмяна. Тя произтича от несъвместимостта на 

стария с новия закон и е винаги по – несигурна, тъй като при нея би следвало да 

се прибягва до тълкуване, в процеса на което се доказва невъзможността от 

примиряване на две  противоречиви разпоредби.  
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 Въпросът, дали отмяната на закон се извършва чрез неприлагане по 

нашето позитивно право, е решен отрицателно. Неприлагането на закона е само 

индикация, че той е несъвместим със съществуващите обществени отношения. 

По – нататък законодателят е този, който ще преценява неговата изрична 

отмяна. 

 

2. Действие на правните нормативни актове.  

 

а) Във времето. 

 По принцип правните нормативни актове действат в бъдеще, занапред (ex 

nune). Това е така, защото правните субекти трябва да мотивират поведението и 

постъпките си с оглед на действащото законодателство. Безразборното 

преуреждане на минали факти и отношения би довело до хаос в обществото, би 

нарушило елементарната справедливост, а познаването и спазването на законите 

от страна на правните субекти създават условия за нормална, стабилна и 

творческа дейност в стопанската, политическата, икономическата и духовната 

сфера на обществения живот. 

 Възниква въпросът: какво е действието на новия закон след влизането му 

в сила по отношение на заварените от него действия, факти или юридически 

ситуации, възникнали при действието на стария закон, но чиито последици 

продължават във времето? 

 По друг начин формулиран, въпросът е: може ли на новия закон да се 

придаде обратно ( ретроактивно) действие? 

 В литературата са дадени три възможни решения. Според Жан Луи 

Бержел може да се приеме, че новият закон се отнася напълно до заварениет 

действия, факти и ситуации; може, напротив, да не се прилага новият закон 

спрямо ситуации, които в момент се развиват; и накрая „може да се избере една 

междинна ситуация, която представлява подчиняване на стария закон на 

осъществените актове, факти или ситуации, а на новия- тези действия, които ще 

се осъществяват в бъдеще”.34 

                                                 
34 Пак там, с.144; 
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 Очевидно според първото решение на новия закон се придава обратно 

действие, при второто сме пред абсолютна липса на обратно действие на новия 

закон, а при третото сме изправени пред един компромис между първите две. 

 В нашата доктрина, законодателство и съдебна практика е установен 

принципът, съгласно който новият закон действа само занапред и се установява 

забрана за обратно действие. Принципът е изрично формулиран и 

законодателно установен в чл.14 от Закона за нормативните актове : „Чл.14 (1) 

Обратна силана нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с 

изрична разпоредба. 

 (2) Обратна сила на нормативен акт, издаден възоснова на друг 

нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на 

който той е издаден. 

 (3) Не може да се дава обратна сила на на разпоредби, които прадвиждат 

санкции, освен ако те са по – леки от отменените.” 

 От цитираната разпоредба се вижда, че по изключение на новия закон 

може да се придаде обратна сила. Без изрично да е посочено в какви случаи 

следва да се направи това, трябва да се приема, че е възможно само ако 

обществения интерес го налага.  

 Същността на обратното действие (ex nune) на закона е разкрита 

изключително точно и изчерпателно от Й. Фаденхехт: „Обратното правно 

действие на един закон може да означава само това, че под неговите правни 

норми трябва да се подведат и факти, извършени или настъпили преди 

влизането мму в сила, зада добият от него своята нова правна преценка, като се 

обезсилва или изменя правната преценка, която тия факти са добили от закона, 

при чието формално действие те са възникнали.”35  

 Въпросът за обратното действие на закона следва да се разглежда 

внимателно. От една страна, трябва да се има предвид критерият, който налага 

необходимостта му. Този критерий вече посочихме. От друга страна, то може да 

се наложи само по изключение в частноправната мотерия, но и от това 

изключение съществува изключение. В публичното право ретроактивно 

действие имат само разпоредбите, които предвиждат санкции, по – леки от 

отменените. 

                                                 
35 Пак там; 



28 
 

 Уреждането на обратното действие назакона се извършва в „преходните и 

заключителните” му разпоредби. „ Не може да има по принцип мълчаливо 

ретроактивно действие, извлечено от тълкуване на закона.”36  

 Съществуват най – общо два варианта на обратнодействие на провните 

нормативни актове. Едни имат обратно действие от определена дата в миналото 

насам към момента на влизане в сила на закона. Други разпростират своето 

действие от определена дата преди влизането им в сила нататък, т. е. от 

миналото към по – далечното минало. 

 

б) В пространството. 

 Позитивното право на всяка страна притежава задъллжителна сила в 

рамките на територията, на която е разположена. Всяко юридическо явление 

протича в пространството (върху определена повърхност на земята, във 

въздешното пространство, във водните басейни). 

 Условието за определяне на пространството, върху което действат 

правните нормативни актове, е установеният държавен 

суверенитет.”Суверенитетът, който се разпростира върху определена територия, 

ограничава правовия ред на страна до предмета на тази територия.”37 

 По изключение правните нормативни актове могат да действат извън 

територията на държавно установените граници на страната. Изключението е 

известно като институт на „екстериториалното действие”. То се отнася до 

териториите на посолствата, военни бази или обекти на международните 

организации. 

 Следователно географските граници на държавата не съвпадат с 

границите, в рамките на които се разпростира държавният суверенитет. Те са по 

– широки от географските граници на държавата и включват бреговата ивица, 

морската вода, определена от международното право, морските и въздушните 

плавателни съдове, които пътуват под български флаг, и т. н. 

 По принцип нормативните актове разпростират действието си спрямо 

цялата територия на държавата. Има обаче нормативни актове, които имат 

ограничено териориално действие. Нещо повече, някои актове, като например 

                                                 
36 Фаденхехт, Й., Българско гражданско право. Обща част, С. 1929, с.137; 
37 Traite de droit civil,с.334; 
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наредбите на местните органи на държавна власт и самоуправление, действат 

единствено на територията на съответната община. 

 

в) По отношение на лицата. 

 По принцип правните нормативни актове действат по отношение на 

всички правни субекти – индивидуаллни и колективни, които се намират на 

територията, спрямо които се разпростира държавният суверенитет. 

 Действието на законите може да се отнася до всички правни субекти. 

Понякога то се разпростира към определени правни субекти – адресати на 

конкретните  правни нормативни актове. 

 Във връзка с действието назаконите по отношение на лицата се поставя 

въпросътза отношението им към чуждестранните граждани, пребиваващи на 

територията на Република България По принцип всички те са длъжни да се 

съобразяват и да спазват разпоредбите на позитивното право на нашата 

държава. Противното е законно основание спрямо тях да се приложи санкцията 

на закона, т. е. да бъдат подведени под отговорност от нейните съдебни органи. 

 Изключение от този принцип се наблюдава спрямо определени категории 

лица, които се ползват с имунитет. 

 Имунитет например притежават някои категории дипломати. Спрямо тях 

не се налага юридическа отговорност. За извършените от тези лица 

правонарушения приемащата страна може да ги обяви за „persona non grata” и 

да ги експулсира извън пределите на държавата.  

 В република с ограничен имунитет разполагат президентът, членовете на 

Конституционния съд, депутатите и органите на съдебната власт. 

 

ІІІ. Юриспруденцията като източник на правото. 

 

В сраните, принадлежащи към Common Law, правната норма, произнесена и 

съдържаща се в едно съдебно решение, се установява по принцип за в бъдеще и 

се отнася както за самия съд или равнопоставени нему, така и за нискостоящите 

съдилища. Казва се, че издаденото решение представлява задължителен 

прецедент (binding precedent). Посочените съдилища трябва да се придържат 

към това, което е било решено (stare decisis). Впрочем самият прецедент може 
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да се определи като решение по конкретен казус, което служи за нормативна 

основа при решаване на сходни ( аналогични) казуси или житейски ситуации. 

 В различните страни, принадлежащи към англо – саксонската правна 

система, обаче този принцип се прилага различно. В Англия например 

прецедентите са включени в йерархична система, съставена от мястото на 

съдилищата, които ги приемат. В гражданската материя на върха се намира 

Камарата на лордовете (House of Lords), под нея Апелативния съд (Courts of 

Appeal) и накрая на първа степен са High Courts of Justice, които са 

юрисдикционни органи на Общото събрание в областта на гражданската 

материя, и Country Courts, които по принцип разглеждат дела, свързани с 

дребни нарушения. 

 При това всеки съд е свързан в своята правораздавателна дейност не само 

с прецедентите на висшестоящите съдилища, но и със собствените си предишни 

решения. Понякога обаче съдът може да се отрече от собствените си 

прецеденти, ако това му се стори необходимо. Всъщност във втория случай той 

остава да се придържа към юридическата логика, необходима за обосноваване 

на решението (ratio decidenti), като се изоставят принадлежащите към него 

обяснения, които дава съдията ( obiter dicta), дори когато последният се ползва 

с голям авторитет.38 

 В САЩ принципът stare decisis се  прилага доста предпазливо, бихме 

казали гъвкаво. 

 

ІV. Източници на международното право. 

 

Източниците на международното право съществуват обективно наред и 

независимо от източниците на вътрешното право на отделната държава. 

Различават се две основни групи източници на международното право: 

- източници на международното право, съдържащи се в международните 

договори; 

- източници на правото на Общността. 

 

 

                                                 
38 Бержел, Ж.Л. Цит. съч., с.161; 
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1. Международни договори. 

Международните договори от своя страна са източници на международното 

частно право и на международното публично право. 

 Международните договори се създават от отделни суверенни държави 

„чрез доброволно споразумяване” или придаване на „юридическа сила на 

обичая”.39 

Два основни проблема се поставят във връзка с международните договори като 

източник на правото. 

 На първо място това е въпросът за влизане в сила на международните 

договори. 

 Влизането в сила на международните договори в държавите, 

принадлежащи към континенталната правна система, включително и България, е 

подчинено на тяхната ратификация и обнародване. 

 Ратификацията се извършва само със закон, приет от Народното 

събрание. Този акт именно ангажира държавата в международен план. 

Обнародването на международния договор му придава юридическа сила. У нас 

тази материя се урежда в чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България: 

„Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, 

обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното 

право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното 

законодателство, които им противоречат.” 

 От цитираната разпоредба следва, че оббнародването на международните 

договори, ратифицирани преди това от Народното събрание, ги интегрира към 

вътрешното право. Нещо повече, те заемат важно място в йерархията на 

правните норми: по отношение на останалите норми тези, съдържащи се в 

международните договори, притежават (примат)предимство и следователно 

съдилищата са длъжни да прилагат тях, а не правните норми от вътрешното 

законодателство, които им противоречат. 

 По този начин се решава и вторият проблем във връзка с международните 

договори като източник на правото – този за тяхното прилагане. 

 Прилагането на международните договори, ратифицирани и обнародвани, 

следователно влезли в сила, се подчиняват на принципа за върховенството им 

                                                 
39 Traite de droit civil, с.443-444; 
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по отношение назакона. Този принцип означава още, че разпоредби на договори 

не могат да бъдат променяни, допълвани или отменяни чрез последващ закон, 

освен ако преди това те не са били денонсирани по съответния начин. 

 Дотук посочените международни договори се характеризират като нов 

ранг в йерархията на вътрешното право. 

 Съществуват обаче източници на международното право, които 

имплицитно се съдържат в международни споразумения и се формулират като 

принципи на международното право. Това са „общопризнатите норми на 

международното право”, на които трябва да съответстват законите на 

вътрешното право – аргумент от чл.149, ал.1, т.4, предложение последно от 

Конституцията на Република България. 

 

2. Източници на правото на Общността (европейско право).  

 

Източниците на правото на ощностите се разделят на писани и неписани.  

Сред писаните източници на първичното право най – важни са договорите.  

 Европейското право има за произход трите учредителни договора: този от 

Париж, влязъл в сила на 23 юли 1952г. и познат под наименованието 

„Европейско обединение за въглища и стомана (ЕДВС), и тези от Рим от 25 

март 1957г., създали Европейската икономическа общност (ЕИО) и ЕВРАТОМ – 

Европейската общност по атомна енергия. 

 Договорите обединяваха  шест страни – Франция, Федерална Германия, 

Белгия, Италия, Люксембург и Холандия. През 1973г. към тях се присъединяват 

Дания, Ирландия и Великобритания, през 1981г. – Гърция, а Испания и 

Португалия през 1986г. 

 През 1895г. към Европейския съюз се присъединяват  Австрия, 

Финландия и Швеция.  През 2004г – Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, 

Литва, Малта, Полша, Словения и Словакия.  

България, заедно с Румъния се присъединяват от 01.01.2007г., а през 2013 

се присъединява и Хърватия.   

 Трите учредителни договора за създаване на ЕОВС, ЕИО и ЕВРАТОМ, 

заедно с приложенията, допълненията и протоколите, както и Договорът за 

Европейският съюз , са първично право. Те съдържат разпоредби относно 
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целите, структурата на институциите и функционирането на ЕО, както и 

разпоредби относно икономическите отношения в Общността. 

 Правните актове, които институциите на ЕО приемат въз основа на 

договорите, представляват източниците на вторичното право. „Това са общи и 

абстрактни, конкретни и индивидуални, обвързващи и необвързващи актове, 

които са задължителни или за държавите членки, или за отделни граждани или 

пораждат едновременно задължения както за държавите членки, така и за 

отделните граждани.”40 

 Прилагането на правото на Общността се характеризира с прякото му 

действие във вътрешния правов ред. 

 От друга страна, договорите, сключени от ЕО с трети държави, я 

обвързват пряко, в качеството и на самостоятелен субект на правото. Освен това 

тези договори обвързвати нейните държави членки. 

 Интерес представлява съотноошението: международноправни източници 

– източници на правотона Общността. Установява се следната релация: в 

йерархията на правото на ЕО международноправните източници стоят по ранг 

под източниците на първичното право на ЕО, но имат по – висша сила от 

актовете на вторичното право.41 

 Действието на общото международно право, което включва както 

обичайното право, така и признатите общи принципи на правото, поражда 

действие по отношение на ЕО „в същия пълен обем, както и спрямо останалите 

субекти на международното право”42 

 Тук принципът е: правото на Общността дерогира диспозитивните норми 

на общото международно право, но „императивните разпоредби на 

международното право обвързват ЕО и заемат в йерархията на общностното 

право място, което е над актовете на първичното и вторичното право на ЕО43„ 

 Неписаните източници на правото могат да бъдат както първични, така и 

вторични. 

 Сред неписаните източници на правото можем да посочим обичайното 

право на ЕО и общите правни принципи. Предпоставка за създаването на 
                                                 
40 Ташев, Р. Цит.съч., с.57 и сл.; 
41 Цакер, Кр., Европейско право, С.,1998г., с.67 и сл.; 
42 Пак там, с.69; 
43 Пак там, с.70; 
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правния обичай е установената практика за трайното и еднообразно прилагане 

на дадено обичайно правило (usus continuus) със съзнанието за правната му 

задължителност (opinion iuris sive necessitates). 

 Общите правни принципи се извеждат и формулират имплицитно от 

нормите на справедливостта и правото. Особеното е, че принципите стават 

общи, ако се открият едновременно в правните системи на всички държави 

членки. Предназначението на общите правни принципи е предимно да се 

попълват празнотите в учредителните договори. 
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Въпроси за самостоятелна подготовка 

 

1. Определете групите правни системи на съвремеността съобразно 

основните източници на правото. 

2. Каква е тенденцията на развитието на източниците на правото в наши 

дни. Дайте примери. 

3. Открийте  разликата между източниците на международното право, 

съдържащи се в международните договори, и източниците на правото на 

общностите. 

4. Каква е връзката между влизане в сила и действие на на правния 

нормативен акт. 
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5. Посочете изключенията от принципа, съгласно който правните 

нормативни актове действат само занапред. На какво се основават тези 

изключения. 
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Глава  трета 

Обхват на правотворческата дейност 

 

§ 1. Правотворчество и правно регулиране.  

 
Една теория за правотворческата дейност предполага очертаване на няколко 

групи проблеми. 

 На първо място е необходимо да се анализират въпросите, свързани със 

същността на правното регулиране, което е материалната предпоставка на 

норматворчеството. В тади връзка основните моменти са: 

 Първо, изучаване на правното регулиране като специфичен юридически 

феномен, който включва предмета на правното регулиране, средствата на 

правното регулиране, специфичния механизам на праното регулиране. 

Второ, правотворческата дейност включва изработването и приемане на 

правнонормативни актове. Този процес включва изработването на 

законопроектите и приемането им от парламента. 

Трето, правотворческата дейност обхваща и всички въпроси, свързани с 

юридическата техника. 

Ще анализираме и изследваме преди всичко втората и третата част на 

правотворческата дейност на основата на законотворчеството. Анализът обаче 

би следвало да започне, от изложението на въпросите, свързани с правното 

регулиране, защото този проблем не е достатъчно обстойно изучаван и 

подробно изложен в правната ни литература. 

Нека започнем с по – общия проблем, свързан с характера и същността на 

правното регулиране, защото правотворчеството е в зависимост, произтича от 

характера и същината на правното регулиране. 

Правното регулиране е широкообхватен процис, свързан със специфично 

въздействие върху обществените отношения и обществените връзки, целящо 

тяхното усъвършенстване, защита, охрана и развитие в съответствие с 

определени обществени потребности и интереси.44 

                                                 
44 Алексеев, С. С., Теория права, Харьков, 1994, с.145.187; Несернянц, В.С., Философия права, М., 
1997,с.76-83; 
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Специфичното въздействие се осъществява чрез правото в качеството му 

на нормативен институционален регулатор. Според С.С.Алексеев своеобразието 

на правното регулиране, „първо, е такава разновидност на социалното 

регулиране, която има целенасочен, организиран по своята насоченост 

резултативен характер; второ, осъществява се с помощта на цялостна система от 

средства, реално изразяваща самата материя на правото като нормативно 

институционално образувание – регулатор.”45 

Пряко свързано с правотворческата дейност е изясняването както на 

резултативния характер на правното регулиране, така и анализирането на 

цялостната система от средства, с помощта на която то се осъществява. 

На първо място в тази връзка се поставя въпросът за характера на 

предмета на правнорегулиране.46  

Под предмет на правно регулиране се разбират разнообразните 

„обществени отношения, които обективно, по своята природа могат да се 

поддават на нормативно – организационно въздействие и в дадени социално – 

политически условия изискват таковавъздействие, осъществявано с помощта на 

юридически норми и всички други юридически средства, образуващи механизма 

на правно регулиране.”47 

Характерът и същността на обществените отношения и обществените 

връзки са предмет на авторовото изследване „Правни отношения и правни 

връзки”.48 Ето защо тек ще се задоволим само със засягане на по – общия 

проблем, посветен на материята, регулирана от правото и нейното значение за 

правотворческия процес. 

Правото е нормативно явление, което е разположено в областта на 

отношенията между човек и човек или между техни общности, изцяло 

подчинено на съществуващо организирано политически общество.  

За тези, които изготвят законопроектите, е от особено значение да 

осъзнават кои обществени отношения и обществени връзки подлежат на правно 

регулиране. Очевидно тук се изправят пред големия проблем относно характера 

на обществените отношения и връзки, които са предмет на правно регулиране. 

                                                 
45 Алексеев, С.С., Цит.  Съч., с.146; 
46 Витченко, А..М. 
47 Алексеев, С.С., Цит. Съч., с.146; 
48 Колев, Т., Правни отношения и правни връзки, Благиевград, 1997; 
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По друг начин поставен, въпросът звучи така: какви явления очертават кръга от 

обществени отношения и връзки, които трябва да бъдат правно уредени. 

Отговор на този въпрос може да се даде чрез метода на изключването. 

Необходимо е да елиминираме най – напред обществените отношения и връзки, 

които изобщо не подлежат на правна уредба. 

Това са „вътрешните актове”, т. е. психическите явления като например 

мисли, чувства, желания. Всички те са ситуирани вътре в самия човек, без да 

бъдат изразявани обективно чрез позитивно или негативно поведение. 

Разбира се, тези „вътрешни актове” не са неподвлестни на всяко правило. 

Правилата на разума например могат да регулират както „вътрешния”, така и 

„външния” живот на човека с един и същ интезитет и една и съща сила. 

„Мисли, желания, чувства могат да противоречат на разума така добре, 

както външното поведение и – най – малко – при нормалния човек съвестта 

няма повече нужда да съди намерения, отколкото постъпки”.49 

Някои външни актове са морално оправдани само ако са мотивирани от 

вътрешни правила. „Ако доброто намерение (finis operantis) не е  додтатъчно да 

изкупи един обективно лош акт, обективно добрият акт, обратно, може да бъде 

опорочен чрез зло намерение.”50 

Извън предмета на правно регулиране остават разнообразни обществени 

отношения, които по своята същност неподлежат на правна уредба. Всички те 

се регламентират от неюридически социални норми: политически, естетически, 

религиозни, корпоративни и т. н. Вярно е, че някои от тях след санкциониране 

от страна на държавата придобиват правен характер. 

На следващо място извън предмета на правно регулиране остават 

религиозните отношения. Те разкриват интимната, съкровена връзка на човека с 

Бога. В рамките на тези отношения се проявяват теологични добродетели като 

вяра, надежда, милосърдие. Сами по себе си те могат да се осъществяват ччрез 

институционални общности, регулирани от свои собствени религиозни норми. 

Във всички случаи държавата не притежава възможността да ги урежда с 

помощта на правни норми. Тя може да даде единствено законови граници 

относно реализиране на свободата и плурализма на вероизповеданията, като 

                                                 
49 Dabin,J., Цит. Съч., с.110 и сл.; 
50 Пак там, с.111; 
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предвиди правни последици както за жертвите, така и за посегателите на 

религиозна свобода.51 

Извън кръга на правното регулиране остават и задълженията на хората 

към самите себе си независимо от какъв характер са – дали е морален или 

паричен дълг. Защото двете качества на кредитор и на длъжник са 

несъвместими единствено в една фикция за „собствено счетоводство”52 

Сигурно е, че човек има своите морални задължения, чийто обект е 

самият той. Той е длъжен да се грижи за своето физическо и морално здраве. 

Всяка негова способност трябва да се развива както за негово, така и за доброто 

на неговите близки, и за това на даденото общество. От тази гледна точка човек 

не може да разполага абсолютно със себе си своите качества и заложби. По 

силата на собственото си предназначение той е длъже постоянно да ги развива и 

усъвършенства, без обаче това да е равно задължително или да е в корелативна 

връзка с нечие изискване, което да е съдържание на субективноправо. 

Във всички случаи чрез правото е невъзможно човек да се предпазва 

срещу себе си или срещу собственото си поведение. В този смисъл споделям 

мисълта на М. Михайлова, че зада има живот, трябва да се знае неговия смисъл 

– универсален и вечен, всекидневен и практически. „Да се улови общият, 

надиндивидуалния смисъл на фактите, случаите и лицата.”53 

Предназначението на правото се състои в изграждане на връзките и 

отношенията като обощени форми на взаимодействие между хората. 

Извън предметана правното регулиране остават следователно 

отношенията, предизвикани от вътрешни актове – задълженията към Бога и към 

самия себе си. 

По аргумент на противното следва, че правото регулира само отнашения 

и връзки между различни хора – директно или опосредствано – индиректно.  

Предстои да разгледаме какво се включва в предмета на правното 

регулиране. 

Вече посочихме една от най – разпространените дефиниции за предмета 

на правно регулиране. 

                                                 
51 Dabin,J., Цит. Съч., с.117; 
52 Пак там, с.119; 
53 Михайлова, М., Правото. Смисъл. Сянкя. Противоположности., С., 2001, с.18; 
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Предстои да се опитаме да изясним какви обществени отношения ( по 

своята природа) могат да се поддават на нормативно регулиране. 

Изходната ни позиция е, че правото е мислимо само като самостоятелен 

елемент от нормативната система на едно ортганизирано общество. „Най – 

перфектното и издигнато организирано общество върху вътрешен план е 

политическото общество”. Неговото предназзначение е да установи ред в 

обществените отношения към определен момент. Модерното политическо 

общество се проявява във формата на държава. Тя именно е обществената 

еманация, призвана да установи в човешките взаимоотношения една 

справедлива доза рационална унификация. Така обществото, самоорганизирайки 

се като държава, й възлага чрез правото да осигури и гарантира собственото си 

битие и благополучие! 

Оттук можем вече да определим кои обществени отношения се включват 

в предмета на правно регулиране. Очевидно това ще са тези форми на 

взаимодействия между социалните субекти, които имат за цел да осигурат и 

гарантират живота и неприкосновеността на отделния индивид и на обществото 

като цяло, както и да осигурят условия за тяхното свободно и безпрепятствено 

развитие и усъвършенстване чрез предоставяне на свободен достъп до блага от 

материален и духовен характер. 

 

§ 2. Правотворчество и структура на правната система. 
 

Правото вече хилядолетия оправдано се подразделя на два големи дяла – 

публично и частно.54 

 Според класическата дефиниция публичното право регулира отношенията 

на държавата с индивидите, а частното – отношенията на индивидите помежду 

им. 

 Упражняването на публичните дейноти е свързано със суверенитета на 

държавата, който е основно понятие на публичното право. Частната собственост 

и задоволяването на егоистичния интерес са съдържанието на частното право. 

Следователно публичното право се различава от частното право преди всичко 

по своята цел. Целта на публичното право е задоволяване на обществения 

                                                 
54 Gruce.F., Les Divisions du Droit, 1993,p.59; 
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интерес на нацията чрез организиране на публичните власти и служби. Частното 

право е насочено към осигуряване в максимална степен на индивидуалните 

интереси. 

 Противопоставянето е смекчено обаче чрез упражнявания контрол върху 

реализирането на индивидуалните права и по – точно благодарение на 

института на злоупотреба с права, който предполага да се вземат под внимание 

общите цели. С други думи, от гледна точка на предмета на правно регулиране 

публичното и частното право са непротивопоставими, както частният интерес 

не трябва да бъде осъществяван срещу общообществения. 

 По същество публичното право е императивно.55 То си служи с метода на 

субординация при регулиране на обществените отношения. Правните субекти 

не могат да дерогират неговите разпоредби. Обратно, те имат един – единствен 

вариант на поведение. Частното право остава за своите адресати много по – 

голям диапазон за действие. Те имат множество варианти за поведение, което 

произтича от диспозитивния метод на регулиране, с който то си служи. Методът 

на координация на частното право предоставя на правните субекти свобода на 

действие, която зависи от автономната им и независима воля. Ето защо нормите 

на частното право са гъвкави. Те задължават единствено при съвпадение между 

волите на участващитте в регулираните от частното право обществени 

отношения. Двата основни дяла на правото не са абсолютно противопоставими 

и от гледна точка на методите на регулиране, които те ползват. Трябва добре да 

се знае, че държавата се намесва все повече и по – често в договорните 

отношения чрез императивни норми. 

 Значителното развитие на икономическия и социален публичен ред 

намали в голяма степен индивидуалната свобода в отношенията между 

индивидите. Нещо повече – администрацията има възможността да наложи 

директно своята воля на частните интереси. Тя може да ввземе решения, които 

незабавно могат да се изпълнят. Вярно е, разбира се, че е възможно обжалване 

на такова решение. 

 Различията между частното и публичното право допълнително се 

нюансират, като се вземе предвид, че държавата не е единствен субект на 

публичното право. Наред с местните общности (общините, областите) 

                                                 
55 Traite du droit civil, Sous la direction de Jacques Ghestin, 1994,с.67-74; 
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съществуват множество публични учреждения, чиято дейност в момента в 

областта на индустрията и търговията се различава в незначителна степен от 

частните дружества. „Границата става почти незабележима, когато такива 

учрежденияучастват в консорциум заедно с частни дружества при създаване на 

филиали, върху които може да продължи да се осъществява публичен 

контрол”.56 

 Обратно, частни дружества осигуряват под формата на концесия 

управлението на публични услуги, като се подчиняват по този начин на режима 

на публичното право. 

 Посочените различия между двата основни дяла от структурата на 

правото, както и изтъкнатите нюанси, които от своя страна ги сближават, не 

изчерпват проблемите, свързани с предмета на правно регулиране от гледна 

точка на неговия обхват. 

 Така той се допълва в значителна степен от учението за отраслите в 

правото, което улеснява правната политика и свързаната с нея 

предпарламентарна и парламентарна законодателна дейност, както и с 

юридическата техника, използвана при строежа на правните нормативни актове 

и формулиране на техните структурно обособени части и отделни разпоредби. 

 Сега вече е възможно да задълбочем анализа на характера на отделен род 

обществени атношения – предмет направно регулиране от отделните отрасли. 

 По определение под правен отрасъл разбираме съвкупност от правни 

норми, които регулират еднородни обществени отношения с помощта на единен 

метод на правно регулиране. 

 С други думи, дошъл е моментат да определим по позитивен начин 

полето на материалната компетентност на правото. 

 Нека припомним, че първата цел на политическото общество ( държавата) 

е установен ред и хармония в обществените отношения в даден момент. Всички 

отношения между хората, извън тези, които са продукт на вътрешните актове, 

са зависими от правното регулиране. 

 Още повече, както сочи Фридрих Хайек, популярните термини „частно” и 

„публично” право могат да бъдат подвеждащи.57 Може да се създаде погрешно 

                                                 
56 Пак там, с. 69; 
57 Хайек, Фр.А. Право , законодателство и свобода, Том І”Правни норми и правов ред, С., 1996, С.152 – 
155; 
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впечатление, казва Хайек, че частното право служи само на благото на отделния 

индивид, а само публичното право – на общото благосъстояние. Всеки, който 

пристъпи към дейност, свързана с правното регулиране, трябва да знае, че в 

известна степен има изопачаване на изконното твърдение, според което само 

публичното право служи на общото благо, а частното право – на егоистичните 

интереси на индивидите. Съгласен съм с Хайек, за когото истината е, че 

публичното право изисква неговите адресати да служат съзнателно на 

обществения интерес, докато частното право позволява на индивидите да 

преследват съответните си цели и е насочено само към ограничаване на 

индивидуалните действия, в резултат на което те служат на общия интерес. 

 Нека припомним, че съществуват две основни форми на общуване в 

рамките на човешкото общество. До този извод достигнах в хода на изследване 

на правното отношение и на правната връзка. 

 Първата се състои в намиране на непосредствена връзка с друг индивид, 

притежаващ средствата за задоволяване на потребностите. Тя именно се 

осъществява в рамките на общественото отношение, което, регулирано от 

правото, се превръща в правно отношение. В този смисъл правното отношение е 

специфична правна форма на социално взаимодействие между правните субекти 

с цел задоволяване на законови интереси и достигане на блага от материален и 

духовен характер, предвидени в закон или друг източник на правото. 

 Втората основна форма на общуване в човешкото общество се състои в 

самостоятелно задоволяванена потребностите и интереса на индивида чрез 

собствено поведение. Тази форма на общуване аз нарекох обществена връзка, 

която регулирана от правото , се превръща в правна връзка. 

 Двете форми на общуване имат за съдържание фактически отношения и 

връзки, които се трансформират в правни отношения и правни връзки. Тази 

първоначална констатация се приписва на Савини: 

 „Всяко правно отношение се състои от два елемента: първо – една 

определена материя, т. е. самото отношение, второ – идеята на правото, което 

регулира това отношение. Първият може да бъде считан като материален 

елемент на правното отношение, като един прост факт; вторият- като пластичен 

елемент, този, който облагородява факта и му придава правна форма”58 

                                                 
58 Savigny. Traite du droit romain,1855-1856,с.324; 



44 
 

Фактическите отношения, които съществуват извън правото, се превръщат в 

правни отношения от момента, в който правото ги подчинява на своята власт, за 

да ги свърже с всички свои ефекти. 

 С други думи, правото, чрез съставящите го норми, предполага правно 

отношение или правна връзка, в която едната страна е титуляр на едно 

субективно право, а другата е носител на юридически задължения, независимо 

дали е индивидуално определена, както е в правното отношение, или е 

неперсонифицирана – както е при правната връзка. Във всички случаи 

юридическото задължение е корелатив на субективното право. 

 Оттук можем да определим правното отношение още като индивидуално 

определена непосредствена дейност на дееспособни правни субекти, чието 

съдържание е реалното им взаимодействие, реализиращо се под формата на 

съответстващи се относителни субективни права и юридически задължения. 

 Докато при правната връзка – като форма на реализация на абсолютни 

субективни права, поименно определен е само носителят на субективното 

право, специфичните правни форми на общуване – правните отношения и 

правните връзки  - имат за съдържание разнообразни обществени фактически 

отношения. Те обуславят разделеността на правната система на различни 

правни отрасли. 

 Правните отрасли съответстват на различните видове обществени 

отношения. Те всъщност са предмет и цел на правното регулиране. Всеки, който 

се занимава с правотворческа дейност, следва да е запознат с основните 

характеристики натипа обществени отношения, които ще подлежат направно 

регулиране. Оттук се извеждат и съществените цели, които си поставя 

нормотворецът. 

 Разбира се, това разделяне не нарушава цялостното понятие – 

„концепцията за правото трябва да съществува идентична по своето съдържание 

във всички области на юридическите дисциплини”.59 

 Въпреки това е необходимо да се знае, че хетерогенността на 

обществените отношения изисква метод на правно регулиране, който да се 

адаптира към особеностите на всяко едно от тях. 

                                                 
59 Dabin, J. ,Цит. Съч., с.135-136; 
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 Чрез метода на правно регулиране се въздейства върху волевото 

поведение на участниците в обществените отношения. Това поведение, чрез 

което само може да се осъществи стимулиране и принуда. 

 Структурата на правното регулиране се характеризира преди всичко чрез 

методите и способите на регулиране. 

 Под методи на правно регулиране следва да се разбират прийомите, 

средствата, чрез които се осъществява правно въздействие върху волята, а чрез 

нея – върху поведението на участниците в обществените отношения, които са 

предмет на правно регулиране. 

 В своето единство предметът на правно регулиране, разгледан съвместно 

с метода на правно регулиране, определя парадигматана правните отрасли. 

 Следователно всеки отрасъл на правото се характеризира със свой 

специфичен предмет и своеобразен метод на правно регулиране, които 

естествено изискват и съответен понятиен апарат. 

 Методите на правното регулиране като реални правни явления 

съществуват в рамките на правните отрасли. С други думи, всеки правен 

отрасъл се характеризира със собствени методи на правно регулиране.  

 В правната теория обаче се сочат някои първични, изходни методи на 

регулиране, които са основополагащи за двата дяла – частноправния и 

публичноправния, в рамките на които в последствие се изграждат специфични 

отраслови методи на правно регулиране.  

 Императивният и диспозитивният метод на правно регулиране определят 

главното в правния статус на субектите като участници в регулираните от 

правото обществени отношения и връзки. 

 Чрез императивния метод ( на субординация, на власт и подчинение) на 

правните субекти се предоставя един – единствен вариант за възможно 

поведение. Чрез него държавата осъществява своята власт (imperium), като 

налага на всички субекти пряко подчинение. Този основополагащ метод на 

правно регулиранее характерен за публичното право и неговите отрасли. 

 Чрез диспозитивния метод ( на координация, на равнопоставеност) на 

участниците в регулираните от правото обществени отношения и връзки се 

предоставят множество варианти за поведение и от тяхната автономна и 

свободна воля зависи кой от тях ще осъществят. Този метод осигурява 

предпоставки за активност и творческо правомерно поведение. 
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 В отраслитена правото преимуществено се използва един от посочените 

първични методи на правно регулиране. В зависимост от характера и от типа 

обществени отношения и връзки те се проявяват в различни варианти, съчетани 

със съответни способи на правно регулиране.60 

 Според С.С. Алексеев под способи на правно регулиране се разбират 

пътищата на юридическо въздействие, които се съдържат в правните норми. 

Според него основните способи на правното регулиране са : позволяването, 

забраняването и позитивното задължаване. 

 При позволяването на лицата се предоставят правни възможности за 

собствени активни действия; при позитивното задължаване лицата имат 

задължения за активно поведение; а при забраняването на правните субекти се 

възлагат задължения за пасивно поведение; т.е. те са длъжни да се въздържат от 

извършване на определени действия. 

 И така, типът правно регулиране, методите и способите за правно 

регулиране образуват отрасловите методи като основен елемент на отрасловата 

парадигма.  

 На основата на типовете правно регулиране, чрез комбинацията между 

различните методи и способи за правно регулиране на обществените отношения 

– предмет на правното регулиране, се конструират различни клонове ( отрасли) 

на правото. 

 Публичното право съдържа няколко по – важни отрасли. 

 Според това, дали се отнася за публично право, регулиращо отношения, 

които протичат вътре в самата държава, или регулира отношения между 

различни държави, се различават вътрешно публично право и международно 

публично право. 

 В рамките на вътрешното публично право по – важни отрасли са: 

 Конституционното право най – напред регулира структурата на 

държавните органи на основата на принципа на разделение на властите. Става 

дума за законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Тя определя 

тяхната компетентностчрез изчерпателно посочени правомощия. Впрочем, като 

че ли тъкмо този път обществени отношения като предметна регулиране заедно 

с метода на субординация оформят парадигмата на съвременния 

                                                 
60 За С.С. Алексеев термините „метод” и „способ” са близки по значение, понякога се употребяват като 
синоними; 
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конституционноправен отрасъл като принадлежащ към публичното право. Към 

нея с известни уговорки можем да включим икономическите свободи като 

свободата на мнение, религиозната свобода, свободата на сдружаване, 

свободата на пресата и т. н. Условието, при което включваме посочените 

свободи към конституционноправния отрасъл, е свързано с обстоятелството, 

доколко чрез тях се поставят ефективни граници на държавната власт. 

 Конституционният отрасъл, и с това приключва неговата парадигма като 

публичноправен отрасъл, съдържа още норми, които регулират участието на 

индивидите в упражняването на властите, по – точно нормите, които регулират 

правото на избор. 

 Следователно извън конституционноправния отрасъл като елемент на 

публичното право остава регулирането на обществените отношения и 

структури, съставящи гражданското общество. 

 В тази своя част конституцията отразява и гарантира всички естествени 

права на личността и нейните общности, естествените сдружения на личността, 

сведени до задълженията за самоограничаване на личността, правото на 

собственост, свързано непосредствено с пазарните отношения в гражданското 

общество. 61 „Частта на конституцията, която се отнася до гражданското 

общество, полага основите на частното право. Създаването на юридическите 

предпоставки за функционирането на свободно гражданско общество 

същевременно означава създаване на частно право.”62 

 От казаното до тук следва, че конституционният отрасъл е най – 

специфичният и комплексен клон на правото. Той поставя основите не само на 

публичното, но и на частното право. Неговото самостоятелно и важно значение 

се определя от факта, че част от неговите разпоредби регулират публични 

отношения с помощта на императивния метод на правно регулиране, който в 

наговото конституционно закрепване и проявление можем да формулираме по 

следния начин. На държавата, в лицето на нейните органи, и е разрешено 

единствено и само това, което изрично и изчерпателно е позволено в 

конституцията или в друг източник на  правото. Друга част от 

конституционните разпоредби принадлежат към частното право,  което си 

служи с диспозитивния метод на правно регулиране и се форматира така: на 

                                                 
61 Бойчев, Г. Правова държава., С., 2001,с.27 и сл.; 
62 Пак там, с. 128; 
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индивидите и на техните общности е разрешено всичко, което не е изрично 

забранено с конституцията или с друг източник на правото. 

Административното  право принадлежи към публичноправния дял от 

макроструктурата на правото. То регулира обществени отношения, свързани с 

осъществяване на управлението върху територията на една суверенна държава. 

Административното право регулира по – специално начините и 

средствата на действие на администрацията. 

Отнася се до публичните юридически лица, включително териториалните 

единици  на държавата, каквито са областите и общините, както и публичните 

предприятия. То регулира взаимодействието на други корпоративни общности с 

администрацията, като например национализирането компании. 

Административното право не на последно място регулира онези елементи 

от правния статус на гражданите, които изискват държавна намеса. Изобщо 

съвременното административно право има за цел да регулира държавното 

управление в интерес на всекиго.63 

Административният отрасъл регулира обществените отношения с 

помощта на метода на субординацията ( императивния метод). Може да се каже, 

че класическото проявление на този метод е именно в административното 

право. „Юридическата енергия постъпва на даден участък от правната 

действителност само от върха, от държавните органи, и съобразно това 

положение на субектите се характеризират отношенията на субординация, на 

прякото подчинение.”64 

В съответствие с метода на правно регулиране са и основните правни 

способи – задължаването и забраняването. 

Финансовото право обхваща общите разпоредби, регулиращи публичните 

финанси, включително съставянето на бюджета (теория на бюджета), 

обществените отношения, свързани с данъците и държавните дългове, и т. н. 

 Към публичното право принадлежи и международното публично 

право. Само по себе си то представлява самостоятелен дял от макроструктурата 

на правото. Международното публично право регулира най – общо отношенията 

между суверенни държави, както и между международни органи и организации. 

Най – важните норми на международното публично право са ситуирани в 

                                                 
63 Славова, М. Приниципи на административното право, С., 2002,С.27; 
64 Алексеев, С.С., Цит. Съч. С.156; 
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своеобразна световна конституция – Устава на Организацията на обединението 

нации. 

В международното публично право можем да обособим специфичен 

международен административноправен отрасъл – този на административното 

право. Съществуват правни норми например, които регулират пощенските 

комуникации, или да речем норми, чрез които се осъществява протекция на 

индустриалната собственост, или такива, които регламентират Международната 

организация на труда. Административноправен характер притежават и 

международните публичноправни норми, които регулират циркулацията на 

международните реки. На международно – административен правен режим са 

подчинени икономически и финансови организации като Международния 

валутен фонд, Организацията за иковномическо коопериране и развитие и т. н. 

Частното право също се подразделя на вътрешно частно и международно 

частно право. 

Към вътрешното право принадлежи на първо място гражданското право. 

Първоначално гражданското право е регулирало по глобален начин 

частния живот на хората и техните частни отношения. Постепенно от него се 

отделят все повече и повече клонове.  

Към гражданскоправния отрасъл принадлежат субективните право, които 

имат за обект материални блага. Най – важното субективно право от този род е 

правото на собственост. 

В рамките на този род се различават главни и акцесорни субективни пава. 

Първите съществуват самостоятелно, докато вторите са привързани към тях и 

спомагат за тяхното по – пълно реализиране. 

Към гражданското право принадлежат още субективните права, които 

имат за обект дейността на един субект, т. е. права на вземане ( правана 

кредитора). 

Този вид субективни права имат за обект по – специално личността на 

длъжника или най – малкото неговата активност. Всъщност субектът на правото 

на вземане има влъстта да изисква известна престация от друго лице. 

За разлика от субективните права, които имат за обект една вещ ( т. нар. 

вещни права), субективните права, които имат за обект дейност на друг субект ( 

облигационни  права), предоставят на своя титуляр възможност за контакт с 

длъжника, спрямо който упражнява своята власт. 
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Оттук и класическото разделение на субиктивните права на абсолютни и 

относителни. 

Към първите принадлежат основно вещните права, а към вторите – 

облигационните. 

Абсолютните не се отнасят към персонално определен субект. Те по – 

скоро се отнасят към всички останали, извън носителя на абсолютното 

субективно право. Тези права действат erga omnes (по отношение на всички). 

Обратно – относителните субективни права (in personam) са тези, които 

не противостоят на цялото общество или на неопределен кръг юридически 

задължени лица, а само на един или повече индивидуално определени субекти. 

От гледна точка на механизма на правно регулиране абсолютните 

субективни права се реализират извън правните отношения ( в рамките на 

правните връзки), а относителните субективни права се осъществяват в рамките 

на конкретните правни отношения.65 

Към гражданското право спадат и субективните права, които имат за 

обект нематериални произведения ( интелектуалниправа). 

Обектът на материалните субективни права може да се дефинира по 

негативен начин. Наистита този вид субективни права не са насочени нито към 

едно определено лице, нито пък се отнасят към едно нематериално благо ( вещ) 

или спрямо елементи от персоналността на самия правен субект. В този смисъл 

техният обект е нещо, което е некорпоративно (не телесно). Интелектуални 

субективни права са авторските и сродните им права на композитора, на 

артиста, на изобретателя върху неговото изобретение и т. н. 

Можем по – образно да се изразим като оприличим интелектуалните 

права на монопол на автора спрямо неговото произведение. Този монопол 

гарантира дължимото уважение към произведението, като предоставя 

единствено на автора му да го променя съобразно неговите концепции. 

Гражданското право обхваща и правни норми, които регулират 

обществените отношения и чрез личните права на субектите. Те имат 

следователно за обект самата личност на правния субект. Такива са личните 

имена, физическата цялост, честта ирепутацията му, интимността на частния 

                                                 
65 Относно природата на правните отношения и правните връзки вж. Колев, Т., Правни отношения и 
правни връзки., С. Юриспрес,2000;  
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живот и т. н. Вън от съмнение е, че личните права са неизменими от който и да 

било друг субект. 

Към гражданското право принадлежат и нормите, които регулират 

правосубектността на физическите и юридическите лица, както и 

регламентирането на различни видове договори като например договора за 

продажба, мандата или наема. 

Семейното право принадлежи също към гражданското право както в 

неговите извънпатримониални, така и в патримониалните му аспекти. То 

регулира брака и осиновяването, но регламентира и имуществените отношения 

между съпрузите и отношенията, свързани с наследствените права.  

Търговското право е друг отрасъл, който принадлежи към вътрешното 

частно право. То е съвкупност от правни норми, които регулират осъществяване 

на търговски сделки от търговци, или между тях самите, или с техни клиенти. 

Исторически търговското право е произлязло от гпажданското право. В 

известна степен то е зависимо от него. „За да се разберат неговите правила, 

трябва да се обърнем към основните принципи на гражданското право и по – 

специално на тези на облигациите и договорите”66 Разбира се, от своя страна 

търговското право обогатява непрекъснато общата теория на облигациите. 

Общоприето е, че към търговското право принадлежат морското и 

въздушното право. 

Самостоятелен отрасъл в рамките на вътрешното частно право е 

трудовото право. Най – общо то регулира всички частни форми на зависимия 

труд. Трудовото право се характеризира, за разлика от гражданското право, с 

намесата на държавата и със съществуването на колективни отношения. 

Независимо от тази специфика и подобно на търговското право трудовото право 

се основава на основните принципи на гражданското право по – точно на тези, 

свързани с договорите и облигациите, като на свой ред ги дообогатява със свои 

приноси. 

От трудовото право се отделя социално – осигурителното право. За 

отбелязване е, че днес то като че ли се приближава значително повече до 

административното право, тъй като се отнася вече единствено до подчинените 

работници. 

                                                 
66 Ripert, V., Traite elementaire du droit commercial, 13 eme edition,T І,1989; 
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Наказателното право заема особено масто в позитивното право на 

съвременните държави. То определя наказанията за извършени престъпления, 

които са от изключително важно значение за установения обществен ред. 

Особеното място на наказателното право в структурата на правото се определя 

от няколко обстоятелства. На  първо място чрез държавно установените и 

реализирани от държавата санкции. В този смисъл държавата чрез своята власт 

и авторитет гарантира и утвърждава наказателното раво, което ги рагламентира. 

Следователно от тази гледна точка то може да бъде класифицирано като 

отрасъл на публичното право. От друга страна обаче, наказателното право 

визира често нарушения, допуснати срещу частни лица, които впрочем 

разполагат със спецефечни правомощия за защита на своите права и законни 

интереси. С други думи, съществуват престъпления от частен характер, които се 

преследват по особен ( частен) ред, което от своя страна може да мотивира 

изследователя да причисли наказателното право към частноправния дял от 

структурата на правото. Чисто юридическите, както политическите и 

психологическите аспекти на особеното масто на наказателното право са 

предмет на друго изследване.67  

Важно място в правната система заемат процесуалните отрасли –

гражданско – процесуален, административно – процесуален, данъчно – 

осигурителен -процесуален, наказателно – процесуален. Наказателно – 

роцесуалното право трябва задължително да съдържа средства за защите на 

разследването като например предварително задържане, свобода на 

доказателствата и т. н. На следващо място наказателно – процесуалното право 

защитава обществото като цяло чрез специфичните способи за обжалване и т. н. 

От своя страна гражданско – процесуалното право дълго време е считано 

като обикновен клон на гражданското право. Мислило се е, че то е само отделна 

част, която регулира начините за осъществяване и защита на субективните 

граждански права чрез правосъдието. Всъщност доста често процесуалните 

права са трудно отделими от материалните. В подкрепа на това разбиране 

можем дапосочим учението за доказателствата и доказателствените средства 

или това за развода. 

                                                 
67 Guillien,V.R., Droit public et droit prive; 
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И гражданско – процесуалното, и наказателно – процесуалното 

притежават специфични черти, които ги приближават до публичната право. 

Става дума за организацията на съда и функционирането му като публична 

институция. 

Във всички случаи обаче осмислянето на гражданското и наказателното 

право изисква познание в областта на гражданско – процесуалното и 

наказателно – процесуалното право. По тази начин се достига до извода, 

процесуалните отрасли, за които стана дума, са „придружаващи” права.68 

Самата дейност по осъществяване направосъдие е акт на публичната( 

съдебната) власт. Тя се основавакакто на една организация на самата власт, така 

и на известни процедури за действие. 

Правосъдната дейност, следвайки определени форми, ограничени в строго 

фиксирани срокове и поверена на компетентни органи, завършва с разрешение 

на един конфликт или с прилагане (изпълнение) на общ нормативен и правен 

акт. 

Анализат на цялостната правосъдна дейност може да ни насочи към 

идеята, чи би могло да съществува единен, самостоятелен отрасъл на правото, 

наречен съдебно право. То би съдържало една съвкупност от норми, които да 

регламентират няколко групи от обществени отношения. 

На първо място предмет на правно регулиране на този трасъл са 

отношенията, свързани с организацията на дейността на съдията и съдилищата. 

На второ място – отношенията, свързани с разрешаване на гражданскоправните 

спорове – т. нар. граждански процес. 

На трето място – отношенията, в рамките на които се разрешават 

наказателни дела, т. нар. наказателен процес. 

Накрая – отношенията, чрез които се разрешават административни дела – 

административен процес. 

Всичко товани аргументира да отчетем достатъчно много общи черти и 

ринципи, зада говорим за един процес и единно процесуално право. Впрочем 

съдебното право, което включва организацията и процесуалната му дейност, се 

признава като самостоятелен отрасъл както в континентална Европа, така и в 

англо – саксонска правна система.  

                                                 
68 Berkaert,  H., Inntroduction a l etude du droit, Bruxelles, 1973, с.164 и сл.; 
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Достатъчно основания съществуват, за да говорим и за процесуално право 

на европейските общности.69 

Естествено е да се затрудним да причислим процесуалното право в 

координатната система, очертата от нейните основни оси – частното и 

публичното право. „За страните процесът е инструмент за задоволяване на 

частни права. За държавата обаче то е форма за реализиране на право.”70 

Ако се върнем към идеята за един процес и единно процесуално право 

като самостоятелен отрасъл, би било редно да посочим основните принципи, на 

които той се основава, а оттам и да очертаем някои негови видови различия. 

В тази връзка можем да посочим следните два основни принципа. 

Първият – процесуалното право ( независимо от разнообразното му 

проявление – наказателно, административно, гражданско), регулира съдебен 

спор между две страни. 

Вторият – процесуалното право е инструмент ( форма) за прилагане 

наматериалното право. 

Тези два основни принципа се доразвиват в други: законност на процеса, 

принцип на състезателното начало, процесуален формализъм, проявен като 

публичност на правосъдието и т. н. 

В рамките на единния процесуално – правен отрасъл можем да откроим 

две основни негови разновидности: обвинителен процес и следствен процес.71 

В обвинителния процес ( акузаторен), в който страните играят активна 

роля в събиране на доказателства и представянето им пред съда, съдията е 

пасивен арбитър без инициатива и при пълна неутралност. „Обвинителният 

процес съответства на диспозитивния принцип, според който страните са 

господари на процеса и са свободни да го започват и да го завършват, да 

очертаят предмета и да регламентират бързината.”72 Той именно в най – пълна 

степен се основава на принципите на гласността, на публичността и на 

състезателното начало.  

В следствения процес страните играят преимуществено пасивна роля при 

събиране на доказателства и тяхното представяне пред съда. Обратно – съдията 

има властта да ръководи разследването, много често срещу волята на страните. 
                                                 
69 Вж. Жан Булюи и Марио Дарман в „Процесуално право на европейските общности”. 
70 Бержел, Ж.Л. , Обща теория на правото. Благиевград, 1993, с.382; 
71 Пак там, 382 -383; 
72 Пак там,382; 
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Този процес съответства на императивното начало, като дори отнема 

възможността на страните да сложат неговия край. „Той изисква писмена, тайна 

и непротиворечива процедура, в която съдията оценява доказателствата според 

своето вътрешно убеждение.”73 

От тази гледна точка най – близко до обвинителния процес е 

гражданският. Но злоупотребите с правото, съзнателно забавяне на процеса ( 

шикания) го приближават ввсе повече до следствения.  

Класически следствен процес е административният, защото предмет на 

спора най – често е дейността на администрацията, която е в облагодетелствано 

положение спрямо частната страна. Ето защо съдията трябва да притежава 

достатъчно власт, за да заличи това изначално неравенство. 

Хибриден характер съобразно принадлежността му към един от двата 

процеса притежава наказателно – процесуалното право.  

Тук двете фази – на предварителното производство и на съдебното дирене 

– се основават на различни начала, които ги отнасят по – скоро към двата 

споменати вида процеси. Така например предварителното следствие или 

дознанието можем да отнесем към следствения, а съдебното производство – към 

обвинителния процес. 

В първата фаза следователят разполага с пълната инициатива при 

издирване, изземване, набавяне на доказателства. Във втората фаза дейността на 

съдията е състезателна, предимно публична и най – вече гласна. 

Международното частно право регулира граждански отношения с 

международен елемент. Преди всичко то определя принципите, които 

регламентират националността, различието между местен и чуждестранен 

гражданин и на тази основа определа правата напоследния върху територията на 

съответната страна – домакин. Не на последно място международното частно 

право регулира конфликтите между законите и юрисдикциите на държавите. 74 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Пак там, 384; 
74 Batiffol, V.H., P.Lagarde. Droir international prive, 1979; 
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§ 3. Възникване на правотворчеството. 
 

Позитивното право представлява сложна, комплексна система. Парадигмата на 

нейната структура, очертана от принципите, предмета и метода на правно 

регулиране вече разгледахме. 

Анализът ми ще продължи с изучаване на пинципите и методите на 

правотворчеството. Централният въпрос ще бъде как се структурира правото. С 

други думи, изложението ще следва логиката : от това, какво е правото като 

предпоставено явление, към изясняване на проблемите, свързани с това, как то 

се конструира ( създава). 

Правотворчеството е изключително сложна и комплексна дейност. Тя 

обхваща различни методи и способи, които можем да групираме най – общо в 

два вида, в зависимост от степента на участие в създаването на правото на 

съзнателна, а и планомерна, институционализирана човешка дейност. 

Когато съзнателната, планомерна и институционализирана човешка 

дейност играе незначителна роля – говорим за спонтанен процес на 

правотворчество. С други думи, „ отделните операции, чрез които се създава 

право, са съзнателни действия, обаче при тях отсъства съзнание за това, че те 

представляват сами по себе си цялостен резултат от тези действия, за това, че с 

тяхна помощ се създава именно право.75 

Разбира се, класически пример за спонтанно възникнало право е 

обичайното.76 Впрочем съдържащата се в обичайното право норма се създава 

непосредствено от обществото като цяло или от отделна социална група. 

Правното правило е израз на продължжително повтарящо се един и същ тип 

поведение при една и съща житейска ситуация. То се създава от общата и 

продължителна употреба от големи групи на обществото и представлява 

„спонтанен и неперсонифициран начин за формиране на правото.”77 

Но зада имаме правен обичай, той трябва да бъде санкциониран от 

държавата. Така че целият процес по създаване на правен обичай преминава 

през две фази.78 През първата обичаят възниква спонтанно, пряко от определена 

социална група или общност. Безспорно тази фаза обхваща един изключително 
                                                 
75 Лукич, Р., Методология права. Москва, 1981, с.216; 
76 La Coutume, an:  Recueils de la societe, Jean Bodin pour l histoire comparative des institutions , troisieme 
parbie.; 
77 Бержел, Ж.Л., Цит. Съч., с.69; 
78 Лукич, Р., Цит. Съч., с.217; 
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продължителен във времето период, през който преминава животът на 

множество поколения. От поколение на поколение се предава чувство на 

задължителност на определено поведение в рамките на една и съща, или 

подобна ситуация. Началото на тази фаза можем да отнесем към епохата на 

примитивните общества. През това време поведението на индивидите и на 

техните общества (род, племе и т. н.) е регулирано от обичая, който се основава 

на морални, религиозни принципи и традицията. От тази гледнаточка обичаят 

представлява една практика, която е разпространена и общоприета в определена 

среда. 

Понятието обичай в този смисъл съответства на формулираната от 

Петражицки дефиниция, основоположна за психологическата теория на правото. 

Според тази дефиниция, обичаят е една безсъзнателна кристализация на 

колективния социален опит. 

Спонтанно създаденият и съдържащ колективния социален опит обичай 

не съдържа правила, изразени във вербална форма.79 

В този смисъл – пише Хайек – „правилата съществуват и действат, без 

изрично да са известни на тези, които ги съблюдават, и това важи също за много 

от правилата, които направляват поведението на хората и така определят 

спонтанния социален ред.80 

В примитивните човешки общества формите на общуване между хората 

се осъществяват по навик, т. е. без формално определени правила. Нещо повече, 

тези правила се проявяват единствено ччрез тяхното съблюдаване. Така би 

следвало да разбираме мисълта на Хайек, според която „ човек...столетия и 

хилядолетия е съществувал без закони, които да „познава”, в смисъл да може да 

ги формулира изрично”81 

Съществуващият и спонтанно създаден обичай се трансформира в правен 

обичай в момента, в който обичайните правила придобият санкция, било 

мълчалива, било формална ( изрична) от страна на държавната власт. От този 

момент нататък не е трудно да разграничим обичая, възприеман като вид  

социална норма за поведение от обичайното право, чието спазване е или най – 

малкото би следвало да бъде осигурено ( гарантирано) от държавата. 

                                                 
79 Фридрих, А. Хайек, Правни норми и правов ред, с. 55 и сл.; 
80 Пак там, с.56; 
81 Пак там, с.56; 
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Разбира се, че самата трансформация на обичайните норми в правни 

правила продължава векове наред. През това време се наблюдава доста често 

тяхното едновременно съжителство. Обичаят и правото съществуват заедно 

дори в рамките на една и съща държава. Типичен премер е едновременното ( по 

едно и също време) прилаганена вендета и смъртното наказание, наложено и 

изпълнено от държавен орган. 

Краткият ни исторически обзор на възникването на обичая, 

съществуването като самостоятелна социална норма и трансформацията му в 

правно правило за поведение се нуждае от макар и беглото споменаване на 

ролята на съдилищата във фиксирането на обичайните норми в правни. 

Именно съдебната практика довежда до фиксацията на правните обичаи. 

Процесът на превръщането на обичая като вид социална норма в правни 

правила за поведение се извършва в рамките на съдопроизводството. На първо 

място самите спорещи страни трябвало да формелират валидни правни правила, 

върху които да изградят и защитават своите претенции. На второ място съдиите, 

на свое собствено основание, достигат до откриване на правото, „за да го 

превърнат в една сентенция, обявено от тях решение като справедливо”82 

По този начин съдебният акт е бил първото официално санкциониране на 

една норма на обичайното право. Разбира се, това правило имало първоначално 

индивидуален характер като се има предвид, че било издавано по повод на 

конкретен казус. 

Всъщност моментът, в който съдебният акт придобива силата на 

прецедент, е началният момент на появата на общите правни правила за 

поведение. 

Превръщането на обичая в обичайно право се херектеризира с наговата 

валидност, разпространена върху цялата територия на държавата. Оттук нататък 

не е трудно да се проследи и процесът на преминаване на обичайното право в 

писано право (закон). 

Нека припомним една основна тези, на която се основава 

правотворчеството: процесът и методът на правотворчеството зависят в най – 

голяма степен от това, кой създава правото. 

                                                 
82 La Coutume, с.11; 
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Правотворческата дейност на държавата е свързана преди всичко със 

създаване на правни норми, които отразяват съответните фактически 

обществени отношения. Впоследствие отново чрез същите тези правни норми 

правото им придава специфична правна форма – тази, която се изразява с 

помощта на категорията правно отношение. По този начин правните отношения 

са форма на социално проявените фактически отношения, които и съставляват 

тяхното съдържание. 

И така в заключение на казаното дотук нека направим няколко извода. 

Първо. Исторически дълго време е било необходимо за спонтанно 

създаване на обичай като регулатор на обществените отношения. 

Второ. Не по – малко време е било необходимо за трансформацията на 

обичая в правен обичай. Това се осъществява чрез санкциониращата дейност на 

държавата най – често посредством реализираното от  съдебните органи 

правосъдие. 

Трето. Санкционирането на обичая от страна на държавата се 

осъществява или във формата на прецедент, отнасящ се до всяка конкретна 

ситуация, или във формата на абстрактно санкциониране на ммножество и 

значими житейски ситуации.  

Четвърто. Втората форма на санкциониране на обичая дава началото на 

едно съзнателно и планирано провотворчество.  

 

§ 4. Правотворчески процес. 
 

Съзнателната и планомерна фоформа на правотворчеството обхваща два 

основни етапа: подготвителен и основен, който може да наречем законодателен 

процес в тесния смисъл на думата. Този втори етап е бил предмет на 

изключително многобройни задълбочени и всеобхватни научни и популярни 

изследвания и публикации. Ето защо на него ще се спрем фрагментарно и през 

призмата най – вече на проблемите, свързани с юридическата техника. 

В центъра на нашето внимание ще бъде анализът на подготвителния етап 

на правотворческия процес. Интересът ни към него се основава на важното 

значение, което той притежава с оглед най – вече на перфектното 

законотворчество в тесния смисъл на думата. 
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Състоянието на нормотворческата дейност у нас се определя преди 

всичко от връзките и отношенията, които съществуват между администрация – 

правителство и парламент. Негодуванието срещу лошото качество на 

законодателството съпътства неговото съществуване от момента на появата му. 

Основната причина за владеещото в законодателството злополучие се дължи на 

разразилата се неимоверно много нормотворческа дейност, включваща все 

повече и повече закони, както и непрекъснато течащото тяхно изменение. Това 

огромно количество нормативни актове предизвиква и криза в информираността 

за действащото право, а оттук и недоверие у гражданите относно утвърдения 

правов ред. Безспорно е, че друга последица от огромния брой  нормативни 

актове е ограничаване на свободата на и правата на правните субекти. 

Всичко това рефлектира от своя страна върху компетентните 

правотворчески органи. Злополучията в законодателството играят ролята за 

опити за опити за преструктуриране на държавните органи. Появяват се нови 

звена в регулиращата власт на държавата. Изравени сме пред омагьосан кръг – 

причинителите на хаос в законотворческата дейност (включително партии, 

лобита, профсъюзи и т. н., разбира се, и правителството и най – накрая самата 

държава) са не само потърпевши, но и крайно отегчени от този процес.  

Резултатът е идеологическото сриване и компрометиране на идеята за 

право и закон, като опита да се регулира чрез нови и нови закони само се 

изостря допълнително. По този начин се поставя спирачка на правотворческия 

процес, а тя води и до упадъка на самия правотворчески процес. 

Посоченото противоречие води до нефункционираща правотворческа 

дейност, а оттам съответно до отказ на държавата да постановява справедливо 

право, нещо, което от своя страна затруднява управленската дейност и 

обезкуражава магистратите. 

Изложеното противоречие в правотворческата дейност се дължи на 

множество социални, политически, икономически и често юридически причини. 

Бедата не се състои толкова много в прехода, който се осъществява у нас през 

последните двадесет и няколко години. Един от корените на некачествената 

правотворческа дейност се състои в непрекъснатото увеличаване и разрастване 

на компетенциите на държавата под предлог, че тя участва най – активно в 

реформата в страната и отговаря в най – висша степен за интеграционните 

процеси. 
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Към съществуващото изобилие от нормативни актове следва да се 

добавят и новите, които ще трябва да се приемат в нови сфери, които до 

момента са пренебрегвани в една или друга степен (ядрена енергетика, космос, 

виртуално пространство, генетика и т. н.). 

Обемът на правотворческата дейност дсе разраства и във връзка с 

членството ни в НАТО и ЕС. Трябва обаче да се примирим с увеличаващото се 

по количество и многообразие законодателство. 

И тук не може да не се съгласим със следната мисъл ”трябва да се 

примирим с идеята, че симбиозата между нормотворчеството и съвременната 

бюрокрация представлява същинска форма на управление в индустриалното 

общество.” 

С положителност съществува изход от негативното състояние на 

правотворческата дейност. Едно от направленията, по които той може да се 

търси, е ограничаване на изобилието от нормативни актове и за потискане на 

отрицателните последици. Но свеждането на всички усилия до решения в 

рамките на това само направление е истинска илюзия.  

Опитите за подобряване на нормотворческата дейност не бива да се 

свеждат единствено до количествено намаляване на закони и подзаконови 

нормативни актове. Крайно време е да се създаде законова институционална 

рамка по създаване на нормативни актове, като се стъпи на достиженията на 

родното ни законодателство (ЗНА и ППЗНА) и се предприемат мерки за 

неговото усъвършенстване, като се обхване не само процесът на подготовка и 

приемане назакони, но и се регулират процесите по единно създаване на 

подзаконови нормативни актове, както и на международните договори, страна 

по които е Република България. 

Но каквито и предложения да направим за подобряване на 

законодателството, се натъкваме на известна безисходица. Тя е резултат, поне у 

нас, на две съществени причини. 

На първо място нашето общество и държава са в преход. Започнал през 

1989 – 1990г., той все още продължава към изграждането на функционираща 

пазарна икономика и демократична правова държава. Всички тези промени се 

отразяват върху количеството и най – вече върху качеството на текущото ни 

законодателство. Причината за лошото състояние на законодателството е преди 

всичко регулиращата функция на държавата, която не съумя да го приведе за 
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кратки срокове в съответствие с Конституцията на Република България, приета 

от VІІВелико народно събрание през 1991г. От друга страна, по мое дълбоко 

убеждение, реформите у нас трябваше да завършат с приемането на 

конституцията, а не да започнат с ния. 

На второ място икономическото, научното и техническото развитие, 

въобще усложняването на социалния живот води също до значителна 

противоречивост у законодателя и върху законодателния процес. Върху тази 

противоречивост влизат новите институционални връзки и взаимоотношенията 

между парламента и правителството. Тук гравните проблеми са съсредоточени в 

конституционно определеното право на законодателна инициатива на 

правителството, което до голяма степен измества това на народните 

представители. Работата е там, че определяща роля в дейността на 

правителството, включително и в законодателната му инициатива, играят 

партиите и партийните лобита. „Следствие от това е, че въпреки 

обстоятелството, че законодател е парламентът в неговата колективност, т. е. в 

качеството му на колективна институция, овластена да гласува, на практика 

политическата власт за гласуване назаконите принадлежи на политическата 

партия или коалиция, която изразява и определя правителственото мнозинство, 

т. е. правителството.” 

Следователно правителството и поддържащото го парламентарно 

мнозинство са истинските носители на политическата власт. Оттук пък 

произтича изводът, че тази влъст определя и процедурата, и съдържанието на 

правотворческата дейност. 

Тази констатация, която, не можем да скрием, отразява реалното 

положение в законодателството, съдържа противоречие между теоретично 

изискваното и конституционно установеното и практическото му отрицание. 

Тя не убягва от критичния поглед на Владимир Петров.83 Според автора, 

от една страна, се е очертала негласна тенденция към по – широко използване 

на законовата форма дори и при регулиране на материи, които и от гледна точка 

на ЗНА и правната теория не спадат към основните обществени отношения и не 

се поддаватна трайна уредбе. Според Владимир Петров обяснението на такъв 

                                                 
83 Петров, Вл. Закон за устройството на територията., С. Сиби, 2002; 
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подход се търсел в стремежа да се „ повиши престижа на законодателството” 

чрез увеличаване броя на законите в сравнение с този на подзаконовите актове. 

Същевременно авторът открива и редица негативни страни- „ 

..внимателното селектиране на материята”, подлежаща на законово регулиране, 

която естествено захранваше огромната правотворческа дейност на 

Министерски съвет. Все повече се неглижират и тушират критичните оценки 

към нормативните актове, в които законовите норми обхващат подзаконова по 

своя характер материя.84 

Практиката на взаимно изземване на компетенции между законодателната 

и изпълнителната власт не е отличителна черта само но нашия преход, нито 

монопол на специфични дадености в нашата страна. 

Единодушно почти се изтъква през последните 30 години, че 

управлението на държавата не трябва да се възлага само на правителството и 

администрацията. Управлението безспорно влиза и в компетентността на 

парламента. По силата на конституционните му правомощия той участва във 

вземането на всички обществено – политически решения. Тзи теоретичен извод 

се допълва от схващането, че участието на парламента в управлението на 

държавата и обществото не е решаващо. „Парламентът създава предварителните 

условия както в областта на планирането, така и в сферата на нормотворческата 

процедура; опозицията се изолира и задължението за информирането и не се 

материализира, така че парламентът и правителството не се информират 

взаимно.”85 

Депутатите все повече се затрудняват да следят специализираната 

информация, която предшества нормотворческата дейност. Така 

правителствената бюрикрация заема главна позиция в подготовката на 

законодателния процес.  В действителност правителствената бюрикрация е 

много по – мобилна в сравнение с парламентаристите. Тя е в състояние в много 

по – голяма степен да осмисли и да се справи с всеки технологично – научен 

въпрос, прибягвайки до широк кръг експерти и научни дейци. Решаването на 

тези въпроси е предварително условие и предпоставка за правната им 

регламентация. В резултат на всичко това правителствената бюрокрация 

обсебва основната възможност за законодателна инициатива. 

                                                 
84 Пак там, с.18; 
85 Пак там, с.48; 
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Към аргументите на Владимир Петров относно разрастване броя на 

законодателните актове може да прибавим още един от екзистенциално 

значение. Става дума за самото развитие на съвременната държава и нейните 

социални и юридически функции. Увеличаването броя само на социалните 

функции, произтичащи от конституционно закрепената социална същност на 

даржавата, има за резултат нарастване на държавните дейности, чрез които те се 

осъществяват. Резултатът е нарастване на бюрокрацията и управление на 

бюрокрацията. От друга страна, непрекъснатото развитие на технологиите 

изисква бързо приспособяване, включително намиране на диференцирани 

решения. Като прибавим и задачите, които се прибавят във връзка с 

интеграционните процеси, с които е свързано нашето общество и държава, ще 

видим необходимостта от правното регулиране на повече обществени 

отношения, въпроси и проблеми. Ето това явление води до количествено 

разрастване на законите. 

И тук се натъкваме на едно явление, което можем да характеризираме 

като парадокс на регулиращата функция на правотворческата дейност. 

Целта на правото при демократичната правова и социална държава е 

постигане на благоденствие, прогрес, социално равенство и справедливост, 

както и социална сигурност. 

Нарастващото многообразие на неждаещата се от правно регулиране 

материя излиза извън обхвата на традиционните представи за правната система 

и нейната макро – и микроструктура. Но което е по – важното – то има за 

последица и ограничаване на свободата на гражданина, юридически закрепена с 

помощта на традиционните методи и принципи на правно регулиране. 

Парадоксът може да бъде описан по следния начин: доколкото цели 

конкретизацията и стабилността на павото, изобилието и усложняването на 

законите води до несигурност в правото.86 

Ето как можем и да го формулираме: целта за максимално постигане на 

правна регламентация на на нарастващото многообразие на нуждаещата се от 

правно регулиране обществена материя рискува да ограничи защитата на 

минимума свобода и права на гражданина. 

                                                 
86 Пак там, с.49; 
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Парадоксът максимум стабилност, водеща до минимум свобода, се 

решава като излезем извън класическото понятие за закона – мярка. Не е 

достатъчно да определим правовия закон като съдържащ обективно 

съществуващата и необходима равна мярка на свобода на личността, на нейните 

общности и на обществото като цяло. Не е достатъчно да мислим за закона 

единствено като средство за противодействие срещу кризи, причинени от 

посегателство срещу общото благо. Законът трябва все повече да се превръща в 

проект, който цели предотвратяване на кризите. Той се представя все повече 

като средство, чрез което държавата да оформя бъдещото развитие на 

обществото. 

„Класическото схващане на закона като абстрактно и всеобщо правило 

губи практическата си стойност и отстъпва мястото си на новото схващане, 

което придобива законът проект, който осигурява твърде конкретните ( и като 

последица – твърде лесно променящи се) правителствени варианти.”87 

Ако се вгледаме в действителната демократична политическа система на 

съвременността, неминуемо ще открием едно преобразяване на закона – от 

всеобщо и абстрактно формулирана мяра – към инструмент дза действие на 

правителството, което от своя страна е еманация на едно политическо тяло. 

Така законът функционира в две направления: като инструмент на 

обществото за бъдещо оформяне на държавата и като инструмент за изразяване 

на правителствена политика. Тези две направления не се отричат непременно, 

но не се и развиват безпрепятствено. 

Наблюденията върху законодателната дейност у нас ни навеждат на 

извода, че формулирането на закона се прави предимно от правителството като 

субект на законодателна инициатива, впрочем единственият освен народните 

представители. Проблемът се състои в обстоятелството, че то се отделя така или 

иначе от политическото тяло, което го е създало, и същевременно се снабдява 

със сравнително добре осигурена правителствена бюрикрация. Това е 

продиктувано и от факта, че партиите и депутатите се осведомяват трудно, 

недостатъчно за предлаганиязаконопроект. Да не говорим, че е изключително 

трудно вникването в смисъла и съдържанието на законопроекта, което прави 

твърде често и невъзможно формулирането и предлагането на алтернативен 

                                                 
87 Пак там, с.50; 
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вариант, още повече, че те са лишени от скъпо сруващата бюрикратична 

машина. 

И тук се натъкваме на още един проблем, произтичащ от формулирания 

парадокс. Предлаганият от правителството законопроект  достачесто е под 

влиянието на лобистки групи, които се стремят чрез него да удовлетворят 

определени техни интереси. Тук парадоксалнотопротиворечие настъпва, както е 

у нас все още, от липсата на законоустановени правила за лобиране и от липсата 

на какъвто и да е публичен контрол върху подготовката на бъдещия нормативен 

акт. Резултатът е войнстващо недоверие в законопроекта, внесен в парламента, 

не само от представителите на опозицията, но и от тези на мнозинството. По 

този начин пък се подкопава най – вече доверието на обществото към 

парламента. 

Тук можем да направим генерален извод,  че законодателната инициатива 

на народните представители по същество е тотално ограничена от тази на 

правителството. Изключително често законопроектът се предопределя от 

мъгляви процедури и механизми, невидими с просто око фактори и субекти, 

които съставляват тялото на т. нар. нетипичен законодател. Така „парламентът 

се влияе, без да влияе, законодателства и завършва законодателната процедура, 

без да господства.” 

По този начин се измества въобще центърът на законодателната дейност. 

Парламентът се превръще от господстващ законодател в резоньор на работатана 

правителствената бюрокрация. Създават се проблеми, свързани с крехко 

легитимиране на правителствената политическа инициатива. Всеки парламент е 

обезоръжен от своето правителсто, всеки следващ се чувства задължен да воюва 

срещу предишната политическа сила. Оттук следват многобройните изменения, 

допълнения и отмени на разпоредби на законодателни актове. 

Тези противоречия, така или иначе неизбежни за плуралистичната 

политическа система, фокусират вниманието към многобройни проблеми, които 

могат да се обединят около изследване дейността на нетипичния законодател. 
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1. Очертайте парадигмата на частното и публичното право. Дайте 

примери за промяната на парадигмата им. Кой е критерият за 

преминаване на норми от частното право към публичното право и 

обратно. 

2. Какви са връзките и взаимоотношенията между дял – отрасъл – 

институт на правото. 

3. Защо е възможно един и същ институт на правото да принадлежи към 

различни правни отрасли и дори дялове. 
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Глава четвърта 

Правна норма 
 

 

§ 1. Понятие за правна норма. 
 

Правото е система от правни норми, които регулират обществените отношения. 

Правната норма е основно средство, с помощта на което се въздейства върху 

поведението на участниците в обществените отношения. Следователно правната 

норма съдържа предписание относно организацията на обществените 

отношения. 

 

1. От формалния характер на правото и от неговата институционална  

същност следва, че правната норма съдържа преди всичко едно държавно – 

властническо предписание.  

  

Предписанието е модел, мащаб на поведение. Етимологията на думата 

норма подсказва това (norma – от лат. правило, модел, мащаб, мяра). Това 

предписание съдържа заповед и властта тя да бъде наложена на адресатите на 

нормата. 

 Правната норма се формулира и придобива институционален израз чрез 

компетентни държавни органи. Оттук следва, че най – важната черта на 

правната норма е нейният държавно – властнически характер. 

 Държавата удтановява или санкционера правната норма. Установяването 

на правната норма е свързано с прякото правотворчество от държавата. То се 

извършва от оправомощени държавни органи. Народното събрание например 

приема законови разпоредби, Министерсссски съвет издава подзаконови акнове, 

съдържащи правни норми. 

 Разбира се, установяването на правната норма се извършва от държавата, 

но следва да се има предвид, че тя зависи от реалните потребности на 

обществото. В случая държавата само формулира юридически съответните 

предписания. В този ред на мисли установяването на правното предписание е 

свързано с единството и взаимодействието между държава и право. 
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 Санкционирането е свързано с одобряване от страна на държавата на 

предписание, което е съществувало като друг вид социално правило – най – 

често морално, религиозно или друго. В този случай се говори за вторично ( 

непряко) правотворчество от страна на държавата. 

 

2. Държавновластническото предписание, което основното съдържание на  

правната норма, е формулирано като правило за поведение. Правилата за 

поведение е мащаб, образец, еталон за поведението на хората и техните 

общности. То изразява нормативността на правото изобщо. Тук се има предвид 

социалото значение на тази дума – нормалност, социална оправданост на 

поведението.88 

 Правилото за поведение т своя страна притежава редица качествени 

характеристики. Ето някои от тях: 

 а) Правилото за поведение е общо. То е общо поради две причини. 

Първата причина се състои в обстоятелството, че то се отнася до всички 

идентични житейски ситуации, факти, обстоятелства и сътояния. Втората се 

състои във факта, че то се отнася до всички адресати на правната норма, които 

притежават общи признаци: пол, възраст, професия, функция и т. н. 

 б) Правилото за поведение е абстрактно формулирано. Това е така, 

защото адресатите на павните норми се определят по техните родови и видови 

признаци, а не по техните индивидуални п ризнаци. 

 По тази причина някои автори характеризират правилато за поведение 

като имащо неперсонифициран характер. Абстрактният характер на правните 

норми демонстрира мощта, дълбочината и социалната същност на нормативния 

начин на ръководство на обществото; именно във възможността за обхващане с 

общо и задължително правило за поведение се крие регулативното функция на 

правото.89 

 Абстрактността на правилата за поведение е резултат от изразяване на 

обобщеността на нормативните решения. Следователно абстрактният характер 

на правилото за поведение е логическо продължение на обобщеността му. Тези 

две качества са близки, но не бива да се смесват. Правилото за поведение се 

отнася до всички негови адресати, които са абстрактно определени. 

                                                 
88 Алексиев, С., Обща теория на правото, ІІ том, с., 1985,с.27; 
89 Пак там, с.28; 
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 Безспорно всяко правило за поведение, макар и общо, и абстрактно, е 

предназначено да се реализира от индивидуално определено лице. Общото и 

абстрактно правило за поведение се превръща в конкретно поведение на 

индивидуално определено лице – негов адресат. Тази трансформация се 

извършва в процеса на реализиране и прилагане на правните норми, който е 

елемент от механизма на правно регулиране. 

 „Общите и абстрактни норми са предназначени да се прилагат към 

неопределен брой правни отношения и лица всеки път, когато са налице 

условията на ситуациите, които те регулират.”90 Това ги различава от 

индивидуалните предписания, които регулират само една- единствена правна 

ситуация и „ техният ефект е ограничен до една или няколко определени 

личности.”91 

 в) Правилото за поведение, съдържащо се в правната норма, е 

перманентно, т. е. то действа постоянно във времмето. 

 Самото смислово значение на термина „правило” означава, че то се 

реализира постоянно във времето за разлика от индивидуалните актове на 

правоприлагане. Постоянното действие на правилото за поведение не означава 

обаче безкрайно действие. 

 Действието на правното правило се преустановява единствено ччрез 

неговата отмяна. 

 Има два начина за отмяна на правната норма. 

 Първият се нарича изрична отмяна. Изричната отмяна се състои в 

преустановяване действието на правилото за поведение чрез нова норма, която 

притежава същата ( равна) или по – висша юридическа сила в сравнение с 

отменената. Този начин е възприет от нашето законодателство, доктрината и 

съдебната практика. 

 Вторият начин се нарича мълчалива отмяна. Тя произтича от 

несъвместивостта на старата и новата правна норма. Този начин е по – 

несигурен и до него би следвало дасе прибегне след тълкуване на правните 

норми, в процеса на което се доказва невъзможността от прмиряване на две 

противоречащи се правила за поведение. С други думи, вторият начин за отмяна 

на правните норми е свързан с неприлагането им. В нашето законодателство, 

                                                 
90 Бержел, Ж.Л. Обща теория на правото. Благоевград, 1993, с.49; 
91 Пак там, с.49 
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както вече имах възможност да обърна внимание, той е забранен. 

Неприлагането на правната норма е само индикация, че тя е несъвместима с 

друга правна норма, която отразява по – адекватно съществуващите обществени 

отношения. По – нататък законодателят е този, който преценява и 

провъзгласява изричната и отмяна. Тук действа принципът за „ вечността на 

закона, която е негово предназначение”, което означава, че действието на 

правните норми не може да се преустанови.  

 г) Правилото за поведение има задължителен характер. 

 Подчиняването на правилото за поведение не е условно. Правилата за 

поведение не ще постигне целите си, ако прилагането му зависеше от добрата 

воля на някого. То съдържа един категоричен императив, който се стои от две 

части. 

- условията, при наличието на които адресатът на правната норма би  

действал по определен начин; 

- решението, т. е. самото поведение, което се следва при наличието на  

определени условия. 

 „Въпреки, че това логическо разчленяване не е винаги изчерпателно, то е 

съществено: от момента, в който условията за прилагане на правилото са 

налице, решението се налага на неговите адресати безусловно.”92 

 Казаното не влиза в противоречие с диспозитивния метод на правно 

регулиране, който използва частното право. Задължителния характер на 

правилото за поведение не е поставен във функционална зависимост от начина 

на неговото реализиране. Ако след навършване на 18 години мога и да не 

гласувам, не означава, че при реализиране на това мое активно избирателно 

право не съм длъжен да спазвам всички изисквания на Избирателния закон. 

 От мен зависи дали да сключа договор за продажба с друг търговец, което 

означава, че при всички случаи съм длъжен да заплатя цената на вещта, която 

купувам. Това правило е при всички договори за продажба.  

 д) Правилото за поведение се формулира чрез предоставяне на 

субективни права и възлагане на юридически задължения на неговите 

адресати. 

                                                 
92 Cerexhe, E., Introduction au l etud du droit. Bruxelles, Buyant,1992,с.274; 
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 Всяко правило за поведение се формулира като корелативна връзка между 

възможност за определено поведение и дължимо поведение. С други думи, 

правилото за поведение има две съставни части – субективно право и 

юридическо задължение. Зависимостта между тях може да се изрази чрез 

принципа: няма право без задължение, както и обратното. 

 Регулирайки обществените отношения, правилото за поведение 

предоставя на едната страна известна възможност да задоволи свой интерес, 

достигайки до определено благо ( субективно право), и възлага на другата 

страна дължимо съдействие и въздържаност от каквото и да е поведение. 

 е) Правилото за поведение се гарантира чрез принудителната сила на 

държавата. 

 Правилото за поведение е предназначено да организира и регулира 

отношенията между индивидите, живеещи в дадено общество. Оттук следва, че 

трябва да се осигури неговото спазване, изпълнение и използване дори и от 

тези, които не се присъединят в пълна степен към неговите изисквания. 

Заплахата от възможно налагане на санкция безспорно би въздържала всеки, 

който би нарушил изискванията на правилното поведение. 

 Санкцията се херектеризира с факта, че е възможно да се наложи със 

сила. Тази сила, използвана от държавата, също е правно уредена. 

 Разбира се, не трябва да се смесват двете понятия принуда и санкция. 

 Преди всичко всяко правило за поведение ( не само правното) е 

придружено от санкция. При неправните правила за поведение санкцията се 

състои в силата на общественото мнение, в силата на угризенията на 

собствената ни съвест ( както е при моралните норми). При корпоративните 

правила за поведение ( например при организационно – политическите норми) 

възможна санкция е изключване от съответната политическа партия. 

Следователно при тези норми въобще не става дума за държавно реализирана 

принуда. 

 От друга страна, в самото право съществуват истински санкции, без да 

отговарят напълно на понятието „принуда”. Такива са например компенсацията 

за неизпълнени задължения; разводът, като санкция за неспазване на 
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необходими задължения, произтичащи от брака; обявяване на нищожността на 

един юридически акт поради несъответствието му със закона и др.93 

 Правното правило за поведение обаче единствено и в най – голяма степен 

може да бъде гарантирано чрез силата на държавната принуда. По това правната 

норма най – вече се различава от другите социални норми. 

 Прибягването до принуда гарантира ефикаснодтта на санкцията, а чрез 

нея и на правното правило за поведение. Именно поради особеното значение, 

което има принудата за правилото за поведение, тя е запазен  монопол на 

държавата. Така например кредиторът не може да раздаде правосъдие на самия 

себе си. 

 Правната максима „никойне може да раздава правосъдие засебе си” 

познава известни изключения. Това са случаите при „неизбежна отбрана” и 

„крайна необходимост”. Двата правни института регулират възможността 

дадена личност самостоятелно, при определени условия, да защити своите и 

чуждите субективни права и законови интереси от неправомерно посегателство.  

 

 

§ 2. Структура на правната норма. 

 
Макар, че правната норма е крайният елемент от микроструктурата на правото, 

тя притежава сложен строеж. В правната наука добре е разработена логическо – 

юридическата структура на правната норма. Разкриването на елементите на 

посочената структура има огромно практическо приложение и значение, 

свързано с механизма направно регулиране.  

Всъщност механизмът на правно регулиране в снет вид се съдържа в 

логическо – юридическата структура на правната норма. 

 В следващото изложение структурата на правната норма ще се разгледа 

през призмата на две гледни точки: като структура на логическата норма и като 

проекция на механизма на правно регулиране.  

 

 

 

                                                 
93 По – подробно за разликата между санкция и принуда вж. Dabin,J. Theorie generale du droit, 51-52; 
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1. Структура на логическата норма. 

 

„Логическата норма представлява разкривано по логически път общо  

правило, което въплъщава органичните връзки между нормативните 

предписания и притежава пълен комплект от свойства, разкриващи тяхната 

държавновластна, регулативна природа.”94 

 Логическата норма се разкрива по логически път. Тя обаче не е 

изкуствено или произволно конструирано съждение. Логическата норма 

притежава съответна структура, чиито елементи са: хипотеза, диспозиция и 

санкция. Тези три елемента обаче далеч невинаги се ситуират в текста на 

нормативния акт. Работата е там, че класическото разположение на хипотезата, 

диспозицията и санкцията почти не се среща в текста, който изразява правната 

норма. Една от причините структурата на правната норма да се нарича 

логическа е обстоятелството, че почти винаги трите елемента се извеждат по 

логически път ( умозрително). Следователно елементите на структурата 

направната норма са нейни атрибути ( неотменими свойства). И във всички 

случаи, когато сме изправени пред необходимостта да пиведем в съответствие 

собственото ни поведение с това, съдържащо се в общозадължителното правило 

за поведение, трябва да разкрием в нормативните текстове преките структурни 

елементи. 

 Логиката, на която се подчинява конструирането на правната норма, се 

подчинява на намиране на решение относно определено поведение или 

състояние въз основа на някакво условие. 

 Логическото построение изглежда така: 

- Хипотеза: Ако съм сключил договор за продажба; 

- Диспозиция: Аз съм длъженда заплатя цена ( ако съм купувач); Аз съм  

длъжен да предам вещта в състояние, годно за обикновената и употреба (ако 

съм продавач). 

 За да приведа в съответствие собственото си поведение с 

общозадължителното правило за поведение, е необходима логическа операция, 

„включваща анализ и систез, за да може, разглеждайки редица фрагменти на 

                                                 
94 Алексиев, С., Цит. Съч., с.36; 
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текста, от няколко предписания да се образува логическа норма, да се види 

тя.”95 

 Елементите на логическо – юридическата структура на правната норма 

разкриват връзката между нормативните предписания, които почти винаги са 

разположени в различни текстове (членове) от нормативния текст. 

 Правното предписание е конструирано от правилото”ако...то...”. 

Логическата структура на правната норма съдържа отразени в себе си правни 

явления, които са свързани  помежду си по подобие на посоченото правило. 

 

Хипотезата посочва условията, т.е. фактите, обстоятелствата, 

състоянията, при проявлението на които настъпват 

предвидените правни последици. 

 

Диспозицията съдържа юридическите последици, които 

настъпват при условие, че са проявени предвидените в хипотезата 

факти, обстоятелства, състояния. 

  

Посочените два структурни елемента разкриват правомерното реализиране 

на правното предписание. Често пъти обаче, лицата осъществяват неправомерно 

поведение, което не съответства на предвидените в диспозицията последици. В 

тези случаи влиза в действие третият елемент от логичаската структура на 

правната норма – санкцията. Тя съдържа държавно – принудителните мерки, 

които се прилаган от компетентни държавни органи спрявмо правонарушителя. 

 По този начин елементите на логическо – юридическата структура на 

правната норма условно могат да се разполагат по следната схема:  

„Ако...(хипотеза), то....(диспозиция), в противен случай ....(санкция). 

 

2. Логическата структура на правната норма като проекция на  

механизма на правно регулиране. 

 

Ще започнем настоящото изложение с едно уточнение. Механизма на правното 

регулиране само условно можем да представим в снет вид ( като проекция) в 

                                                 
95 Пак там, с.1; 
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логическата структура на правната норма. В него се включват още много 

явления, които не могат да се открият като отражение в елементите на правната 

норма. 

 Освен това далеч не всички правни норми (като видово лазнообразие) 

притежават структурата, която описахме по – горе, с трите нейни елемента. 

Както ще видим по – нататък, съществуват разнообразни правни норми, на 

които не можем да открием триелементна структура. С други думи, логическо – 

юридическата структура не е универсална структура на всички видове правни 

норми. Така например, съществуват норми принципи, дефинитивни норми, 

които съдържат легални определения, и т. н., които по силата на своето 

предназначение и същност не могат да притежават стректурата, която 

притежават регулативните правни норми. 

 Освен това в правната литература съществува схващане, според което на 

критика се подлага триелементната структура въобще на регулативната правна 

норма. В интерес на обективността на излагане на учебния материал сме 

длъжни да посочим аргументите против тричленната структура на правната 

норма. В полза на нуждите на настоящия учебник обаче ще се задоволим с 

кратък цитат от труда на С. Алексиев, в който в най – сбита форма се излагат 

доводите против триелементната структура на правната норма: 

 „Авторите, които ограничават анализа на структуратана нормата с 

тричленна схема, не забелязват, че при този подход изчезва живата тъкан на 

правото, неговата реалност, отличаваща се с единства на форма и съдържание. 

Изчезват и, което е изключително важно в практическо значение – тънкостите, 

детайлите, нюансите на регулирането, които са толкова същаствени за 

юридическото опосредяване на обществените отношения, за решаване на 

юридически дела на практика.”96  

 Очевидно цитираните мисли са насочени против схематичността на 

излагане на структурата на правната норма. Аргументите впрочем, които се 

сочат, се отнасят до всяка схема, която се опитва да обясни сложните 

обществениявления, към които без съмнение принадлежи правната норма. 

                                                 
96 Пак там, с.55; 
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 Същевременно не можем да отминем факта, че знанието, което се добива 

чрез предлаганата схема, е задоволително с оглед въвеждането на читателя в 

много сложната материя, свързана с правната действителност. И така: 

 

Логическо – юридическата структура на правната норма е 

условие за анализа на механизмана правно регулиране, защото 

нейните елементи отразяват правни явления, кото можем да 

характеризираме и като елементи на този механизам. 

 

Под механизам на правно регулиране най – общо разбираме 

система от правни средтва, с помощта на които се извършва 

специфично въздействие върху съзнанието и волята на 

индивидите, а оттук – регулиращо въздействие и на 

обществените отношения.  

 

Сред средствата, които се включват в механизма на правното регулиране, 

могат  да се обособят три групи: специално юридически, психологически и 

социални.97 В действителност с оглед на нуждите на изложението нас ни 

интересува в момента единствено специално юридическият инструментариум. 

В рамките на специалноюридическите средства в механизма на правно 

регулиране се включват юридическите факти, условията за настъпване на 

правните последици, самите правни последици на едно правомерно поведение и 

накрая – неблагоприятните последици, които настъпват в резултат на 

правонарушение.  

Ще разгледаме тези три правни явления – елементи на механизма на 

правното регулиране в посочения по – горе  аспект, в тяхната послеователност с 

оглед отразяването им в елементите на логическо – юридическата структура на 

правната норма. 

 

 

 

 

                                                 
97 Пак там, с.9; 
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2.1 Юридически факти. 

 

а) Понятие. 

В хипотезата на правната норма се отразяват факти от природната и  

социалната действителнот, при проявлението на които правото свързва 

възникването, съхранението, изменението, прекратяването и погасяването на 

определени правни последици. Това са конкретните условия, с които правната 

норма обвързва реализирането на втория структурен елемент – диспозицията. 

 Юридическите факти принадлежат към механизма на правно регулиране 

по силата на своето предназначение. А то се свежда до изразяване на реални 

жизнени  обстоятелства  и житейски ситуации, които играят ролята на „лостове, 

привеждащи в действие правната норма”.98 

 Юридическите факти са условие за реализирането на правата на 

индивидите и техните общности в рамките на правните отношения и извън тях. 

Следователно наличието на проявени в действителността юридически факти е 

предпоставка за реализирането на правилата за поведение, отразено в 

диспозицията на правната норма. При това едни юридически факти 

предизвикват пораждането, а други – прекратяването на определени правни 

последици. Следователно някои юридически факти принадлежат към 

първоначалните звена на механизма на правно регулиране, а други – и към 

заключителните. Любопитно е, че известни юридически факти могат да служат 

едновременно като пораждащи едни правни последици и прекратяване на други. 

 Правната характеристика на юридическите факти притежава 

изкбючително голяма практическо значение. Струва ми се уместно да приложим 

знаменитете моксима, приписвана на древните римски юристи: „Дайте ни 

фактите – ще ви дадем правото.” 

 Безспорно решаването на едно съдебно дело по повод на възникнал 

между две страни спор започва с установяване на релевантността на фактите, 

послужили за основание за образуване на делото. Релевантни са фактите, които 

са признати от правото за юридически чрез предвиждането им в хипотезата на 

една или друга правна норма. Ако фактите са ирелевантни, съдът може да не 

                                                 
98 Пак там, с.144; 
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образува или да прекрати делото, защото спорът между двете страни не ще бъде 

юридически, ерго съдебно подведомствен. 

 От друга страна, цялостната дейност на правораздавателните органи в 

рамките на процеса се предопределя от установяването на юридическите факти. 

На съдиите им е нужно точно и пълно знание за юридическите факти, за техните 

особености, разновидности, както и за начина за тяхното законосъобразно 

установяване. 

 Оттук произтича значението на съотношението между факт и право, 

чието нормативно единство се изразява с  категорията юридически факт. Трябва 

да признаем, че „функцията на правото не е единствено да облече социалния 

факт в нормативна форма.”99 Противното означава да игнорираме значението, 

което има човешкото съзнание, и по – специално неговото правосъзнание. 

Всички навярно ще се съгласим, че в основата на юридическата реалност стои 

една социална даденост. Така се решава въпросът, дали правото е „дадено” чрез 

социалния факт, или е „конструирано” от човека. Отговорът на така поставения 

въпрос е, че правото установява един социален факт като юридически, като го 

съгласува с морални, психологически, религиозни, икономически и духовни 

дадености. 

 От казаното произтича друга констатация. Възможно е при едни 

юридически факти да отпадне тяхната релевантност за правото и те да отпаднат 

от масива на юридическите факти. Много по – често се случва обратното: 

непрекъснато приобщаване към съвкупността на юридическите факти на факти, 

които не са имали до момента правно значение. 

 Учението за юридическите факти дава възможност да се разкрие 

природата на метаюридическите основания на правото. Колкото и да е 

разнообразна съвкупността от юридически факти, тяхното значение за правото в 

крайна сметка се определя от такива метаюридически явления като 

справедливодт, равенство, естествени права и т. н. 

 

б) Класификация на юридическите факти. 

Конкретните социални и природни факти и обстоятелства, с проявлението 

на които правната норма свързва възникването, изменението, съхранението, 

                                                 
99 Бержел, Ж.Л., Цит. Съч., с.193; 
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прекратяването и погасяването на определени правни последици, са толкава 

много и така разнообразни, че тяхното задълбочено изучаване не би било 

възможно преди класификацията им съобразно някои общи  критерии. 

Ето по – важните критерии, с оглед на които юридическите факти могат 

да се подразделят и групират и да се изечат по – лесно. 

В зависимост от връзката с индивидуалната воля юридическите факти се 

делят на юридически деяния и юридически събития. 

 

Юридически деяния (действия и бездействия) са израз на човешката воля. 

Те са външен израз на волята и съзнанието на хората и техните образувания, 

обективирани под форматана човешко поведение. 

Чрез деянията на хората правните норми оказват регулиращото си 

въздействие върху обществените отношения. 

Човешките деяния се проявяват под формата на действия и бездействия. 

Действията са свързани с ръководени от централната нерна система 

телодвижения, а бездействията – обратно – се характеризират с липса на 

телодвижения. 

От друга гледна точка юридическите деяния се подрезделят преди всичко 

според това, как се съгласуват с предписанията на юридическите норми, на два 

основни вида: правомерни и неправомени деяния. 

 

Правомерни деяния. Правомерно е това деяние, което съответства на 

изискванията на правните предписания. То е съгласувано с общото правило за 

поведение и се проявява под формата на реализирани субективни права и 

юридически задължения. 

Според С.Алексиев правомерлните деяния могат да бъдат подрезделени 

на три оснонти групи: индивидуален акт, юридическа постъпка и правомерно 

действие, създаващо посочения в закона обективиран резултат ( резултативно 

действие). 

Индивидуалният акт на правоприлагане е обективирано ( най – често в 

писмена форма) поведение на лице, насочено към реализиране на предвидените 

в диспозицията на правната норма последици. 
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Юридческата постъпка е правомерно деяние, което поражда съответни 

правни последици, без те да са непременно в причинно – следствена връзка с 

него. 

Резултативното действие постига практически резултат, изразен в 

обективирана форма. Едва постигането на този резултат е условие за пораждане 

на предвидените в диспозицията на правната норма последици. 

 

Неправомерното деяние е поведение, което не съответства на правните 

предписания, уврежда или поставя в опасност от увреждане охранявани от 

правото обществени отношения или субективни права поради неизпълнение на 

възложени на лицето юридически задължения. 

От обективна страна всички неправомерни деяния могат да се включат в 

една – единна група. 

От субективна страна обаче неправомерните деяния се различават 

съществено помежду си. В зависимост на психическото отношение на дееца към 

деянието и вредоносния резултат неправомерните деяния се подразделят на 

обективно противоправни и правонарушения. 

При обективно противоправните деяния липсва вина. „Тези неправомерни 

действия предизвикват правни последици, които като правила са ограничават с 

възстановяване на нарушеното правно положение, изпълнение на юридическото 

задължение, т. е. с мерки на защита.”100 

Правонарушенията са виновно извършени деяния ( действия и 

бездействия). В този смисъл правонарушението представлява сложен, 

комплексен състав, чиите елементи ще разгледаме по – нататък. 

В същото време правонарушението е юридически факт, който поражда 

цяла система от специфични правни отношения, в рамките на които се 

осъществява юридическата отговорност. 

От гледна точка на характера и степента на вредата, която се причинява 

от правонарушенията, те се подразделят на престъпления, административни 

нарушения, граждански правонарушения и дисциплинарни нарушения.  

 

                                                 
100 Алексиев, С., Цит. Съч., с. 152; 
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Юридически събития. Те са природни явления, придобили юридическо 

значение благодарение на разпоредбите на позитивното право. Те са 

обстоятелства, които възникват като юридически факти, без да зависят от 

човешката воля.  

Събитията могат да се разделят на две групи101: 

- относителни събития – макар и предизвикани от човешката дейност, те се 

проявяват независимо от породилите ги причини; 

- абсолютни събития – това са обстоятелства, които се проявяват вън и 

независимо от човешката воля. 

 

В зависимост от характера на правните последици, които предизвикват, 

юридическите факти биват: 

- правопораждащи – с тяхното проявление се свързва възникването на  

субективни права и/или юридически задължения, които се реализират в рамките 

на конкретно правно отношение или извън него; 

- правосъхраняващи – те запазват характера на възникналото правно  

отношение за определен период от време, през което не се реализират 

субективните права и задължения, които съставят неговото съдържание. След 

изтичане на съответния срок страните по съхраненото правно отношение 

възобновяват дейността си под формата на реализиране на съответните 

субективни права и задължения; 

- правопроменящи – са юридическите факти, които установяват промени в  

една от двете страни в конкретното правно отношение. Възможно е да бъде 

променен носителят на субективното право. Същото се отнася и до носителят на 

юридическото задължение. Характерът и съдържанието на правното отношение 

се запазват. Извън обсега на правопроменящите юридически факти остават 

фактите, които променят едновременно двете страни на правното отношение; 

- правопрекратяващи са юридическите факти, които преустановяват  

действието на съществуващите правни отношения. С тяхното проявление 

настъпва краят на механизма на правното регулиране, насочено към 

въздействие спряма индивидите, които участват в даденото обществено 

отношение; 

                                                 
101 Пак там, с.153; 
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- правопогасяващи юридически факти са тези обстоятелства, които водят  

до погасяване правото на иск, с което носителят на едно субективно право може 

да сезира ( да се обърне към) компетентен държавен орган с цел защита на 

увреденото си субективно право. 

 

 Според проявната си форма юридическите факти биват положителни и 

отрицателни. 

 Положителни са тези факти и събития, които са станали ( осъщесдтвени 

са) в действителността. Характеризират се с протяжност във времето и 

пространството. 

 Отрицателните факти се характеризират с липса на каквито и да е явления 

от действителността. 

 Породените правни последици следователно се дължат на липса на едно 

или друго обстоятелство, което препятства предимно индивидуалното 

регулиране на човешкото поведение. 

 Разграничаването на юридическите факти според С. Алексиев на 

положителни и отрицателни е свързано с процеса на доказване пред съдебните 

органи, „ по – специално с разпределението на тежестта на доказване ( 

например при доказване липсата на вина при задълженията от непозволено 

увреждане; на факти, които позорят честта и достойнството на лицето.)”102 

 

Според  характера на действието юридическите факти се делят на факти 

с еднократно действие и на факти с непрекъснвато действие. 

При фактите с еднократно действие наблюдаваме юридически последици 

само в определен конкретен случай. Изтичането на даден срок поражда 

невъзможност от последващи действия. 

Фактите с непрекъснато действие се наричат още състояния. Те се 

характеризират с продължително действие във времето и пораждат непрестанно 

предвидените правни последици. Българското гражданство непрекъснато 

поражда последици, свързани с политико – правната принадлежност на едно 

лице към дадена държава. 

 

                                                 
102 Пак там, с.155; 
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По количествено съдържание юридическите факти биват прости и 

сложни. 

Прости са тези факти, в състава на които е включен само единичен факт. 

Сложни са тези факти ( наречени още фактически състави), в които са 

включени два и повече единични факта. 

Фактическият състав образува една система от юридически факти, които 

в своето съвкупно проявление предизвикват настъпвмането на юридическите 

последици. 

Юридическите факти, включени в състава, са цялостно образувание и се 

характеризират с връзки на обусловеност и зависимост. Предизвиканата 

последица е резултат от проявяване на цялотно образувание. 

Фактическите състави от своя страна биват еднородни и смесени.  

Еднородни са тези фактически състави, които са съставени от единични 

факти, които принадлежат към един и същ правен отрасъл или институт. 

Смесени са фактическите състави, които са изградени от единични факти, 

принадлежащи към различни правни отрасли или институти. В този случай 

отделните факти трябва да се проявят в определена последователлност. 

Друго разделение на фактическите състави обхваща завършените и 

незавършените състави. 

Завършени са тези, при които всички факти се проявяват последователно 

и свързано, като пораждат крайните правни последици.  

Незавършените фактически състави пораждат само междинни правни 

последици. 

 

2.2 Юридически последици. 

 

В диспозицията на правната норма се съдържа правилото за поведение,  

формулирано като съответстващи се субективно право юридическо задължение. 

 Реализацията на субективното право и юридическото задължение е 

следващ етап от механизма на правно регулиране. Този етап обхваща 

осъществяването на субективните права и юридическите задължения в рамките 

на правното отношение и извън него. 

 С други думи, в диспозицията на правната норма намират своето 

нормативно отражение явлениеята субективно право, юридическо задължение и 
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правно отношение. Те представляват звена от механизма на правно регулиране 

и се нуждаят от по – детайлно разглеждане. 

 

 а) Понятие за субективно право и юридическо задължение.  

 В правната теория категорията субективно право заема едно от най – 

важните места. С оглед на целта на настоящото изложение ще се спрем 

единствено на специално юридическя аспект на субективното право, тъй като 

социалното му съдържание е предмет на други анализи. 

 В литературата, посветена на субективното право, голяма внимание се 

обръща на съпоставката му с позитивното право и правното отношение.103 

 Според Atard de Luen „учението за субективното право е от най – важно 

значение за изучаване на правното отношение, тъй като съдържа отправната 

точка, която разкрива интереса, претенцията, изискването и подчиняването на 

лицата, които се срещат в рамките на правното отношение.”104 

 Изследванията относно същността, съдържанието и структурата на 

субективното право в неговия социално – юридически аспект се обединяват 

около най – разпространената дефиниция, според която субективното право е 

юридическа мяра на възможно поведение на лицето, гарантираща му собствена 

дейност, свобода на избор, ползване на материални и духовни блага, както и 

възможност да се изисква определено поведение от друг насрещно задължен 

субект.105 

 Непосредственото съдържание на субективното право, определящо 

неговата същност, е юридическата възможност за позволено и гарантирано от 

държавата поведение. Така че „субективното право като правно средство, което 

създава на неговия носител едно преимуществено положение да реализира 

съществуващи обективни възможности в свой интерес, е предпоставена от 

правната норма и обезпечена от държавата възможност за правния субект сам да 

определи в пределите направната норма своето поведение.”106 

 Предпоставка за осигурената възможност направния субект е интересът. 

Той е метаюридическо основание за възникването и създаването на едни или 

                                                 
103 Лукашова, Е.А., Социально – психологические акпекти реализации прав личности. – В : Реализация 
прав гражданин в условиях развитого социализма, М., 1983, с.130; 
104 Гревцов, Ю.И., Проблеми теории правового отношения, с.53; 
105 Пак там; 
106 Сабо, И., Основи теории права., М. 1974, с.74; 
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други субективни права. Ето защо той не е тъждествен със субективното право 

или пък част от неговото съдържание. 

 Възможността за позволено и гарантирано от държавата поведение 

включва три взаимообусловени елемента: 

- възможност за положително поведение; 

- Възможност да се изисква определено поведение от друг субект,  

изразяващо се в изпълнение на юридическо задължение; 

- Възможност за защита, възникваща при неизпълнение на насрещно  

юридическо задължение. 

 Субективното право се отличава от юридическото задължение по това, че 

то позволява на субекта определена свобода на волята както по отношение на 

съдържанието на поведението, така и по отношение на възползването от 

правната възможност, насочена към определено благо. В този смисъл е и 

следната констатация: „Субективното право е проявление на законовата воля, 

което поверява на лицето власт или възможност да действа, която съответства 

на тази власт. Тази възможност за действие не може да съществува 

самостоятелно за другите, тъй като е призната от правната норма и 

представлява възможност, която може да се упражни веднага.”107 

 Основен елемент на субективното право е юридическата възможност за 

собствени действия, насочени към достигени и използване на определени 

социални блага. Едно лице, което притежава, се характеризира, без да се 

прецизира начинът, чрез който то е станало носител на правото на собственост. 

Следователно самостоятелното съществуване и практическата необходимост на 

субективното право не се извеждат толкова от факта да се формулира нещо, 

спряма което то ефективно да действа. „Не се отнася също така до някакъв 

„сигнал”, който да известява това, което може ефективно да стане. Понятието 

„субективно право” е елемент от условията за това, което трябва да стане в 

съответствие с правните норми.”108 

 При юридическата възможност за собствени действия носителят на 

субективното право проявява инициатива, като с помощта на собствени активни 

действия удовлетворява своите потребности чрез ползването на социални блага. 

                                                 
107 Fornoza., M.M., Curso de iniciacion juridical.Madrid,1979,с.57; 
108 Пак там; 
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 Субективното право е израз на юридическата свобода на правния субект. 

Именно те се включва възможността да се владее, ползва и разпорежда със 

социалните блага и ценности, включително и със самата свобода. 

 Чрез субективните права субектите на правото получават възможности да 

задоволяват свои материални и духовни потребности в различни сфери на 

живота. Тези потребности се задоволяват чрез определени блага.  

 Задоволяването на потребности и интереси е крайният резултат от 

реализацията на субективното право, тъй като той се състои в постигане на 

желаното благо, чрез което се удовлетворяват. Тади констатация ни дава 

възможност да се съгласим със следната мисъл : „Субективното право намира 

своя смисъл единствено и истински само в процеса на реализирането му в 

действителността за решаване на проблеми, които възникват в сърцевината на 

този действителност. Субективнотоправо предполага една система от общи и 

абстрактно формулирани правни норми, предназначени да се приложат в 

конкретни ситуации, т. е. по тношение на явления или деяния, произтичащи от 

живота на индивидите в обществените отношения.”109 

 Действително понятието „субективно право” е лишено от смисъл, ако не е 

израз на една нормативноправно уредена житейска ситуация, в рамките на която 

неговият носител „може да изисква достатъчно настоятелно определени 

престации от страна на друг правен субект, както и евентуално намесата на 

властите, за да спомогнат за задоволяване на изискванията му.110 

 Като приемем , че субективното право  е предоставената на едно лице и 

осигурена от правната норма възможност да се дайства, т. е. самостоятелно да 

определя средствата за постигене на собствените цели, включително да се 

ползва от действията на другите хора като средства за постигането им, не 

можем да не се съгласим, че то проявява действителната си същност в процеса 

на неговата реализация. Под реализация на субективнотоправо се разбира: 

 

Регламентиран отправната норма процес, включен в механизма 

на правното регулиране, осигуряващ на носителя му материални 

или духовни блага, чредз които се задоволяват съответни негови 

потребности и интереси. 

                                                 
109 Orianne,P.,Dpprendre du droit, Paris, 1995,36; 
110 Castberg,F., Цит. Съч., с.136; 
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Реализирането на субективното право е основен елемент от цялостния 

механизъм направно регулиране на обществените отношения и на обществените 

връзки. Реализирането на субективното право е основна категория, която 

характеризира този механизам. С нейна помощ предоставената на субекта от 

правната норма възможност за активни действия се превръща в действително 

поведение както чрез активно взаимодействие с друг субект ( в рамките 

направното отношение), така и при отсъствието на подобно взаимодействие ( в 

рамките направната връзка). Субективнотоправо, обаче, е едно от юридическите 

явления, които се реализират в различни социалноправни структури.  

 Обособяването на посочените структури ни предоставя възможността да 

определим и други форми на реализация на субективните права. Една от тях е 

правната връзка, на която ще отделим специалновнимание внастоящата работа. 

 Особено място сред механизма на правно регулиране заема реализацията 

на юридическите свободи на личността. Та е свързана с осъществяване на 

редица изисквания, които се съдържат в множество норми, извън тази, в която 

тя се съдържа непосредствено. Това обстоятелство от своя страна предизвиква 

въпроса за социалната активност на самата личност, нейното съзнателно 

волевоначало, без което наистина е невъзможна дейността, свързана с 

цялостния механизъм на реализация на юридическите свободи. 

 Закрепването на юридическите свободи може да се осъществи както в 

диспозитивни правни норми, така и в правни норми, които по своята природа са 

императивни. В първия случай техният носител е в правото си да ги реализира 

по свое лично усмотрение, той може да избере и способа за тяхното 

реализиране, който съответства на неговите потребности или интереси. 

Осъществяването натези свободи не е свързано с определен вариант на 

поведение, напротив – правният субект може да избере всякакъв вариант на 

поведение, при условие, че той не противоречи на закона. Във втория случай 

носителят на юридическите свободи трябва да спазва строго определено 

поведение, достачесто като единствен вариант на поведение. 
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 „При реализацията на такива права и свободи личното усмотрение е 

допустимо само в рамките направните предписания с цел най – пълното им 

осъществяване.”111 

 В заключение бихме могли да направим следния извод: реализирането на 

субективни права и свободи е свързано с определено поведение на техния 

носител. Това поведение е в корелативна връзка с поведението на юридически 

задълженото лице. При това носителят на субективнотоправо може да иска 

определено поведение от задълженото лице. Това правомощие можем да 

определим като активно или пасивно. 

 Направеният извод има важно значение с оглед на анализа на правното 

отношение и на правната връзка като форми на реализация на субективни права. 

Преди да пристъпим към тяхното изясняване в посочения аспект, е необходимо 

да се спрем направната природа на т. нар. относителни и абсолютни 

субективни права. Този анализ ще ни помогне при изясняване на специфичната 

характеристика на правното отношение и на правната връзка като формана 

реализация именно на относителните и на абсолютните субективни права. 

 Самата идея за субективно право предполага власт по отношение на 

други индивиди. В този смисъл можем да се съгласим със следната мисъл: „В 

крайна сметка субективното право е едно „правно отношение” между две лица, 

вследствиена което едно от тях (титулярят на правото) може да изисква от 

другото спазването на неговите задължения, признати от закона.”112 

 Това съотнасяне, при което субективното право се противопоставя на 

другите, е в сърцевината на всички дефиниции за субективното право. 

Неперсонифицираността , от друга страна, не засяга единствено пасивния 

субект, но и изключва самия момент, в който се конкретизира юридическо 

задължено лице. Тук неперрсонифицираният характер на правния субект, който 

противостои на носителя на субективното право, изключва определянето не 

само на този, който е задължени лице, но и изключва определянето на момента, 

в който това лице е започнало да бъде задължено. 

Абсолютни субективни права са правото на собственост, на живот, на 

телесна неприкосновеност, на встъпване в наследство и т. н. На всички 

носители на абсолютни субективни права противостои задължението на 

                                                 
111 Вшпрук, Н.В., Цит. съч., с. 51; 
112 Michalidus – Nonaros. Revolution recente de la norion du droit subjectif,RTD civ, 1966,с. 218; 
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неопределен кръг субекти да се въздържат от нарешаване на тези права. 

Пасивният субект, който противостои на носителя на абсолютното субективно 

право, е цялото общество. Индивидуализацията на този субект се извършва едва 

тогава, когато някой от обществото посегне върху абсолютното субективно 

право. Възможността от увреждане обаче е също несигурна и непълна. Първо, 

защото не се знае дали някой ще увреди правото, и второ – дали този, който ще 

го направи, ще е известен. 

При увреждане на абсолютното субективно право се резкъсва връзката 

между носителя на субективното право и всички останали правни субекти, 

които са задължени да не пречат при осъществяване на субективнотоправо от 

страна на притежателя му. 

 

Относителните субективни права са тези, които не 

противостоят на цялото общество или на определен кръг 

юридически задължени лица, а само на един или повече 

индивидуално определени правни субекти. 

 

Конкретните правни субекти имат задължение, което може да бъде 

положително ( позитивно)- facere, т. е. да се направи нещо. Задължението може 

да се изрази и като отрицателно ( негативно) – non facere, да не се прави нищо, 

да се въздържа от действия. 

Носителят на относителното субективноправо може да изисква едно 

положително или отрицателно поведение от лице, което е предварително 

определено и индивидуализирано. Следователно при относителното субективно 

право противостои юридеческото задължение на конкретно лице да извърши 

определено действие или да се въздържи от такова. Между титуляра на 

относителното субективно право и конкретно задълженото лице възниква 

взаимодействие, което независимо от типа поведение на задължения субект има 

характера на съдействие при осъществяване на относителното субективноправо. 

Относителното субективноправо е конструирано на основата на 

съпоставимостта. То се проявява и обосновава като детерминирано човешко 

поведение, повлияно или, както е в повечето случаи, обусловено от реалното 

поведение на други лица, които са винаги конкретно определени. 
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На всяко субективно право, което е относително, съответства определено 

юридическо задължение и в това се състои принципът на корелативна връзка 

между субективното право и юридическото задължение. В този смисъл може да 

се твърди, че юридическото задължение, което съответства на относителното 

субективно право, е негово отражение ( огледален образ). Неизпълнението на 

конкретно юридическо задължение е едновременно увреждане на относително 

субективноправо, което не може да се осъществи без съдействието на 

зъдължената страна. 

 

б) Правното отношение като форма на реализация на относителните 

субективни права.  

От гледна точка на изясняването направното отношение като 

самостоятелно правно явление можем да го определим като специфична форма 

на социално взаимодействие между правните субекти с цел задоволяване на 

законови интереси и достигане на блага от материален и духовен характир, 

предвидени в закон или друг източник на правото.113 По долу, обаче, ще се 

спрем върху юридическата същност на правното отношение, която се свежда до 

форма на реализация на относителни субективни права. 

 

Правното отношение е елемент от механизма на правно 

регулиране. То е резултат от специфичното правно въздействие 

върху съзнателното поведение на хората, което се състои в 

предоставяне на субективни права и възлагане на юридически 

задължения на участниците в него. 

 

Правното отношение е последица от механизма на правното регулиране, при 

която правните субекти реализират своите субективни права и юридически 

задължения. В този смисъл правното отношение е форма на съществуващо 

взаимодействие между две или повече лица. 

 В рамките на правното отношение се реализират относителните 

субективниправа. Това твърдение се основава на тезити, правното отношение е 

                                                 
113 Колев, Т., Правна атнашение и правни връзки, Блатоевград, 1997, с.49; 
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форма на фактическото обществено отношение, а то предполага две 

индивидуално определени страни, които си взаимодействат. 

 Правното отношение се установява между две или повече лица, „поради 

което субективният състав е двоен – включва активно и пасивно лице, като той 

може да се интегрира – всеки един в повече от едно лице.”114 

 Активният субект е титуляр на относителното субективноправо, отразено 

и защитавано от правната норма и изискващо от насрещно задълженото лице 

определено поведение. Субективното право и юридическото задължение са 

всъщност корелативните ефекти, съдържащи се в правното отношение и 

осъществявани от активния и пасивния субект. 

 Специфичното за всяко правно отношение се състои в обстоятелството, 

че при него общият и абстрактен мащаб на поведение, заключаващ се в 

правната норма, се конкретизира и по лица, и по съдържание направомощията 

направните субекти. Тази именно характеристика се отнася към относителните 

субективни права. При реализирането на относителните субективни права се 

извършва пълна конкретизация на правните субекти. То е свързано с прехода от 

неперсонифицирана корелативна връзка между право и задължение, отразена в 

правввната норма, в конкретно поведение на индивидуално определени правни 

субекти – носители на субективноправо и юридическо задължение. Ето защо 

правното отношение има винаги конкретен характер, какъвто притежават 

относителните субективни права.  

 

Затова правното отношение може да се определи като 

индивидуално определена непосредствена дейност или 

поведение на оправомощени или задължени лица, чието 

съдържание е реалното им взаимодействие, реализиращо се 

под формата на съответстващи си субективни права и 

юридически задължения. 

 

Централно място в даденото определение за правното отношение заема 

характеристиката на реалното взаимодействие между правните субекти. Тя се 

извежда от факта, че притежателят на субективното право има възможност да 

                                                 
114 Пак там, 10-15; 
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иска определено активно или пасивно поведение от задълженото лице. Тази 

възможност притежава единствено носителят на относителното субективно 

право. Тъй като взаимодействието между оправомощеното лице и носителя на 

юридическото задължение е индивидуално определено, неговата същност се 

свежда до реално съдействие между двете страни. В тади смисъл можем да се 

присъединим към В Таджер, който пише: „ Всяко правоотношение е единство от 

юридическа форма и юридическо съдържание, юридическото съдържание на 

правоотношението са правата и задълженията, от които се състои.”115 

 Механизмът на правно регулиране включва и осъществяване на 

субективни права в ситуации, в които оправомощеното лице използва 

предписанията на правната норма самостоятелно, без да се опира на 

непосредственото съдействие на друг правен субект. 

 В подобни случаи реализацията на субективните права се осъществява в 

рамките на правната връзка. 

 

Характерно за правната връзка е, че в нейните рамки се 

реализират абсолютните субективни права. При тях поименно 

определен е само носителят на субективното право. Той 

притежава възможностите за поведението по своя преценка. 

 

Правната   връзка е форма на реализация на субективни права, при които 

„съществува право, коганто една вещ ( едно нещо) се намира изцяло или 

частично в подчинение на властта на една личност, която се противопоставя на 

всяко едно друго лице”. 

 Очевидно абсолютното субективно право се реализира самостоятелно от 

неговия носител, като юридически задължен да не му пречи е целият свят. Тъй 

като е невъзможно да си представим правно отношение, страна по което е 

цялото човечество, остава да приемем, че абсолютното субективно право се 

реализира в рамките на правната връзка, с чията същност в качеството и на 

форма на обществена връзка вече се запознахме. 

 На тази основа можем да направим следния извод: при относителното 

субективна право задължено лице е само индивидуално определен правен 

                                                 
115 Таджер, В., Гражданско право, Обща част, дял-І, с.154; 
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субект. Това обстоятелство позволява на носителя на относителното 

субективноправо да изисква и да наложи на това лице една престация. В този 

смисъл правното отношение печели в своята интензивност, а губи в своето 

разпространение. Тъкмо обратното е при правната връзка. Тя се разпростира до 

неопределен кръг правнисубекти, така кактореализиращото се в нейните рамки 

абсолютно субективно право. 

 

2.3. Санкцията – звено в механизма на правното регулиране. 

 

Санкцията е третият сруктурен елемент на правната норма. Характерно за  

нея е, чесе реализира единствено ако индивидът не се съобрази с общото 

правило за поведение. С други думи, санкцията съдържа последици, които 

настъпват, в случай, че инивидът не съобрази собственото си поведение с това, 

отразено в диспозицията на правната норма. 

„Най – общо казано, в санкцията се съдържат правни последици. По това тя се 

отличава от хипотезата на правната норма, в която се съдържат условия, при 

наличието на които тя се реализира, и от диспозицията на правната норма, в 

която се съдържа основното правило за поведение.”116 

 Бихме уточнили мисълта на Г.Бойчев, като посочим, че диспозицията 

също съдържа като последици субективни права и юридически задължения, 

които формулират именно правилото за поведение. За разлика от тях 

последиците, предвидени в сънкцията, съдържат лишения от личен, имуществен 

или организационен характер, които настъпват у индивида, защото неговото 

поведение е виновно и е причинило вреда. 

 По този начен изразяваме съгласие с Венелин Ганев, който пише: 

„Санкцията от правно гледище не е нищо друго, освен нова група правни 

последици, прикрепени към правомерни юридически действия, т. Е. към 

неизпълнени първоначални правни последици (к. на В.Г.).”117 

 Особеното в санкционните правни последици е, че те са вторични или 

зависими правни последици. 

 От гледна точка на механизма на правната регулиране еважно да се 

отбележи, че санкционните последици са приравнени по своето регулативно 

                                                 
116 Бойчев, Г., Юридическа санкция, С.,1998, с.25; 
117 Ганев, В., Учебник по обща теория на правото, С.., 1932, С. 419; 
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въздействие с последиците, предвидени въобще в процеса на правно 

регулиране. Специфичното е, че тяхното предметно съдържание се определя от 

определен юридически факт – правонарушението. В този случай последиците, 

предвидени в санкцията, са в пряка зависимост от неизпълнение на 

последиците, предвидени в общото правило за поведение. „Новите 

правнипоследици, към чието установяване се свежда същността на санкциите, 

се заключават или в превръщането на неизпълнените в нови, със съдържание, 

еднозначно със съдържанието на старите ( обезщетение), или в принудителното 

изпълнение, или в принудителното налагане на възмездия и наказания.”118 

 Все така във връзка с механизма на правното регулиране, санкцията и 

последиците, предвидени в нея, е свързващо звено между дейността на 

държавата и правното въздействие върху поведението на индивидите. Тя е израз 

на единство между държава и право. Чрез тях общаството посредством 

държавата наказва актовете на индивидуален произвол, насочен срещу правата 

на личността, на нейните общности или срещу обществото като цяло. В същото 

време санкционните правни последици дава възможност да предпазят от бъдещо 

неизпълнение. 

Изясняването на санкцията от гледна точка на логическо – юридическата 

структура на правната норма и във връзка с механизма на правно регулиране 

налага съпоставянето и със сходни правни явления. Това са защитните марки и 

принудителните мерки. Всички те са видове охранителни правни марки и са 

начини за осъществяване на защотната функция на правото в рамките на 

механизма на правно регулиране. 

В общотеоретичен план тази съпоставка е направил Георги Бойчев: „ 

Принудителните мерки са предвидени в правните норми последици, 

предназначени да предотвратят или преустановят правонарушението, както и да 

улеснят реализирането на юрдическата санкция.”119  

Принудителните мерки имат превантивен характер. Те се осъществяват, 

за да не се извърши правонарушение, а не заради извършено правонарушение. 

По това този вид охранителни мерки се различават от санкцията. 

„Защитните мерки са предоставена от позитивното право правна власт на 

еди субект, за да може сам да принуди друг субект да изпълни юридическо 

                                                 
118 Пак там, с. 421; 
119 Бойчев, Г., Цит. Съч., с.47; 
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задължение или за да я използва за компенсация на нанесени щети.”120 Тези 

охранителни мерки се различават от санкцията по това, че се реализират от 

индивидите, които са потърпевши от правонарушението, използвайки 

предоставената им специфична правна власт. Санкцията се реализира винаги от 

компетентен държавен орган. 

 

Видове санкции.  

Най – общо можем да разграничим два основни вида санкции. Единият се 

състои във възстановяване на причинена вреда. Възстановяване на щетата като 

вид санкция се съдържа в отраслите на частното право и се състои в „силово” 

изпълнение на неизпълнена престация или чрез възстановяването и в натура, 

като е възможно заместването чрез еквивалент, най – често под формата на 

обезщетение.121 

От тук и наименованието на този вид санкция – правовъзстановителна. 

Характерна особеност на тази санкция е, че чрез предвидените последици се 

възстановява увреждането, причинено от правонарушението. 

Правовъзстановителните санкции се реализират в резултат на договорно 

правонарушение. С други думи, предвидените в тях неблагоприятни последици 

са насочени срещу неизправната страна в едно договорно отношение. 

Характерно за повечето от тях е, че те могат да се реализират и доброволно, без 

да се сезира държавата в лицето на юрисдикционен орган. 

Другият вид юридически санкции се състои в прилагане на репресия под 

формата на наказание, другояче казано, „на едно страдание, наложено на авнора 

на нарушението под формата на наказание  лишаване от свобода или от права, 

глоба”122 Този вид се нарича наказателна санкция. Същността и следователно се 

състои във възможността за лишаване на правонарушителя от определени лични 

права или от определени блага.123 Тук ефектът от наказателния вид санкции 

може да се определи като неблагоприятен характер на наказание, което се 

налага заради извършване на самото правонарушение. 

За разлика от правовъзстановителната санкция наказателната не постиге 

като краен резултат възстановяването на причинената щета. При нея не се 
                                                 
120 Пак там, с. 49; 
121 Бержел, Ж.Л., Цит. съч. С.47; 
122 Пак там; 
123 Бойчев, Г., Цит. Съч., с.123; 
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допуска да бъде реализирана от потърпевшата страна. Наказателната санкция се 

осъществява единствено от компетентен държавен орган и се прилага без 

изключение спряма самия извършител. Недопустимо е тя да бъде насочена 

срещу други лица, каквото изключение е възможно при правовъзстановителната 

санкция. В тази връзка е и друга особеностна наказателната санкция, а именно, 

че тя е насочена винаги без изключение спряма физическо лице ( индивидуален 

субект на правото). 

По степента на определеност санкциите се разделят на два вида: 

абсолютно определени и относително определени. 

Абсолютно определена санкция е точно определена по вид и размер. 

Относително определа санкция е определена в рамките на горна и долна 

граница. 

Според съдържащите повече от една санкция и начина на тяхното 

посочване, а оттук и на тяхното прилагане, санкциите биват : алтернативно 

посочени и кумулативно посочени.  

Поначало и двата вида санкции са с посочени повече от една санкции. 

При алтернативно посочените се прилага една от изброените санкции. 

При кумулативно посочените се прилагат едновременно всички изброени 

санкции. 

 

ІІ. Основни видове правни норми. 

 

Правните норми могат да се подразделят на изключително много видове. 

Разнообразието им е толкова голямо, че всеки автор се затруднява при опита за 

класифицирането им съобразно обективно съществуващи критерии. Тук ние ще 

изхождаме от специфичен контекст, в който разполагаме учението за правната 

норма. Ще се спрем само на тизи видове, които имат значение с оглед анализа 

на правната норма като основен елемент от структурата на правото и мястото и 

като звено в механизма на правната регулиране. 

 

1. Според вариантността на поведение, която се съдържа в правното  

правило, правните норми се делят на императивни и диспозитивни.  

 Императивните норми са формулирани по един категоричен начин и 

съдържат един – единствен вариант на поведение. Индивидите не могат да 
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заменят този вориант за поведение по своя преценка. Нещо повече: ако те 

постигат помежду си споразумение относно осъществяване на друг вариант за 

поведение, то ще се признае за недействително. Това означава, че отклонението 

от императивните положения за участниците в обществените отношения ще 

бъде без някаква юридическа сила. 

 Диспозитивните норми позволяват множество варианти за поведение. От 

техните адресати зависи на кой вариант ще се спрат, стига той да не е изрично 

забранен в дадена правна норма. Следованелно диспозитивните норми 

предвиждат възможност за индивидуално регулиране на обществените 

отношения. Адресатите на диспозитивните норми могат автономно ( следвайки 

своята свободна воля) да решават проблеми, свързани с тяхното поведение. 

 Императивните и диспозитивните норми са най – важните видове правни 

норми. Всички норми, които изграждат публично – правните отрасли, са 

императивни, а всички  норми, които съставляват частноправните отрасли, са 

диспозитивни. Следователно целият масив от правни норми най – общо може да 

се сведе до принадлежността им към един от посочените два вида. 

 По – широка категория от тях са принципът на диспозитивността и 

принципът на императивността.ведение, то ще се признае за недействително. 

Това означава, че отклонението от императивните положения за участниците в 

обществените отношения ще бъде без някаква юридическа сила. 

 Диспозитивните норми позволяват множество варианти за поведение. От 

техните адресати зависи на кой вариант ще се спрат, стига той да не е изрично 

забранен в дадена правна норма. Следованелно диспозитивните норми 

предвиждат възможност за индивидуално регулиране на обществените 

отношения. Адресатите на диспозитивните норми могат автономно ( следвайки 

своята свободна воля) да решават проблеми, свързани с тяхното поведение. 

 Императивните и диспозитивните норми са най – важните видове правни 

норми. Всички норми, които изграждат публично – правните отрасли, са 

императивни, а всички  норми, които съставляват частноправните отрасли, са 

диспозитивни. Следователно целият масив от правни норми най – общо може да 

се сведе до принадлежността им към един от посочените два вида. 

 По – широка категория от тях са принципът на диспозитивността и 

принципът на императивността. 
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2. Според възедйствието, което имат правните норми спряма поведението  

на индивидите и мястото им в механизма на правно регулиране, те биват 

регулативни и защитни. 

 Тук на преден план излиза конкретното предназначение на правните  

норми с оглед общите функции на правото. Така например регулативните норми 

са насочени конкретно към регулиране на обществени отнешения чрез 

предостаняне на субективни права и възлагане на юридически задължения на 

уучастниците в тях. Поради тази причина някои автори ги определят като 

правоустановителни. „Разглежданият вид юридически норми са 

правоустановителни, защото тяхната роля в регулирането на обществените 

отношения се свежда главно до установяване на субективни юридически права 

и задължения.”124 

 От своя страна защитните правни норми регламентират специфичните 

обществени отношения, в рабките на които се осъществява юридическата 

оттговорност и се реализират санкциите. 

 

3. Според характера на правилото за поведение и начина на тяхното  

реализиране правните норми биват : задължаващи, забраняваащи и 

оправомощаващи. 

- Задължаващите правни норми установяват задължение на индивида да  

извършва определени положителни действия. Те се реализират чрез изпълнение 

на юридическите задължения, чрез активно поведение от страна на адресатите 

им; 

- Забраняващите правни норми установяват забрани за лицата да действат  

по определен начин. Те се реализират чрез спазване на определено действие, 

което се постига посредством пасивно поведение от страна на адресатите им; 

- Оправомощаващите правни норми установяват възможности за  

определено активно поведение, насочено към постигане на определено благо, 

чрез което се задоволява законов интерес. Тези норми възлагат всъщност 

субективни права на своите адресати и се реализират чрез тяхното използване.  

 Този разграничителен критерий приближава правните норми най – плътно 

до начините направно регулиране на обществените отношения. В този смисъл те 

                                                 
124 Алексиев, С. Цит. Съч., с. 58; 
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са основните способи, с които се осъществява цялостния механизъм на правно 

регулиране. 

 Можем да определим тези норми като съдържащи най – глъбинните 

пластове на механизма на правно регулиране. 

 С.Алексиев ги нарича позволения, забрани и задължавания, като елементи 

от механизма на правно регулиране, негов основен инструментариум в 

специалноюридически аспект.125 

 

4. Според обхвата на действие правните норми се делят на общи,  

специални и изключителни. 

Общи са тези правни норми, които се разпростират върху определен род  

отношения. Те ги регулират по общ начин, като се посочват родовите признаци 

на участниците в тях. 

 Специалните правни норми регулират обществените отношения, като 

посочват видовите признаци на адресатите им. Те действат спрямо предмета на 

вида обществени отношения. 

 Изключителни са правните норми, които предвиждат изключения от 

общата регламентация на общаствените отношения. Те често пъти установяват 

качествено друг ред за регулиране на конкретни обществени отношения. 

 Особено място сред останалите правни норми заемат т. нар. дефинитивни, 

бланкетни и препращащи правни норми, както и поощрителните правни норми. 

 Дефинитивните правни норми съдържат научни понятия, които се срещат 

по – често в общата част на кодексите или в преходните и заключителните 

разпоредби на законите. 

 Бланкетните норми съдържат препращане към държавни органи, които в 

кръга на своята компетентност трябва да издадат норми, които да доуредят 

обществени отношения, останали извън обсега на дадената правна норма. 

 Препращащи са нормите, които препращат към друга правна норма, с 

която заедно регулират обществени отношения. 

 Поощрителлните норми съдържат мерки, които мотивират индивидите 

към общополезни действия. 

  

                                                 
125 Пак там, с.9 
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Въпроси за самостоятелна подготовка 

 

1. Дайте собствено определение за правна норма след анализ на 

характерните и черти. 

2. Каква е  разликата между „общо” и „абстрактно”, приложени към 

правилото за поведение. 

3. Възможно ли е елемент от структурата направната норма да не 

присъства в непосредствения нормативен текст. По какъв начин и 

защо е възможно формулирането на елемент от сртуктурата на 

правната норма по логически път. 

4. Как се осъществява санкционната охрана на правната норма. 

5. Свайство или атрибут на правната норма е нейната санкция. 

6. Какво е значението на юридическите факти с оглед мястото им в 

механизма на правно регулиране. 

7. Каква е връзката юридически факт – правни последици. 

8. От кого зависи включването на един факт към масива на 

юридическите факти. 

9. Каква е разликата между юридически факт и презумпцията. 

10. Чрез какви правни понятия се формулира правилото за поведение, 

съдържащо се в диспозицията направната норма. 

11. Как се реализират относителните субективни права и как – 

абсолютните. 
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12. Посочете двата аспекта, в коите се ръзглежда правното отношение. 

13. В какво се ссъстои специфично юридическото отношение като 

определена правна последица.  
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Глава пета 

Правни субекти 
 

 

Участниците в регулираните от правото обществени отношения се наричат 

субекти на правото. Участниците в правните отношения и правните връзки са 

всъщност носители на субективните права и юридическите задължения. За да 

участват в регулираните от правото обществени отношения, индивидите и 

техните общности придобиват свойството на субекти на правото по силата на 

праввните норми. Следователно по терминологията на Венелин Ганев правните 

субекти са съществен и необходим елемент от правните явления. 

 „Човешките личности могат да осъществяват функцията на правни 

явления в обществената и правната динамика само чрез упражняване на права и 

чрез изпълнение на задължения, които им принадлежат.”126 

 Правото в цялостната си същност е предназначено да регулира 

обществените отношения чрез предоставяне на субективни права и възлагане на 

юридически задължения на участниците в тях. 

 „Чрез действия на упражняване на субективни права или чрез действия на 

изпълнение на правни задължения тия човешки личности одухотворяват 

породените права и зъдължения.”127 

 Понятието субекти на правото изразява специфична характеристика на 

индивида и на неговите общности. Тя е специфична, защото разкрива човека 

като елемент на правната действителност, в която той действа по особен начин 

– чрез реализиране на субективни права и юридически задължения.  

 „Това понятие разкрива онези свойства, рарактеристики, компоненти, 

които в своята съвкупност дават качеството ”правен” („на правото”) субект”128 

 Тази специфична качествена юридическа характеристика се изразява с 

помощта на материята правосубектност. По своето  основно съдържание 

категориите” правен субект” и „правосубектност” съвпадат.129 

                                                 
126 Ганев, В. Учебник по обща теория на правото, ІІ том, Правни субекти. , С., с.14; 
127 Пак там, с. 15; 
128 Михайлова, М. Тория на правото, С., 1993, с.58; 
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 В интерес на терминологичната яснота би трябвало да се уточни, че в 

правната литература се срещат още две понятия, които разкриват тази 

специфична юридическо – качествена характеристика на човека и неговите 

общности. Става дума за понятията „правно положение на личността” и „ 

правен субект”. Независимо от известни нюанси, на които обръщат внимание 

някои авнори, бихме могли да приемем, че трите понятия са синоними. 

 В правната литература и съдебна практика се среща и понятието „адресат 

на правото”. „Адресат на правото” ограничава определен кръг от субекти, към 

които е насочено регулативното въздействие на правните норми. Следователно 

понятието „адресат на правото” е по – тясно от понятието „субект на правото”. 

Адресат направото е помощно фигура, която дава отговор на въпроса, „кой ще 

привиди в действие едни или други норми, кой ще има грижата да осигури 

нужните условия и организация”130 

 Правосубектността е елемент от механизма на правото регулиране. „По 

своята роля и специфични функции в механизма правосубектността се проявява 

като средство за фиксиране ( закрепване) на кръга от субекти – лица, 

притежаващи способност да бъдат носители на субективни юридически права и 

ззадължения. „131 

 Правосубектността разкрива способнотта на индивида и неговите 

общности да бъде правен субект в системата на обществените отношения, 

регулирани от правото. От тази гледна точка тя бива обща, отраслова и 

специална.132 

Общата правосубектност е способността на лицата да бъдат изобщо 

правни субекти в рамките на организираното в държавата общество. 

 Отрасловата правосубектност разкрива характерните черти на лицата в 

рамките на определен правен отрасъл. 

 Специалната правосубектност е способността на лицата да участват в 

определен кръг регулирани от правото обществени отношения и обществени 

връзки.  

 

 
                                                                                                                                                         
129 Алексиев, С., Обща теория на правото, ІІ том, 1985, с.122; 
130 Михайлова, М. ,Цит съч., с. 62; 
131 Алексиев, С., Цит. съч., с. 113; 
132 Пак там, с. 126 и сл.; 
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§ 1. Основни направления на правосубектността. 
 

1. Правоспособност. 

 

Правоспособността е възможността нап равните субекти да бъдат носители , 

титуляри на субективни права и юридически задължения. 

 Съгласно чл. 1 от Закона за лицата и семейството всяко лице от момента 

на раждането си придобива способността да бъде носител на права и 

задължения.  

 Правоспособнотта придружава личността през целия и жизнен път. В 

хода на историческото развитие на обществото правоспособността се обогатява 

непрекъснато. Всяко ново поколение придобива ввсе нови и нови права и 

задължения. 

 Принципът, съгласно който правоспособността възниква от момента на 

раждането на лицата, познава едно – единствено изключение. 

 В наследственото право правоспособно да наследява е и заченатото лице. 

Следователно заченатото се смята за субект на наследствени права, а това 

означава, че тогава възниква и правоспособността му. 

 Във връзка с началния момент на настъпване на правоспособността се 

нуждаем от още едно уточнение. Лицето е правоспособно, ако е  родено 

жизнеспособно. Мълтвороденото следователно не е правоспособно лице. 

 Понятието „правоспособност” има двояко значение. 

 „На първо място то означава абстрактна възможност на едно лице да бъде 

носител на права и задължения, да бъде правен субект. Но то означава още 

правното качество на едно лице, че то заема положение на правен субект и 

възможен носител на права и задължения.”133 

 Очевидно правното значение на понятието „правоспособност” се отнася 

до принципната абстрактна възможност на едно лице да бъде носител на 

субективни права и задължения, съдържащи се в позитивното право. С други 

думи, значението на правоспособността в първия му смисъл се свежда до 

предпоставка за равен достъп до отразените в позитивното право на съответната 

държава права и задължения. Така правоспособността на един български 

гражданини се различава от правоспособността на един субект – тражданин на 
                                                 
133 Ганев, В., Цит. съч., с. 202; 
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чужда държава. Докато второто значение разкрива специфично юридическо 

качество на конкретно лице, което ве че е правен субект. 

 Точно тези две значения на понятието „правоспособност” позволяват да 

твърдим, че тя има открит характир, т. е. може да се обогатява с нови 

възможности лицата да бъдат носители на права и задължения. 

 Правоспособността като специфична юридическа качествена 

характеристика на личността е предпоставка личността да се социализира, т. е  

да участва пълноправно в иковомическата, политическата, социалната и 

духовната сфера на обществото. Оттук колкото по – богата откъм възможности 

е правосубектността, толкова по – интензивен е животът на личността както в 

обществен план, така и в чисто индивидуален. 

 

2. Дееспособност. 

 

Дееспособността е способността на правните субекти да реализират субективни 

права и юридически задължения самостоятелно – от свое име и за своя сметка. 

Следователно дееспособността е пряко свързана с реализиране на правните 

последици, предвидени в диспозицията на правните норми. 

 Отнесена към държавните органи, тя се изразява чрез понятието 

„компетентност”, като възможност те да  реализират една съвкупност от 

правомощия. Разбира се, тук става дума за държавните органи, които участват в 

публичноправни отношения. 

 За разлика от правоспособността дееспособността не възниква 

едновременно с моментанараждане на лицето. Принципна закономерност е, че 

дееспособнестта възниква при достигигате на определена степен на 

психофизическа зрелост на личността. 

 От тази гледна точка нашето позитивно право различава три възрастови 

групи. Всяка една от тях съдържа различни възможности за самостоятелно 

реализиране на субективни права и юридически задължения. 

 Съгласно чл.3 от  Закона за лицата и семейството, лицата, които не са 

навършили 14 – годишна възраст, са малолетни. Тази категория лица са напълно 

недееспособни. Те не могат да реализират субективни права и юридически 

задължения самостоятелно – от свое име и за своя сметка. Вместо тях и от тяхно 
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име правни действия извършват техните законни представители – родители и 

настойници. 

 Съгласно чл.4 от Закона за лицата и семейството, лицата от 14 до 

навършване на 18 – годишна възраст са непълнолетни. Тази категория лица са 

ограничено дееспособни. Те извършват правни действия със съгласиетона 

техните родители или попечители. Непълнолетните обаче могат сами да 

сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди. Те 

могат и да разполагат с това, което са придобили със своя труд. 

 В рамките на тази възрастова група съществува една междинна група – 

тади между 16 и 18 години. След навършване на 16 – годишна възраст 

непълнолетните могат да реализират самостоятелно известни права, като 

например правото на труд или правото да сключат граждански брак. Разбира се, 

тези и някои други права могат да се реализират при наличието на определени 

условия и изисквания. Сключването на граждански брак например може да се 

извърши със съгласието на родителите и след разрешението на съответния 

районен дсъдия. Съгласно чл.2 от Закона за лицата и семейството с навършване 

на 18 – годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез 

своите действия да придобиват и реализират права и да се задължават. 

 Навършването на 18 – годишна възраст не означава, че правният субект 

може незабавно да реализира всички възможни права и задължения, съдържащи 

се в позитивното право. Някои от тях изискват по – голяма зрелост или 

житейски опит и могат да се реализират на по – висока възраст. Така например 

съгласно чл.65 от Конституцията на Република България за народен 

представител може да бъде избиран български гражданин, навършил 21 – 

годишна възраст. 

 А съгласно чл.93 от Конституцията на Република България за президент 

може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 44 – 

годишна възраст. 

 

Независимо от достигането на 14 – респективно 18 – годишна 

възраст някои лица, които поради слабоумие или душевнболест 

не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно 

запрещение и стават напълно недееспособни. 
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За правните действия на тези лица се прилага чл.3 от ЗЛС, т. е. вместо тях и от 

тяхно име действат техните законни представители и настойници. С други думи, 

тези лица се приравняват с малолетните. 

 Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да 

бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено 

запрещение. За правните действия на тези лица се отнася казаното за 

непълнолетните.  

 

3. Деликтоспособност. 

 

Деликтоспособността е способността на правния субект да понася последиците 

на юридическата отговорност. Тази специфична качествена юридическа 

характеристика е необходимо свързана с дееспособността. Двете качества се 

основават на една и съща предпоставка – наличие на нормално интелектуално и 

волево състояние.  

 Впрочем юридическата предпоставка на деликтоспособността е 

вменяемостта. Под вменяемост следва да се разбира възможността на правния 

субект да осъзнава свойството и значението на извършеното и да ръководи 

постъпките си. Обратно – когато правният субект поради умствена 

недоразвитост или продължително или краткотрайно разстройство на 

съзнанието не е могъл да разбира свойството или значението на извършеното 

или да ръководи постъпките си, той е неделиктоспособен поради невменяемост. 

 Във връзка с деликтоспособността нашето позитивно право и съдебна 

практика отдават значение на следните три възрастови групи: 

- лицата до 14 – годишна възраст са напълно недееспособни. Те са 

осбодени напълно от последиците на юридическата отговорност. За тези лица в 

известни случаи, предвидени в позитивното ни право, могат да бъдат 

приложени съответни възпитателни мерки; 

- между 14 – и 18 – годишна възраст лицата са частично 

деликтоспособни. Те носят юридическа отговорност при известни условия, като 

самата тя е ограничена по вид и размер. 

Така например непълнолетно лице е отговорно за извършено 

престъпление, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да 

ръководи постъпките си. 
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По отношение на непълнолетни лица, извършили престъпление, могат да 

се наложат само следните наказания: лишаване от сволода, обществено 

порицание и лишаване от право да се упражнява определена професия или 

дейност.  

При това наказанието лишаване от свобода е редуцирано в сравнение с 

наказанието, наложено за същото престъпление, извършени от пълнолетен. 

Лицата, навършили пълнолетие, са напълно деликтоспособни, при 

условие, че са вменяеми. 

 

§ 2. Представителство. 
 

1. Понятие. 

 

Представителството е правен институт, който е пряко и непосредствено свързан 

с правосубектността и особено с една от насоките на нейното проявление – 

дееспособността. 

Този институт има значение за всички субекти направото, но безспорно 

той намира най – шипоко приложение в частното право, на първо място за 

гражданското, а след това и за търговското право. Именно поради тази причина 

представителството намира особено приложение при индивидуалните субекти. 

Индивидуалните субекти невинаги са в състояние да реализират 

самостоятелно своите права, свободи, задължения. Понякога това не е и 

необходимо. 

Казано с други думи, проблемът за представителството се поставя тогава, 

когато „правно – нормативната и правно необходимата воля на правни субекти 

при проявление на юридически факти, ка.огато те са правомерни юридически 

действия, и при изпълнение направни последици се осъществява чрез 

психологическата воля на други квалифицирани лица.”134 

Представителството възниква по съображения или на необходимост, или 

на целесъобразност. В първия случай правният субект е в невъзможност да 

реализира самостоятелно права или задължения, в другия случай – поради 

недостатъчна квалифицираност или въобще поради липса на професионални 

                                                 
134 Пак там, с. 57; 
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или други умения, е желатилно носителят на права и задължения да прибегне до 

представителството на специалест. 

Институтът на представителството представлява система от правни 

норми, които регулират отношенията между правоспособно лице, което е в 

невъзможност да упражнява самостоятелно субективно право или задължение, и 

друг правен субект, който се ангажира да ги реализира от името и за сметка на 

титуляра им. 

Всъщност представителството преодолява несъвпадането между 

дееспособността и правоспособността като две качествени характеистики на 

правния субект. То позволява на едно лице да използва свои представители при 

реализиране на субективни права и юридически задължения. Посочената 

възможност обаче не е универсална ( всеобхватна). Личните неимуществени 

права например се реализират винаги от своя носител. Те се осъществяват 

дотолкова, доколкото принадлежат на своя приносител.  

Въз основа на казаното можем да се присъединим към М. Михайлова, 

която пише: „Представителството е резултат от несъвпадане на 

правоспособност с дееспособност в голявма част от регулираните отношения. 

Ако те не бяха разделени, то лицата, недостигнали необходимата интелектуална 

и волева зрелост или с нарушена психика, биха били лишени от възможността 

да бъдат пълноценни субекти.”135  

Реализирането на субективните права и юридически задължения от 

представителя на техния титуляр води до задоволяване на потребности и 

законни интереси именно за носителя на субективните права и задължения. 

Не можем да не посочим едно прецизно наблюдение на В. Ганев, според 

което предметното съдържание на субективните права и юридически 

задължения се отличава с предоставена относителна свобода на преценка за 

представителя. Противното означава, че представителството би се смесило с 

посланичеството, при което липсва всяка свобода на преценка и при което не се 

проявява никаква самостоятелна и квалифицирана, а се предава чужда  

психологическа воля.136 

Вече посочихме, че представителството е система от правни норми, които 

регулират определен тип обществени отношения. 

                                                 
135 Михайлова, М., Цит. съч., с. 78; 
136 Ганев, В., Цит. съч., с. 62; 
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Субекти в тези правни отношения са представляваният и неговият 

представител. Особеното за представителя е, че че той може да бъде както 

индивидуален субект, така и юридическо лице (макар ине толкова често). 

Съдържанието на правното отношение между представлявания и 

представителя е реализирането от последния на субективни права или 

задължения от името и за сметка на техния титуляр. 

Обектът на същото правно отношение може да бъде действие, 

бездействие и блага от материален или духовен характер. 

Особеното на този тип правоотношение е, че то служи като предпоставка 

за възникване на други правни отношения, страна по които е представителят, 

който реализира субективно право или юридическо задължение в рамките на 

нова правно отношение. Така представителството, което се обективира в 

договор или се удостоверява с документ, служи за юридически факт, който 

поражда правни последици за носителя на субективното право или 

юридическото задължение. В този смисъл представителството е 

несамостоятелно правно явление. То служи като основание за встъпване в 

правоотношението с трети лица на правен субект, който не е титуляр на 

реализираното субективно право и юридическо задължение. Правните 

последици обаче, техният ефект, свързан с достигане на известни блага, са за 

сметка на представлявания. 

Цялостния характер на института на представителството ни навежда на 

заключението, че то може да има за съдържание само правомерно поведение, 

изразяващо се в активни действия, насочени към постигане на определени 

блага, с които се задоволяват потребности и интереси на носителя на 

субективното право. 

 

 

2. Видове представителство. 

 

Представителството може да бъде два вида: законово и договорно. 

Законово представителство възниква по силата на закона. Неговите 

разпоредби непосредствено оправомощават едни и същи лица да реализират 

субективни права и юридически задължения от името и за сметка 

напредставлявания. 
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Договорното представителство възниква по силата на сключен договор 

между титуляра на субективното право и третото лице. По силата на този 

договор едно лице ( упълномощено) се съгласява да реализира субективно право 

или юридическо задължение от името и за сметка на носителя им, наречен 

упълномощител. 

Договорното представителство се основава на два принципа. Единият се 

отнася до носителя на субективното право и може да се формулира по следния 

начин: „Никой не може да упълномощава друго лице с права, каквите не 

притежава.” 

Другият принцип визира поведението на упълномощеното лице: „Никой 

не може да излизи извън обема на предоставената му представителна власт и да 

реализира субективни права, за които не е изрично упълномощен”. 

 

 

§ 3. Видове субекти на правото 
 

Правните субекти могат да се подразделят на три основни групи: 

индивидуални субекти на правото, колективни субекти на правото и 

организационни образувания. 

 

1. Индивидуални субекти на правото. 

 

Индивидуалните субекти направото се наричат още физически лица. Те са 

основната разновидност направните субекти. Всичко казано за 

правосубектността в настоящата глава се отнася за тях. По – конкретно те се 

характеризират с това, че от момента нараждането си стават правоспособни, а 

дееспособността и деликтоспособността възникват по – късно – заедно с 

настъпването на тяхната биосоциална зрелост. 

 Особено място сред индивидуалните субекти направото заемат 

гражданите на съответната държава. Под гражданство се разбира политико – 

правнатапринадлежност на индивидуалния субект към съответно общество, 

организирано в държава. Само гражданите на държавата, към която 
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принадлежат, са носители и могат да реализират в пълен обем каталога на 

права, свободи и зъдлжения, включени в позитивнотоправо. 

 Дееспособността на гражданите може да бъде ограничавана само със 

закон при изрично предвидени в него длучаи. 

 Чуждестранните граждани не могат да бъдат носители, респективно да 

упражняват отделни видове субективни права и задължения. Тка например те не 

могат да реализират политически права в държава, чиито граждани не са. 

 

2. Колективни субекти на правото. 

 

Колективните субекти направото са образувания, създадени от даден колектив 

от индивиди, които притежават общи права и задължения. Характерно за 

тяхната правосубектносте, че тя възниква заедно с дееспособността им. 

Особеното още за тях е наличието на персонификация, изразено в 

организационното им единство. Те имат вътрешна структура, като елементите и 

представляват неделимо цялостно образувание. На него правото признава и 

правосубектността като специфична юридическа качествена характеристика. 

 С оглед на предметана дейност и тяхната цел, колективните субекти на 

правото се подразделят на стопански, политически, професионални, културни, 

спортни, религиозни и т. н.  

 Особено място сред колективните субекти на правото заемат 

юридическите лица.  

 Както соче М.Михайлова, юридическото лице е проява на усложнена 

правосубектност. То се прибавя, наслагва се към индивидуалните субекти в 

случаите, когато законът предвижда това. 

 Юридическите лица участват в имуществени отношения на основата на 

икономическа самостоятелност. Тя се изразява в наличие на обособено от 

персоналния им състав имущество, притежават собствена финансова и 

стопанска сметка. Юридическите лица за разлика от останалите колективни 

субекти на правото носят имуществена отговорност, най – често до размера на 

собственото им имущество. 

 Своето специфично място като субект на правото заема и държавата. 

Държавата се представя като субект направото своите органи, чиято 

правосубектност се изразява с помощто на категорията компетентност. 
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Компетентността се състои от държавновластнически правомощия. Те се 

свеждат до възможността на държавния орган едностранно да нарежда, изменя 

или прекратява правни отношения. 

 Държавата участва като самостоятелен субект и в международните 

отношения. Държавата е най – важният субект по смисъла на международното и 

публичното право. От тази гледна точка юридическата и качествена 

характеристика се изразява с категорията държавен суверенитет. 

 Юридическите факти, които пораждат международноправните 

отношения, в които държавата участва като правен субект, са международните 

договори в цялото им многообразие. Държавата става субект на 

международното право чрез доброволното им приемане или присъединяване.  

 

 

Препоръчителна литература 

Ганев, В. Учебник по обща теория на правото, т. ІІ, София, Правни 

субекти; 

Михайлова, М. Теория на правото. 

 

 

 

Въпроси за самостоятелна подготовка. 

 
 

1. В какви насики се търси специфичната юридическа качествена 

характеристика, изразена с категорията „правосубектност”. 

2. Дайте примери за възможност да се реализират субективни права на 

възраст, различна от 18- годишната. 

3. Разкрийте значението на института на гражданството с оглед на 

правосубектността на индивида. 

4. Открийте разликите между юридическите лица и останалите колективни 

субекти на правото. 

5. По какво се различава законовото от договорното представителство. 
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Глава шеста 

Правонарушение и юридическа отговорност 

 
 

§ 1. Правонарушение. 

 
В правната литература правонарушението се разглежда в два аспекта: в 

социално – юридически и в догматико – юридически.  

 

1. В социално – юридическия смисъл правонарушението се изучава като  

вид социално отклонение. 

 

Общото понятие за социално отклонение може да се дефинира по следния 

начин: „това е такова нарушение на социалните норми, което се характеризира с 

определена масовост, устойчивост и разпространеност при сходни социални 

условия.”137  

 Социалните отклонения се изучават на ве нива: на индивидуално и на 

масово. 

 На индивидуално ниво социалното отклонение се свежда до конкретна 

постъпка ( деяние) на индивидуално определен човек.  

 На масово ниво става дума за съвкупност от актове, за система от 

нарушения на социалните норми. 

 С оглед учението за правонарушението ще посочим структурата на 

социалното отклонение само на индивидуално ниво. Постъпката ( деянието) на 

човека е обективно изразена под формата на действие или бездействие. В 

субективен смисъл постъпката се характеризира с мотив, вина и цел на 

деянието, а в случаите на небрежност – във възможност от предвиждане и 

предотвратяване на нежелателните последици.138 

                                                 
137 Социальтые отклонения, М. 1989,с. 95; 
138 Пак там, с.102; 
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 Отклонението от социалната норма е по – сложно и многопланово 

понятие от правонарушението. Понятието за правонарушение се отнася към 

единичен случай. Докато при социалното откланение става дума за 

разнообразни форми на поведение или дейност, то при правонарушението 

говорим за конкретно човешко деяние, което се отклонява от конкретна правна 

норма.  

 Последиците от социалното отклонение се свеждат до нанесена вреда на 

обществото или на друга личност, както е при правонарушение, или води до 

разпад на самия индивид – както е при алкохолизма или наркоманията. 

 Социалните отклонения магат да се квалифицират по различни критерии. 

Най – разпространеното е, разбира се, делението им в зависимост от вида на 

нормата, която не се спазва. В този случай социалните отклонения се делят на 

правонарушения, аморални постъпки и т. н. 

 Съществуват отклонения, които се изразяват в неспадване на различни 

видове социални норми. Те могат да се отклоняват от нравствените норми и 

принципи, които могат да пререснат в правонарушения. 

 Социалните отклонения могат да се класифицират и в зависимост от 

вътрешната им структура, която се състои от четири основни елемента: субект, 

обект, обективна страна и субективна страна. 

 Така например съобразно субекта на отклонението можем да посочим 

различни индивиди: граждани, длъжностни лица, представители на 

обществеността и т. н.  

 По обекта на социално отклонение то може да бъде: отклонение от 

стопанските отношения, от политическите отношения, от духовните отношения 

и т. н. 

 По обективната страна социалните отклонения могат да се разграничат по 

формата на деянието, с което откронението се осъществява. От тази гледна 

точка то може да се осъществи чрез действие или бездействие. 

 По субективна страна социалните отклонения се характеризират с 

различна мотивация, различни цели и най – вече – различни форми и 

разновидности на вината. Съобразно последния критерий социалните 

отклонения могат да бъдат умишлени и по непредпазливост. 

 Правонарушението е самостоятелен вид социално отклонение. То е 

специфично обществено явление, което е противоположно на правомерното 
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поведение. От тази гледна точка то е елемент от обществения живот, макар, че 

насочеността му срещу личността е дори понякога и срещу обществото като 

цяло. 

 В българската правна литература засега единственото произведение, 

посветено на различните аспекти на правонарушението, е на Георги Бойчев.139 

Ето защо ние ще следваме в нашето изложение основното съдържание на 

неговото произведение, още повече, че споделяме напълно основните тези, 

разработени в него. 

 В социално – юридически смисъл правонарушението може да се определи 

като противообществено, противоправно, виновно извършено деяние, забранено 

с юридически санкции. 

  

Дадената дефиниция разкрива пет признака на правонарушението: 

 а) Противообщественият характер на деянието е материалния 

признак на правонарушението. Противообщественият характер се определя от 

обекта на посегателство от страна на правонарушителя. Под обект на 

посегателство се разбират увредените или поставени в опасност от увреждане 

субективни права, които се реализират в рамките на правните отношения или 

извън тях, както и обществени отношения, които не са регулирани от правото, 

но се охраняват от него чрез забраняващи правни норми. 

 Друг основен фактор, който определя противообществения характер на 

правонарушението, са начинът, характерът и степента на въздействие върху 

обекта на посегателството. „ Зсягането на обекта от деянието, с което се 

осъществява правонарушението, може да има различен характер, обектът може 

да бъде засегнат по различен начин и накрая различна може да бъде степента на 

неговото засягане.”140 

 

От своя страна това противообществено деяние, с което се 

въздейства в най – голяма степен отрицателно върху условията 

и основите за самото съществуване на обществото, се 

характеризира със своята обществена опасност. 

 

                                                 
139 Бойчев, Г., Правонарушение, С., 1998; 
140 Пак там, с.92; 
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Престъплението е общественоопасно. 

 

 б) Противоправният характер на деянието, с което се осъществява 

правонарушението, е юридическият признак на правонарушението. 

Същността на противоправния характер се изразява в противоречие на деянието 

с изискуемото се поведение, отразено в диспозицията на конкретна правна 

норма. Разбира се, възможно е деянието, с което се осъществява 

правонарушението, да противоречи не само на една , а на две и дори повече 

конкретни правни норми. Най – често противоречието на деянието с 

изискуемото се поведение се изразява в неизрълнение на едно конкретно 

юридическо задължение, което поражда правило за поведение, отразено в 

правната норма. 

 Като юридически признак на правонарушението противоправния му 

характер произтича от неговия материаленпризнак. С други думи, 

противоправността се обуславя от противообществения характер на 

правонарушението. „На тази основа противоправността у юридически израз на 

противообществения характер на деянието, с което се осъществяват 

правонарушенията.”141 

 Много често обаче констатиране на противообществения характер на 

едно деяние не води веднага до неговото инкриминиране ( обявяване за 

противоправно). За това определена отоворност носи законодателният орган, 

чието задължение е своевременно да отчета неблагоприятните за отделната 

личност или за общаството като цяло последици от определено деяние, което 

придобива масов характер. Закъснялата законодателна намеса може да причини 

много вреди на обществото и на отделната личност. 

 в) Виновността на деянието заема централно място в субективната 

страна на правонарушението.  

 Всъщност вината е специфичното психическо отношение на дееца към 

своето противообществено и противоправно деяние и към неговия вредоносен 

резултат. 

 В сруктурата на вината могат да се открият два елемента – интелектуален 

и волеви.142 

                                                 
141 Пак там, с.111; 
142 Г.Бойчев пише за интелектуалната и и волева страна на вината. 
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 Интелектуалната страна обхваща възможността на правонарушителя да 

осъзнава свойството и значението на извършеното от гледна точка на неговата 

противообщественост или противоправност. С други думи, извършителят е 

могъл да съзнава, че това, което върши, е противообществено или 

противоправно. 

 Докато волевата страна обхваща отношението на дееца към вредоносния 

резултат, причинен от собственото му поведение. 

 Двете страни на вината са нейни структурносъставящи я елементи. 

Следователно те трябва да се проявяват едновременно. В противен случай (ако 

липсва едната страна на вината) не сме изправени пред виновно поведение, а 

оттук и пред правонарушение. 

 Вината се проявява в две форми, всяка една от които притежава по две 

разновидности.  

 Първата форма се изразява с помощта на понятието умисъл, който се 

проявява като пряк умисъл (dolus directus) и евентуален умисъл (dolus 

eventualis).  

 При прекия умисъл извършителят съзнава  противообществения и 

противоправния характер на деянието ( интелектуална страна) и иска, желае 

настъпване на вредоносния резултат) волева страна). 

 При евентуалния умисъл се забелязва същата интелектуална страна, както 

при прекия умисъл, т.е. извършителят е съзнавал противообществения и 

противоправния характер на деянието, предвиждал е също така и вредоносния 

резултат. Но, без да ги желае, все пак ги е допуснал в съзнанието, което 

означава, че евентуалният умисъл се различава от прекия умисъл по волевата 

страна на вината.  

 Втората форма на вината се изразява чрез понятието „непредпазливост”, 

която се проявява чрез своите разновидности небрежност и самонадеяност. 

 Небрежността е разновидност на непредпазливостта, при която деецът не 

е осъзнавал  противообществения и противоправния характер на деянието си, не 

е предвиждал и настъпването на отрицателните и вредни последици от него, но 

е бил длъжен и/или е могъл да ги предвиди, респективно – предотврати.  

 При самонадеяността извършителят е осъзнавал противообществения и 

противоправния характер на деянието си, предвиждал е следователно и 
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настъпването на отрицателните и вредни обществени последици, но е мислил да 

ги предотврати или лекомислено се е надявал, че те няма да настъпят.  

  

г) Деянието, с което се извършва правонарушението. 

Деянието характеризира правонарушението като явление, присъщо на човека. 

 Човешкото деяние, с което се извършва правонарушението се изгражда от 

два компонента143. 

 Първият е психическият и съдържа редица елементи: мотиви, цел и 

решение. 

 Вторият компонент на деянието е физическата му страна. Тя се свежда до 

система от съзнателни волеви телодвижения.  

 От своя страна посочената физическа страна на деянието има две основни 

форми на проявление – действие и бездействие. 

 Действието е активно поведение, довеждащо до система от телодвижения, 

ръководени от здрава централна нервна система, а бездействието се 

херектеризира с отсъствие на такава. С други думи, деянието обхваща система 

от съзнателни, волеви двежения или въздържане от тях, които произтичат в 

резултат на настъпили психични процеси в централната нервна система. При 

това между тях съществува специфична причинна обусловеност. 

  

д) Забраненост с юридически санкции на деянието,с което се 

осъществява правонарушението. 

Забранеността на противообщественото, противоправното и виновното 

деяние с юридически санкции е последния признак на правонарушението. С нея 

завършва характеристиката му като социално – юридическо явление, 

противоположно на правомерното поведение. Забранеността на деянието с 

юридически санкции е производна от противообществения и противоправния му 

характер. Тези два признака са първични и определящи по отношение на 

забранеността на деянието с юридически санкции. 

Същевременно, ако едно деяние е противообществено и противоправно, 

но не е забранено с юридически санкции, то ще е само морално укоримо, но не 

и юридически наказуемо.  

                                                 
143 Бойчев, Г. Цит. Съч. С.7 и сл.; 
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От друга страна чрез тежестта на юридическата санкция обществото 

изразява и своето отношение към актовете на индидуален произвол, насочен 

срещу лицата и обществото като цяло. 

Във всеки случай чрез нея можем да съдим за оценката, която дава 

обществото на този  тип социално поведение. Естествено тази оценка може да 

бъде само отрицателна. Отрицателната оценка е спицифичен юридически 

способ за нормативното регулиране за неправомерното поведение. Това се 

изразява с помощта на забраняващи правни норми. 

 

 

2. В догматико – юридически смисъл правонарушението се изучава като  

състав, който е основание за осъществяване на юридическа отговорност. 

 

Съставът на правонарушението е юридически факт, който паражда 

специфична система от правни отношения, в рамките на които се осъществява 

юридическата отговорност. 

Под състав на правонарушението се разбира система от признаци, 

характеризиращи даден вид правонарушение. Проявява се като юридически и 

фактически състав. 

„Юридическият състав на правонарушението  обхваща системата от 

признаци на определен вид правонарушение, отразени в правната норма по 

абстрактен начин, фактическият състав на правонарушението се изразява в 

проявлението на система от признаци на определен вид правонарушение в 

конкретно деяяние.”144 

Когато определен юридически орган установи съвпадане между 

фактическия и юридическия състав на правонарушението, той има 

задължението да пристъпи към осъществяване на юридическата отговорност, 

врамките на която има правото да определи съответно наказание. 

Съставът на правонарушението следователно предопределя юридическата 

отговорност – последната е в причинно – следствена връзка с него. 

Съставът на правонарушението съдържа четири групи признаци. 

                                                 
144 Бойчев, Г., Юридическа отговорност, 1994, с.23; 
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а) Относно обекта на правонарушението. Под обект направонарушение 

се разбират обществените отношения и обществени връзки, които се увреждат 

или поставят в опасност от увреждане. Едни от най – важните блага, които 

могат да бъдат обект на правонарушението, са основните субективни права на 

личността. Застрашаването или увреждането на правото на живот, правото на 

телесна неприкосновеност, правото на собственост са правонарушения с висока 

степен на обществена опасност. По тази причина те се наказват и с най – тежки 

наказания. 

б) Относно субекта на правонарушението. Субект на правонарушение 

може да бъде лице, навършило 14- годишна възраст, способно да разбира 

свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Някои 

особени качества на субекта на правонарушение ( „длъжностно лице”, „орган на 

власт” и т. н. ) придават особена квалификация на деянието, с което се 

осъществява правонарушението на тези лица. Често пъти това води и до 

налагане на по – строги наказания срещу тези лица. 

в) Относно субективната страна на правонарушението. В 

субективната страна на правонарушението основно място заема вината. За 

вината вече беше писано. Освен вината в субективната страна на 

правонарушението влизат и специфичните мотиви, подбуди, цели. Множество 

правонарушения изискват в състава си посочените елементи от субективната 

страна. Ако те липсват – няма правонарушение. 

г) Относно обективната страна на правонарушението. В обективната 

страна на правонарушението влизат деянието, вредоносният резултат, причинно 

– следствената връзка и противоправността. 

 

§ 2. Юридическа оттговорност. 
 

Юридическата отговорност се осъщедствява чрез специфична система от правни 

отношения, които протичат при наличието на състав на правонарушение между 

два основни субекта: от една страна, компетентен държавен орган, а от друга – 

правонарушител 
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1. Юридическа отговорност като правно отношение. 

 

Юридическата отговорност е вид специфично правно отношение. 

 Структурата на правното отношение, в рамките на което се осъществява 

юридическата оттговорност, има три елемента: 

а) субект – това са конкретни лица, млизащи във взаимодействие 

помежду си; 

б) съдържание – под това се разбират реализираните в корелативна 

връзка помежду им субективни права и юридически задължения. Съдържанието 

е дейността на правните субекти по задоволяване на определени потребности 

под формата на субективни права и юридически задължения; 

в) обект – материални и духовни блага, с помощта на които се 

задоволяват материални и духовни потребности, по повод на които правните 

субекти се взаимодействат. 

Структурата на правните отношения, в рамките на които се осъществява 

юридическата отговорност, обхваща следните елементи: 

- субектите им са винаги държавен орган. Под компетентност на 

държавен орган се разбира съвкупност от правомощия, отразени в закон или 

друг нормативен акт. Правомощията на държавния орган са неговите 

субективни права. Следователно държавни органи могат да действат в рамките 

на своята компетентност; 

- в съдържанието на юридическата отговорност се включва правомощието 

на държавния орган да наложи и задължението на правонарушителя да понесе 

лишения от личен, имуществен или организационен характер; 

- обектът на правните отношения, в рамките на които се осъществява 

юридическата отговорност, са блага от духовен или имуществен характер. 

Юридическите отношения, в рамките на които се осъществява 

юридическата отговорност, настъпват като реализация на санкция, съдържаща 

се в правна норма. 

Юридическата отговорност се осъществява като процес. Затова 

юридическата отговорност е система от правни отношения. Във всяка фаза от 

този процес встъпват различни държавни органи, от една страна, а от друга – 

правонарушителят може да придобива различни права и задължения. 
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Юридическата отговорност е израз на държавна принуда. Държавата 

въздейства на правонарушителя чрез налагането на лишения от личен, 

имуществен, организационен характер. 

Юридическата отговорност не се свежда единствено до наказание. То има 

за цел не само да накаже, но и да възпита дееца, да възпита останалите чланове 

на обществото. 

 

2. Видове юридическа отговорност. 

 

Съществуват следните видове юридическа отговорност: 

 а) наказателна; 

 б) правовъзстановителна. 

 В рамките на наказателната юридическа отговорност съществуват: 

 а) наказателноправна; 

 б) административноправна; 

 в) дисциплинарна. 

 Между наказателната и правовъзстановителната юридическа отговорност 

има определени разлики. 

 Наказателната юридическа отговорност се осъществява заради самото 

правонарушение, за да се накаже извършителят, а не за да се постига 

правовъзстановителен ефект; 

- се осъществява официално от държавен орган; 

- има строго личен характер – търси се единствено от правонарушителя,  

който е физическо лице. 

Правовъзстановителната юридическа отговорност има следните  

особености: 

- осъществява се с цел възстановяване на щетата или вредата. Резултатът  

от правовъзстановителната юридическа отговорност се постига с изпълнение на 

първоначалното задължение на правонарушителя; 

- зависи от желанието и волята на пострадалото лице, а не се осъществява  

служебно от държавата в лицето на компетентните органи. Законът дава 

възможност за съдействие от страна на ощетеното, увреденото лице за 

постигане на първоначално договореното изпълнение. Ако правонарушителят 



126 
 

доброволно изпълни задължението си, възстанови щетите, юридическата 

отговорност въобще не се осъществява; 

- невинаги има личен характер ( например отговорността на родителите  

заради противоправните деяния на малолетните им деца). 

Двата вида юридическа отговорност могат да се осъществят 

едновременно в рамките на наказателен процес, в който пострадалите лица 

могат да се конституират като граждански ищци. 

 

3. Функции на юридическата отговорност. 

 

Юридическата отговорност има следните функции: 

 а) принудителна – тя е израз на връзката между държавата и правото. 

Принудителното въздействие не е свързано с физическа или душевна репресия, 

изключва физически страдание, унижение на достойнството на 

правонарушителя. Има и правовъзстановително действие, т. е. обезвреждащ и 

обезщетилен характер; 

 б) превантивна – тя се изразява в две направления: 

 - съдържа възпитателно въздействие спрява нарушителя – постиге се чрез 

изграждзане на мотив за доброволно спазване на правните норми за в бъдеще ( 

неотвратимият характер на юридическата отговорност); 

 - предупредително възпиращо действие, което създава контрамотив ( 

когато липсва собствено убеждение) за извършване на правонарушение. То е 

резултат от заплахата, която съществува под формата на санкция, предвидена в 

правото. Тази заплаха спомага за формиране на контрамотив и вътрешни 

задръжки – по – силни от мотива на правонарушението. Наказателните санкции 

са най – силната заплаха за правонарушителя.  
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Въпроси за самостоятелна подготовка. 

 

1. С какво се характеризира правонарушението като социално явление. 

2. Разкрийте  разликите между юридически и фактически състав на 

правонарушението. 

3. Кой е критерият за разграничаване на престъпленията от останалите 

видове правонарушения. 

4. Разгледайте юридическата отговорност чрез учението за структурата 

на правното отношение. 

5. Разкрийте основните различия между основните видове юридическа 

отговорност. 

6. Разкрийте отношението функции на правото – функции на 

юридическата отговорност. 
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Глава седма 

Общо учение за сделките 
 

 

§ 1. Понятие. 
       

       І. Общи бележки. 

 

Еволюцията на гражданското право в сферата на договорите, намерила 

отражение още в древния сборник закони – Кодекса на Хамураби, получава 

широко разпространение по времето на Римската империя ( при това става 

блестящ образец на древното право) и  достига съвременно развитие с 

възникването на международните договори. 

По същество от позитивно правна гледна точка голяма част от 

правомерните юридически действия (ЮФ), извършвани от субектите на 

гражданскоправните отношения са сделките. Това определя тяхната водеща 

роля в общата система на гражданското право.  

Исторически терминът „сделка„ се появява сравнително късно. Той не е познат 

на римското право. За първи път в правната теория е въведен от от немският 

юрист Хуго като „правна сделка”( Rechtgeschft), в началото на ХІХ век. 

В българското гражданско законодателство терминът “сделка” не се употребява, 

но това не означава, че сделките не са му познати.  Действащият Закон за 

задълженията и договорите (ЗЗД), който има кодифициращ характер, съдържа 

правила, които уреждат една от разновидностите на сделките - договорите( 

чл.8-43ЗЗД), като по отношение на едностранните волеизявления посочва , че 

правилата за договорите намират приложение и по отношение на тях в случаите, 

когато законът допуска те да пораждат, изменят или прекратяват права и 

задължения 

( чл.44ЗЗД). 

 Поради липса на легално определение на понятието „сделка”, основните 

характеризиращи признаци, заложени в неговото теоретично определение се 

обособяват  в правната теория чрез анализ на нормативната уредба. 

          

ІІ.Същност. 
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Правните теоретици  изследвали сделките посочват ,че те са най- често 

срещаният ЮФ, от който възникват, развиват се и се прекратяват граждански 

правоотношения. 

В този смисъл е необходимо да се уточнят редица важни моменти. 

Сделката е родово понятие и принадлежи към категорията на 

правомерните правни действия. Съществен видов елемент на сделката е 

наличието на поне едно волеизявление на едно или няколко лица, което има 

определена цел – да породи, измени или прекрати граждански правоотношения 

(гражданско правни последици), като определя в рамките на закона тяхното 

съдържание145 

Това определение съдържа три основни признака на сделката – юридически 

факт като родово понятие, волеизявлението и гражданскоправното действие. 

По посочените видови признаци сделките се отличават от други 

юридически факти като събитията, които са независими от човешката воля. 

Сделките се различават и от актовете на държавните органи и органите на 

местно самоуправление, които също са основание за възникване на на 

граждански права и задължения, но тези актове носят имеперативен характер, 

доколкото волеизявленията имат властнически характер и предполагат 

отношение на власт и подчинение между субектите, което противоречи на 

основните начала на гражданското законодателство. Тези отношения имат 

властнически характер и предполагат отношение на власт и подчинение между 

субектите.  

Сделките се различават и от юридическите постъпки. Последните 

представляват правомерни юридически действия, чиито правни последици 

настъпват по силата на закона. Докато при сделките правните последици се 

определят от волеизявителите, при юридическите постъпки има съзнателна 

дейност, но тя не е пряко насочена към  пораждане,изменение, прекратяване на 

правни последици. Последните постъпват винаги по силата на закона.  

Сделките са насочени към постигане на опрделен правен резултат, чието 

съдържание се определя от волеизявлението146 

                                                 
145 Павлова, М.Гражданско право, обща част, том І, С., 1995,с.343; 
146 Таджер, В. Гражданско право на НР България, дял 2, С., 1973, с.192;Василев, Л. Гражданско право, 
обща част. С., 1993,с.242; 
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Волеизявлението е основен елемент на сделката. То е външен израз на вътрешно 

психическо преживяване на човека (воля), което е свободно формирано. Като 

вътрешен процес волята се обективира посредством волеизявлението. А 

доколкото сделката е волеви акт, за нейното извършване е необходимо 

наличието на дееспособност на лицето или лицата, които я извършват.  

От своя страна обективирането на волята може да се извърши чрез 

изрично волеизявление, или мълчаливо. Поначало при мълчание не е налице 

волеизявление,  но в отделни случаи, при изрична разпоредба на закона 

мълчанието се възприема като волеизявление. Това става по пътя на законова 

презумпция за наличие на волеизявление. Волята може да се изрази и 

посредством извършването на действия, от които може да се направи 

основателен извод за наличието на воля, насочена в определена посока 

(конклудентни действия). 

Волеизявлението може да има адресат (оферта, разваляне на договор) или 

да е без адресно (отмяна на завещание, отказ от права). То може да се извърши 

в присъствието на лицето към което е отправено (пряко) или посредствено( 

чрезкуриер, по пощата , по факс ). Волеизявлението може да бъде 

самостоятелно или да зависи от друго волеизавление (добавъчно) 

Третият видов признак на сделката е нейното действие. То се изразява в 

пораждане изменение или прекратяване на граждански права и задължения, 

създаване или реорганизиране на юридически лица и установяване или 

изменение на определени правни качества.  

Действието на сделката е желано от самото волеизявление и на второ 

място, то по съдържание се определя от волеизявлението.Като се съобразява със 

закона и собствената си воля, авторът я изразява към постигане на искания от 

него правен резултат.  147 

Освен посочените елементи във фактическия състав на сделката могат да 

бъдат включени и други елементи , които заедно с волеизявлението водят до 

настъпването на желания правен резултат. Такива могат да бъдат срок, условие, 

различни действия и др. 

 
                                                 
147 Василев, Л., Гражданско право, обща част, нова ред. на Ч.Големинов., С.,1993., с.242; 

В.Таджер Гражданско право на НР България, дял 2.С.,1973г., с. 192; 
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Сделката е юридически факт, който има за съществена съставна част 

волеизявление на едно или повече лица, което поражда гражданскоправно 

действие, определено по начало от съдържанието на волеизявлението148 

 

ІІІ. Форма на сделката. 

 

Под форма на сделката се има предвид външната изява на волята, като 

изискването за форма, се отнася единствено до волеизявлението и не се отнася 

до другите елементи на сделката.  

Когато формата на сделката е предписана от закона, сделката се нарича 

формална.  

Изискването за форма на сделката има редица предимства: 

- предпазва от прибързаност 

- позволява по- пълно да се изрази волята; 

- позволява да се определи момента на сключване; 

- улеснява доказването; 

- може да се упражни контрол върху изпълнението; 

- гарантира достоверност на волеизявленията. 

В българското гражданско право поначало сделките са неформални. Но за 

сделки, които засягат значителни имуществени интереси, за да се постигне по- 

голяма сигурност и стабилност в гражданския обмен , законът изисква 

сключването им да става в писмена форма.  

Сделките, за които се изисква такава форма като условие за тяхната 

действителност, се определят от закона с повелителни норми. Последните са 

изключителни и не подлежат на разширително тълкуване.  

Писмената форма се изразява в материализиране на волеизявлението във 

вид на писмен документ. Най- съществен елемент на документа е саморъчният 

подпис на страната , извършила волеизявлението.  С развитието на 

съвременните средства на комуникация и конкретно електронния обмен на 

данни, нормотворческите органи адекватно отразяват тези процеси с 

приемането на законодателни актове, регулиращи отношенията между 

субектите в електронното пространство. На електронният документ , подписан с 

                                                 
148 Таджер, В. Цит.съч.,с.192; 
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електронен подпис е придадена юридическата сила на писмен документ, 

подписан със саморъчен подпис( ЗЕДЕП)). 

В зависимост от вида на съставения документ писмената форма може да 

бъде официална и частна. Когато за удостоверяване на действителността на 

направените волеизявления законът изисква участиена длъжностни лица, 

притежаващи съответната компетентност, формата е официална писмена.  

Това може да бъде писмена форма с нотариална заверка на подписите, 

писмена форма с нотариална заверка на датата, нотариален акт. 

Това може да бъде и административен акт – когато волеизявлението трябва да 

се извърши пред административен орган( напр. припознаване на дете), или 

съдебна форма – при съдебната спогодба например, където съдебният акт 

одобрява спогодбата. 

За реализиране на частната писмена форма не участват длъжностни лица, 

а само авторите на волеизявлението. 

  

 

ІІІ. Класификация на сделките. 

  

Класификацията на сделките се провежда по различни признаци.Единна 

класификация, обхващаща всички възможни видове сделки, е сложно да се 

напрви, тъй като разделянето на сделките на видове се базира на различни 

класификационни основания. Във връзка с това при характеристиката на 

сделкитеобикновено се указва видовата принадлежност на една или друга 

сделка едноврееменно по няколко признака. З качеството на класификационни 

основания са броят на страните, участващи в сделката, моментът на възникване 

на правата и задълженията, възмездността и т. н.  

 

1. Според броя на волеизявленията, сделките се подразделят на  

едностранни, двустранни и многостранни.  

 

Едностранна е сделката, при която волеизявлението на на едната страна 

поражда правни последици. Едностранни сделки са упълномощаването, 

завещанието, чекът, менителницата, записът на заповед и др. Едностранната 

сделка, както и всяка друга сделка, води до възникване, изменение или 
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прекратяване на граждански права и задължения. Права по едностранната 

сделка могат да възникнат както за лицата, извършващи сделката, така и за 

трети лица, в интерес на които сделката е извършена.  

Двустранна е сделката, която съдържа две насрещни волеизявления, 

изразяващи съгласие на страните, относно постигане на определен правен 

резултат. Такъв вид сделка е договорът. За възникване на договора е 

необходимо съвпадане на волята на страните. Именно договорът е най – 

разпространената гражданссссскоправна сделка.  

Многостранна сделка се сключва между няколко лица, като 

волеизявленията им са еднакви и са насочени към постигане на една обща цел. 

 

2. Съобразно облагата за страните сделките биват възмездни и  

безвъзмездни.  

 

Според съдържанието сделките могат да предоставят имотна облага и да 

водят до увеличаване на имуществото.   

Възмездна е сделката , при коятоима еквивалентно изменение в състава на 

имуществото на страните по нея.   

Безвъзмездна – облагата е само за едната страна (дарение, завещания); 

 

3. С оглед фактическият състав сделката може да бъде консенсуална и  

реална.  

 

Консенсуална е сделката , при която правните последици настъпват 

направо по силата на постигнато съгласие между страните, т.е. фактическия 

състав се състои от съвпадащи насрещни волеизявления.  

Реална е сделката, при която освен постигане на съгласие трябва да се 

извършат и определени действия, като предаване на определена вещ( заем, 

залог и т.  н.) 

 

4. Според това дали законът изисква определена форма за валидност ,  

сделките се делят на формални и неформални. 
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Формална сделка – за да породи желаният от страните правен резултат , тя 

трябва да бъде сключена в предвидената от закона форма ( продажбата на 

недвижим имот се извършва във форма на нотариален акт) 

Неформална сделка  - страните могат свободно да изберат начина на 

изявяване на волята си. 

 

5. Съобразно необходимостта от наличието на основание, сделките се  

делят на каузални и абстрактни. 

 

Каузална е сделката, за валидността на която е необходимо наличието на 

законно, позволено и осъществимо основание. Такива сделки са договорът за 

продажба, замяна, които се извършват с цел размяна на материални блага. 

Абстрактна е сделката , за действителността на която законът не изисква 

наличието на някакво основание. Такава сделка е чекът, упълномощаването и т. 

н. 

 

6. Според наличието на условие като допълнителен елемент във  

фактическия състав на сделките, те се подразделят на условни и 

безусловни.  

 

Условна е сделката , чието действие се поставя в зависимост от едно бъдещо 

събитие, наречено условие. То може да бъде отлагателно или прекратително. 

Безусловна е сделката , която поражда действие в резултат на направеното 

волеизявление.  

Направеното изброяване не изчерпва цялостно класификацията на сделките. В 

правната теория са познате и други видове правни сделки. 

 

7. Според това дали сделките са извършени по електронен път/чрез  

използване на Интернет/, те се разделят на електронни сделки и аналогови 

сделки. 

 

Въпросът за формата на сделките, сключвани по електронен път е свързан със 

създаването на законови условия за признаване на правна сила на тези сделки , 

адекватна на сделките, осъществявани посредством традиционните способи на 
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изявление, с произтичащите от тях правно релевантни последици. В частност проблема 

се идентифицира с гарантиране сигурността на предаваната информация ,със защитата 

на данните и идентификацията на субектите в електронната мрежа . 

    Концептуалните основи на регулирането на правоотношенията , осъществявани 

по електронен път и в частност придаването на юридическа сила на на предаваните по 

електронен път изявления и извършваните посредством тях правно валидни действия се 

съдържат в  Закона за електронния документ и електронния подпис ( ЗЕДЕП) , приет на 

22 март 2001г. ( ДВ, бр.34 ,2001г), в сила от 06.10.2001г . Това е  първата стъпка към 

осъвременяване на българското законодателството в съответствие с новите изисквания 

на икономическите процеси и променената бизнес среда.  

Тъй като законодателството не предвижда в изрични разпоредби специална 

“електронна форма”, актуален става въпроса за действителността на сделките, 

сключвани по електронен път. В тази посока съществуват две възможности за 

придаване на юридическа сила на тези сделки. 

Първата от тях е електронната форма да бъде възприета като отделен нов вид на 

волеизявление, отличаваща се от досега същесвуващите, а втората тя да бъде 

приравнена към една или друга от вече съществуващите форми, установени както с 

оглед условие за действителност ( ad substantiam) , така и като условие за доказване на 

волеизявлението ( ad probationem), като се вземат предвид спецификите на 

материализацията му в електронен вид.  

    ЗЕДЕП възприема и развива втората възможност, която се  е наложила като 

общо възприет принцип в международните актове и национални законодателства. Това 

произтича от факта, че разменяните по електронен път изявления , не изискват 

радикални законодателни решения и  установяване на нов вид форма на сделките, което 

би създало затруднения , при нейното прилагане да бъдат ползвани всички достижения 

на доктрината и практиката, по отношение на действието, доказването, оспорването и 

признаването писмените изявления и саморъчния подпис.  

Сключването на сделки в електронна форма, както и сключването им в обикновена 

писмена форма е само по себе си изразяване на волята на субектите с помощта на 

писмената реч, по пътя на съставянето на документ, изразяващ нейното съдържание, 

който се подписва от лицата, извършващи сделката или упълномощени от тях лица.     

В този смисъл чл.3, ал.2 ЗЕДЕП установява принципа, че “писмената форма се смята 

спазена, ако е съставен електронен документ.”  
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    Този подход следва да се разглежда като определен способ в юридическата 

техника, допускащ , че под писмена форма на сделката следва да се възприемат всички 

способи на извършване на волеизявленията , включително по електронен път, които 

отговарят на условията, пряко предвидени от закона . В случая под писмена форма се 

разбира обикновена писмена форма. Законът не се прилага за сделки, за чиято 

валидност се изисква квалифицирана форма (чл.1, ал.2,т.1 ЗЕДЕП) , и когато държането 

на документа или екземпляр от него има правно значение – ценни книжа, 

товарителници и др.( чл.1,ал.2,т.2. ЗЕДЕП) 

 

ІV. Тълкуване на сделките. 

 

Тълкуването на сделката е мисловна дейност, насочена към изясняване на 

точния смисъл на уговорките в него. Тълкуването трябва да изясни каква е 

действителната воля на страните149. Някои правила за тълкуване на сделките  са 

предвидени в закона ( чл.20ЗЗД), а други се взаимстват от езикознанието, 

логиката и практиката. 

Съществуват различни видове тълкуване на сделките, които се обособяват по 

различни класификационни признаци. 

Според използвания метод се различават:  

Езиково ( граматическо ) тълкуване, което  цели изясняване на точния 

смисъл на уговорката  чрез използване на правилата на науката за езика. 

Обикновено уговорките се формулират на общоупотребимия български език. 

При тълкуването им се имат предвид правилата за строежа на изречението, 

значението на отделните думи, препинателни знаци, начинът на изразяване на 

мисълта ( повелителен или условен) и т. н. Чрез езиковото тълкуване 

обикновено се изяснява буквалният смисъл на текста. 

Систематическо тълкуване. 

Сделките обикновено са система от взаимосвързани и зависими една от друга 

уговорки. По тази причина уговорките не могат да се тълкуват изолирано сами 

за себе си. Смисълът на уговорката трябва да се изяснява, като се отчита 

връзката и с останалите уговорки. Трябва да се отчете дали уговорката урежда 

                                                 
149  
Павлова, М.,Гражданско право, обща част,том 1, 1995г.; 
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типичен случай или изключение от правилото, какъв е общият смисъл на 

сделката. 

Логическо тълкуване. 

При това тълкуване се използват правилата на формалната логика. В правната 

наука и практика често се използват следните правила: правило за изключеното 

трето, тълкуване по аргумент за противното, тълкуване по аргумент на по- 

силното основание и др. 

При тълкуването на сделката се взема под вниманието нейната цел. 

Целта на сделката се схваща не само като конкретна строго субективна цел на 

волеизявителя, а по- скоро като типична цел на сделка от съответния вид. 

Неясната уговорка трябва да се тълкува в смисъла , който най- много 

съответства на целта на сделката. 

Обичаите в практиката, разбирани като доброволно възприети и 

утвърдени от дълговременното им прилагане  правила за поведение също се 

използват при тълкумане на сделките. Неясните уговорки следва да се тълкува в 

смисъла, който най- много съответства на тези обичаи. 

Тълкуваната уговорка трябва да се разглежда и в контекста на 

добросъвестността, т. е. да се разбира в смисъла, който най- точно съответства 

на нормите на морала и почтенността при воденето на преговори и сключването 

на сделки. 

 

 

 

§ 2. Недействителност на сделките. 
 

       І. Условия за недействителността на сделките. 

 

За да може сделката да породи желаните от страните последици, тя 

трябва да съответства наопределените в закона изисквания. Тези изисквания се 

отнасят до всички сделки независимо от тяхната родова или видова 

принадлежност и са условия за тяхната действиетелност. Липсата им 

представлява порок /недостатък/ на сделката. 
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Действителността на сделката се обуславя от четири основни елемента: 

субекти на сделката, субективна страна /т.е. воля и волеизявление/, форма и 

съдържание на сделката. 

Субекти на сделките са всички субекти на гражданското право, 

притежаващи качеството дееспособност. Способността за самостоятелно 

извършване на сделките е важен елемент на гражданската дееспособност, 

където се проявяват различията в дееспособността на малолетните и 

непълнолетните. Що се отнася до дееспособността на юридическите лица, то тя 

се характеризира с целите на на дейността на юридическото лице, утвърдени с 

учредителните документи, а също така и пълномощията на органа на 

юридическото лице, имащ право да извършва сделки от негово име. 

Волята и волеизявлението имат значение за действителността на сделката 

с оглед тяхното единство. Безусловно волята и волеизявлението трябва да 

съответстват помежду си, доколкото в случаите, когато волята е насочена към 

едно действие, а волеизавлението изразява намерение за извършване на друго 

действие, сделката не може да постигне желаните правни последици. Това може 

да доведе и до спор между страните, което би препятствало нейното 

извършване. 

За действителността на сделката е от значение и това, как е формирана 

волята на лицата, които я извършват. Необходимо условие е отсъствието на 

каквито и да е било фактори, които биха могли да изопачат представата на 

лицата за същността на сделката или за нейните отделни елементи /заблуда, 

измама/, или да бъде изразена несъществуваща вътрешна воля /заплаха, 

насилие/ 

Следващо условие за действителност на сделката е нейносто съответсвие 

с изискуемата от закона форма. 

За действителността на сделката е необходимо нейното съдържание да 

съответства на изискванията на закона. По своето съдържание сделките могат 

да се отличават от установените от законодателството диспозитивни норми или 

въобще да не бъдат предвидени в закона, но при всички случаи те трябва да 

съответстват на общите начала на гражданското законодателство. 

Действителността на сделката зависи от действителността на 

образуващите я елементи. Неизпълнението на някое от условията за 

действителност е един юридически факт в сделката, който в едни случаи е 
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правопрепятстващ, а в други правопрекратяващ и води до недействителност на 

сделката.  

  

ІІ. Недействителност на сделките. 

 

Недействителността е важен институт на гражданското право. Чрез нея преди 

всичко се цели защитата на стабилността  и сигурността на гражданския обмен . 

 Недействителните сделки са зействия, насочени към установяване, 

изменение или прекратяване на гражданскоправни отношения, които не са 

способни да породят желаните от страните последици поради несъответствиес 

изискванията на закона.  

 Недействителността означава, че има сделка, но тя не притежава 

качествата на юридически факт, способен да паради гражданскоправни 

последици, които са желани от страните. Въпреки изявената воля сделката има 

определен недостатък и тя не може да произведе исканото действие. 

„Недействителните сделки са сделки с недостатък, предвиден в закона”150 

 Недействителната сделка не предизвиква желаните от страните 

последици, но при съответни условия поражда определена санкция в зависимост 

от вида на недостатъка и характера на засегнатите интереси.  

Въпреки липсата на граждански кодекс в действащото гражданско право, 

правният институт на недействителността получава своята нормативна уредба. 

Правилата за недействителността на договорите се съдържат в чл.26 – 35 ЗЗД, 

но на основание чл.44 ЗЗД те намират приложение и към едностранните сделки. 

Това са всъщност основните и общи правила за недействителността. Отделни 

разпоредби се съдържат и в други части на ЗЗД /чл.38, ал.2/, както и 

съществуват особени правила за недействителност на някои сделки.  

 Институтът на недействителността изпълнява различни функции. 

Основната от тях се състои в защите на правния ред и сигурносттав 

гражданския оборот. Тя осъществява и превантивно въздействие върху 

гражданскоправните субекти, както и защите на техните интереси.  

В българското право недействителността се проявява в две основни 

разновидности – нищожност и унищожаемост. Отграничават се още: 

                                                 
150 Таджер, В., Цит. съч.,с.234; 
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Висяща недействителност, при която след сключването и сделката не 

поражда правни последици, но при определени условия може да ги породи ( 

например сделка, сключена от мним представител не обвързва представлявания, 

но той може да я потвърди- чл.42,ал.2ЗЗД;) 

Относителна недействителност – чл.135ЗЗД; Сделките са недействителни 

само по отношение на определени лицаи при определени от закона условия. 

          

 

      ІІІ. Нищожност на сделките. 

 

1. Същност 

 

Нищожност е налице, когато сключването или съдържанието на сделката са 

засегнати от тежки пороци. От гледна тачка на правния ред тези пороци са 

толкова съществени, че е недопустимо такава сделка да произведе действие.  

„Нищожна е тази сделка, която още със сключването и не може да породи 

желаното от страните правно действие”151 

Макар нищожната сделка  да не поражда желаните от волеизявителите 

правни последици, той поражда други правни последици – тези, които законът 

свързва с нищожността.  

 Нищожността има следните признаци: 

- при нищожната сделка не възникват правни последици. В този смисъл 

нищожните сделки са правно нищо от гледна точка на целения правен 

резултат; 

- нищожната сделка не може да бъде валидирана (заздравена), дори ако в 

последствие бъде потвърдена. За да се постигне желания резултат е 

необходимо да се сключи нова сделка; 

- страните, както и всяко трето заинтересувано лице , могат да се позоват 

на нищожността; 

- при съдебен спор , който се основава на договор, съдът е длъжен 

служебно да следи дали договора не е нищожен;  

- нищожността има действие по отношение на всички лица;  

                                                 
151 Пак там, с.241; 
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- правото за позоваване на нищожността пред съд или извънсъдебно не се 

погасява по давност.   

При правен интерес да се прогласи  нищожността може да се предяви 

отрицателен установителен иск , с инцидентен установителен иск или с 

възражение по вече образуван процес. 

 

2. Основания за нищожност.   

 

Под основания за недействителност /нищожност и унищожаемост/ се разбира 

юридически факт, с настъпването на който възниква определен вид 

недействителност. Основанието е правопрепятстващ юридически факт по 

отношение на желания от страните правен резултат.  

Основанията за нищожност са изброени казуистично в чл.26ЗЗД. Отделни 

основания за нищожност са предвидени и в други текстове – чл.40, чл.94, чл.113 

ЗЗД; 

 

Противоречие със закона. 

 

Сделките са нищожни, когато противоречат на императивните правни 

норми. Съставът на това основание е обективен – необходимо е противоречие 

на сделката и закона. Под закон се разбира конкретна правна норма, нормативен 

акт или правен принцип.  

Например нищожни са договорите за продажба на наркотични вещества или на 

огнестрелно оръжие, когато са сключени в отклонение от установения за това 

ред. Императивните правни норми са създадени в защита на обществения 

интерес и страните не могат да съгласуват уговорки, които им противоречат. 

Страните могат да се отклонят от диспозитивните правни норми. Такова 

отклонение няма да доведе до недействителност на уговореното.  

 

Заобикаляне на закона. 

 

Нищожен е договора, с който се цели заобикаляне на закона. При 

заобикаляне на закона договорът пряко не нарушава императивна правна норма, 

но преследваната крайна цел е в противоречие със закона.  Нищожният поради 
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противоречие съсъ закона договор пряко цели постигането на забранен 

резултат, а при заобикаляне на закона непозволения резултат се постига със 

сключването на един или няколко договори , които сами по себе си са 

позволени и не нарушават закона. 

За да има заобикаляне на закона, страните трябва да съзнават това, т.е. 

основанието има субективен състав. 

 

Противоречие с добрите нрави е налице, когато грубо са нарушени 

общоприетите етични норми – моралът в обществото. Като конкретна проява на 

нищожност поради противоречие с добрите нрави законът посочва договорите, 

които имат за предмет неоткрити наследства. Нищожен е и договорът , с който 

представителят и лицето, с което той договаря , се споразумяват във вреда на 

представлявания  ( чл.40ЗЗД). 

 

Нищожност поради липса на правновалидно волеизявление, съответно 

съгласие. 

По- важните случаи на такава нищожност са : 

- договорите, сключени лично от малолетни лица ( физически лица до 14-

годишна възраст);  

- договорите, сключени от напълно запретени лица.Запрещението се 

постановява от съда; 

- договорите, за сключването на които страната е принудена чрез насилие. В 

този случай волеизявлението на страната не е в съответствие с вътрешната и 

воля; 

- Липса на правновалидно волеизявление и на съгласие е налице и когато 

волеизявлението е направено на шега; 

- Договорът е нищожен и когато е налице т. нар. скрито несъгласие. Страните 

се съгласяват една с друга, но всяка от тях влага различен смисъл в 

употребените думи. 

 

Привиден договор.  

При привидния ( симулативния) договор също липсва съгласие да се 

породят правните му последици. Той се сключва, за да се създаде привидност за 
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трети лица , като страните реално не желаят възникването на правните 

последици на договора. 

В някои случаи с привиден договор страните прикриват сключването на друг 

договор ( наричан прикрит) , чиито последици желаят да настъпят. Привидният 

договор е нищожен, но прикрития договор е действителен  и поражда действие. 

Когато страните прикрият договор чрез сключването на друг привиден договор , 

то се прилагат правилата на прикрития договор (чл.17 ЗЗД) 

Страната по привидния договор може да докаже привидността му, само ако 

разполага с изходящ от другата страна писмен документ( т.нар. обратно писмо).  

 

Невъзможен предмет. 

 

Нищожна е сделката, която има невъзможен предмет. Невъзможния 

предмет е равнозначен  на липса на предмет, като под предмет се разбира 

обектът на правното отношение – вещ, нематериално благо и т. н. 

Невъзможността на предмета може да е правна или фактическа. Ако една 

индивидуализирана вещ , предмет на договора е погинала преди сключването 

му става дума за фактическа невъзможност. 

Не е нищожен договора с предмет една бъдеща вещ. 

Правна невъзможност на предмета на договора е налице, когато се 

прехвърля собственост на вещи, които са извън гражданския оборот – вещи 

публична държавна или публична общинска собственост.  

 

Неспазване на изискуемата от закона форма. 

 

Това основание за нищожност се отнася само когато законът предписва 

определена форма за действителност на сделката. След като страните не са 

обективирали волята си в предвидената форма, договорът не произвежда 

действие. 
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ІV. Унищожаемост на сделките. 

 

1. Същност 

 

Унищожаема е сделката, която поражда желаното от страните правно действие, 

но по искане на някоя от тях това действие може да бъде отменено и сделката 

приравнена по последици на нищожните.  

Основанията, които водят до унищожаемост на договора , най- често са 

свързани с опорочаване на волята на една от страните. Унищожаемата сделка, за 

разлика от нищожната, поражда права и  задължения за страните по него. Тя 

обаче може да бъде оспорена по съдебен ред и да се предизвика заличаване на 

правните и последици с обратна сила.   

Право да иска унищожаване на сделката има страната, чиято воля е 

засегната от някой от предвидените в закона пороци. 

Ако страната, чиято воля е опорочена, не поиска унищожаването на 

договора, той ще произведе действие. Законът допуска това, защото приема, че 

пороците, от които е засегнат не са толкова съществени. 

Унищожаемостта има следните правни признаци: 

- унищожаемата сделка поражда права и задължения и ако не бъде оспорена , 

правоотношението между страните се развива и погасява както при 

действителната сделка; 

- унищожаемата сделка може да бъде оспорена само от страната, която е 

засегната от порока; 

- оспорването на унищожаемата сделка може да стане само до изтичането на 

определения в закона срок. Ако страната пропусне този срок, правото и за 

оспорване се погасява окончателно; 

- съдът не следи служебно за унищожаемостта на сделкатаи ако при спор 

засегнатата страна не се позове на унищожаемостта, съдът ще зачете 

договора като действителен; 

- унищожаемата сделка може впоследствие да бъде потвърдена (санирана) от 

едната страна. 
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2. Основания за унищожаемост на договора. 

 

Основанията за унищожаемост са уредени в чл.27- 31ЗЗД. 

 

Договори, сключени от непълнолетни или ограничено запретени. 

 

Сделките, сключени от малолетни или поставени под пълно запрещение 

са нищожни. Унищожаеми са останалите сделки, сключени от непълнолетни 

лица( 14-18год. възраст) или поставени под запрещение. Правото да се иска 

унищожаване на договора се погасява по давност с изтичане на три години от 

навършване на пълнолетие и съответно три години от вдигане на запрещението. 

Сделките, които законните представители на тези лица извършват , също 

трябва да са съобразени с изискванията , установени за съответния вид сделки. 

Например при извършване на сделки на разпореждане с недвижими вещи на 

неспособния , законния представител трябва да има разрешението на районния 

съд по местонахождението на имота. В противен случай сделката ще бъде 

унищожаема. 

 

 

Грешка. 

 

Унищожаем е договорът , ако страната е изпаднала в грешка  относно 

фактите от действителността, имащи отношение към договора. Тази грешка 

трябва да е оказала решаваща роля при сключването на сделката, невярната 

представа да е в причинна връзка със сделката.  

Грешка в мотивите не е основание за унищожаване на сделката, защото 

мотивите трудно се доказват.Т. е. Грешката трябва да е относно елементите на 

договора. Тя трябва да е съществена , в смисъл ,че ако страната не е заблудена , 

не би сключила договора. 

Грешката може да бъде: 

a. в предмета или съществени негови качества.Това може да засяга: 

- материала на вещта; 

- техническите качества на вещта; 

- правните качества на вещта. 
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- грешка в количеството; 

- грешка във вида на сделката, във формата на сделката. 

b. в  лицето,  когато личните качествана насрещната страна имат значение; 

c. в пресмятането. Счита се само за пропуск и не е основание за 

унищожаемост, а само подлежи на поправяне. 

Ако другата страна не е знаела за заблуждението и няма вина за грешката, тя 

има право на обезщетение при унищожаване на договора. 

 

Измама. 

 

Измама е налице, когато едната страна е извършила волеизявление , след 

като у нея е била предизвикана погрешна представа от другата страна или от 

трето лице.  

Когато третото лице не е страна по договора, измамената страна може да иска 

унищожаването му само ако насрещната страна  при сключването на договора е 

знаела или не е могла да не знае за измамата. 

 

 

Заплашване. 

 

Сделката може да бъде унищожена, ако страната е била принудена от 

другата страна или от трето лице да го сключи чрез възбуждане на основателен 

страх от засягане на лични или на негови близки блага и интереси.Заплашването 

трябва да се различава от насилието,  при което е налице непосредствена 

физическа принуда и договорът е нищожен поради липса на съгласие.При 

заплашването е налице съгласие, но то е предизвикано чрез възбуждане на 

основателен страх. 

 

Крайна нужда и явно неизгодни условия. 

 

Гражданското право допуска унищожаване на договора, ако страната го е 

сключила при явно неизгодни условия поради притесненото си положение.  
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Крайната нужда е такова състояние, при което едната страна по сделката 

изпитва остър недостиг от материални средства за задоволяване на нужди, 

които имат голямо значение – например за физическото оцеляване на страната. 

Не се допуска унищожаване, ако другата страна предложи да отстрани 

ощетяването. Правото да се иска унищожаване се погасява в срок – до една 

година от сключването на договора. Ако договорът е между търговци той не 

може да се атакува на това основание ( чл.297ЗЗД) 

 

 

V. Упражняване на правото да се иска унищожаване на договора. 

 

Унищожаване на договора може да иска само страната, чиято воля е опорочена. 

Другата страна не може да иска унищожаване, защото нейната воля не е 

засегната от порок. 

Унищожаването на договора може да се иска само по съдебен ред. То 

може да се претендира с иск или възражение, направено по съдебно дело срещу 

страната.  

Съдебното решение има обратно действиекато породените от договора правни 

последици отпадат с обратна сила, все едно , че договорът въобще не е бил 

сключван. 

Правото да се иска унищожаване на договора се погасява по давност , ако не 

бъде упражнено в следните срокове: 

- три години – от навършване на пълнолетие, вдигане на запрещението, 

откриване на грешката или измамата, преустановяване на заплашването; 

- една година от сключване на договора – когато основанието за 

унищожаемост е крайна нужда и явно неизгодни условия. 

Ако обаче другата страна заведе иск за изпълнение на унищожаемия договор 

, страната, чиято воля е опорочена, може да поиска унищожаването му чрез 

възражение дори след като посоченият по- горе давностен срок е изтекъл. 

Законът дава възможност унищожаемия договор да бъде валидиран ( 

заздравен).  Съгласно чл.35 ЗЗД унищожаемият договор може да бъде 

потвърден от страната , която има право да иска унищожаването 

му,т.е.потвърждаването се предвижда само за унищожаемите сделки. То е едно 

потестативно право, което се упражнява от засегнатата страна с едностранно 
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волеизявление, изразяващо желание за правно действие на сделката въпреки 

порока в нея. С упражняването на това право отпада правото да се иска 

унищожение на порочната сделка.   

Потвърждаването се извършва с писмен акт, в който да се посочва 

основанието за унищожаемостта.  

Унищожаемия договор се счита потвърден и когато страната, която има 

право да иска унищожаването му,  изпълни доброволно част или всички свои 

задължения по договора, като знае за основанието за унищожаемостта му. В 

този случай страната с конклудентни действия демонстрира желанието си за 

саниране на договора. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сделки 

І.Сделките представляват юридически факт и са най – разпространеното основание 
за възникване, изменение или прекратяване на гражданскоправни отношения 

ІІ. Сделките са волеви акт, насочен към достигане на определена цел. Това 
отличава сделките от събитията, които са естествени явления, произтичащи извън 
волята на хората. 

ІІІ. Сделките са правомерни юридически действия. 

ІV. Сделките могат дъ бъдат извършени от физическо или юридическо лице, волята 
на които е годна да породи съответни правни последици, т.е. от лица, притежаващи 
дееспособност. 

V. Съществена съставна част на сделката е волеизявлението на едно или повече 
лица, което определя съдържанието на сделката.  
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Въпроси засамостоятелна подготовка : 

1. Как се определя понятието „сделка”. 

2. Място и значение на сделката в гражданскоправните отношения. 

3. Как се класифицират сделките. 
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6. В кои случаи сделките могат да бъдат извършени в устна форма. 

7. В кои случаи сделките се извършват в писмена форма. 

8. В кои случаи сделките се извършват в нотариална форма. 

9. Какви са правните последици от сделка, сключена при нарушаване на 

предписаната от    закона форма. 

10. Кои сделки се отнасят към нищожните и кои към унищожаемите. Каква е 

разликата         между тях. 

11. Какви са давностните срокове при нищожните и унищожаемите сделки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 

Глава осма 

Облигационно право 
 

§ 1. Понятие и  обща характеристика на облигационните отношения. 
 

Облигационното право е възникнало като правна форма на стоково – паричните 

отношения. 

Като обективно право то е съвкупност от правни норми, регулиращи 

имуществени отношения между равнопоставени субекти или т.н. облигационни 

отношения.  

Облигационното отношение е правно отношение, по силата на което 

едната страна, наречена кредитор, може да иска от другата страна , наречена 

длъжник, една престация, един резултат, едно действие или бездействие.  

С термина “ облигация” се означава както самото правоотношение, така и 

страните, и предметът на това правоотношение. 

  В облигационното отношение винаги има две страни – кредитор и 

длъжник. По силата на тази правна връзка кредиторът може да иска една 

престация, един резултат от своя длъжник. Тази възможност на кредитора се 

нарича още претенция или притезание. За него това е едно субективно 

облигационно право, право на вземане или накратко – вземане. От другата 

страна в облегацията стои правното задължение на длъжника да рестира, да 

осъществи дължимия резултат.  

 Претенцията на кредитора и обвързаността на длъжника образуват 

съдържанието на облигационното отношение. Претенцията това е субективното 

облигационно право да се иска определен резултат от длъжника. Това 

субективно право се превръща в материално право на иск, ако задължението не 

бъде изпълнено . Това право дава възможност на кредитора да предяви иск пред 

съда или внякои случаи сам да се удовлетвори от имуществотона длъжника. 

Дължимият резултат представлява предмета на задължението – да се даде 

нещо, да се направи или да не се направи нещо.  

Най - важната особеност на облигационното отношение е, че то е относително. 

Тази особеност го отличава от вещните права например, които са абсолютни –
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определени от закона и не могат да бъдат уговаряни и изменяни от страните. 

Задължението за зачитане на абсолютните права важи спрямо всички правни 

субекти. Облигационното отношение поражда действие само между страните по 

него, а спрямо третите лица – само в предвидените в закона случаи( чл.21ЗЗД).  

Основанията за възникване на облигационните отношения са юридически 

факти, с проявата на които в хипотезата на правната норма се предвижда 

възникване на облигационно отношение. Такива основания са: 

- договорът, който е основен източник на облигационните отношения. Той е 

съглашение между две или повече лица да се създаде, уреди или унищожи 

една правна връзка между тях; 

- едностранни волеизявления – в случаите , когато законът допуска те да 

пораждат , изменят или прекратяват права изадължения ( чл.44ЗЗД); 

- непозволено увреждане – чл.45ЗЗД . Виновното причиняване на вреди 

еюридически факт, от който възниква задължението да се обезщети 

увреденият; 

- неоснователно обогатяване – това  е принцип на гражданското право, който 

не допуска без правно основание да се разместват материални блага от една 

имуществена сфера в друга. Според чл.55 ЗЗД “който е получил нещо без 

основание или с оглед на отпаднало или неосъществено основание, е длъжен 

да го върне”; 

- водене на чужда работа без пълномощие – по силата на чл.61ЗЗД  ако някой , 

без да е натоварен извърши работа в чужд интерес и я е извършил уместно, 

заинтересованият е задължен да изпълни задълженията поети от негово име, 

или да обезщети управителя за направените полезни разноски. 
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§ 2. Изпълнение на облигационни задължения. 
 

І. Същност и принципи. 

 

Всяко правоотношение ,включително и облигационното възниква за да породи 

определено действие, за да се породят определени права и задължения. След 

като възникнат правата трябва да упражняват, а задълженията да се изпълняват. 

   Осъществяването на задълженията в облигацоинното правоотношение е и 

изпълнение на това правоотношение 

Доброволното осъществяване на дължимия резултат наричаме 

изпълнение,а изпълнението на паричните задължения – плащане.152  

Изпълнението на задължението  погасяваоблигационната връзка, т.е. чрез 

него интересът на кредитора се удовлетворява. Крайната цел на правното 

отношение е постигната – осъществено е дължимото поведение на страните. 

Изпълнение на облигационното ПО е и най-често срещания способ за 

погасяването му, а същевременно и най-желания и очакван способ за 

ликвидиране на отншенията между кредитор и длъжник. 

      По правило изпълнението е една юридическа постъпка,която винаги изисква 

действия на длъжника,а в определени хипотези(предварителен договор и 

поръчка)тази юридическа постъпка се съчетава с волеизявление и се превръща в 

сделка.Във всички останали случаи не е необходимо действията на длъжника да 

се съпровождат с волеизявление153. 

 Изпълнението на облигационните отношения се основава на следните 

принципи. 

    Принципът на точното изпълнение  е визиран в чл.79 ЗЗД, който определя 

какви са правата на кредитора ако длъжника не изпълни точно задължението 

си. Става ясно,че е необходимо длъжникът да осъществи престация адекватна 

на дължимата по време, количество и качество. 

Изпълнението трябва да се осъществи чрез чрез престиране на дължимото 

(предаване съответната вещ, извършване на оределено правно или фактическо 

действие). Това е принципът на реалното изпълнениекойто се отнася до 

                                                 
152 Кожухаров, Ал. Облигационно  право. Общо учение.1992, кн.І, с.44 
153 Василев, Л. Курс по обща част на ГП, 1956 
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всички стадии и форми на развитие на облигационното отношение. Този 

принцип започва да действа от момента на възникване на облигацията.  

 Принципът за съдействие и сътрудничество между страните по 

облигационното отношение се съдържа в чл.95 ЗЗД, който изисква кредитора 

да окаже необходимото съдействие, без което длъжникът не може да изпълни 

своето задължение. Страната, отказала такова съдействие, дължи определено 

обезщетение на другата страна. 

 

ІІ. Страни по изпълнението. 

    

- Кой може да престира?  

Облигационното отношение обвързва длъжника и за да се освободи от 

обвързаността си той трябва да изпълни 

 Но личното действие на длъжника не е винаги абсолютно необходимо, а 

само в случай, когато зъдължението е за лична незаместима престация. 

Във всички случаи, т.е. когато престацията е заместима длъжникът може 

да изпълни задължението си чрез трето лице.Той може да възложи на едно 

трето лице да извърши от негово име и за негова сметка дължимите действия. 

Не само длъжникът може да възложи на трето лице изпълнението на 

задължението си за заместима престация, но и всяко трето лице може да го 

изпълни от свое име и по своя инициатива. Кредиторът е длъжен да приеме 

изпълнението от трето лице (чл.73 ЗЗД ), защото получава това, което му се 

дължи.   

Без значение е дали третото лице има или няма интерес от изпълнението на 

чуждия дълг. Този въпрос има свое значение само в отношенията между 

длъжника и третото лице. Тук възниква въпросът: може ли длъжника да се 

противопостави на изпълнението ,което едно трето лице възнамерява да 

направи? Налице са две хипотези: 

- противопоставянето на длъжника не може да има никакво значение, ако 

третото лице има интерес да изпълни чуждия дълг; 

- ако третото лице няма интерес да изпълни - длъжникът може да не желае да 

има задължение към него. Законът обаче не дава разрешение на тази хипотеза.  
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   Ако на изпълнението на трето лице, което няма интерес да изпълни се 

противопоставят и длъжника, и кредиторът, то третото лице не може да им 

наложи своето изпълнение. 

      

- Кому трябва да се престира? 

Съгласно чл.75ал.1ЗЗД “изпълнението на задължението трябва да бъде 

направено на кредитора или на овластеното от него, от съда или от закона лице. 

В противен случай то е действително само ако кредитора го е потвърдил или се 

е възползвал от него”. 

Това е принципът – длъжникът трябва да престира на кредитора или на 

редовните му представители ако иска да се освободи от задължението. 

    Изпълнението, направено на кредитора, осъществява дължимият резултат, 

освобождава длъжника, погасява задължението му, удовлетворява интереса на 

кредитора. 

    Но това става само ако кредитора е способен да получи изпълнението 

(чл.75(2) изр.3ЗЗД),т.е. да е способен да се разпорежда с правата си, защото с 

изпълнението се погасява едно вземане, а получаване на дължимото е 

тъждествено на разпореждане с права. Такава способност да получат 

изпълнение нямат малолетните и напъллно запретените – вместо тях действат 

законните им представители.Такава способност нямат и непълнолетните и 

ограничено запретените – те могат да получат изпълнение само със съгласието 

на родителите (попечители) освен ако се отнася за плащане на трудово 

възнаграждение. 

Изпълнението направено на неспособен кредитор не погасява дълга. Тук 

важи правилото “Който плаща зле – плаща два пъти”.Но и в тези случаи 

изпълнението е действително ако: 

- е потвърдено от представителя на неспособния или от самият него след 

като е станал способен.Това потвърждаване може да стане изрично по 

реда на чл.35ЗЗД или мълчаливо – като не се предявява искът за 

изпълнение. 

- от престирането се е възползвал неспособния кредитор.В този случай 

платецът трябва да докаже,че неспособния кредитор е реализирал полза, а 

не е понесъл вреда от изпълнението. 
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Съществуват и редица изключения от принципа, че трябва да се плати на 

кредитора или на негови представители, за да може задължението да се погаси. 

Това са случаите когато длъжникът престира на трето лице, което не е 

овластено да получи изпълнението, но кредиторът потвърждава това 

изпълнение (чл.75 (1)ЗЗД), или се е възползвал от престирането, или когато 

кредиторът изрично или мълчаливо се е съгласил така да стане изпълнението 

или законът допуска изпълнението да стане по този начин и др. Това 

изпълнение е валидно, защото иначе кредиторът ,ако би могъл да претендира 

второ плащане, той би се обогатил неоснователно за сметка на длъжника. 

 

  ІІІ. Предмет на изпълнение. 

 

Длъжникът трябва да осъществи дължимият резултат. Той трябва да престира 

точно това, което се дължи, защото чл.79ЗЗД изисква “точно изпълнение”. 

От този принцип има изключения. 

 

Даване вместо изпълнение. Изпълнението погасява претенцията, ако 

престираното е адекватно на дължимото и „кредиторът не може да бъде 

принуден да приеме в изпълнение нещо, различно от дължимото”. 

 Съгласно чл.65, ал.1 ЗЗД даването вместо изпълнение е престиране на 

нещо различно от дължимото със съгласието на кредитора. Всичко може да бъде 

престирано вместо дължимото, т.е. не съществуват ограничения.  

   Може да се престира вещ вместо пари и обратно, една вещ вместо друга, 

лично действие вместо предметна престация и обратно. 

    Може да се престира едно вземане вместо изпълнение.Обикновено това 

става чрез цесия чл.100ЗЗД. Цедентът отговаря само за действителното 

съществуване на вземането, а не и за платежоспобността на длъжника, нито за 

реализирането на вземането.  

 

Даването вместо изпълнение се различава от задължението с алтернативна  

престация. При даването вместо изпълнение длъжникът престира нещо 

различно от дължимото на кредитора, с негово съгласие. Но това съгласие се 

постига след като облигационното отношение вече е възникнало. При 
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алтернативната престация се престира нещо,което кредиторът се е съгласил да 

получи още при възникване на облигационното отношение. 

    

Частично изпълнение. Изпълнението трябва да бъде точно – чл.79ЗЗД. 

Ако длъжникът не престира всичко, дължимият резултат е непълно осъществен, 

изпълнението е частично. 

    Необходимостта да се престира всичко следва от самото естество на 

нещата при задължения за неделима престация чл128ЗЗД. Тази необходимост 

следва от закона, когато задължението е за делима престация – чл.65ЗЗД. 

    Следователно изпълнението е винаги неделимо. Правилото е установено в 

интерес на кредитора, който не е длъжен да приеме частично изпълнение и не 

изпада в забава, ако го откаже. Но кредиторът може да се откаже от тази облага. 

В този случай задължението се погасява за онази част от дълга,за която 

кредиторът приема изпълнението, а по отношение на останалата, длъжникът 

продължава да се намира в забава, ако срокът за престиране е изтекъл. 

Смисъл на правилото на чл.66ЗЗД се състои в това, че  частичното 

изпълнение изменя съдържанието на престацията и понякога е безполезна за 

кредитора. 

Правилото важи, когато дългът е един. То не се прилага, когато длъжникът има 

няколко задължения към един и същ кредитор, но с различен източник. 

 Приложното поле на чл.66ЗЗД може да бъде изключено: 

      -  поради естеството на задължението (например при задълженията за 

повтарящи се престаци - лихви, наеми, както и при задълженията за периодични 

доставки); 

      - по волята на страните – ако те са уговорили изрично, че задължението ще 

се изпълнява на части. 

   Самият кредитор може да предпочете частично изпълнение, защото 

правилото на чл.66ЗЗД е в негов интерес и той може да се откаже от него ако 

сметне, че интересът му е друг, но той не може да откаже да получи цялата му 

предлагана престация. Иначе изпада в забава. 
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ІV. Време на изпълнение на задължението. 

 

Кога трябва да се изпълни? 

Точното изпълнение по чл.79ЗЗД означава не само осъществяване на 

дължимият резултат, но още неговото своевременно осъществяване. Длъжникът 

изпълнява своевременно ако престира на падежа, когато вземането става 

изискуемо.Падежът е  датата, определена в договора или  юридически акт, на 

която трябва да се осъществи дължимия резултат. Ако липсва уговорена дата 

трябва да се изпълни веднага. Ако не се изпълни в този момент,изпълнението е 

закъсняло. 

Съгласно чл.69 ал.1ЗЗД задължението е изискуемо веднага с 

възникването му, т.е. каквото се дължи без срок, се дължи веднага. Това 

означава,че кредиторът може веднага да иска изпълнението, а длъжникът може 

веднага да пристъпи към изпълнение или с други думи да престира щом му бъде 

поискано. Следователно е необходимо кредитора да покани своя длъжник да 

изпълни и да му даде достатъчен срок за тава с оглед изискванията на 

добросъвестността. Защото “веднага” не значи мигновенно в момента на 

поискването. Поканата превръща безсрочното задължение в задължение с 

определен срок за изпълнение.. 

Длъжникът може, но не е длъжен да изпълни преди получаването на 

поканата и това произтича от чл.84 ал.2ЗЗД. Когато няма определен ден за 

изпълнение длъжникът изпада в забава след като бъде поканен от кредитора. 

Когато задължението е без срок кредиторът може да иска изпълнението 

му веднага. Това правило не намира приложение ,когато мълчаливо или изрично 

е уговорен срок. 

           Изрично установен срок  е обикновено юридически факт, който дава 

живот на задължението, определя момента, когато кредиторът може да изисква 

осъществяване  на дължимото поведение (резултат). Той може да бъде 

определен ден, посочен в календара или с оглед на определено събитие. Може 

да се  уговори, че моментът на изпълнението ще бъде определен от една от 

двете страни по облигационното отношение. Ако е уговорено,че ще се престира 

при поискване, кредиторовото изявление определя изискуемостта. 
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Може да бъде уговорено ,че длъжника ще определи падежа на 

задължението.В този случай „кредиторът може да поиска от районния съд да 

даде на длъжника достатъчен срок” (чл.69 ал.2 ЗЗД). 

За мълчаливо установен срок ( конклудентен срок) за изпълнение се 

говори, когато от обстоятелствата на отделния случай може да се съди, че е 

необходимо време за изпълнение на задължението. Тези обстоятелства могат да 

бъдат най – различни в зависимост от естеството на облигационното отношение, 

характера на дължимата престация, начин и място на изпълнението и 

предполагаемата воля на страните.  

 Значението на срока се обективира в две посоки:  

В субективно отношение  значението може да бъде различно с оглед на това 

в чий интерес срокът е установен. Ако е в полза на двете страни, кредиторът не 

може да иска изпълнение, но и длъжникът не може да изпълни до настъпване на 

падежа. Задължението нито е изискуемо, нито е изпълняемо до настъпване на 

срока. 

Ако е в полза на длъжника,  кредиторът не може да иска изпълнението преди 

срока, но длъжникът  може да изпълни преди това. Това е нормалния случай-  

срокът се счита уговорен в полза на длъжника, ако не следва друго от волята на 

страните или от естеството на задължението (чл.70 ал.1ЗЗД). Задължението е 

изпълняемо, но не е изискуемо.От тук следва,че: 

- ако кредиторът предяви иск преди  да е настъпил срокът за изпълнение, 

искът ще бъде отхвърлен; 

- ако длъжникът е изпълнил задължението си предсрочно, той не може да 

иска платеното обратно на това основание, защото не е платил нещо 

недължимо.Недължими платено могат да бъдат само платените лихви. 

Затова чл.70 ал.3ЗЗД предвижда: “При лихвоносно   парично задължение 

длъжникът може да плати преди срока и да приспадне лихвите за времето 

до края на срока”. 

  В обективно отношение споразуменията за срока също могат да имат 

различно значение. Те могат да означават, че по мнението на страните 

дължимия резултат може да бъде осъществен само на падежа и че ако не бъде 

осъществен в този момент, налице е пълно неизпълнение и невъзможност за 

последващо изпълнение. Страните са съгласни по това, че кредитора няма 

интерес от последващо изпълнение (т. нар. фикс сделки). 
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Нормално страните смятат, че изпълнението е възможно и след падежа. 

Макар последващото изпълнение да е възможно,то е неточно по отношение на 

времето и като забавено изпълнение съставлява основание да се търсят от 

длъжника вредите, които са причинени на кредитора. Но то може да се превърне 

в пълно неизпълнение ако кредитора междувременно е изгубил интерес от 

изпълнението.(чл79 ал.2;чл.87 ал.2ЗЗД) 

Законът е установил оборимапрезумпция, че срокът е уговорен в полза на 

длъжника (чл70 ал.1ЗЗД). Но той може да загуби това преимущество, когато е 

станал неплатежоспособен (пасивът превишава актива му) или не даде 

обещаните обезпечения, или когато със своите действия е намалил дадените на 

кредитора обезпечения.  В случая става дума не за общо обезпечение, което 

всеки кредитор има върху всички имоти на длъжника си (чл.133 ЗЗД), а за 

особени обезпечения – длъжникът ги е дал и сам ги е намалил (съборил е 

ипотекирания имот или е убил заложения добитък). В тези случаи кредиторът 

може да иска изпълнение и преди срока, стига само намалението на 

обезпечението да се дължи на действия на длъжника. 

 

 V. Място на изпълнението.  

 

Местоизпълнението  – това е мястото, където длъжникът трябва да извърши 

действията, които са необходими, за да се осъществи дължимият резултат. 

Длъжникът изпада в забава ако не престира на това място и се освобождава ако 

престира там. Кредиторът не е  длъжен да приеме изпълнението на друго място 

и съответно изпада в забава ако не приеме изпълнението на това място. 

   Местодоставяне – често съвпада с местоизпълнението при т. нар.”местни 

сделки” – когато и двете страни имат местожителсво в едно и също населено 

място. 

При дистанционните сделки обаче, тези две места не съвпадат.  

    Дистанционната сделка е налице винаги, когато с допълнителна уговорка, 

без да се засяга въпроса за местоизпълнението, се установява, че длъжникът ще 

се погрижи престацията да бъде предоставена на кредитора на място различно 

от местоизпълнението. За длъжника това място е местодоставянето, за 

кредитора – местополучаването, а за престацията - местоназначението. 
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    Следователно местоизпълнението е мястото, където длъжникът трябва да 

престира,  за да се освободи от дълга. Местодоставянето, ако е различно от 

местоизпълнението  е мястото, където длъжникът може да се съгласи да достави 

това, което вече е престирано. Всички искове от местоизпълнението до 

местодоставянето  тежат върху кредитора. За да се обозначи тази разлика на 

практика се използват много често различни правно-технически термини – 

например клаузата “франко” 

 

Определяне на местоизпълнението.  Меродавно е изрично уговореното от 

страните местоизпълнение. Но това място не може да се определя едностранно 

от една от страните. Когато изрично не е уговорено местоизпълнението, то 

може да следва  от естеството на задължението.   

В някои случаи законът определя местизпълнението - “Вложената вещ се 

връща на разноски на влогодателя на мястото,където е трябвало да се пази”( 

чл.252 ал.2ЗЗД). 

   Във всички останали случаи влиза в действие чл.68 ЗЗД: 

- ако се дължат пари, трябва да се изпълни в местожителството на 

кредитора по време на изпълнение на задължението; 

- при задължение да се даде определена вещ – в местонахождението на 

веща по време на пораждане на задължението; 

- във всички останали случаи – в местожителството на длъжника по време 

на пораждане на задължението . 

Разноските по изпълнението са в тежест на длъжника – това е общо правило, 

визирано в чл.78 ЗЗД. При промяна на местоизпълнението допълнителните 

разходи са в тежест на този, който ги е причинил. Тази разпоредба на чл.78 

ЗЗД е диспозитивна и страните могат да уговорят нещо друго.   

 

VІ. Доказване на изпълнението . 

 

По начало изпълнението може да се доказва с всички доказателствени 

средства. Все пак Гражданско- процесуалния кодекс не допуска свидетелски 

показания за доказване погасяването  на установени с писмен акт парични 

задължения.  
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Разписката  е писмено признание, издадено на престиращия от получателя 

на престацията за получаването  на същата. Правото на разписка на длъжника  

е признато в чл.77 ЗЗД. Този текст има предвид няколко хипотези: 

- пълно плащане – длъжникът може да иска връщане на издаденият му за 

вземането особен документ (77 ал.2 ЗЗД). Чл.77  ЗЗД е установен в интерес 

на длъжника. Няма основание да му се откаже и разписка, наред с документ 

за дълга, ако длъжникът има нужда от такава.Такъв интерес той има, защото 

може да му се наложи да докаже ,че е платил,а не че му е опростено, докато 

документа може да установи,че дългът е погасен, но не непременно чрез 

изпълнение; 

- при частично плащане – длъжникът може да иска разписка за станалото 

частично изпълнение и отбелязване на същото върху документа за дълга; 

- при загубване на документа – кредиторът е длъжен да отбележи това 

обстоятелство на разписката; 

- право на задържане – длъжникът може да задържи изпълнението докато му 

се върне документа за изпълнението и му се издаде разписка. 

 

 

VІІ. Прихващане на изпълнението 

Прихващане на изпълнението може да има в случаите, когато един и същ 

длъжник има повече еднородни задължения към един и същ кредитор. Ако той 

не изплати всичко изцяло, а престира общо срещу задълженията си, стои 

въпросът -  по кой дълг ще се прихване платеното. Отговорът е от значение за 

съдбата на обезпеченията, които гарантират някои от дълговете.  

Принципът е, че длъжникът има право да посочи,  кое от задълженията си 

иска да погаси. Той е мотивиран от собствените си интереси, стига да не 

увреди кредитора. Свободата на избор на длъжника може да бъде ограничена в 

следните случаи:  

- ако срокът е уговорен в полза на кредитора – длъжникът не може да 

изпълнява преди изтичането на този срок; 
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- ако плащането е частично – кредиторът не е длъжен да приема частично 

изпълнение, а ако се съгласи да го приеме, той обикновено настоява 

срещу тази отстъпка длъжникът да приеме предлаганото от него 

прихващане; 

- при лихвоносно задължение –”когато  изпълнението не е достатъчно да 

покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред 

разноските, лихвите и после главницата.” (чл.76 ал.2ЗЗД). 

Ако длъжникът не е заявил кой дълг погасява, законът се разпорежда 

вместо него, като това става по реда на чл.76 ал.1 и 2ЗЗД: 

- погасява се първо най-обременителното за него задължение; 

- погасява се най-старото задължение, ако всички са обременителни; 

- прихващането става върху всички дългове съразмерно, ако те са 

еднакво обременителни и еднакво стари. 

Страните могат да се съгласят кредиторът да определи към кое вземане 

ще се прихване това, което длъжникът плаща общо срещу дълговете си. 

 

 

VІІІ. Право на задържане и възражение за неизпълнен договор  

Под право на задържане се разбира правото на длъжника да задържи 

това, което дължи, заради онова, което го е направило длъжник.  По този начин 

длъжникът косвено ще въздейства на кредитора да изпълни своето 

задължение.Така се осигурява възможност за запазване на дължимото от 

длъжника и той си спестява неудобството да води нови процеси за реституция 

на даденото при евентуално разваляне на договора. ”Длъжникът, който има 

срещу кредитора си изискуемо вземане от същото правно отношение, от което 

произтича и неговото задължение, може да откаже да изпълни задължението си 

, докато кредитора не изпълни своето. В такъв случай ответникът се осъжда да 

изпълни едновременно с ищеца” (чл.90 ЗЗД). Чл.91 ал.1 ЗЗД  урежда една 

специална хипотеза на правото на задържане:”Който има изискуемо вземане във 

връзка със запазване,поддържане,поправяне или подобряване на чужда движима 

вещ или за вреди, причинени от нея, има право да я задържи докато бъде 
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удовлетворен,освен ако е недобросъвестен.” Т.е. правото на задържане има 

обезпечителни функции.  

То е едно субективно потестативно право, което дава възможност на своя 

титуляр да иска едновременно изпълнение (удовлетворяване на двете 

претенции) и се упражнява чрез едностранно волеизявление на длъжника 

(възражение). Правото на задържане е акцесорно право, тъй като възниква и 

съществува доколкото е възникнало облигационното отношение, което поражда 

насрещни задължения за кредитора и длъжника 

Правото на задържане е допустимо само при условие,че дължимата 

престация и насрещното вземане образуват едно житейско единство,т.е.ако се 

намират в предметна връзка помежду си (конекситет). 

Две насрещни претенции образуват едно цяло, между тях има конекситет, 

когато макар и различен да е правопораждащия ги факт , връзката между тях е 

такава, че с оглед естеството на нещата или волята на страните искането да бъде 

удовлетворена едната претенция без оглед на другата е противно на 

добросъвестността и справедливост. Тогава вземанията са конексни, между тях 

съществува връзка. 154 

 

Длъжникът може да направи възражение за неизпълнен договор като се 

откаже да изпълни задължението си, докато кредиторът не изпълни своето ( 

чл.90,ал.1ЗЗД). 

Възражението се изключва, ако е уговорено,че едната страна ще престира 

първа или, ако произтича от естеството на нещата. 

 

 

ІХ. Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор 
 

Законът дава възможност едно трето лице да изпълни задължението 

вместо длъжника. ”Задължението може да бъде изпълнено от трето лице дори 

против волята на кредитора, освен ако той има интерес то да бъде изпълнено 

лично от длъжника” (чл.73 ал.1ЗЗД). Когато едно трето лице изпълни чужд дълг 

                                                 
154 Кожухаров, Ал., Цит. Съч., с.138 
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то става кредитор на мястото но досегашния,замества го, суброгира се в 

неговите права, встъпва в същите. Това встъпване в правата на удовлетворения 

кредитор се нарича често суброгация. Тя представлява едно изпълнение без 

пълен погасителен ефект, изпълнение със заместване, защото длъжникът остава 

обвързан със задължението си, но вече не към досегашния кредитор, а спрямо 

третото лице, което е удовлетворило кредитора.  

Когато едно трето лице изпълни вместо длъжника, то може да встъпи в правата 

на кредитора и да се ползва от всички обезпечения, от които се ползва и той.   

Следователно суброгацията е едно допълнително право, което се поражда от 

третото лице,изпълнило чуждо задължение. То гарантира  неговото вземане към 

длъжника,основано на вътрешните отношения между тях. Вземането на 

кредитора може да е било обезпечено със залог,ипотека или друга привилегия. 

Суброгацията позволява на третото лице,което е изпълнило чужд дълг да влезе 

в правата на удовлетворения кредитор, за да упражнява всички права и искове, 

съпровождащи платеното вземане. Това е крайната цел на суброгацията. Чрез 

нея се способства на този, който е платил да реализира регресните си права. И 

за това суброгацията ще бъде изключена винаги когато платецът няма регресни 

права, т.е.когато претенцията на третото лице – платец срещу длъжника е 

изключена от вътрешни отношения между тях. Обемът на правата , в които 

платецът встъпва е в пълна зависимост от вътрешните отношения между него и 

този, за когото плаща. 

Причината, поради която трето лице изпълнява може да е различна – 

договор за поръчка по чл.285ЗЗД, наем, неоснователно обогатяване и др. 

Отношенията между длъжника и трети лица се уреждат в зависимост от 

фактическия състав, който ги поражда.  

Суброгацията е допустима само за онези лица,които са имали интерес да 

платят един чужд дълг. 
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§ 3. Други способи за погасяване на задълженията. 
 

І. Подновяване (Новация). 

Подновяване или новация е договор по силата на който едно облигационно 

отношение се погасява, а на негово място възниква ново облигационно 

отношение, отличаващо се от старото с оглед на страните или предмета , 

или основанието. 

За да бъде валидна новацията на първо място трябва да има наличие на 

валидно облигационно отношение, което се новира. Новацията е вторично 

правно отношение и в този смисъл то е обвързано отношението, което новира. 

Така, ако  старият дълг е породен от нищожен договор, нищожен ще бъде и 

новационния договор. Едно унищожаемо задължение може да бъде новирано, но 

новото задължение ще бъде също унищожаемо. Може да се новира и едно 

условно задължение, но създадено на негово място ново задължение ще бъде 

подчинено на същото условие. Страните обаче могат да заменят условното 

задължение с безусловно. 

        Втората предпоставка за  валидност на новацията е възникване на ново 

облигационно отношение на мястото на старото. Новото отношение трябва да е 

валидно. Няма новация ако новото задължение е нищожно или ако не погасява 

старото,а съществува наред с него и независимо от него.  

На трето място между погасеното и новосъздаденото облигационно 

отношение трябва да има разлика. Тя трябва да засяга някои от неговите 

съществени елементи - предмет на задължението, личността на длъжника или 

кредитора и т.н. Срокът е несъществен елемент и удължаването му не води до 

новация. 

          Новацията по съществото си е отказ от правото т.е. разпореждане с това 

право. Следователно следващата предпоставка за валидността на новационния 

договор е страните по него да имат качеството дееспособност. 

И пета предпоставка – това е действително намерение за новиране. То не 

може да се предполага.  Ако не може да се установи новационно намерение 

трябва да се приеме,че новосъздаденото задължение съществува наред със 

старото. 

 Новацията може да бъде обективна – при която длъжникът поема по 

съглашение с кредитора нов дълг с нов предмет или на ново основание в замяна 
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на стария дълг.”Задължението се подновява когато се замени с друго по 

съглашение с кредитора.В такъв случай обезпеченията на старото задължение се 

запазват за новото,ако лицата,които са ги дали се съгласят с това.” (чл.107 ЗЗД). 

Следователно обективната новация е това съглашение,с което се погасява едно 

облигационно отношение,като се създава на негово място ново,различно от 

досегашното по предмета на престацията или основание на задължението. 

      Новацията може да бъде субективна – при която дължимата престация 

остава същата, но настъпва промяна  в субектите на облигационното 

задължение (промяна на длъжника или промяна на кредитора). Субективната 

новация не е уредена изрично в закона , но произтича от свободата на 

договаряне.  

                   

 

 

ІІ. Делегация 

 

Делегацията е изявление ,чрез което едно лице- делегант нарежда на друго- 

делегат, да престира (делегация за плащане) или се задължи да престира 

(делегация за задължаване) на третото лице-  делегатар. 

   

В българското законодателство няма изрични разпоредби отнасящи се до 

делегацията. Най-често тя се извършва между лица, които са обвързани със 

задължения помежду си. Обикновено делеганта е кредитор на делегата и 

длъжник на делегатаря. Благодарение на делегацията с едно плащане се 

постигат резултати на две изпълнения – от делегата на делеганта и от делеганта 

на делегатаря. Следователно в повечето случаи делегацията има погасително 

действие, но не всяка делегация има погасително действие. Нужно е да има дълг 

за погасяване за да има такова действие, т.е. тя трябва да се извършва между 

вече облигационно обвързани лица и във връзка с тази им обвързаност. И още, 

ако те се съгласят съществуващата облигационна връзка да се погаси и да се 

замести с нова. За това обикновено делегацията се свързва и повлича след себе 

си една субективна новация. Но това е само една възможна последица. 

Съществуващото между делеганта и делегатаря вътрешно отношение се 

нарича валутно отношение.То може да бъде от най-различно естество. 
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Делеганта може да е длъжник на делегатаря,може да иска да го кредитира или 

да го надари. 

                       

ІІІ. Прихващане на насрещни дългове 

 

Прихващането на насрещни дългове или компенсацията е способ за 

погасяването на две насрещни задължения до размера на по-малкото от тях – 

пълно ,ако имат еднакъв размер и частично,ако нямат еднакъв размер. 

 

Прихващането на насрещни задължения е уредено в чл.103 – 105 ЗЗД. 

Някои особени случаи относно прихващането са уредени и в търговския закон – 

чл.314, чл.645 и др. 

Компенсацията не постъпва автоматично.Тя е резултат на еднострнно 

изявление. Компесационно изявление е едностранна правна сделка на 

компенсиращия, която не се нуждае от форма.  Необходимо е едната страна, 

активната страна да заяви на другата, че прихваща. Следователно прихващането 

се извършва чрез едностранно изявление на активната страна , адресирано до 

другата страна. То не може да бъде направено под срок или под условие, освен 

под условие, че предявеното в съд вземане ще бъде уважено ( чл. 104, ал.1 ЗЗД). 

Прихващането  е едно субективно право  на всеки от насрещните длъжници от 

категорията на погасителните потестативни права. 

Съгласно чл.104 ал.2ЗЗД “Двете насрещни вземания се смятат погасени до 

размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се 

извърши”. Компесационното изявление в този смисъл има обратно действие. 

 За прихващане на насрещни задължения съществуват редица 

предпоставки: 

Първо, наличие на два дълга. Прихващането е допустимо само ако “две 

лица си дължат взаимно(чл.103ЗД). Безразлично е на какво основание си 

дължат. Не е необходимо насрещните задължения да са по едно и също правно 

отношение. 

Второ, еднороност и заместимост на двата насрещни дълга. Могат да се 

компенсират само задължения, които имат за предмет количествени вещи от 

един и същи род. 
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Трето, изискуемост на активното вземане, т.е. на насрещното вземане 

на компенсирания. Вземането е изискуемо, когато носителят му юридически 

обосновано може да иска от насрещната страна – длъжник изпълнението на 

задължението й. 

Четвърто, ликвидностна вземането – насрещните вземания трябва да са 

безспорно установени по основание и размер. 

 Пето, действителност на вземанията.  Компенсацията не може да 

извърши с вземане на прихващащия, за което той няма иск за изпълнение, или 

което е лишено от правно основание,  или произтича от нищожен договор. 

Компенсация не може да се извърши и ако на насрещното вземане може да се 

противопостави едно пресекателно или отлагателно възражение.В първия 

случай то изобщо не е едно валидно вземане,а във втория не е изискуемо. Може 

да се компенсира с вземане,което е погасено по давност.  Необходимо е 

условията за компенсациране да са били на лице преди да е изтекла давността. 

 

                                                                     

ІV. Опрощаване. 

 

Опрощаването е договор между длъжника и кредитора,с който последния се 

отказва от вземането си. 

 

Законът ясно подчертава договорния характер на опрощаването. Съгласно  

чл.108ЗЗД “Задължението се опрощава, ако кредитора се откаже от вземането си 

чрез договор с длъжника”.Опрощаването неможе  да се наложи на длъжника с 

едностранно волеизявление на кредитора. 

Опрощаване може  да се постигне с договор между кредитора и третото 

лице в полза на длъжника.155  

За валидността на опрощаването е необходимо да бъдат налице всички 

законоустановени условия за валидност на договора изобщо:  

- съгласие – опрощаването е отказ от право  и затова такъв отказ не може да се 

предполага.Опрощаването се осъществява в момента на съвпадане на 

насрещните  волеизявления на кредитора и длъжника. 

                                                 
155 Кожухаров, Ал., Цит. съч., с.142 
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- дееспособност – тя се определя в зависимост от правното основание на 

опрощаването; 

- основание – най-често опрощаването е акт на щедрост от страна на 

кредитора. Но то не винаги се извършва с дарствена цел.Договорът за 

опрощаването може да се сключи на различни правни основания. 

- предмет – може да бъде всяко вземане (изключение правят такива обекти на 

правото, по отношение на които разпореждане за в бъдеще  не е позволено – 

вземане от неоткрити наследства) 

Опрощаването погасява дълга пълно и безусловно като самото изпълнение. 

 

 

§ 4. Промяна на страните по договора.Прехвърляне на вземания и 
задължения. 
 

По едни или други причини може да възникне необходимост от промяна на лицата, 

които са страни по договора и титуляри на възникнали от него права и задължения. 

Законът позволява промяна на някои от страните по договора и прехвърлянето на 

отделни права и/или задължения от страна по договора на едно трето, външно спрямо 

облигационната връзка лице. 

 
І. Прехвърляне на вземане (цесия) 
 

Договорът, с който носителят на едно субективно право, на едно вземане (цедент) го 

прехвърля на трето лице (цесионер), се нарича цесия или прехвърляне на вземането. 

 

За разлика от новацията, при цесията старото задължение не се погасява, не се 

променя по своята същност. 

Цесията е каузален договор. Това означава, че неговата валидност зависи от 

наличността на правно основание. Нужно е още то да е валидно за да е валидна и 

цесията. Правното основание може да бъде различно. Цесията може да е една продажба 

(чл.183ЗЗД), да е извършена с дарствена цел или да е направена с цел изпълнение на 

едно задължение. 

Принципът е, че цесията е неформален договор. За да породи правни последици 

не е необходимо съгласието на страните да бъде облечено в някаква форма. 
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Съществуват, обаче и случаи, при които цесията е формален договор, например при 

прехвърляне на вземането по менителница, запис на заповед или друга ценна книга на 

заповед. Това прехвърляне трябва да бъде отбелязано на самата ценна книга и носи 

името “джиро”. 

Предмет на цесията могат да бъдат само вземания, които са прехвърлими. По 

начало такива са всички имуществени права.Могат да се прехвърлят вземания, които 

произтичат от двустранни договори, права върху наемателни блага, спорни права. 

  Не могат да бъдат предмет на цесия неимуществени права – семейни, 

родителски, лични, както и несамостоятелни имуществени права, т.е такива, които 

обезпечават други права, без едновременно да се цедират и тези други права.  

Със сключването на договор за цесия вемането преминава от предишния върху 

новия кредитор заедно с привилегиите, обезпеченията и другите принадлежности на 

вземането. Но цесионерът придобива вземането и с всички недостатъци, с които то е 

обременено. На него могат да се правят всички възражения, които длъжникът е могъл 

да прави на цедента по време на сключването на цесионния договор. За да се обезпечи 

срещу всички опасности, които съществуват за него от възраженията на длъжника, 

цесионерът  може да иска от цедирания длъжник да приеме цесията. Тогава длъжникът 

не може да противопоствя на цесионера никакви възражения. 

   Цедентът е длъжен да помогне на цесионера,д а събере цедираното вземане. Той 

е длъжен да предаде  документите, които установяват вземането, стига да се намират у 

него, да потвърди писмено на цесионера станалата цесия, да дава при поискване всички 

сведения относно вземането. 

“Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, 

когато то е било съобщено на последния от предишния кредитор” (чл.99 ал.4ЗЗД), т. е. 

за да е валидна цесията, длъжникът трябва да бъде уведомен за нея от цедента. Докато 

цесията не му е била съобщена, длъжникът може да плати на цедента (стария кредитор) 

и това изпълнение го освобождава от дълга. 

Съобщението може да бъде направено устно, писмено, в нотариална 

форма.Чл.99 ал.4 ЗЗД предвижда, че съобщението до длъжника трябва  да излиза от 

цедента (предишния кредитор). Съобщението от страна на цесионера също е 

релевантно, но има действието на редовно съобщение, ако е придружено с документа, 
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който предишния кредитор трябва да издаде на цесионера в потвърждение на 

цесията.
156  

 

 

ІІ.  Поемане на дълг. 

 

Освен, че кредиторът може да прехвърли своето вземане на трето лице, промяна 

на субектите в облигационното отношение може да настъпи и когато длъжникът 

прехвърли своето задължение (своя дълг), като промяната на длъжника не погасява 

облигационното отношение. 

При нормирането на начините на прехвърляне на дълг, законодателно е отчетен 

и защитен интереса на кредитора да получи изпълнение. Същинското поемане на дълг е 

уредено в чл.101 и чл.102 ЗЗД 

„Третото лице може да встъпи като съдлъжник в определено задължение по 

съглашение с кредитора или с длъжника. Ако кредиторът е одобрил съглашението за 

встъпване, то не може да бъде отменено или изискано без негово съгласие. 

Първоначалния длъжник и встъпилото лице отговарят към кредитора като солидарни 

длъжници”( чл.101 ЗЗД ). 

Встъпването в дълг по силата на договор между кредитора и третото лице не 

представлява никаква особеност. Не е така при встъпването в дълг в резултат на 

договор между длъжника и третото лице. Този договор, по силата на който кредиторът 

добива право да иска престиране и от встъпващото трето лице, не е нищо друго освен 

един договор в полза на третото лице. Следователно длъжникът,  в съгласие с третото 

лице може да отмени уговореното в полза на кредитора встъпване в дълг, но само 

докато кредиторът не е заявил, че желае да се ползва от уговореното. 

За разлика от встъпването в дълг, заместването на длъжника в дълг съставлява 

същинско поемане на дълг. Тук едно трето лице замества досегашния длъжник, който 

се освобождава от дълга. Кредиторът загубва досегашния си длъжник с придобиването 

на нов и това става по негова воля (на кредитора). Обезпеченията, дадени от трети 

лица,се погасяват ако те не се съгласят тези обезпечения да служат за новия длъжник. 

Залогът и ипотеката от първоначалния длъжник,остават в сила (чл.102,ал.2 ЗЗД).  

                                                 
156 Кожухаров, Ал., Цит.съч.; 
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Новият длъжник може да противопостави на кредитора възраженията,които е имал 

стария длъжник,произтичани от прехвърленото правоотношение (чл.102,ал.3 ЗЗД) 

Заместването може да се извърши чрез едностранно поемане на дъл , в случаите 

когато договорът за заместване на стария длъжник се сключва от кредитора и едно 

трето лице – поемател на дълга. В този по начало неформален договор длъжникът не 

участва. Той може да се сключи дори без негово знание. Вторият вариант за заместване 

е чрез   двустранно поемане на дълг, когато длъжникът уговаря с едно трето лице, нов 

длъжник,  своето заместване в дълга. С това съглашение очевидно длъжникът и третото 

лице се разпореждат с правото на кредитора без да имат право за това. Затова 

съглашението добива действие за кредитора от деня на сключването му едва след като 

изрично се е съгласил с него. До тогава съгласието между третото лице и длъжника се 

намира във висящо състояние. Ако кредиторът откаже окончателно да одобри 

съгласието, то договорът за заместване в дълг между третото лице и длъжника се 

трансформира в задължение за поемане на изпълнението.157  

Основанията, поради които третото лице поема чужд дълг могат да бъдат най-

различни.То може да иска така да изпълни свое задължение към длъжника, да го 

надари,да му отпусне заем и т.н. Тези основания спадат към вътрешните отношения 

между него и длъжника. 

  

§ 5. Неизпълнение на договора. 
 

І. Същност и форми на неизпълнението 

 

Неизпълнението представлява анормално развитие на облигационното 

отношение. Ако длъжникът не изпълни , за него възникват негативни правни 

последици. 

Съгласно  чл.79 ал.1 ЗЗД “Ако длъжника не е изпълнил точно задължението си, 

кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забава или 

да иска обезщетение за неизпълнение” 

Целта на правната уредба на изпълнението е то да бъде гарантирано. 

Само при точно изпълнение облигационното отношение достига своята крайна 

цел – дължимия резултат е осъществен и правоотношението погасено.  

                                                 
157 Кожухаров, Ал., Цит.съч.; 
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  Неизпълнението може да има различни форми.   

1. Пълно неизпълнение. Длъжникът не е осъществил нищо от 

предметното  

съдържание от дължимата престация. Той  не е дал или извършил нищо от това, 

което е бил длъжен да даде или извърши или то е било различно от уговореното.  

Длъжникът може да е изпълнил , но с такова закъснение или толкова 

лошо, че вече то не е необходимо на кредитора. Като правна последица от 

такова неизпълнение, кредиторът може да развали договора, или да иска 

изпълнение на обещаното, ако все още има интерес от него.  

2. Неточно изпълнение. Длъжникът е престирал, но то не е адекватно на  

дължимото по време, количество или качество. В тези случаи става дума за 

хипотезите на: 

- частично изпълнение, което не съответства на дължимото в количествено 

отношение и длъжника е осъществил само част от дължимия резултат – чл.66 

и чл.89ЗЗД 

- забавено изпълнение, което е неточно изпълнение във времево отношение. 

Длъжникът не е изпълнил в уговорения срок или в срока след поканата.  Ако 

кредиторът не е загубил интерес той може да иска престиране заедно с 

вредите, които забавянето му е причинило. 

- лошо изпълнение – обикновено се разбира неточно изпълнение в качествено 

отношение. 

 

ІІ. Обективна ( невиновна) невъзможност за изпълнение.         

 

Съгласно чл.81, ал.1 ЗЗД длъжника не отговаря, ако невъзможността за 

изпълнението  се дължи на причина,която не може да му се вмени във вина, т.е.  

доказаната  невъзможност за изпълнение, освобождава длъжника от всякаква 

отговорност. Необходимо е да се констатира, че неизпълнението е 

неосъществимо поради практически или правно неопределимо препятствие, 

настъпването на което не може да се вмени във вина на длъжника. 

Такова обстоятелство е това,  което е случайно по своя произход, 

това,чието възникване длъжника нито е предизвикал, нито е могъл,а  не е бил и 

длъжен да предвиди– пожар, земетресение, бури, наводнения, суша, силно 
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необичайно застудяване.Тези обстоятелства настъпват независимо и въпреки 

волята на длъжника и не могат да му се вменят във вина. 

Необходимо е събитието, настъпило без вина на длъжника да създава,да 

причинява невъзможността. Между случайно възникналото събитие и 

невъзможността за изпълнение трябва да съществува причинна зависимост -  

това обстоятелство трябва да е препятствало реалното изпълнение. 

Съгласно чл.306ТЗ “Непреодолима сила е непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване 

на договора”.  

Непреодолимата сила не може да се сравнява със всяко затруднение на 

длъжника. Тя е събитие от извънреден характер , което не може дасе предвиди, 

а когато възникне , не могат да се предотвратят последиците му. 

Едно събитие е непреодолима пречка за изпълнение на задължението, ако 

е създало такова състояние, че с оглед на добросъвестността, с оглед на 

достъпните и практикувани способи  за изпълнение  всички усилия на длъжника 

да престира биха били лишени от практически резултат 158 

Непреодолимата сила може да е довела до пълна невъзможност от 

изпълнение ( например индивидуално определената вещ е погинала). Най- често 

непреодолимата сила забавя изпълнението. Тогава то се отлага и сроковете 

съответно се удължават. Изпълнението межу да бъде осъществено във времето , 

ако кредиторът все още има интерес или и двете страни имат право да прекратят 

договора. 

За да се освободи от отговорност длъжникът трябва посмено да уведоми 

кредитора си.  

Не се освобождава от отговорност длъжник, който при възникване на 

непреодолимата сила е бил в забава за изпълнение. 

Обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за 

изпълнение на задължението , не го освобождава от отговорност (чл.81,ал.2ЗЗД) 

       

 

 

 

                                                 
158 Кожухаров, Ал.,Цит.съч.; 
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ІV. Виновно неизпълнение. 

 

Най- често неизпълнението се дължи на виновното поведение на длъжника. Той 

умишлено не изпълнява или не полага необходимото, за да изпълни своето 

задължение.  

Длъжникът не се освобождава от отговорност, ако невъзможността за 

изпълнение се дължи на негова вина или на вината на хората,с които си служи 

за да осъществи дължимия резултат. Той трябва да понесе икономическата 

тежест от неизпълнението си. 

     

 В какво се изразява вината на длъжника? 

Вината е психическото оношение на дееца към извършваното от него  

противоправно деяние и възникващите последици. Вината е предмет на 

изучаване в наказателното право. Нейни основни форми са умисъл и 

непредпазливост. Деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал 

общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни 

последици и е искал или допускал настъпването на тези последици (чл.11 НК). 

Деянието е  непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на 

общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди, или 

когато той е предвиждалнастъпването на тези последици, но е мислил да ги 

предотврати (чл.11, ал.3 НК). 

 Поначало тези положения важат и за облигационното право. Виновен е 

длъжникът, който умишлено, със „зла воля”, както казва проф. Кожухаров, не 

изпълнява задължението си, иска или допуска да настъпят вреди за кредитора.159 

Непредпазливостта в гражданското право се изразява в неполагане на  

дължима грижа.160 “Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър 

стопанин, освен в случаите, в които закона изисква друга грижа” 

(чл.63ал.2ЗЗД). 

Съдържанието на дължимата грижа се търси за всеки отделен случай като  

кредиторът има няколко възможности:   

                                                 
159 Апостолов, Ив. Облигационно право. Общо учение.1980, с.173; 
160 Кожухаров, Ал., Цит. съч.,  
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       - да иска обезщетение за неизпълнение (чл.79ал.1ЗЗД). Когато реално 

изпълнение  вече не е възможно или кредиторът е загубил интерес от него, той 

ще претендира обезщетение вместо изпълнение.  Длъжникът ще трябва да 

компенсира всички вреди, които са пряка и непосредстена последица от 

неговото виновно поведение.  

Кредиторът може да търси както претърпени загуби, така и пропуснати 

ползи. Длъжникът не отговаря за вреди, които кредиторът би могъл да избегне, 

ако положи грижа на добър стопанин. Освен това кредиторът трябва да докаже 

претърпените вреди и причинната връзка между тях и неизпълнението на 

длъжника. 

При искане на обезщетение вместо изпълнение длъжникът може да 

предложи първоначално дължимото, заедно с обезщетение за забава, ако 

кредиторът все още има интерес от изпълнението ( чл.79,ал.2ЗЗД). 

       -  да иска реално изпълнение и обезщетение за забава (чл.79,ал.1ЗЗД). Ако 

все още има интерес като резултат кредитора ще получи дължимото по договора 

и обезщетение за вредите , претърпени от по- късното изпълнение.   

         -  да иска развалянето на договора. Ако неизпълнимото задължение 

произтича от двустранен договор кредитора може да развали или да иска 

развалянето на договора (чл.87 ЗЗД).  

   Когато изпълнението е  частично невъзможно по вина на  длъжника:  

- кредиторът  може иска реалното изпълнение на възможната част от 

престацията и обезщетение за невъзможната  (непрестираната) част; 

- кредиторът може да се ползва от заместваща облага за неизпълнената 

част 

- може да иска само реално изпълнение за възможната част и да не 

преследва длъжника за нищо друго; 

- има право да развали договора без да е длъжен да дава срок за 

изпълнение на възможната част от престацията,но ако няма достатъчен 

интерес от частичното изпълнение (чл87, ал.2;чл.89, изр.2ЗЗД). 

 

V. Вреда.  

 

Съгласно чл.82ЗЗД  “обезщетението обхваща претърпяната загуба и 

пропуснатата полза. “ , т. е. вредите от неизпълнението.  
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Терминът “ вреда “ се употребява в ЗЗД , но никой от текстовете не носи 

определение на понятието.  

Вредите са всички неблагоприятни последици,които претърпяват правата 

и интересите на кредитора от неизпълнението на поетото към него задължение. 

Вредата се изразява в нанесените щети и пропуснати ползи.  

Претърпените загуби засягат материалните интереси на кредитора, 

респективно на увреденото трето лице.Те се изразяват в намаление на 

настоящото имуществено състояние на кредитора – увредения. В резултат на 

неизпълнение той обеднява с нещо,претърпява загуба. 

   Пропуснатите ползи са  онова вероятно бъдещо увеличение на 

имуществото на кредитора , което е щяло да се получи, ако длъжникът е 

изпълнил своето задължение . Тази вероятност е относителна и се определя за 

всеки конкретен случай. Т. е. имуществена вреда е разликата в имотното 

състояние на кредитора след неизпълнение на задължението и имотното 

състояние, което би имал, ако задължението би било изпълнено. Тази разлика 

съставлява и имуществения интерес на кредитора от точното изпълнение на 

задължението.161 

  Според чл.82ЗЗД обезщетението обхваща вредите, но” доколкото те са 

пряка и непосредствена последица  от неизпълнението”. Т.е. длъжникът 

огговаря само за преките и непосредствени вреди. 

Преки са вредите, които произтичат пряко и непосредствено от 

неизпълнението на задължението. 

Предвидими са вредите,  които при обичайни обстоятелства са вероятна 

последица от неизпълнението. 

Според чл.82 ЗЗД отговорността на длъжника се обуславя от степента на 

неговата вина.  Когато той не е положил грижата на добър стопанин ще 

отговаря за вредите, които са могли да бъдат предвидени при пораждане на 

задължението. Но когато той е недобросъвестен и умишлено не изпълни своето 

задължение , ще отговаря както за предвидимите, така и за непредвидимите 

вреди, стига те да са пряка и непосредствена последица от неизпълнението.  

 

 

                                                 
161 Кожухаров, Ал., Цит. съч., с.142 
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VІ.  Забава на кредитора 

 

За да изпълни своето задължение точно, в редица случаи е необходимо 

съдействие на длъжника от страна на кредитора. Ако  не даде онова съдействие, 

без което длъжникът не би могъл да изпълни задължението си или  когато 

неоправданото не приема предложеното му от длъжника изпълнение,  

кредиторът изпада в забава.   

 Забавата на кредитора няма да освободи длъжника от задължението, 

но неговата отговорност намалява, той не може да носи отговорност за неточно 

изпълнение.  Законът не формулира общо правило за случаите на забава на 

кредитора,а във връзка с един частен случай, във връзка със забавата на 

влогодателя. (чл.255 ал.2ЗЗД ) 

 За да изпадне кредиторът в забава е необходимо длъжникът да е 

предложил изпълнението “съгласно договора”. Това означава, че престацията 

трябва да е предложена точно във всяко отношение , в дължимото количество и 

качество, на уговореното място и време.  Предлагането на нещо различно от 

дължимото изключва възможността кредиторът да изпадне в забава. 

Следователно липсващото съдействие на кредитора трябва да бъде единствената 

причина на неизпълнението. 

 При неоправдано неприемане на изпълнението от страна на кредитора 

неговата вина се предполага. Затова той трябва да докаже,че забавата не може 

да му се вмени във вина (например, че се дължи на случайно събитие). В 

противен случай той  (кредитора) ще отговаря за вредите, които забавата е 

причинила. 

 

 

§ 6. Обезщетяване на претърпените вреди. 
 

І. Поправяне на вредите 

 

Да се поправят вредите означава да се премахнат неблагоприятните последици, 

които кредиторът е претърпял от неизпълнението на длъжника. 162 

                                                 
162  Кожухаров, Ал.,Цит.съч.; 
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Оценката на вредата се извършва към момента на увреждането, защото от 

този момент възниква правото да се търси обезщетение. 

Римското право се е придържало към паричното възмездяване, но  

българското законодателство допуска и обезщетение в натура. Когато 

натуралното обезщетение е невъзможно или ненужно за кредитора, 

обезщетението е парично като паричната сума трябва да е равна на 

относителната стойнност на престацията. Тя е равна на субективния интерес на 

кредитора от ненастъпването на вредата. 163 

Съвременните облигационни отношения често съдържат парични 

задължения. Неизпълнението на парично задължение, също причинява вреда на 

кредитора. Законодателят е предвидил механизми за обезщетяване на кредитора 

на парично вземане , когато не получава плащане.  

В тези случаи кредиторът може да иска: 

1. Обезщетяване по общите правила. На кредитора се дължи пълн 

възмездяване  

на претърпените вреди, които са пряка последица от неизпълнение на паричното 

задължение. Не може да има обективна невъзможност за изпълнение на парично 

задължение. Длъжникът не може да се освободи от отговорност, тъй като родът 

на парите никога не погива ( чл.81,ал2ЗЗД). Кредиторът по всяко време след 

падежа може да иска изпълнение( плащане) , заедно с обезщетение за забава, 

като в негова тежест е доказването на вредите и техния размер. 

2. Специален режим за обезщетяване на кредитора при неизпълнение на 

парично 

задължение се съдържа в чл.86ЗЗД. “ При неизпълнение на парично задължение 

длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. 

За действително претърпени вреди в по- висок размер кредиторът може да иска 

обезщетение съобразно общите правила. 

Размерът на законната лихва се определя от Министерски съвет”. Това е 

т. нар. “законна мораторна лихва”. Предпоставките, при които тя се дължи , 

както и нейния размер се определят със закона. 

 

                                                 
163  Пак там; 
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ІІ. Неустойка. 

 

1. Същност и видове неустойка. 

 

Съществува правна възможност предварително да се определи размерът на 

отговорността на длъжника, в случай, че не изпълни точно своето задължение. 

Тази възможност намира израз в неустойката.  

Неустойката е договорна или нормативно установена имуществена 

ценност, която длъжникът трябва да престира на кредитора, ако не изпълни 

задължението си.  

Съгласно чл.92ЗЗД “ Неустойката обезпечава изпълнението на 

задължението и служи  като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е 

нужно те да се доказват. Кредиторът може да иска обезщетение и за по- големи 

вреди.”  Неустойката  дава възможност предварително да се определят 

предполагаемите вреди и предварително длъжникът да е известен и съгласен да 

плати тези вреди,без да е нужно те да се доказват, без да се водят процеси.  

  От друга страна неустойката стимулира длъжника да изпълни, защото в 

противен случай , без доказателствени затруднения ще получи обезщетение до 

размера на уговорената неустойка. Това е нейната обезпечителна функция.  

Втората функция на неустойката е обезщетителната, тъй като чрез нея се 

определя размера на вредите, които кредиторът би претърпял от неизпълнение 

на задължението , без да е нужно да ги доказва.  

Неустойката има акцесорен характер. Ако няма  валидно възникнало 

друго главно задължение, не може да има и задължение за неустойка. Затова ако 

главното задължение е нищожно и клаузата за неустойка ще е нищожна. 

Неустойката се погасява с погасяване на главното задължение. 

 Неустойката може да се уговори от страните по облигационното 

отношение по няколко начина, според нейната връзка с обещетението за вреди.  

Тя може да бъде изключителна, когато се изключва възможността да се търси 

обезщетение за вредите, които надхвърлят нейния размер или комулативна, 

когато освен уговорената неустойка се дължи и обезщетение за вредата, която я 

надхвърля. Неустойката може да бъде още алтернативна, когато може да се 
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иска или неустойка или обезщетение за вреда или зачитана, когато кредиторът 

може да търси неустойката и вредите, които я надхвърлят. 

Според основанието за възникване неустойката може да бъде договорна и 

законна. 

    Договорна е  неустойката уговорена като допълнително съгласие между 

страните, по силата на което длъжникът се  задължава да даде на кредитора 

една парична сума или друга ценност, ако не изпълни или изпълни неточно. 

   Законната неустойка възниква по силата на правна норма.  Такава 

неустойка често се нарича глоба. Характер на законна неустойка е и лихвата за 

забавено изпълнение на парично задължение по чл.86ЗЗД. 

 

2. Предпоставки за възникване правото за искане на неустойка. 

 

За да възникне право на кредитора да иска неустойка са необходими няколко 

предпоставки: 

- задължението за плащане на неустойка да е уговорено между страните 

или установено от закона; 

- кредиторът трябва да е изпълнил своето задължение или да е готов да го 

изпълни; 

- длъжникът да не е изпълнил виновно своето задължение. 

Правото да се иска неустойка възниква с факта на неизпълнението. При спор 

кредиторът доказва само този факт, тъй като вината на длъжника се предполага. 

 

 

ІІІ. Задатък. 

  

Задатъкът /капаро/ е парична сума или друго имуществено благо, което се дава 

от едната страна на другата при сключването на договора. Страните трябва 

изрично да уговорят, че даденото служи като задатък . В противен случай се 

смята, че то е авансова част от дължимото и не се счита за задатък.  

Задатък или капаро е тази парична сума или друга имуществена ценност, 

която една страна дава на другата при сключване на дговора като 

доказателство,че той е сключен и за обезпечаване на неговото 

изпълнение(чл.93ЗЗД).  
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  Задатъкът има от една страна потвърдителна функция, той е 

доказателство, че договорът е сключен, а от друга гаранционна (обезщетителна) 

функция, тъй като изправната страна има право да се откаже от договора и да 

задържи задатъка, който е получила или да иска обратно в двоен размер 

задатъка, който тя самата е дала.    

В случай на изпълнение на задължението, този, които е дал задатъка го 

прихваща към изпълнението си, а ако това е невъзможно поради нееднородност 

на задатъка с дължимата престация, тогава задатъкът трябва да се върне от този, 

който го е получил. 

При невиновна невъзможност за изпълнение , задатъкът са връща и 

отношенията между страните се уреждат по правилата на риска. 

 

§ 7. Разваляне на двустранен договор поради неизпълнение. 
   

І. Същност. 

 

Виновното неизпълнение не прекратява облигационното отношение. 

Неизпълнението на едната страна не освобождава другата от облигационните и 

задължения. В този смисъл облигационната връзка трябва да бъде развалена.  

 Развалянето на договора е способ за едностранно прекратяване на 

договор.  

Чрез развалянето, изправната страна   едностранно може правомерно да 

прекрати облигационното отношение и да се освободи от задълженията си по 

него, ако другата страна е в неизпълнение. Предпоставките и процедурата  за 

разваляне на договор поради неизпълнение са уредени в чл.87-89ЗЗД. 

  Възможно е  още при договарянето страните да са се съгласили, че всяка от 

тях ще има възможност едностранно да развали договора, да се откаже от 

него,ако другата не изпълни задълженията си по него. 

Развалянето поради неизпълнение е допустимо само като крайно средство 

за ликвидиране на висящи отношения, което влиза в действие едва, когато друг 

изход няма. Правото на разваляне не е алтернативна възможност. Съгласно 

чл.87 ал.1ЗЗД “Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни 

задължението си поради причина за която той отговаря, кредиторът може да 
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развали договора,като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с 

предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. 

Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в 

писмена форма” 

Законът възприема по принцип системата на развалянето чрез 

едностранно изявление, т.е. развалянето се извършва извънсъдебно, за разлика 

от унищожаването. 

Но има и  случаи, когато правото на разваляне може да бъде упражнено 

само по съдебен ред. Развалянето трябва да бъде постановено от съда по искане 

на изправната страна и настъпва като последица на съдебно решение. Съгласно 

чл.87 ал.3 ЗЗД развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, 

признават или прекратяват всички права върху недвижими имоти става по 

съдебен ред. 

Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса,съдът може 

да даде според обстоятелствата да даде срок затова. 

 

 

  ІІ. Ред за разваляне на договорите. 

  

        1.Разваляне на договора с едностранно изявление.    

Това е изявление на изправната страна по двустранен договор, което тя отправя 

до неизправната ,за да заяви,че смята вече или смята в бъдеще, след изтичането 

на определения от нея подходящ срок за изпълнение , сключения между тях 

договор за развален. 

Едностранното изявление за разваляне е различно от предизвестието, 

което също е едностранно волеизявление, но обикновено служи за прекратяване 

на облигационното отношение за в бъдеще и няма обратно действие. 

По начало за да бъде действително едностранното волеизявление не е 

необходимо спазването на определена форма. Обаче, ако договорът, който се 

разваля  е писмен, писмено трябва да бъде и изявлението за разваляне (чл.87 

ал.2 ЗЗД). Тази форма не е предвидена за действителност на изявлението, а като 

средство за доказване, че кредиторът е отправилизявление за разваляне на 

договора.. 
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Едностранното изявление за разваляне може да бъде условно 

(предупреждение) и безусловно. 

      Изявлението за условно разваляне е съпроводено с покана до неизправния 

длъжник да изпълни задължението си в точно определен срок. Даденият 

допълнителен срок за изпълнение трябва да бъде ясно определен и подходящ. 

Изискането на добросъвестността с оглед особеностите на конкретния случай 

определя кой срок трябва да се счита за подходящ. 

       Изявлението за безусловно разваляне е предвидено само в случаите на 

чл.87 ал.2 ЗЗД “Кредиторът може да заяви на длъжника,че разваля договора  и 

без да даде срок ,ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или 

отчасти,ако поради забавата на длъжника то е станало безполезно или ако 

задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.” 

В случай на пълна невъзможност  за изпълнение кредиторът може да 

иска пълна обезвреда срещу престиране на дължимото от него или да развали 

едностранно договора. При частична невъзможност кредиторът има различни 

възможности : 

- да иска престиране на възможната част от дължимото и вреди отнепрестиране 

на невъзможното. Тогава трябва да престира това което дължи; 

- да получи възможната част и да развали договора за невъзможната; 

- може по свой избор да развали изцяло договора, без да е длъжен да доказва 

липсата на интерес от частично изпълнение. 

   Когато поради забава на длъжника изпълнението е станало безполезно за 

кредитора, при спор той трябва да докаже, че няма полза от забавеното 

изпълнение.  

 

      2.Разваляне по съдебен ред 

  

По изключение волеизявлението на изправната страна трябва да е във 

форма на исковата молба до съда. Хипотезите,които налагат това са: 

   -    За договорите, с които се прехвърлят,учредяват,признават или прекратяват 

правата върху недвижими имоти. Това изискване води до създаване на 

стабилност и правна сигурност.   

   -   Развалянето трябва да става по съдебен ред още и когато е настъпило 

частична невъзможност за изпълнение,но само ако за нея длъжникът не 
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отговаря, т.е. невиновна невъзможност. В тези случаи съдът трябва да прецени 

дали кредитора има интерес или няма такъв от частично изпълнение. 

Предявяващия иск за развалянето трябва да докаже иска си. Той трябва да 

докаже наличността на договор и своето изпълнение на другата страна.Този , 

който твърди,че е изпълнил, трябва сам да докаже това. 

Въпреки предявеният иск съдът може да даде на ответника (длъжник) 

подходящ срок за изпълнение според обстоятелствата. И тук идеята за прякото 

осъществяване на дължимият резултат е намерила своя израз. 

Развалянето настъпва с обратно действие с влизане в сила на постановеното 

решение. Искът е конститутивен. 

         

3. Последици на разваляне на договора 

 

Съгласно чл.88 ал.1 ЗЗД: “Развалянето има обратно действие освен при 

договорите за продължително или периодично изпълнение.Кредиторът има 

право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора”. Следователно 

с развалянето на договора се счита, че той никога не е съществувал.  

Естествена последица е страните да си върнат разменените престации,за 

да бъде възтановено преддоговорното състояние.Това е така защото 

договорът,като правно основание отпада с обратна сила. А съгласно чл.55 ал.1 

ЗЗД :”Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или 

отпаднало основание,е длъжен да го върне”. 

При договори за продължително или периодично изпълнение развалянето 

може да стане само за в бъдеще, защото не може да се заличи с обратна сила 

вече извършено изпълнение. 

Развалянето на договора не е пречка за изправната страна да претендира 

обезщетение за претърпените от неизпълнението вреди ( чл. 88, ал.1ЗЗД).       

 

§ 8. Обезпечаване вземането на кредитора. 
 

При липса на доброволно изпълнение на задължението, съществуват правни 

средства, с които длъжникът да бъде принуден да го изпълни . При 

неизпълнение кредиторът може да потърси защита за своята претенция като 
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поиска да се удовлетвори от имуществото на длъжника.  “ Цялото имущество на 

длъжника служи  за общо обезпечение на неговите кредитори , които имат 

еднакво право да се удовлетворят от него, ако няма законни основания за 

предпочитания” (чл.133 ЗЗД).  

Всяка отделна част или цялото имущество на длъжника може да бъде 

атакувано, за да се събере обезщетението. Принудително не може да се посяга 

на имущество, което е свързано с оцеляване на длъжника и неговото семейство 

или т. нар. несеквестируемо имущество.   

Съществуват случаи, когато няколко кредитори имат имуществени 

претенции към един длъжник, а имуществото на длъжника не е достатъчно. 

Тогава кредиторите се конкурират помежду си. Ако няма основание за 

предпочитание ( привилегированост), кредиторите се удовлетворяват от 

събраната сума пропорционално на вземанията си. 

Привилегировани са тези кредитори, които са обезпечили вземането си 

със залог, ипока, и др. Те се удовлетворяват преди останалите кредитори, които 

нямат обезпечение на вземането си и се наричат хирографарни кредитори. 

Привилегированите  кредитори също имат йерархия помежду си. Тази 

йерархия е посочена в чл.136ЗЗД,  а когато длъжникът е обявен в 

несъстоятелност – чл.722ТЗ. 

Привилегированите кредитори от по- горен ред се удовлетворяват преди 

останалите, а кредиторите от един ред се удовлетворяват пропорционално. 

 

І. Поръчителство. 

 

1. Същност на поръчителството.  

Поръчителството е договор между кредитора и трето лице, поръчител, което се 

задължава да гарантира изпълнението на задължението от длъжника. 

Поръчителят отговаря солидарно с основния длъжник. (чл.138, ал.1 ЗЗД) 

Страни по договора за поръчителство са кредиторът  и поръчителят.Не е 

страна по договора третото лице, чието задължение се обезпечава (главния 

длъжник). Поръчителят дължи същия резултат, който трябва да осъществи 

главния длъжник, като кредиторът може да иска направо от него целия дълг , 
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без да е длъжен да насочи претенцията си първо към длъжника (чл.141, 

ал.1ЗЗД).  

Може да бъде уговорено, че поръчителят ще дължи друго.Така е в 

случаите когато престацията на главния длъжник е лична и независима.  

Поръчителят  отговаря солидарно с длъжника. Следователно той няма 

право да иска от кредитора да предяви иска си най-напред срещу главния 

длъжник,а после срещу него. Той отговаря  за понастоящем дължимото. 

Първоначалния състав на дължимото може да се промени,да се увеличи или 

намали, без значение са причините,които са довели до промяната. 

Модалитетите на главния дълг са модалитети на отговорността на 

поръчителя. Когато дължи главния длъжник,тогава дължи и поръчителя, но  

принципът на акцесорната зависимост не е проведен до край от закона. 

Съгласно чл.147, ал.2ЗЗД , продължението на срока, дадено от кредитора на 

длъжника няма действие спрямо поръчителя.  

При погасяване на главния дълг се погасява и отговорността на 

поръчителя, без оглед на това кой и как го е погасил: изпълнение,д аване вместо 

изпълнение, опрощаване, подновяване със смяна на длъжника, 

прихващане,давност. 

Поръчителство може да се уговори  за част от дълга или при по-леки условия. В 

тези случаи ограничената отговорност трябва да е изрично уговорена. 

Поръчителство при по-тежки условия трябва да се намали в рамките на 

главното задължение – чл.139 ЗЗД. 

 

2. Права на поръчителя. 

 

Поръчителят,  който удовлетвори кредитора за вземането му към 

длъжника, разполага с два иска за да си възвърне това, което е излязло от 

имуществото му в чужд интерес. Той има право на личен обратен иск срещу 

длъжника, като правно основание на иска е в личните отношения между 

длъжник и поръчител, а не в тези между длъжник и кредитор.Обезпеченията са 

дадени за гаранция на тази втора категория отношения, затова те са чужди на 

иска на поръчителя, при което иска е хирографарен. 

      С обратен иск поръчителят  може да търси от длъжника главницата, 

разноски по изпълнението и по водене на процеса, законните лихви върху 
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сумите от деня на тяхното плащане, вредите,които понася  затова,че е платил 

чужд дълг. 

 Друга възможност на поръчителя е правото на суброгаторен иск. 

Съгласно  

 чл.146 ал.1 ЗЗД “Поръчителят, който е изпълнил задължението встъпва в 

правата, които кредитора има срещу длъжника, макар и длъжника да не е знаел 

за даденото поръчителство”. Поръчителят встъпва в правата на кредитора срещу 

трети лица, които са учредили залог или ипотека за задължението, но само до 

размера, в който би имал иск срещу тях ако биха били поръчители(ал.2 ) .  

Следователно поръчителят се суброгира изцяло в правата на кредитора 

срещу длъжника и отчасти в правата на кредитора срещу третите лица. 

 Поръчителството се  прекратява чрез изпълнение на задължението и 

други равностойни погасителни актове или когато поръчителят е обусловил 

поръчителството със срок – ако шест месеца след падежа кредиторът не предяви 

иск срещу длъжника, или когато кредиторът  е продължил срока за изпълнение 

на длъжника,без поръчителят  да се е съгласил с това продължение.  

Поръчителят  се освобождава и в случаите когато поради действията на 

кредитора той не може да встъпи в неговите правата. 

 

 

   ІІ. Залог. 

 

Изпълнението на едно задължение може да бъде обезпечено с една 

движима вещ, така, че кредиторът да има право при неизпълнение да се 

удовлетвори от цената по предпочитание пред другите кредитори на същия 

длъжник. Това обезпечение на кредитора  съставлява неговото заложно право.  

ЗЗД  урежда залога в чл.156 до чл.165.  

Заложното право е едно потестативно право, даващо възможност на 

кредитора по залога да създаде ново правно положение с волеизявлението си, че 

упражнява заложното си право.С това волеизявление той предизвиква 

принудителната продан на заложената вещ и се удовлетворява от нейната цена 

по предпочитание. 
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Заложното право е акцесорно по отношение на обезпеченото вземане и 

като такова то възниква само ако има вземане, което да обезпечи. С погасяване 

на обезпеченото вземане се погасява и залогът.  

Всяко нарастване на дълга се отразява на заложното право. Ако залог е 

учреден за чужд дълг, залогодателя не отговаря за такива увеличения на дълга, 

които се дължат на правна сделка между кредитора  и длъжника. 

Важна особеност на заложното право е, че то е неделимо, т. е. 

продължава да съществува за всеки остатък от дълга.   

 Предмет на залог могат да бъдат всички движими вещи. Необходимо е , 

обаче те да имат самостоятелно съществуване и имуществена стойност. Могат 

да се залагат заместими (неправилен залог) и незаместими вещи, част от 

съсобствена движима вещ, вещни съвкупности (библиотеки),  бъдещи 

движимости като например материалите след развалянето на една къща.  

Вместо движима вещ, длъжникът може да заложи вземане, което има от 

трето лице( чл.162-165ЗЗД). За това е необходимо да са налице редица 

предпотавки. Вземането трябва да е прехвърлимо, залогодателят трябва да 

предаде на кредитора документите, доказващи вземането, за залагане на 

вземането се съобщава на длъжника, за да може да бъде противопоставяно на 

трети лица. ако вземането е по- голямо от 5 лв. се прилага разпоредбата на 

чл.156, ал.2 ЗЗД. 

Кредиторът е длъжен да извършва всички действия по запазване и 

събиране на вземането. Събраното вземане остава в залог у кредитора, а когато 

е събрана парична сума , тя се влага в банка и служи за обезпечение на 

кредитора.    

 Договорът за залог е  неформален. Ако обезпеченото вземане е по- голямо 

от 5лв., е необходим писмен документ с достоверна дата, не като условие за 

действителност на залога, а за да може да бъде противопоставян на трети лица 

( чл.156,ал.2ЗЗД). Достоверна дата е задължителна и по търговски залог , когато 

е уговорена възможност кредитора да се удовлетвори от залога извънсъдебно. 

Договорът за залог е реален договор. Съгласно чл.156 ЗЗД “Договорът на 

залог е действителен само ако заложената вещ бъде предадена на кредитора или 

друго лице,избрано от него и от залогодателя”. Залаганата вещ се счита 

предадена,щом премине от владението на залогодателя в държането на 

кредитора или на определено от него лице.  
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 Залогоприемателят има редица права, сред които да държи заложената 

вещ 

докато бъде удовлетворен за вземането, което тя обезпечава, -да иска 

връщането и от лицето,у което тя се намира, да предизвика предаването и, за да 

бъде удовлетворен по предпочитание от нейната цена. Ако залогът обезпечава 

парично задължение и е учреден с договор в писмена форма , кредиторът може 

да поиска съдът да му издаде изпълнителен лист  направо въз основа на 

договора (чл.160 ЗЗД). 

 Залогодателят има  само едно право – да иска да му се върне заложената 

вещ след погасяване на обезпеченото вземане. 

 

 

ІІІ. Ипотека.   

 

Вземането на кредитора може да бъде обезпечено и с недвижима вещ. Правната 

форма за такова обезпечение е ипотеката.  

Ипотеката е способ за обезпечаване на изпълнението чрез определен 

недвижим имот, който дава право на кредитора в случай на неизпълнение да се 

удовлетвори по предпочитание от цената на този имот, независимо в чия 

собственост се намира той. 

 

1. Съдържание на ипотечното право. 

 Ипотечното право е облигационно потестативно субективно право, тъй като с 

едностранно волеизявление на кредитора настъпва промяна в правната сфера на 

длъжника, като неговия имот се изнася на публична продан, а кредиторът  се 

удовлетворява от цената, в размера, в който е вписана ипотеката.  

      Ипотечното право не може да възниква преди да е възникнало вземането,, то 

е акцесорно право. Веднъж породено, ипотечното право следва съдбата на 

вземането, което обезпечава. То е неделимо право, плащането на една част от 

дълга не освобождава имота от ипотеката, както и продажбата на част от 

ипотекирания имот не освобождава продадената част от ипотечната тежест. Но 

неделимостта на ипотеката е в полза на кредитора и той може да се откаже от 

нея. 
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    Какво може да се ипотекира? 

Предмет на ипотека могат да бъдат всички недвижими имоти изброени в 

чл.110 ЗС, постройка върху чужда земя, суперфициарно право /право да се 

построи в чужд имот/, етаж в етажна собственост, идеална част върху недвижим 

имот.  

  

  Ипотечното право съдържа правото да не допуска влошаването на 

имота. 

След като имотът обезпечава вземането на кредитора, то защитата на неговия 

интерес налага да не се допуска влошаване състоянието на имота и намаляване 

на неговата цена. Тук става дума за засягане на материалната субстанция на 

имота,а не за правни действия с него, защото ипотеката  следва имота. Това 

право се упражнява с иск за запазване целостта на ипотекирания имот. Той 

може да бъде предявен срещу самият длъжник, срещу всяко трето лице, както и 

срещу третото лице, собственик на ипотекирания имот. То ще отговаря при по-

малка строгост “за вредите причинени на имота от неговата груба небрежност” 

(чл.177 ал.2ЗЗД) 

В съдържанието на ипотечното право влиза и правото на предпочитано 

удовлетворение на кредитора от ипотекирания имот след неговата публична 

продан по реда на принудителното изпълнение.  

Принудителното изпълнение започва  с изпращане на призовки за 

доброволно изпълнение на длъжника или собственика на ипотекирания имот.От 

този момент на сетне те трябва да събират доходите от имота и не могат да се 

разпореждат с тях. 

 

2. Видове ипотека. 

 

Договорна е тази ипотека, която възниква чрез вписване в Имотния 

регистър към Агенцията по вписванията на договор за ипотека,съставен под 

формата на нотариален акт. 

Страни по договора за ипотека са кредиторът по вземането, което се 

обезпечава (ипотекарен кредитор) и  длъжника или собственика на имота, ако 

ипотеката се учредява за чуждо задължение.  

 



194 
 

Законна е тази ипотека, при която законът допуска в изрично посочени от него 

случаи и като изключителна облага за известна категория кредитори да се 

извърши по силата на закона вписване на ипотеката за обезпечаване на едно 

тяхно вземане. 

Съгласно чл.168 ЗЗД законна ипотека може да впише: 

- продавачът (отчуждителят) на един недвижим имот. Той може да обезпечи 

вземането си  от отчуждителната сделка, като впише ипотеката върху 

отчуждения имот. 

- съделителят при подялба на съсобствен имот. Учредява се когато единият 

съделител  дължи парично уравнение на дела на другия. Съделителят, който е 

получил по-малкия дял може да учреди законна ипотека върху недвижимия 

имот, получен от другия съделител, до размера на уравняването. 

Законната ипотека се вписва по молба на кредитора, към която се прилага препис от 

акта за отчуждението или за делбата. 

 

3. Вписване и заличаване на ипотеката. 

 

Вписването на ипотеката част от фактическия състав на нейното учредяване. 

Ипотечното право възниква от момента на вписване на ипотеката в имотния 

регистър.  

Вписването дава публичност и гласност на ипотеката за третите 

лица,които искат да купят имота и за другите кредитори (хирографарни), които 

искат да знаят какво точно от имуществото на длъжника ги обезпечава. 

Вписването определя и реда на ипотеката, като ипотекарните кредитори се 

удовлетворяват по реда на вписване на ипотеките си. 

Договорната ипотека  се вписва служебно от нотариус с район на действие 

по местонахождение на имота в имотния регистър.  Законната ипотека се вписва 

по молба на кредитора. Към молбата той прилага документа, който му дава 

право да иска вписването – акта за отчуждаването и делбата 

Действието на вписването трае 10 години от деня, в който то е било 

извършено (чл.172ЗЗД). След това вземането губи ипотечното си обезпечение, 

освен ако вписването не бъде подновено преди изтичане на този срок. В този 

случай тя запазва реда си. Ако вписването не е било подновено преди изтичане 
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на десетте години от извършването му, то може пак да бъде вписано. Но тук 

вече не става подновяване на ипотеката, а за ново вписване. С новото вписване 

ипотеката придобива нов ред. Ако имотът се продаде в промеждутъка от време, 

купувачът го придобива без ипотеката и  последващото вписване не може да го 

засегне.Вписването се подновява по молба на кредитора.  

По искане от заинтересовано лице, по вписаната ипотека могат да се 

правят различни отбелязвания и вписвания. Възможно е да се смени кредиторът 

или длъжникът, към дълга да се присъедини още един длъжник, вземането да 

бъде заложено или запорирано.За да имат тези изменения “действие по 

отношение на ипотеката,трябва да бъдат отбелязани към договора или молбата 

за учредяването и (чл.171 ЗЗД). 

Заличаването на ипотеката се извършва чрез отбелязване отстрани на 

вписания договор или молба за учредяване на ипотеката, че станалото вписване 

следва да се счита вече за несъществуващо. То погасява ипотеката. 

Искане за заличаване може да направи кредиторът, купувачът на имота на 

публична продан,тъй като тя погасява всички ипотеки върху него, длъжникът, 

като представи документ за платен дълг, както и по искане на всеки 

заинтересован, когато ипотеката не е подновена. 

 

 

§ 9. Погасителна давност.  

 
1. Същност. 

Погасителната давност е законово определен срок от време, през който за 

кредитора е съществувала възможността да претендира вземането си ( 

включително и по съдебен ред). 

 Погасителната давност като обща уредба е визирана  в чл.110 – 120 ЗЗД 

като съществуват и отделни специални норми. Нормите, уреждащи 

погасителната давност са императивни  и страните по договора не могат да 

уговарят нещо различно. 

 С изтичане на давностния срок кредиторът не се погасява субективното 

право на вземане на кредитора, а правото му да пристъпи към принудително 

осъществяване на вземането. Счита се, че след като кредитора в определен 
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период от време е бездействал и не е искал от длъжника да престира 

дължимото, то той не може да разчита на законова закрила след изтичане на 

този срок.  

Съдът не следи и не прилага служебно давността, а длъжникът трябва да 

се позове на нея. 

 Давностния срок започва да тече от момента, след който кредиторът може 

да иска изпълнение от длъжника. Когато няма специална разпоредба относно 

началото на давностния срок се прилагат правилата относно това кога може да 

се иска изпълнение и кога трябва да се изпълни едно задължение. 

В някои предвидени от закона случаи давността спира да тече, т. е. 

времето не се прибавя към давностния срок. След като причината за спирането 

отпадне , давностния срок продължава да тече. Давността от изтеклия период се 

прибавя към  давността, която продължава да тече след отпадане основанието за 

нейното спиране. Съгласно чл.115ЗЗД давност не тече: между деца и родители, 

докато последните упражняват родителски права, между намиращите се под 

настойничество и попечителство и техните настойници и попечители, между 

съпрузи, за вземания на лица, чието имущество по закон или по разпореждане 

на съда е под управление, срещу управителя докато трае управлението, докато 

трае съдебен процес относно вземането и т. н. 

Давността може да бъде прекъсната. Последиците от прекъсването на 

давността са по- различни от тези при спирането на давностния срок. Изтеклата 

до прекъсването давност не се прибавя към давността след прекъсването.  

Съгласно чл.116ЗЗД давността се прекъсва с признаване на вземането от 

длъжника, с предявяване на иск или възражение. Ако обаче те не бъдат 

уважени, давността не се смята прекъсната. Давността се прекъсва и с 

признаване на вземането от длъжника. Това трябва да стане писмено и да е 

адресирано до кредитора. Чрез признаването на дълга може да се даде отсрочка 

за длъжника, без кредиторът да е изправен пред опасността вземането му да се 

погаси по давност и да бъде лишен от съдебна защита. 

 

2. Давностни срокове.  

Продължителността на давностния срок се определя от закона. Вземанията, за 

които законът не предвижда срок се погасяват с изтичането на петгодишен 

давностен срок. 
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Тригодишен е давностния срок за вземания за възнаграждения за труд (по 

трудов или граждански договор), вземания за обезщетения и неустойки от 

неизпълнен договор, вземания за наем , лихви и други периодични плащания.  

Двегодишен е давностния срок за вземания срещу превозвача по 

международен превоз с въздухоплавателно средство. Едногодишен е давностния 

срок за вземания за вреди от превозен , спедиционен договор, по договор за 

влог в публичен склад, както и при обезщетение за недостатъци при продажба 

на недвижими имоти.  

Шестмесечен е давностния срок при обезщетение за недостатъци при 

продажба на движими имоти и др. 
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Въпроси за самоподготовка. 

 

1. Кой може да изпълни облигационно задължение .  

2. На кого може да изпълни.  

3. Посочете случаи на престиране на кредитор без погасителен ефект. 

4. Длъжен ли е кредиторът да приеме частично изпълнение. 

5. От кой момент дълъжникът изпада в забава за изпълниние и какви са 

последиците от тази забава. 

6. Как се определя мястото на изпълнение. 

7. В кои случаи може да се извърши прихващане на на вземания и до какъв размер. 

8. Кога може да се упражни право на задържане и възражение за неизпълнени 

договор. Какви са разликите. 

9. Какво следва да се разбира под „новиране на дълга” 

10. Каква е разликата между обективна и субективна новация. 

11. Какви права могат да бъдат предмет на цесия. 

12. Очертайте разликите между „встъпване” и „заместване в дълг”. 

13. Какви са последиците от сливането между длъжник и кредитор. 

14. Посочете формите на неизпълнение.  

15. Как се определя понятието „непреодолима сила” 

16. В кои случаи на неизпълнение длъжникът не есе освобождава от отговорност за 

неизпълнение. 

17. Какво включва вредата. 

18. В случаите на виновно неизпълнение, посочете възможностите на кредитора. 

19. Посочете разликите между договорна и деликтна отговорност. 

20. Какви са предпоставките за изпадане в забава на кредитора. 

21. Каква е разликата между обезщетение  и обезпечение по двустранен договор. 

22. Посочете общите правила за обезщетяване на кредитора. 

23. Какви са функциите на неустойката. 
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24. Как действа задатъкът. 

25. Какви са предпоставките и реда за разваляне на двустранни договори  поради 

неизпълнение. 

26. Какви са последиците от развалянето на двустранен договор.  

27. По какво се отличават привилегированите от хирографарните кредитори. 

28. Посочете йерархията между привилегированите кредитори. 

29. Каква е цалта на сурогационния иск. 

30. Кои права на длъжника и при какви условия могат да се упражнят от кредитора 

при сурогационния иск. 

31. Каква е целта на отменителния иск. 

32. Посочете последиците при уважаване на отменителен иск. 

33. Посочете разликите между активна и пасивна солидарност. 

34. Какви са характерните белези на поръчителството като договор. 

35. За какво отговаря поръчителят и какви са неговите права.  

36. Определете същността на заложното право. 

37. Какви видове залог познавате. 

38. Какво е съдържанието на ипотечното право. 

39. Как се реализира ипотечното право. 
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Глава девета 

Вещно право 

 

§ 1. Вещно право и субективни вещни права. 
 
 

Понятието „вещно право” е доктринерно. То е установено от 

гражданскоправната наука и по – конкретно от научните изследвания, свързани 

с вещноправните проблеми. 164 Самият термин има няколко значения. 

 Вещното право е част от обективното материално гражданско право, 

което поради големия му обем е разделено на няколко дяла – гражданско право 

– обща част, вещно право, облегационно право, семейно и наследствено право, 

търговско право и т. н. Съотношението им като отрасъл и обособен дял освен на 

широкия обхват на регулираните от гражданското право отношения се дължи и 

на факта, че като обособен дял вещното право обхваща съвкупността от правни 

норми, регулиращи специфичен кръг обществени отношения, свързани с 

имуществени блага (вещи). 

 Като съставна част от гражданското право вещното право регулира само 

част от от правните отношения, свързани с вещите, защото вещите са обект на 

регулиране и от други клонове на правото (например наказателното право 

урежда въпросите, свързани с осъществяване на противозаконни действия – 

кражба, грабеж, присвояване на вещи; във финансовото право – местни данъци 

и такси върху недвижими имоти). 

Под „вещно право” се имат предвид и конкретни вещни права. В този 

аспект терминът се употребява в два смисъла. Като обективно право, което 

представлява съвкупност от правни норми, създаваща конкретна възможност за 

правния субект за придобиване, притежаване и упражняване на права върху 

вещи, и като субективно право – придобито и притежавано право от отделния 

правен субект, който по установения от правните норми ред е реализирал тази 

си правна възможност. 165 

Като субективно право, вещнотоправо е разновидност на родовата 

категория на гражданските субективни права. Наред  с характеристиките 

                                                 
164 Василев, Л. Българско вещно право. С. 2001,с.12; 
165 Венедиков, П. Система на българското вещно право.1947, с.27; 
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присъщи на всички родови права вещните субективни права имат редица 

специфични белези. 

На първо място те винаги имат за предмет вещи, материални предмети, т. 

е. свързани са с правните отношения на субектите по повод на вещи. 

Друг характерен белег на субективните вещни права е техният абсолютен 

характир. В този смисъл разглежданите права следват вещта и са 

противопоставими на всички останали субекти на правото, като това с особена 

сила важи за основното субективно вещно право – правото на собственост. 

И на трето място – вещните права се установяват по силата на закона. 

Още римските юристи цивилисти са показали, че вещните права са 

предвалително определени („numerus clausus”) – по силата на този принцип 

правните субекти не могат свободно да учредяват други вещни права освен 

тези, предвидени от законодателя, както и да определят тяхното съдържание.  

Под вещно право се разбира още учелната инаучна дисциплина „Вещно 

право”, която науката разработва в нейното статично състояние (т.е. разкрива 

смисъла на вещноправната уредба), както и в нейната динамика правейки 

предложения de lege ferenda.166 

  

Като система от правни норми вещното право има за предмет на 

правно регулиране отношенията на собственост и владелческо господство 

върху специфични имуществени блага – вещи, за задоволяване на признати 

интереси и изключчване на възможността на други лица за властно 

вмешателство по отношение на същите вещи.  

    

За да изясним зададената конструкция, ще разгледаме понятието за вещи, 

същността и съдържанието  на владението и правото на собственост, както и 

способите за тяхната защита. 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Василев, Л. Цит. съч, С.14; 
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§ 2. Понятие и видове вещи. 
 

Законът не дава легално определение на понятието „вещ”. То може да бъде 

изведено от разпоредбата на чл.110 ЗС, съгласно която „ Недвижими вещи са: земята, 

растенията, сградите и други постройки и въобще всичко, което по естествен начин или 

от действието на човека е прикрепено трайно към или към постройката”. От друга 

страна чл.110 , ал.2 ЗС  установява една  правна фикция,  на основание на която, 

въпреки липсата на телесност и самостоятелност на енергията,  тя е приравнена на вещ 

с цел включването и в търговския оборот.  

 Необходимо е да се направи и терминологичното уточнение, че законът 

употребява две понятия в един и същ смисъл – „вещи” и „имоти”. Възприето е, обаче, 

за недвижими вещи да се употребява терминът „имоти” , а за движими - „вещи”   

 Вещите са обекти на вещноправни отношения, върху които правният субект 

може да упражнява признатите и гарантирани му от закона права, за задоволяване на 

определен интерес.  

Вещта е материален предмет, който има свое самостоятелно съществуване.  

Следователно вещта се характеризира с два признака и те са материална 

телесност  

и самостоятелно съществуване. 

Вещите могат да бъдат движими и недвижими. Делението на вещите на 

движими и недвижими има за предмет да обоснове техния специфичен правен режим. 

Основните разлики се  определят с оглед следните особености: 

- формата на сделките  с вещи.  Разпореждането с права върху недвижими имоти 

винаги се извършва в нотариална форма, като съществуват и изключения. Прехвърляне 

на право на собственост  или учредяване на друго вещно право върху недвижим имот 

/държавен или общински/, се извършва писмено. Нотариална форма не е необходима. 

Т.е. достатъчна е писмена форма на сделката. Също така при продажба на наследство 

по чл. 212 ЗЗД предмет е не конкретна вещ, а съвкупност от права и задължения. Това е 

една алеаторна сделка и формата е писмена.  

Разпореждането с движими вещи става с тяхното предаване или  нотариално 

удостоверяване на подписите на страните. 

   - продължителността на придобивната давност. Добросъвестният владелец може 

да  придобие недвижимия имот за 5г., а недобросъвестния за 10г. При движимите 

вещи /чл.78ЗС/ давността е мигновена; 
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- реда за разваляне на договори с предмет вещни права.чл.87 ЗЗД. Договорите се  

развалят с едностранно волеизявление, но когато договорът е с предмет недвижима вещ 

развалянето може да стане единствено по съдебен ред; 

- вида на обезпеченията, които се учредяват върху вещи. Ипотека се учредява 

само върху недвижими вещи, възбрани се вписват само върху недвижими вещи /това е 

процесуален институт/. Върху движими вещи се учредява залог.  

 Друго деление на вещите е на делими и неделими. Неделими са вещите, от които 

не могат да се образуват самостоятелни такива. Тук житейските представи за делимост 

и неделимост не могат да се считат за релевантни. Вещите биват неделими поради 

етеството си или поради законови изисквания .  (например в Закона за устройство на 

територията са определени изискванията за делимост на един имот) 

 Вещите могат да бъдат потребими и непотребими. Потребими са тези вещи, 

които по предназначение налагат изконсумиране на тяхната субстанция при употреба, 

т.е. вещ, чиято стойност се извлича чрез употребяване. Непотребимите вещи се 

използват многократно без да се изчерпва тяхната субстанция. Върху потребимите 

вещи не може да се учредява право на ползване .  

Родово и индивидуално определени вещи. При индивидуално определените вещи 

се посочват конкретните характеристики на вещта. Родово определената вещ се 

определя по родови признаци. Едва от момента на индивидуализацията на една вещ ,  

при предаването и,  тя от родово определена се превръща в индивидуално определена.  

 

 

§ 3. Владение.  
 

І. Понятие за владение.  

 

Правното положение на вещта може да се отличава от фактическото и 

положение. Собственикът упражнява своите правомощия – да вледее, ползва и 

се разпорежда със своята вещ, което се гарантира от закона. Но има случаи, 

когато лице, което не е собственик на вещта, фактически упражнява 

съдържанието на едно вещно право. Това лице се нарича владелец, а 
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отношението между него и вещта се обективира в юридическата конструкция на 

владението. 

Владението е факт, фактическо отношение между хората по повод 

вещите.167 

Легалното определение на понятието „владение” е въведено от законодателя в 

чл.68, ал.1 ЗС. „Владението е упражняване на фактическата власт върху вещ, която 

владелецът държи лично или чрез другиго като своя.” Това определение визира два 

основни признака на владението:  

1. Обективен признак /corpus/– упражняване на фактическа власт върху 

определена вещ. Разнообразието на вещите, както и тяхното предназначение определят 

начина на упражняване на фактическата власт.  

2. Субективен признак /animus/ - отразява намерението владелецът да третира 

вещта като своя.  Понятието „своя” зависи от основанието на владението. Например 

предварителния договор за покупко продажба недвижима вещ по чл.19 ЗЗД е 

основание за придобиване на владение. 

 Двата признака на владението трябва да съществуват едновременно. 

 Предмет на владението могат да бъдат всякакви вещи – движими и недвижими, 

независимо в чия собственост се намират.  

Владението трябва да се разграничава от други фактически действия като 

държането. Чл.68, ал.2 ЗС определя държането като „упражняване на фактическа власт 

върху вещ, която лицето не държи като своя. Общото между владението и държането е, 

че и при двете действия се упражнява фактическа власт върху вещ. Разликата е в 

субективния признак, в намерението – държателят държи вещта за другиго, за 

владелеца или за собственика. От тях той е получил фактическата власт на основание, 

което изключва намерението вещта да се държи като собствена. Държатели например 

са наемателят, заемателят, превозвачът и т. н.   

 

 

 

 

                                                 
167 Венедиков, П., Цит. съч; В Таджер. Гражданско право на НРБ – обща част, 1973; Г.Боянов, Вещно 
право, 1997г.; 
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ІІ.  Видове владение.  

 

Според различни класификационни признаци владението може да бъде : 

Постоянно , когато  фактическата власт върху вещта няма случаен характер, а 

изразява воля вещта да се държи трайно. 

Непрекъснато – за да се придобие един имот по давност, той трябва да се владее 

повече от 6 месеца непрекъснато /чл.81ЗС/. Този срок е нужен и за да може владелецът 

да предяви иск за защита на владението по чл.75 ЗС. 

Спокойно – владението да не е установено с насилие. 

Явно – ако владението не е установено тайно от предишния владелец. 

Несъмнително – корпусът и анимусът трябва да са налице, без да има съмнение 

в това. 

Правомерно – владението трябва да съдържа анимус, да е постоянно, 

непрекъснато, несъмнително, спокойно, явно.  

 Основната класификация на видовете владение представлява делението му на 

добросъвество и недобросъвестно. С добросъвестното владение законът свързва 

особени по – благоприятни последици – придобиване право на собственост с кратка 

давност, право на задържане за необходимите и полезни разноски и т. н. 

В чл.70, ал.1 ЗС дава легално определение за доросъвестно владение: „ 

Владелецът е добросъвестен, когато владее вещна на правно основание, годно да го 

направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че 

предписаната от закона форма е била опорочена. Достатъчно е добросъвестността да е 

съществувала при възникване на правното основание”  

От посоченото определение е ясно, че става дума за владение, следователно 

трябва да са налица двата признака на владението – упражняването на фактическа власт 

върху вещ, която владелецът държи като своя, т. е. corpus плюс animus. За да стане 

владението добросъвестно обаче към тези два признака трябва да се прибавят още два:  

 

1. Обективен признак. Владелецът трябва да владее вещта на правно основание, 

което е годно да го направи собственик. 
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Понатието „правно основание” включва всеки акт, който може поначало да 

прехвърли собствеността върху една вещ. Това могат да бъдат едностранни правни 

сделки – завет, с който се прехвърла правото на собственост върху определена вещ ( за 

разлика от завещанието, което създава универсално правоприемство), двустранни 

правни сделки – дарение, продажба, договор за прехвърляне на недвижим имот срещу 

гледани и издръжка, многостранни договори – приживната делба – дарение ( по чл. 77 

Закона на наследството), административните актове с вещноправни последици,  

конститутивни решения с прехвърлително действие и др. 168  

2. Субективен признак. Владелецът не трябва да знае едно от двете 

остоятелства, които биха му попречили да стане собственик: 

- че праводателят му не е бил собственик. 

Когато несобственик прехвърли правото на собственост или учредява друго 

вещно право, правното основание е налице, но липсва съдържание, защото „не можеш 

да дадеш това, което сам не притежаваш” 

и 

-  че предписаната от закона форма е била опорочена. 

В редица случаи законътпредписва форма за действителност по отношение на 

определени видове сделки. Съществуват различни видове писмена форма – например 

разпоредителни действия с вещниправа върху недвижими вещи се изисква нотариална 

форма, писмена форма със заверка на подписите се изисква при продажбата на 

наследство ( чл.212 ЗН ) и т. н. 

„ Добросъвестността” като правно технически термин е юридически факт от 

душевния живот. Неговото съдържание е незнание на определени факти и от 

тованезнание произтичат правни последици.  

Съгласно чл.70 , ал.2 ЗС, „Добросъвестността се предполага до доказване на 

противното.” Този, който твърди, че другият е действал недобросъвестно, трябва да го 

докаже.  

 

 

                                                 
168 Таджер, В., Цит. Съч.; Василев, Л., Грагданско  право на НРБ, с.227; 
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ІІІ. Придобиване и изгубване на владение.  

 

Способите за придобиване и изгубване на владение се различават от начините за 

придобиване  и изгубване на вещни право. Вещните права са законоустановени и 

съответно способите за тяхното придобиване и изгубване са уредени в закона. 

Владението може да се придобие на различни основания или без да са налице 

такива основания.  Има два основни способа за придобиване – с едностранни действия 

и със съгласието на предишния владелец.  

1. Придобиване с едностранни действия се осъществява когато  едно лице  

установява фактическата власт върху една вещ и започва да я държи като своя 

(например при безстопанствени вещи).   

С едностранни действия най – често се установява неправомерно владение. 

2. Придобиване на владение със съгласието на предишния владелец се  

осъществява най – често чрез сделка. Тя поражда задължение за предаване на 

владението и прехвърляне правото на собственост. Ако сделката е нищожна или 

унищожаема, праводателят може да ревандикира вещта от владелеца, на когото той 

лично е предал владението. Такъв владелец се ползва с всички права на владелец. 

 При сключване на предварителен договор за продажба страните уговарят да се 

предаде мвладението виднага. Когато владението се предаде въз основа на такъв 

договор, владелецът се ползва с правото на добросъвестен владелец (чл.70, ал.3 ЗС) и 

той има право на владение плюс владение. При разваляне на договора продавачът може 

да ревандикира вещта, защото правото му на владение се връща в неговия 

патримониум. 169 

3. Владение може да се придобие и чрез превръщане на досегашния владелец  

в държател. По силата на съгласие между досегашния и новия владелец досегашният 

владелец се лишава от владението и става държател, т. Е. у него отпада анимусът. Той 

започва да държи вещта за новия владелец.  

 Владението може да се придобива не само лично , но и чрез другиго. За това е 

необходимо този, за когото се придобива владението да има намерение да държи вещта 

                                                 
169 Таджер, В., Цит съч.с.145; 
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като своя чрез другиго, да установи фактическа власт върху вещта и то не за себе си, а 

за лицето, което му е възложило придобиването на владението. 

 Владението, както вече отбелязахме, е фактическо състояние с два елемента – 

корпус и анимус. С отпадането на всеки елемент поотделно или на двата заедно 

владението се изгубва.  

1. Изгубване на владението поради изгубване на фактическата власт. С отпадането  

на корпуса владението се изгубва. В случая е необходимо владелецът да е лишен 

трайно от възможността да упражнява фактическа власт върху вещта. 

 

2. Изгубване на владението чрез волеизявление. Владението се изгубва с появата  

на обратно намерение за това, което е съществувало при придобиването му. Владелецът 

трябва да изяви воля, че не „държи” вещта като своя. Това може да стане изрично или 

чрез конклудентни действия. Тъй като в случая става дума за обратен анимус, 

необходимо условие за това е владелецът да е дееспособен. 

 

3. Изгубване на владението чрез превръщане на държането във владение със  

съгласието на предишния владелец. Може владелецът да прехвърли на държателя 

владението по силата на съгласие между тях. Налице е промяна в намерението. Този 

начин на изменение на основанието на държането и превръщането му във владение със 

съгласието на предишния владелец се означава като „tradition brevi manu”. 

 

4. Изгубване на владението може да стане и чрез превръщане на държането във  

владение с едностранни действия. Промяната в основанието на държането може да 

настъпи в резултат на едностранни действия на държателя „interversio possessionis”.  
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ІV. Защита на владението. 

 

Както вече отбелязахме, владението е факт, а не право. Като юридически факт 

обаче то поражда правни последици. Материално – правните последици се свеждат до 

придобиване право на собственост по давност, право на обезщетение за необходими и 

полезни разноски, право на обезщетение за вреди принарушено или отнето владение, 

право на защита. Процесуално – правните последици се отнасят до тежестта на 

доказване, където е създадена презумпция за право.  

 Владението се защитава с оглед правната сигурност. Не се допуска самоуправно 

отношение към установилото се фактическо състояние – ето защо се защитава всяко 

владение, включително и това, което не може да доведе до придобиването на една вещ 

(т. е. неправомерно владение).  

Законодателят защитава с правни средства едно фактическо състояние. Това е 

съвкупност от правно уредени способи за защита, с които се охранява едно правно 

релевантно състояние. 

Съдебната защита на владението се осъществява чрез предявяване на владелчески 

искове (ВИ).  Законът урежда два основни владелчески иска: 

 

1. Иск за защита на нарушено владение:  чл.75 ЗС „Владението на недвижим  

имот или на вещно право върху такъв имот, включително и върху сервитут, което е 

продължило непрекъснато повече от 6 месеца, може да бъде защитавано срещу всяко 

нарушение. Искът може да се предяви в 6 месечен срок. „ 

 Когато едно лице е отнело владението върху един имот, няма пречка и 

собственикът на този имот да предяви владелчески иск. Искът може да има за предмет :  

- прекратяване на нарушението чрез осъждане на нарушителя да преустанови 

действията, които съставляват нарушението; 

- възстановяване на отнето владение чрез осъждане на нарушителя да предаде вещта 

на ищеца; 

- възстановяване на вещта в състоянието от преди нарушението, чрез осъждане на 

нарушителя да премахне постройките и т.  
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С иска по чл.75ЗС се защитава три вида владение – владение на недвижим имот, 

владение на вещно право върху недвижим имот, владение на сервитут. 

Владението може да бъде правомерно или неправомерно, добросъвестно или 

недобросъвестно, но то не трябва да бъде опорочено по отношение на ответника – не 

трябва да бъде отнето от него с насилие или по скрит начин. Не могат да се ползват от 

иска по чл.75 ЗС владелците на движими вещи. С иска не може да си служи и 

държателят на недвижим имот.  

За да се докаже времетраенето на владението се използва презумпцията на чл.83 

ЗС „Който докаже, че е владял в различни времена, предполага се, че е владял и в 

промеждутъка, ако не се докаже противното. Необходимо е владението да е 

продължило непрекъснато повече от 6 месеца от момента на нарушението назад във 

времето. Срокът за предявяване на иска по чл.75 е преклузивен. За спазването му съдът 

следи служебно.  

Предметът на владелческия иск зависи от вида на нарушението.  

Искът може да се предяви в 6 месечен срок. Предполага се , че срокът започва да 

тече от момента на нарушението. Може, обаче нарушението да се състои в отделни , 

повтарящи се действия, а разстоянието между тях да бъде дълъг период. Срокът в този 

случай започва да тече от последното нарушение, защото всяко нарушение поражда 

ново право на владелчески иск. Отделните действия, с които се извършва нарушението 

трябва да се разглеждат като едно цяло.  

 

2. Иск за защита на отнето владение: чл.76 ЗС „Владелецът или държателят, на  

когото е отнета чрез насилие или по скрит начин движима или недвижима вещ, може в 

6 месечен срок да иска връщането иот лицето, което я е отнело. Това не изключва 

правото на лицето, което е отнело вещта да предяви иска по предходния член””.  

Чл.76 ЗС защитава владението и държането когато те са отнети. Сходството в 

исковете по чл.75 ЗС и чл.76 ЗС се открива отчасти в предмета на защита и в срока за 

предявяване на исковете – шест месеца. Владението и държането по чл.76 ЗС са 

защитени само когато са отнети чрез насилие или по скрит начин.  

 Предметът на защита е по – широк в сравнение с иска по чл.75 ЗС. Тук се 

защитава не само владението на вещи, но и държането. Владението и държането могат 

да имат за свой предмет движими и недвижими вещи. В чл.76 ЗС за разлика от чл.75 ЗС 

не са включени в предметана защита вещни права върху чужда вещ.  
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Също така не се изисква предметът на защита да е продължавал определен период от 

време, т. е.  ако владението или държането е съществувало по време на нарушението, то 

се ползва със защита дори и да е установено само миг преди това. 

Нарушението „отнемане владението или държането” трябва да е извършено чрез 

насилие или поскрит начин. Насилието е действие, извършено против волята на 

владелеца. То може да е придружено със заплаха или принуда, сила.  

Отнемане , извършено по скрит начин може да има в случаите когато  по начин и 

време нарушението не може да стане достояние на владелеца. Скритост трябва да е 

съществувала в момента на извършване на нарушението. От значение е владелецът или 

държателят да не знаят за него. 

Искът може да има за предмет: прекратяване на действията, които съставляват 

нарушението; възстановяване на фактичиската власт на владелеца или държателя; 

възстановяване на вещта в състоянието, съществувало преди нарушението.  

 

 

 

  

§ 4. Право на собственост.  
 
  

І. Понятие 
 

Правото на собственост е основно вещно право. Собствеността за  разлика от 

другите вещни права може да противостои на всички останали трети лица, т. е. правото 

на собственост е абсолютно право. 

 При правото на собственот собственикът има права, чието съдържание се 

определя от закона. На тези права съответстват задължения, които се отнасят до всички 

правни субекти. От момента, в който правото регулира тези права, те сепревръщат във 

вещни права. В този смисъл те са numerous clausus – предварително определени в 

закона. 

 Понятието „собственост” или „право на собственост” е едно от древните 

юридически понятия. В Законника на Хамураби ( 1792 – 1750г. пр.н. е.) понятието 

собственост, освен, че намира място, се  разделяна различни видове. Земята се разделя 
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на царска, храмова, частна и т. н. Тя е могло да бъде продавана, отдавана под аренда, да 

се предава по наследство.  

 Още един исторически източник на правото – Законите на Ману в Древна 

Индия, създаването, на които се предполага, че датира в периода между ІІ в. пр. н. е. и 

ІІ в. сл. н. е. , вече поставят разграничение между собственост и владение, при това 

значително внимание се отделя на охраната на частната собственост. 

 Определението за правото на собственост, заимствано в много кодификации, е 

дадено от римските юристи. В този смисъл понятието за право на собственост се е 

формирало и развивало отдавна, като древните източници са оказали определящо 

влияние на съвременното право и фактически лежат в неговата основа.  

 Според проф. Таджер правото на собственост може да се определи като призната 

и гарантирана от закона възможност на едно лице да владее, да ползва и да се  

разпорежда с определена вещ и да иска от всички други лица да се въздържат от 

въздействия върху нея.170 

 Посоченото определение разкрива факта, че правото на собственост има сложно 

съдържание, което обхваща три основни правомощия на неговия титуляр : да владее, да 

се ползва и да се  разпорежда със своята вещ. Това право е прехвърлимо и безсрочно, 

тъй като не се погасява при упражняване, нито пък поради неупражняването му през 

определен период от време.171 

Още от римското  право е известна класическата триада usus, fructus, abusus – право 

на ползване, право да се събират плодовете и право на разпореждане. Това не са 

отделни субективни права, а елементи от единното субективно право на собственост. 

Те сапризнати от закона правни възможности на собственика и му принадлежат, докато 

той е собственик.  

Ще се спрем отделно на посочените правомощия.  

 

Право на владение –Това е юридически гарантирана възможност за фактическо 

господство на собственика върху вещта. Собственикът има правна възможност да 

упражнява фактическата власт върху вещта, която е негова, за разлика от владението, 

където владелецът, без да е собственик, упражнява фактическата власт. Собственикът 

може по различни начини да упражнява това своя правомощие:  

- собственикът може да упражнява сам фактическата власт;  

                                                 
170 Таджер, В. , Владение.., с.70; 
171 Боянов, Г., Основи на правото, 2001г., с.85; 
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- собственикът може да е запазил правото си на собственост, а да е предал  

владението на друго лице, например с предварителен договор  (чл.19, ал.3 ЗЗД). В 

този случай владелецът владее чужд имот; 

- собственикът може да се лиши от владението в полза на един държател 

(например  

по договор за наем) 

Правомощието владение като част от съдържанието на правото на собственост се  

отличава от владението като факт. В последния случай владелецъг упражнява 

фактическата власт върху една вещ, без да е нейн собственик.  

 

Право на ползване. Това е правна възможност на собственика да ползва вещта  

съобразно предназначението и. Той ще събира ползите от тази вещ.  Правото на 

ползване включва и възможността на собственика да придобива доходите от своята 

вещ. Ползването може да се осъществява не само фактически, но и с правни действия ( 

например чрез отдаване на вещта под наем или в заем) 

 

Право на разпореждане. Собственикът има право да се освободи от правото на  

собственост ( т. е. то да излезе от неговия патримониум) или да учреди ограничено 

вещно право върху имота си. Ограниченото вещно право ограничава правото на 

собствеността в такъв обем, в какъвто е учредено ограниченото вещно право.  

 Собственикът може да се разпореди по различен начин със собствената си вещ. 

Това може да стане:  

- чрез фактически действия, т. е. фактически разпореждания с вещта; 

- чрез правни действия (правно разпореждани) – когато той прави завещание,  

сключва договори и т. н. 

Съществува мнение, че към тази триада от правомощия, съставящи 

съдържанието  

на правото на собственост, трябва да се прибави и интересът на собственика, тъй като 

той мотивира поведението напритежателя на субективното право да упражнява своето 

право или да превръща правното можене в правни действия. Ако един човек има право 

да купи дадена вещ, както всеки друг, но неговите интереси не му диктуват това, той 

няма да я купи. Интересът мотивира поведението на човека.  

Противниците на триадата имат основание – триадата не във всички случаи  
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изчерпва правото на собственост. Не е еднакво съдържанието на правото на 

собственост, когато се владее един земеделски имот или когато се владее един вилен 

парцел. Но различните допълнителни правомощия, които ще има към триадата, ще се 

оформат за всеки конкретен случай и тавва не означава да се отхвърли самата триада.    

 

ІІ. Форми на правото на собственост.  

 

В чл. 17, ал.2 от Конституцията се посочва, че собствеността е частна и пубблична. 

Съгласно чл. 6 ЗС „Собствеността на държавата и общините е публична и частна”, а в 

чл.2, ал.1 ЗС  е проведен принципът, че  „Всички форми на собственост се ползват с 

еднаква закрила”.  

 Видно е , че собственотта може да бъде публична и частна. Но нито 

Конституцията, нито законът визират разграничителен критерий. Такива критерии 

могат да бъдат субектите, видът и предназначението на вещите. 

Носители на правото на публична собственост могат да бъдат субекти, които 

упражняват властнически правомощия – това са държавата и общините. Публичната 

собственост се характеризира с това, че служи за задоволяване на обществени 

интереси. 

Собствеността на гражданите и юридическите лица е частна. Те не могат да 

бъдат носители на публична собственост. Характерно за частната собственост е и това, 

че тя служи за задоволяване на интересите на нейния носител. Конституционния съд 

приема, че „ Всеки правен субект, включително държавата и общините, могат да бъдат 

носители на частна собственост”. Законът за държавната собсвеност и Законът за 

общинската собственост обявяват за частна държавна, респективно за общинска 

собственост всички имоти и вещи, които не са публични такива.172 

Държавна собственост. По отношение на обектите, държавната собственост е 

всеобхватна, тъй като държавата може да притежава всички вещи, които могат да 

притежават останалите субекти, плюс тези вещи , които са обявени за нейна 

изключителна собственост.  

Съгласно чл. 6, ал.1 ЗС „Държавната собственост е имуществото, обявено в 

Конституцията и закона за изключителна нейна собственост, както и имуществото, 

което тя придобива”. Формулировката в тази разпоредба от езикова гледна точка не е  

                                                 
172 Боянов, Г. , Вещно право, 1997г., с.40; 
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много прецизна. Имуществото по принцип е по – широко понятие от собствеността. 

Имуществото е вещно право , плюс право на вземане и т. н. Собствеността е елемент от 

имуществото.  

Наред с основните способи за придобиване, които имат частните собственици, 

по отношение на държавната собственост съществуват извънредни способи за 

придобиване като отчуждаване на имоти за държавни нужди, придобиване по реда 

конфискацията. 

По отношение на формата за придобиване и отчуждаване на държавна 

собственост е въведена процедура по актуване от съответни служби към общините или 

областните администрации.   

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и движими вещи - 

държавна собственост, както и актуването на имоти - държавна собственост, освен ако 

в специален закон е предвидено друго се уреждат от Закона за държавната собственост.   

Държавна собственост са имотите и вещите придобити по силата на 

международен договор или сделка; на юридическите лица с нестопанска цел, 

регистрирани в страната, след приключване на ликвидацията им, освен ако специален 

закон или уставът им не предвижда друго; представляващи ликвидационна квота на 

българската държава от имуществото на юридически лица извън страната, които са 

престанали да съществуват, освен ако специални закони предвиждат друго; включени в 

наследства, за които няма наследници по закон или по завещание, всички наследници 

или заветници са се отказали или са изгубили правото да ги приемат, с изключение на 

тези имоти и вещи, които стават общинска собственост по реда на закон; придобити 

чрез други способи, предвидени в закон. 

По силата на чл.18, ал.1 от Конституцията „изключителна държавна 

собственост” са : подземните богатства, републикански пътища, водите, горите, 

парковетес национално значение и други определени със закон. Чл.18, ал.2 и ал.3 

изчерпателно изброяват обекти като континенталния шелф, изключителната 

икономическа зона за проучване, разработване и използване, минералните и енергийни 

ресурси на морските пространства и т. н.   

Съгласно ЗДС публична държавна собственост са: обектите и имотите по чл. 18, 

ал. 1 от Конституцията на Република България, определени със закон за изключителна 

държавна собственост; обектите и имотите, определени със закон или с акт на 

Министерския съвет за публична държавна собственост; движимите вещи, определени 

със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна собственост; 
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имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им; имотите от 

национално значение, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от национално значение чрез общо ползване, определени от Министерския 

съвет; урегулираните поземлени имоти, отредени за граничните контролно-

пропускателни пунктове, и сградите, построени върху тях. 

Публичната държавна собственост не може да се притежава от други правни 

субекти; тя не се намира в гражданския оборот; тяне може да се отчуждава, да се 

обременява с вещни права, да се придобива по давност ( чл.7 ЗДС). Тези обекти не 

подлежат на принудително изпълнение, също такане могат да бъдат включвани в 

имуществата на търговски дружества. Такива вещи могат да бъдат използвани само по 

предназначението им.  

Частна държавна собственост са всички други държавни имоти и вещи, които не 

са обявени от Конституцията и законите за публични такива. Плодовете и приходите от 

имотите и вещите, публична държавна собственост, са частна собственост на 

държавата.  

Не са държавна собственост по смисъла на този закон имотите и вещите на 

търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, дори ако държавата 

е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.  

Имотите и вещите - частна държавна собственост, могат да бъдат обект на 

разпореждане и да се придобиват по давност. За тях се прилагат разпоредбите на 

Закона за собствеността, доколкото в този закон не е предвидено друго. 

Имоти публична държавна собственост могат да бъдат обявени за частна 

държавна собственост само с решение на Министерски съвет.  

Разграничаването на вещите, обект на публична или на частна държавна 

собственост, е свързано с особеностите в прилагания  спрямо тях правен режим.  

  

Общинска собственост. 

Много от казаното относно държавната собственост и нейните форми – публична и 

частна, се отнася и до общинската собственост. Тя е създадена с Конституцията от 

1991г. , на основание на която е изменен чл.6 от Закона за собствеността /ЗС/, като 

същевременно е създаден нов параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, които 

разпоредби влизат едновременно в сила.  

През 1996г., със Закон за изменение на Закона собствеността /Изм. - ДВ, бр. 31 

от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 33 /текстът на чл.6 добива нова 

редакция, като указва, че собствеността на държавата и на общините е публична и 

частна. В чл.7 ЗС посочва, че режимът на обектите на държавната и на общинската 

собственост се определя с отделни закони.  

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска 

собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго се уреждат в Закона за 

общинската собственост /ЗОС/. 

В чл. От Закона за общинската собственост примерно се изброяват обектите, 

които могат да бъдат общинска собственост  : имотите и вещите, определени със закон; 

, предоставени в собственост на общината със закон; чиято собственост е възстановена 

на общината при условия и по ред, определени със закон; имотите и вещите, дарени 

или завещани на общината; придобити от общината с доброволен труд и/или с парични 

средства на населението; придобити от общината при ликвидацията на търговски 

дружества с общинско участие; придобити от общината чрез правна сделка, по давност 

или по друг начин, определен в закон. 

Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и 

юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик 

на прехвърленото в тях имущество. 

Когато в резултат на административно-териториални промени населени места се 

включват в друга община, имотите и вещите ,които са на територията им, преминават в 

собственост на общината, в чиито граници се включва съответното населено място. 

Общинската собственост , както и държавната собственост се се разделя на публична и 

частна. 

 По своето естестно общинската собственост поначало е публична. Нейн предмет 

са вещи, които са изрично посочени в Закона за общинската собственост. Те са 

разделени в две категории : 

- вещи, свързани с реализацията на функциите на органите на местно 

самоуправление и местна администрация, и 

- вещи, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности. 

По отношение на частната общинска собственост нейн предмет са всички 

общински  
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вещи, които не са включени в кръга на публичната общинска собственост. 

 Вещите, предмет на публична общинска собственост, могат да бъдат 

транформирани в обекти на частна държавна собственост (по ЗДС).  

 

Частна собственост. Съгласно чл. 28 ЗС собственост на физически и 

юридически  

лица могат да бъдат всички вещи с изключение на тези, които съгласно Конституцията 

на Република България са изключителна държавна собственост или по силата на закона 

са публична държавна или общинска собственост.   

Със закон може да се забрани притежаването от физически или юридически 

лица на имоти и вещи, свързани с дейности, за които е установен държавен монопол. 

С приемането на РБългария в ЕС, текстът на чл.29 (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм. - 

ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) придобива 

нова редакция, като отпадат ограниченията за придобиване на недвижими имоти на 

територията на България за Граждани на държавите - членки на Европейския съюз, или 

на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство.  

Съгласно текста чужденци или чуждестранни юридически лица могат да 

придобиват право на собственост върху земя при условията на международен договор, 

ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, 

обнародван и влязъл в сила, а чужденците - и при наследяване по закон.  

Граждани на държавите - членки на Европейския съюз, или на държавите - 

страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да 

придобиват право на собственост върху земя при спазване на изискванията, установени 

със закон, в съответствие с условията на Договора за присъединяване на Република 

България към Европейския съюз. 

Юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от 

държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

могат да придобиват право на собственост върху земя по реда на ал. 2.  

Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на 

собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, 

освен ако със закон е установено друго.  
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Чужда държава или междуправителствена организация може да придобива право на 

собственост върху земя, сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в 

страната въз основа на международен договор, на закон или акт на Министерския 

съвет. 

 

ІІІ. Придобиване право на собственост.  

Съгласно чл. 77 ЗС „ правото на собственост се придобива чрез правна 

сделка, подавност или подруги начини, определени от закона”.  

Когато се говори за придобивни способи, се разбира предвидените в 

съответната правна норма юридически факти или фактически състав, чието 

осъществяване е свързано с придобиването или прекратяването на вещно право. 

 Прието е способите за придобиване право на собственост да се 

разглеждат като първични и производни. 

 За производните способи е характерно, че е налице праводаване, т. е. 

правната норма изисква прехвърлителят да е собственик на вещта – това са 

сделките с вещноправни последици ( продажба, замяна, наем).  

 Следователно, за да стане приобритателят собственик , е необходимо 

прехвърлителят да притежава това право и да няма забрана за прехвърляне.  

 Праводаване е налице, когато от патримониума на праводателя, по силата 

на възникнал или осъществен юридически факт, правото върху вещта преминава 

върху приобритателя. 

 Най – често срещаните сделки за придобиване право на собственост и 

вещни права са двустранните договори – продажба, замяна, договор за издръжка 

и гледане. Право на собственост може да се придобива и с едностранни сделки 

като завещание. 

 За да произведат вещноправно действие, те трябва да са сключени в 

определената от закона форма. Чл. 18 ЗЗД установява, че договорите за 

прехвърляне на собственост или учредяване на други вещни права върху 

недвижими имоти трябва да бъдот извършени с нотариален акт. Формата е 

конститутивен елемент от фактическия състав на сделката. 
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 Правните сделки, които се извършват по нотариален ред, са в резултат на 

един сложен фактически състав, а именно – самата сделка, която съдържа 

съгласие по главните елементи, и на второ място – нотариалното волеизявление, 

което извършва нотариуса което се обективира с подписването на нотариалния 

акт. 

 Фактическият състав при първичните (оригинерни) способи не изисква 

като условие вещта да принадлежи на едно лице, което да я прехвърли чрез 

волеизявление. Към първичните способи за придобиване се отнасят 

придобивната давност, конфискацията, където законът не се интересува от това, 

чия собственост е била вещта.  

 Придобивната давност се определя като способ за придобиване право на 

собственост и друти вещни рава върху вещ, чрез фактическото упражняване на 

тези права в продължение на определен от закона срок ( Решение №1359/1972г. 

на ВС). 

 С придобивната давност могат да се придобиват вещни права върху 

движивми и недвижими вещи. По аргумента на чл.111 ЗС по давност могат да се 

придобиват и ограничени вещни права върху недвижими вещи.  

Дантостта е първичен придобивен способ, при който волеизявлението има 

ретроактивно действие – владелецът става собственик от момента на изтичане 

на давностния срок. 

 Има и редица други начини за придобиване п раво на собственост и 

вещни права върху вещи, сред които можем да отбележим” 

1. Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК (Закон за 

жилищно  

строителните кооперации). Собственик на изграденото е юридическото лице, 

учредено с цел изграждане на жилищна сграда и снабдяване на членовете със 

съответни обекти.173 

2. Придобиване на недвижими имоти чрез извършване на групов строеж  

(чл.188 ЗУТ). Правото на собственост възниква на основание сключен договор 

за групов строеж ( с нотариална заверка на подписите), построяване на сграда и 

извършване на доброволна делба (чл.35 ЗС) или съдебна делба. 

3. Придобиване право на собственост чрез конститутивни съдебни решения.  

                                                 
173 Венедиков, П.,Ново вещно право, 1996г. 
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Правопораждащия юридически факт е влйзъл в сила съдебен акт, който води до 

право на собственост. Това са производни придобивни способи. 

4. Придобиване по наследяване – универсално придобивно основание.  

Наследяването може да бъде по закон или по завещание (общо завещание, 

завет).  

  

ІV. Съсобственост. 

 

Законът за собствеността не дава дефинитивно определение за понятието 

„съсобственост”. Съгласно чл.30, ал.1 ЗС правото на собственост може да 

принадлежи и общо на две или повече лица – държавата, общините и други 

юридически или физически лица”.  

 С оглед на това съсобствеността може да се определи като такова 

състояние, при което правото на собственост принадлежи общо на две или 

повече лица (физически лица и юридически лица). Всяко едно от тях притежава 

една мислено определена част от вещ, изразяваща се съответната дробна част ( 

идеална част ) или в проценти. Т. е.вещта принадлежи на всеки един от 

съсобствениците и никой от тях не може да каже какво точно му принадлежи. 

Друг е въпросът дали те не са си разпределили ползването на общата вещ тъй 

като тук не може да става дума за разпределяне право на собственост. Затова 

общата вещ служи за задоволяване потребностите на съсобствениците и „всеки 

съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното 

предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат 

с нея според правата им” (чл.31, ал.1 ЗС). 

 Съсобствеността е временно състояние, защото всеки съсобственик може 

да поиска делба на общата вещ.  

 Съсобственост може да възникне чрез осъществяването на различни 

юридически факти. Това може да стане чрез наследяване, когато имуществото 

на наследодателя преминава в патримониума на наследниците. Съсобственост 

чрез наследяване по закон или по завещание ще възникне, когато наследниците 

са повече от един. Други способи за възникване на съсобственост е чрез правни 

сделки, кагато две лица придобиват обща собственост една вещ (автомобил, 

парцел); чрез придобивна давност, когато две или повече лицаимат съвладение 
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и придобиват имота по давност; при изработване на вещи от материали, които 

принадлежат на различни собственици (чл.95, ал.2 ЗС).   

 

Управление на съсобствената вещ. Под действие по управление се 

разбира  

действия по запазването и поддържането на един имат, събирането на 

плодовете, плащане на задължения, отдаване под наем за срок до три години, 

действия, насочени към запазване целостта на имота.  

По отношение на управлението на общите вещи закона не дава на 

отделния  

съсобственик никаква управителна власт.  

Управлението принадлежи на всички съсобственици заедно. Нито един от 

съсобствениците не може да извършва разпоредителни действия с вещта сам, 

без да е упълномощин от останалите съсобственици. Според чл.32, ал.1 ЗС 

„Общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, 

притежаващи повече от половината от общата вещ”.  

За управлението на вещта се възприема принципа на мнозинството, 

образувано съобразно размера на дяловете, за разлика от етажната собственост, 

където всеки, който притежава един обект има един глас. Мнозинството при 

съсобственост се образува от тези съсобственици, които имат по – голям дял. 

В зависимост от притежавания дял законът поставя и разноските, 

необходими за запазването на вещта и тези за извършените подобрения по нея.  

Разноските, необходими за запазването на вещта са в тежест на всички 

съсобственици. Това са т. нар. Необходими разноски, т. е. разноските, без които 

вещта би погинала или може да бъде повредена. Всеки съсобственик има право 

да иска извършването на тези разноски и мнозинството няма власт да реши те 

да не се извършат. В случаите, когато някой от съсобствениците е извършил сам 

необходимите разноскки, той има право да иска от другите съсобственици да му 

възстановят направените разноски, всеки, съобразно неговия дял, от момента , в 

който те са направени.  

Разноските за подобренията на вещта трябва да се понесат от всички 

съсобственици, съобразно с използването.  Т.е. съсобственик, който не е 

използвал вещта, не трябва да носи разноски за ползването.Полезните разноски 

се извършват само по съгласие на всички собственици.  
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По отношение на плодовете на общата вещ действа правилото, че 

плодовете (естествени и граждански) са в собственост на съсобствениците. 

Съсобственосттта се прехвърля и върху тях. Плодовете могат да се събират и 

само от един от съсобствениците,  като той дължи на останалите 

съсобственици тяхната част от тези приходи и без покана, на основание чл.83 

ЗС. 

 

 Използване на съсобствената вещ. Принципът е, че всеки от 

съсобствениците може да си служи с общата вещ според нейното 

предназначение и по начин, който не препятства другите съсобственици да си 

служат с нея според правата им (чл.31, ал.1 ЗС). Не винаги, обаче вещта може 

да се използва от всички съсобственици. В тези случаи съсобственикът, който 

използа лично общата вещ, дължи обезщетение на останалите за ползата, от 

която са лишени от деня на писменото поискване.   

 

Прекратяване на съсобствеността. При съсобственост винаги е 

възможна колизия между интересите на съсобствениците по повод използването 

на общата вещ, разноските за нейното поддържане, упражняване на правата. 

Затова законодателят е предвидил, че съсобствеността трябва да съществува 

дотогава, докогато има съгласие между всички съсобственици.  

 Прекратяването на съществуваща съсобственост представлява 

заместването и с множество отделни п рава на собственост върху реални части 

от общата дотогава вещ ( тези реални части стават отделни вещи) или с едно 

право на собственост върху всяка от отделните вещи в състава на досегашната 

съсобственост върху множество обекти. 174 

 Юридическите факти, които могат да предизвикат прекратяване на 

съсобствеността са различни. Това могат да бъдат: 

 Едностранно волеизявление на един от съсобствениците, с което той се 

отказва от своя дял. В този случай съсобствеността се прекратява по отношение 

на него, като делът му се разпределя между останалите съсобственици, в 

резултат на което техните дялове нарастват съразмерно. Ако съсобствениците 

                                                 
174 Петров, Вл., Основи на правото, дял.ІІ, 1998г.;; 
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са двама, съсобствеността се прекратява и не отказалия се съсобственик става 

собственик на цялата вещ. 

 Делба. Тя е основен способ за прекратяване на съсобственост. Делба е 

всеки възмезден акт, с който съсобствеността се прекратява по отношение на 

всички съсобственици или по отношение на някои от тях. Възмездността 

означава, че срещу своя дял собственикът получава нещо друго. 

 За да има делба е достатъчно съсобствеността да бъде прекратена само по 

отношение на един от съсобствениците, като не е налице делба ако 

съсобственикът прехвърли своя дял на едно трето лице. В този случай 

съсобствеността не се прекратява, а се заменя личността на един от 

съсобствениците. Приобретателят на дела встъпва в правното положение на 

своя  праводател и съсобствеността продължава да съществува като правно 

състояние.  

 Делбата може да се извърши доброволно или по съдебен ред.  

 Доброволната делба е договор между съсобствениците и  с нея се цели 

съсобствеността да се трансформира в индивидуална собственост на 

съделителите. За да бъде валидан договорът за делба той трябва да бъде 

сключен от всички съсобственици ипри спазване на изискуемата от закона 

форма за валидност.  Договор за делба на движими вещи на стойност над 50лв и 

на недвижими вещи, се сключва в писмена форма с нотариална заверка на 

подписите (чл.35,ал 1ЗС). 

 Тъй като става за разпоредителни сделки, то субектите по тях 

(съделителите) трябва да са дееспособни. Ако между тях има недееспособни, то 

е необходима предварително разрешение на Районния съд , което гарантира 

защита на техния интерес.  

 Ако по една или друга причина съсобствениците не могат дастигнат до 

доброволно уреждане на делбените отношения, всеки от съсобствениците, 

независимо от размера на неговия дял, може да упражни правото си да поиска 

делба на съсобствената вещ по съдебен ред. Това е т. нар. съдебна делба, която 

се упражнява по реда на ГПК.  
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V. Вещни права върху чужда вещ. 

 

Освен правото на собственост, като абсолютно субективно право, законът 

за собствеността се занимава и уреждане отношенията, свързани с ограничаване  

правото на собственост, които законът определя като вещни права върху чужда 

вещ. Такива вещни права са правото на ползване, право на строеж, право на 

надстрояване и пристрояване и сервитутни права.  

 Общото между тях е, че от правомощията на собственика се изважда 

определена част и се предоставя на друго лице, което да ги упражнява. Тези 

ограничения могат да станат само със съгласието на собственика, тъй като това 

са действия по разпореждане с вещта, които действия са правомощието на 

собственика. На спецификата на ограниченията на правото на собственост ще се 

спрем по – подробно в следващите редове.  

 

1. Право на ползване. 

 

Правото на ползване включва правото да се използва вещта според 

нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея, без тя да се 

променя съществено.  

 Собственикът може да прехвърли това свое правомощие като учреди 

право на ползване на едно друго лице – несобственик, като вещното право на 

ползване е intuito personae ( с оглед личността на ползвателя) 

 Право на ползване може да се учреди чрез всички правни сделки, с които 

може да се прехвърли право на собственост или право на строеж ( продажба, 

замяна, дарение и т. н.). В практиката е често срещан договор за прехвърляне на 

недвижим имот срещу гледане и издръжка. При този договор прехвърлителят 

прехвърля на приобритателя собствеността върху недвижим имот, като в полза 

на прехвърлителя се учредява право на ползване. Тук сме изправени пред 

транслативна сукцесия ( прехвърляне на вещноп раво) и учредителна сукцесия ( 

учредяване на вещно право), което става с един и същ нотариален акт.  

 Право на ползване може да се учреди и със съдебна спогодба или съдебна 

делба.  

В съдържанието на правото на ползване се включват следните права и 

задължения на ползвателя: той може да получава добивите от вещта; да плаща 
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разноските, свързани с ползването на вещта; да поддържа вещта в състоянието, 

в което я е приел, като той не отговаря за обикновеното овехтяване и 

изхабяване;  

да полага грижа на добър стопанини, да съобщава на собственика за 

посегателства върху вещта.  

Ако ползвателялт не изпълни тези свои задължения, за собственика 

възниква субективното право да прекрати правото на ползване и да търси 

обезщетение за вреди.  

При учредяването на правото на ползване възникват три вида правни 

отношения.  

На първо място това е правното отношение между собственика и всички 

трети лица, включително и ползвателя, което има за съдържание оставащите в 

патримониума на собственика правомощия и корелативното всеобщо 

задължение за тяхното зачитане.  

На второ място това отношенията между ползвателя и всички трети лица. 

Всяко трето лице е длъжно да се съобразява с правото на ползвателя. Самият 

ползвател не е владелец. Той упражнява чуждо владение за сметка на неговия 

титуляр. Ползвателят има в патримониума си правото да си служи 

непосредствено с вещта, да извлича нейната потребителна стойност ( естествени 

и граждански плодове) и в този смисъл законът не му дава право да се 

разпорежда със своето ограничено вещно право (чл.56, ал.2ЗС). Той не може да 

се разпорежда и с фактически действия, защото ще предизвика негаторен иск 

или иск по чл.61 ЗС. 

И трето, това са облигационни отношения между ползвателя и 

собственика. Тези правни отношения възникват ipso iure (автоматично, от 

същия факт, от който възниква и правото на ползвателя, т. е. съществуват  и без 

да са изрично уговорени).Това са задължения във връзка със запазване, 

поддържане и връщане на вещта в добро състояние. На тези задължения 

съответстват определени притезателни права на собственика.  

За да защити своите интереси собственикът разполага със следните 

средства за защита: 

Вещноправна защита. Той на общо основание може да се защити срещу 

ползвателя с  негаторен иск, ревандикационен иск, ако ползвателят надхвърля 
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обема на ограниченото вещно право, положителен или отрицателен 

установителен иск, в зависимост от поведението на ползвателя. 

Облигационно правна защита. Той може да предяви иск за реално 

изпълнение (чл.79 ЗЗД) или да извърши сам необходимите действия за сметка 

на ползвателя.(чл.80 ЗЗД). 

Предявяване на конститутивен иск. Тозе иск е на основание чл.61 ЗС и 

той не трябва да смесва с вещните искове. Неговото предназначение е да отмени 

правното основание, на което ползвателят държи имота. Ако бъде уважен този 

иск и ползвателят не върне вещта на собственика, то той може да предяви 

ревандикационен иск.  

Правото на ползване може да се прекрати на различни основания:  

- поради изтичане на срока, за който е учредено; 

- при смърт на ползвателя, тъй като правото е intuit personae; 

- със съдебно решение по чл.61 ЗС; 

- при неупражнаване повече от 5 години (чл.59, ал.3ЗС); 

- с административен акт, когато правото на ползване е учредено върху 

имот държавна или общинска собственост; 

- при отказ от право на ползване; 

- на основание чл.175 ЗЗД, в случаите на публична продан на ипотекиран  

имот, всички права на ползвателя се погасяват; 

- при прекратяване на юридическо лице.  

 

2. Право на строеж. 

 

Между ограничените права върху чужда  вещ правото на строеж заема 

съществено място.  

  Съгласно чл.63 ЗС, собственикът може да отстъпи на друго лице 

правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на 

постройката. Също така, собственикът може да прехвърли отделно от земята 

собствеността вър ху отделно съществуваща постройка и, собственикът на 

постройката може да се ползва от земята само доколкото това е необходимо за                                

използването и ,съгласно нейното предназначение, освен ако в акта, с който е 

учредено правото е постановено друго (чл.67 ЗС). 
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 Тези две разпоредби определят правото на строеж като ограничено вещно 

право върху чужд недвижим имот, на основание на което притежателят му има 

право да построи сграда, съответна на правото на строеж, да стане нейн 

собственик и да я държи за определен срок от време или безсрочно, както и да 

използва земята, съобразно предназначението на сградата, освен ако в 

учредителния ак или в закона не е постановено друго.  

 Правото на строеж осигурява правната възможност на неговия 

притежател да построи съответния вид постройка, в обем, съответстващ на 

правото на строеж и да стане собственик на всичко това, което е построил. Това 

е съпритежание на права върху един и същ имот като собственикът на терена е 

един правен субект, а притежател на правото на строеж друг правен субект. 

 При това съпритежание е неприложима презумпцията на чл.92 ЗС,, 

съгласно която собственикът на терена е собственик на всичко, което е трайно 

прикрепено към земята.   

Правото на строеж се нарича още суперфиция, а притежатежателят на  

     това право – суперфициар. 

Правото на строеж може да се прехвърля , то може да е предмет и на  

     делба. Не съществува пречка правото на строеж да се прехвърли на повече от 

едно       

лице ( това могат да бъдат физически и юридически лица). В случая ще бъде 

налице съпритежание на правото на строеж (те ще притежават равни части от 

него, ако не се докаже противното – чл. 30ЗС) и тези лицаще бъдат 

съсобственици.  

 Възможно е суперфициарът да надхвърли обема на правото на строеж и 

построи по – голяма сграда. Това се нарича ексцес на правото на строеж и 

възниква въпросът чия собственост  построеното в повече. Когато то е 

обособима като самостоятелен обект, негов собственик става собственика на 

земята, който трябва да плати това, с което се е увеличил имота. Ако не е 

обособима в самостоятелен обект, негов собственик става суперфициара, който 

тбва да обезщети събственика на  земята.  

 Право на  строежможе да се учреди чрез учредителна или транслатимна 

сукцесия. Когато собственикът на имота , с акта, въз основа на който се 

учредява праото на строеж, изважда част от правомощията като собственик, е 

налице учредителна сукцесия, т. е. , правото на строеж възниква за пълви път в 
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правния мир, то досега не се е намирало като самостоятелно право, отзелно от 

правото на собственост, в патримониума на собственика. За разлика от 

учредителната сукцесия, при транслативната сукцесия притежателят на едно 

вече съществуващо вещно право го прехвърля на приобретателя и то преминава 

от патримониума на на първия в патримониума на втория. 

 Право на строеж може да се учреди и с всички възможни прехвърлителни 

сделки. Те могат да бъдат едностранни – чрез завещание, или двустранни 

сделки с транслативен вещноправен ефект. Освен чрез сделки право на строеж 

може да се учреди и чрез делба. При съдебната делба право на строеж може да 

се придобие при  уравняване на дяловете, но само ако то вече съществува.  

 Други начини за придобиване право на строеж е със съдебно решение, 

при уважен иск по чл.19 ЗЗД , чрез административен акт, когато се учредява 

право на строеж върху държавна или общинска земя и т. н.  

 Основанията за прекратяване правото на строеж могат да бъдат различни. 

Когато правото на строеж е учредено за определен срок, то се прекратява с 

изтичането на този срок. Правото на строеж се прекратява и когато не е 

упражнено в срок от пет години, като практиката на ВС  е установила, че този 

срок започва да тече от момента, в който то може да бъде упражнено. 

Погазяването на правото на строеж с изтичанена определения в закона 

давностен срок е изключение от принципа, че вещните права не се погасяват по 

давност.  

 Правото на строеж се прекратява и когато събственикът на терена 

придобие сградата.  

 

3. Право на надстрояване и пристрояване.  

 

Правото на надстрояване е комплексно вещно право, с което неговия 

приобретател придобива три вещни компонента: 

- право на собственост върху земята (или право на строеж), върху  

припадащата се съответна идеална част от нея;  

- право на собственост върху общите части на сградата, която ще се  

надстроява; 

- право на собственост върху зимнични или тавански помещения. 
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Тези три копонента определят правото на надстрояване като комплексно 

право,  

което включва в себе си вещно право не само върху терена, както е при правото 

на строеж, а  и върху съответните части от надстроявания имот.   Предмет на 

надстрояване може да бъде само застроен имот. 

 Право на надстрояване може да се учреди чрез различни правни способи. 

Това могат да бъдат всички правни сделки с вещноправни последици – 

продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане, дарение. Тези 

сделки трябва да бъдат сключени в нотариална форма за действителност. На 

основание сключената сделка приобретателят придобива трите вещни 

компонента и на тяхна основа той има самостоятелното право да извърши 

надстрояването.  

Право на надстрояване може да се учреди и чрез делба, чрез 

администранивен акт, може да се придобие по давнаст, като за тези способи 

също важат правилата, описани по – горе по отношение на другите ограничени  

вещни права върху чужда вещ.  

Казахме, че притежателят на право на надстрояване има самостоятелно 

право да изварши надстрояването и да стане собственик на построеното, ако то 

е в рамките на учреденото право.  

Последиците от учреденото право на надстрояване могат да се обособят в 

две  групи – вещно правни и облигационно правни.  

Вещно правни последици. Когато се придобива или учредява право на 

надстрояване, в патримониума на приобретателя преминават вещните 

компоненти, които са съставна част на правото на надстрояване. Това води до 

реципрочно намаляване частите на собствениците върху терена или сградата, т. 

е. приобретателят придобива право на собственост върху общите части на 

сградата и с тях се наначаляват частите от общите части на собствениците. 

Когато при извършване на надстрояването се създават нови общи части правото 

на етажните собственици се разпростира и върху тях.  

Облигационно правни последици. Това са обезщетенията, които страните 

си дължат, ако възникнат съответните отношения. Когато учредяването на 

правото на надстрояване е възмездно, за него се дължи цена, коятао страните 

могат да уговорят чрез свободно договаряне. Те могат да уговорят и 

допълнителни клаузи, обхващащи евентуално възникващи права на вземания и 
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обезщетения, които ще се дължат след упражняване на правото на 

надстрояване. Когато се създават допълнителни помещения за общо ползване 

или се изграждат допълнително общи части в сградата, разходите са за сметка 

на всички етажни собственици. 

Други правни отношения. Когато при извършване на строителните работи 

се причини вреда на сградата или на отделни етажни собственици, то на тях се 

дължи обезщетение за нанесените вреди. Ако за извършване на строителните 

работи е необходимо временно да се освободят част от жилищата, то всички 

разноски за наем, пренасяне, повреди и т. н. се понасят от надстроителя. 

 

 

VІ. Защита на правото на собственост и на другите вещни права. 

 

Правото на собственост е едно от най- важните субективни права. 

Правната защита на частната собственост у нас е конституционно гарантирана в 

чл.17 от К. Чл. 2 ЗС установява принципа на равна закрила на всички форми на 

собственост. 

Гражданскоправната защита на правото на собственост включва 

способите на вещното право, облигационното право, наследствено и семейно 

право.  

Защитата на собствеността може да бъде още наказателноправна ( 

престъпни посегателства срещу собствеността), административноправна 

(административни актове) 

Вещноправната защита обхваща специално уредени от нормите на вещното 

право осъдителни искове: 

- ревандикационен иск чл.108ЗС; 

- негаторен иск чл.109ЗС; 

- иск за определяне на граници чл.109 б”а”ЗС; 

 

 

Ревандикационен иск.  

 

Този иск е бил познат още от римското право. За краткост той се означава 

като иск на невладеещият собственик срещу владеещия несобственик. Съгласно 



232 
 

чл. 108 ЗС “ Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я 

владее или държи, без да има основание за това” 

Ищец по ревандикационен иск може да бъде собственикът, 

съсобственикът, притежателят на ограничено вещно право върху вещ. 

      Ответник може да бъде само лицето, което в момента на предявяване на 

иска владее или държи чуждата вещ без да има основание за това. Разбира се 

ответникът може да направи възражения. 

      Предмет на иска е защита на претендираното от ищеца право. Петитумът 

на иска включва  въз основа на доказано право на собственост искане да се 

осъди ответникът да предаде владението, да се върне вещта в патримониума на 

собственика.  

Ищецът по ревандикационен иск трябва да докаже няколко неща:  

- че е собственик , съсобственик или притежател на друго вещно право. 

-  основанието, въз основа на което е носител на вещно право. 

Тава е т. нар.  Активна легитимация на ищеца. 

Допустими са всякакви доказателствени средства, с които се удостоверява 

правото на собственост.     

От друга страна, 

       -      да докаже, че вещта се владее, държи от ответника; 

       -      че той владее тази вещ без основание; 

Вещта трябва да бъде в господство на ответника към момента – в противен 

случай искът не може да бъде уважен. 

Възраженията на ответника могът да вървят в две посоки : 

а) възражения, които целят да унищожат активната легитимация. Това може да 

се докаже със всички възможни средства. Достатъчно е да се докаже, че ищецът не е 

собственик, без да е необходимо да се доказва кой е собственика. Ответникът може да 

докаже, че владее на основание, без да разрушава активната легитимация. 

б) възражения, които не са насочени срещу иска. Това са два вида възражения – 

за подобрения ( чл.70,ал.3 ЗС, чл.71ЗС) , за компенсация и т. н.  

Съдебното решение съдържа две части – установителна и осъдителна. То се 

привежда в изпълнение по предвидените способи в ГПК. 
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Негаторен иск.  

 

Негаторният иск има общи черти с ревандикационния. Той също е вещен иск за 

собственост, има осъдитилен характер и не се погасява по давност. Но за разлика от 

ревандикационния, негаторният иск дава правна защита срещу посегателства, които , 

без да отнемат владението, пречат на собственика да осъществява своите правомощия. 

С иска по чл. 109 ЗС се дава възможност на собственика да прекрати противоправните 

пречки, да упражнява своето право. 175 

Съгласно чл.109 ЗС “Собственикът може да иска прекратяване на всяко 

неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.” 

Ищец по негаторния иск може да бъде собственикът, съсобственикът, 

притежателят на друго вещно право. 

Ответник по негаторния иск може да бъде всяко лице, което нарушава 

упражняването на съответното вещно право.  

С негаторния иск ищецът цели да осъди ответника да прекрати нарущението за 

напред. Той може да иска от него да възстанови противоправно създадените крайни 

състояния. В този смисъл негаторния иск е от категорията на осъдителните искове. Той 

може да придобие и установителен характер, ако при оспорване правото на собственост 

от ответника , ищецът установи пред съда своето право. 

С негаторния иск могат да бъдат съединявани и искове за непозволено 

увреждане (чл.45 ЗЗД), разваляне действието на актове, от които ответникът черпи 

права върху имота или вещта.176 

Ищецът по негаторен иск трябва да докаже, че е титуляр на право на 

собственост ( актимна легитимация) . Че ответникът или натоварено от него лице , 

извършва действия, които нарушават правото му ( пасивна легитимация).  

Ищецът не е длъжен да докаже липсата на основание, а ответника трябва да 

докаже наличността на такова основание. 

Възраженията на ответника могат да имат различно основание. Ответникът се 

старае да обори активната легитимация на ищеца или да докаже, че има основание –

юридически факт, по силата на който може да извършва въздействие върху вещта. 

Може да докаже също, че въздействията не надхвърлят ограниченията по чл.50-51ЗС. 

                                                 
175 Сталев, Ж., Българско гражданскопроцесуално паво, С. 1970, с.56; 
 
176 Боянов, Г. , Цит. Съч.; 
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Ако са създадени трайни състояния ответникът може да претендира, че е имал 

положението на добросъвестен владелец, че е вършил действията със знанието на 

ищеца. 

Решението  има установителна и осъдителна част.   

Взискателят може да иска от съдия – изпълнителя сам да извърши действията за 

сметка на длъжника, той може да поиска и предварително внасяне на сумата от 

ответника. 

 

Иск за определяне на граници.  

 

Това е иск, който има за предмет да установи спорна граница между два имота. “ 

Собственикът на недвижим имот може да иска определяне на границите между своя и 

съседните имоти.” ( чл.109,ал.2) 

Границата може да е или неправилно поставена, или неясна , заличена или 

когато е погрешно заснета при изготвяне на кадастралния план. 

Съгласно Решение № 131/1977г. на ВС този иск е допустим само при 

нерегулирани имоти.  Ако е завлдян съседски имот в нарушение на регулационната 

линия, това е основание за завеждане на ревандикационен иск. 

Страни по този иск са собствениците на съседни имоти, ползватели, 

суперфициар 

( с изключение на суперфиция върху държавна земя). 

Всяка  от страните трябва да установи границите на своя имот. Съобразно 

събраните доказателства съдът ще определи границите между съседните имоти. 

Този иск е установителен, а съдебното решение, с което се уважава, има 

конститутивен характер – създава се ново правно положение, като правото на 

собственост се признава в установените от съда граници. 177 

Целта на този иск е да се потвърди правото на собственост върху съседните 

недвижими имоти до установените по съдебен ред граници.  

 

 

 

 

                                                 
177 Венедиков, П. Ново вещно право, с.245; 
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Въпроси за самоподготовка. 

 
1. Какво е вещ. 

2. Каква е резликата между родово и индивидуално определени вещи. Практическо 

значение. 

3. Определете правомощията, определящи съдържанието на правото на 

собственост. 

4. Какви форми на собственост определя Конституцията. 

5. Какъв е правния режим на публичната държавна собственост. 

6. Кои искове са петиторни и какво защитават. 

7. Посочете признаците на владението. 

8. Какво е „добросъвестно владение” 

9. Посочете способи за придобиване/изгубване на владение. 

10. С кои искове се защитава владението.  
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Глава девета 

Семейно право 
 

 

§ 1. Семейно право и семейни отношения. 
 

Като обективно право семейнто право и система от правни норми, които 

уреждат отношенията, възникващи от брък, родство, осиновяване, 

настойничество и попечителство или т. нар. семейни отношения. По – 

конкретно това са отношенията между: 1) съпруг и съпруга; 2) родители и деца, 

както и между другите роднини по права и по съребрена линия; 3) осиновители 

и осиновени, както и между роднините по осиновяване, чиито кръг зависи от 

типа на осиновяването.178 

 Семейните отношения се уреждат от правото и се превръщат в семейни 

правни отношения, като на лицата, между които те съществуват, законът 

възлага права и задължения. 

 Правното нормиране не е в състояние да обхване всички семейни 

отношения в техния пълен обем, тъй като това не е възможно при тяхната чисто 

биологическа или емоционална проява ( чувства, емоции, преживявания и т. н.). 

 Юридическите факти, с които законодателството свързва възникването на 

семейни правни отношения, са бракът, родството, осиновяването. 

 Бракът поражда семейни права и задължения ( отношения между 

съпрузи), които заемат централно място сред семейните правни отношения. Те 

се определят и като първични семейни отношения, тъй като от тях възниква и се 

развива по – нататъшната система от семейни връзки. От своя страна тези 

връзки, в основата на които пряко или косвено стои фактът на раждането, 

биологичната връзка, могат да се редуцират към една обща категория – права и 

задължения, произтичащи от родството. Семейноправни връзки, подобни на 

основаните върху родството, възникват и чрез осиновяването. 
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 Съвкупността от лицата, свързани помежду си с установени от закона 

права и задължения, произтичащи от брак, родство или осиновяване, образува 

семейството като институт на семейното право. 

 Семейството е сложно обществено явление. Неговите функции и развитие 

са изаснени от научните изследвания за обществото. Организацията на 

семейството и семейните отношения се обуславя от обществено – 

икономическите условия и се развива паралелно с тях. По принцип понятието 

семейство се разглежда в тесен и широк смисъл, като в законодателството 

липсва единно определение. За семейство в тесен смисъл се възприема кръгът 

от лица, свързани с правни връзки на брак, родство или осиновяване и 

съвместно живеещи в общо домакинство.  

 Семейство в по -  широк смисъл е съвкупност от лица, свързани с правни 

връзки на брак, родство или осиновяване, без оглед на това, дали живеят в общо 

домакинство179, т. е. основния белег на разграничаване е наличието или липсата 

на общо домакинство между лицата, влизащи в субектния състав на семейните 

отношения. Съобразно този белег различните отраслови закони не влагат в 

понятието „семейство” идентичен смисъл, включвайки в него по – широк или по 

– тесен кръг от лица, като това зависи от различните цели и потребности 

направното регулиране в съответната област. 

 Наред със семейните отношения съществуват и отношения, които по 

форма и предназначение съответстват на семейните. Това са отношения, 

свързани със заместване на родителски грижи, уредени от законодателството 

като настойничество и попечителство. 

 Настойничество и попечителство са институт с комплексен юридически 

характер и се учредяват по отношение на малолетни и непълнолетни лица, 

чиито родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права, 

както и по отношение на лица, поставени под пълно или ограничено 

запрещение. 

 До 01.10.2009г. семейните отношения се уреждаха от Семеен кодекс, 

приет през 1985г., като от тази дата влезе в сила новият Семеен кодекс, който 

обнови уредбата на общественита отношения, основани на брак, родство и 

осиновяване, както и на настойничество и попечителство.  
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Освен в Семейния кодекс тези отношения се уреждат  и от някои разпоредби на 

Конституцията, които утвърждават основните принципи на семейното право, 

прогласени и в самия Семеен кодекс ( чл.2 и чл.3 СК).180 По – важни от тях са: 

1. Правно регулиране на семейните отношения от държавата. Този принцип  

намира законодателен израз в чл.13 от Конституцията, съгласно който църквата 

е отделена от държавата. Законен е само гражданският брак. Също така 

условията за брак и основанията за развод се определят само със закон ( чл.46 

от Конституцията). Разводът е в компетентност на гражданските съдилища. 

2. Еднобрачие, изразяващо се в законовата допустимост едно лице да се  

намира само в един валиден граждански брак. Нарушаването на това изискване 

е основание за унищожаване на втория брак. 

3. Свобода и доброволност на брака, т. е. пълна свобода при избор на 

съпруг  

(а) при сключччване на брак. 

4. Равенство между мъжа и жената в семейните отношения. 

5. Равноправие между брачни и извънбрачни деца и всестранна защита на  

децата. Това е Конституционно начало (чл.47 К), което намира израз и в 

Семейния кодекс. 

6. Морална и материална грижа за нуждаещите се членове на семейството.  

Този принцип намира правен израз в задълженията между родители и деца, 

между съпрузи, както и между тях и други нуждаещи се членове на на 

семейството, и по – специално в задълженията за издръжка.  

 

 

§ 2. Брак. 
 

Семейноправната литература определя брака като доброволен и 

равноправен съюз между мъж и жена, сключен с цел за създаване на семейство 

при спазване на условията и реда, установени от закона и пораждащи взаимни 

лични и имуществени права и задължения между съпрузите. 

 Според чл.4, ал.1 СК „само гражданският брак, сключен във формата, 

предписана от тази кодекс, поражда последиците, които законите свързват с 
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брака”. Посоченият текст визира под „форма на брака” установения от закона 

начин за неговото сключване. 

 Българското семейно право признава само гражданския брак като 

единствена валидна форма на брака. Църковният брак няма правно значение, 

защото църквата е отделена от държавата, но това не означава, че не могат да 

бъдат извършване религиозни обреди. Те обаче нямат правно значение и се 

допускат от закона (чл.4, ал.2 СК)  само след сключването на граждански брак. 

Компенентен орган зда извърши бракосъчетание е длъжностното лице по 

гражданското състояние или друго лице, на което със закон е възложена тази 

функция. 

 В България гражданският брак е установен с Наредбата – закон за ббрака 

през 1945г. Той заменя религиозния брак, който до този момент представлява 

единствената форма на брака, като най – важните въпроси насемейните 

отношения, включително отнасящи се до брака и развода, се уреждат от 

Екзархийсдкия устав, изработ още през 1871г. в Цариград. 

 Формата на граждански брак е форма за валидност на акта. Без нейното 

спазване лицата не стават съпрузи и не се поражда брачно правно отношение. 

Всеки друг начин на „ббракосъчетание” би довел от гледище на закона само до 

фактическо извънбрачно съжителство.  

 

Сключване на граждански брак. 

 

Формата на граждански брак трябва да бъде осъществена по установен от 

закона начин. Предвиден е точно определен ред за сключване на самия 

граждански брак. Следователно сключването на брака е формален акт, т. е. 

неспазването на изискуемата форма за валидност води до нищожност на акта. 

 Сключването на брак представлява сложен фактически състав. Той 

включва поредица от действия на встъпващите в брак, на държавния орган, на 

свидетелите.  

 Централен елемент на правопораждащия фактически състав е съгласието 

за встъпване в брак. Чл.5 СК установява, че бракът се сключва по взаимно 

съгласие между мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното 

лице по гражданското състояние. От тази разпоредба следват няколко неща: 

1. В брак могат за встъпят само лица от различен пол. При неспазване на  
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това условие бракът ще е недействителен и няма да породи никакви правни 

последици. 

2. Съгласието трябва да бъде дадено лично. То не може да бъде изразено  

нито чрез пълномощник, нито чрез писмо, по телефон или някакъв друг начин. 

Това изискване е гаранция, че страните, които встъпмат в брак, действително 

желаят това чрез свободно изявена воля. То е необходимо и с оглед на това 

длъжностното лице по гражданското състояние да мзоже да им посочи пречките 

за брак, да изиска декларация, че такива пречки не съществуват и т. н.181 

3. Съгласието трябва да бъде дадено едновременно, т. е. в един и същ  

общ момент, пред едно и също длъжностно лице, на едно и също място. 

Недопустимо е една от страните да даде съгласието си след еднаседмица или на 

друго място. Разбира се, когато някой от встъпващите в ббрак по уважителни 

причини не може да се яви лично, длъжностното лице може да отиде на друго 

място ( извън определеното за бракосъчетания) и там да сключи брака, за да се 

спазят изискванията за лично и едновременно даване на съгласие. 

4. Съгласието трябва да бъде пред длъжностното лице по гражданско  

състояние. То е единствения компетентен орган, пред който се дава съгласието 

за встъпване в брак. Това е кметът или упълномощено друго длъжностно лице, а 

при определени обстоятелства, предвидени в закона, такива функции могат да 

изпълняват и дипломатически и ли консулски представители, капитани на 

кораби задалечно плаване и т. н. 

5. Съгласието трябва да бъде дадено доброволно и свободно. Ако някой  

от встъпващите в брак е бил принуден да го сключи чрез заплашване с тежка и 

предстояща опасност за живота, здравето или честта му или на негови близки, 

това е основание за неговото унищожаване (чл.46, ал.1,т.2 СК). 

 

 Наред с изискванията за форма Семейният кодекс установява и 

изискванията, на които трябва да оттговарят встъпващите в брак лица : 

пълнолетие, необвързаност с друг брак, липса на определени болести, на кръвно 

или осиновително родство.  

 Тези материални предпоставки за сключване на валиден брак 

представляват условия за встъпване в брак. Тяхното законодателно уреждане 
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произтича от същността и функциите на брака и отразява принципното 

отношение на законодателя към брачния институт. 

 Желаещите да встъпят в брак заявяват това в свободно избрана от тях 

община, в която искат да сключат брак (чл.8, ал.1  СК). Това обаче не означава, 

че у нас е въведено изискване за предварително заявление за брак или т. нар. 

пробен брак. Заявяването е свързано с необходимосттавсяка от страните да 

представи декларация, че не съществуват предвидените в закона пречки за брак, 

както и медицинско свидетелство.182 

 Длъжностното лице по гражданското състояние, пред което се сключва 

бракът, съставя акт за сключване на брак в определена форма. Този документ се 

подписва от него, от страните и от двама свидетели. Длъжностното лице 

обявява брака за сключен. Свидетелите само удостоверяват с подписа си 

извършването на акта и верността на волеизявленията на страните. 

Неподписването на акта от свидетелите е без правно значение, защото чл.11, 

ал.1 СК постановява, че бракът се смята за сключен с подписването на акта от 

встъпващите в брак и длъжностното лице по гражданското състояние. От този 

момент той поражда предвидените в закона правни последици.  

 Актът за граждански брак има конститутивно действие, като спазването 

на предписаната от закона форма е условие за неговата действителност.  

 

§ 3. Отношения между съпрузите. 
 

Както вече беше отбелязано, сключването на брака е централния 

правопораждащ юридически факт в областта на семейното право. Той поражда 

система от правни последици, към които принадлежат и отношенията между 

съпрузите. 

 Отношенията между съпрузите – това е съвкупността от съпружески 

права и задължения. В зависимост от характера на тези права и задължения 

отношенията между съпрузите могат да се разграничат на лични и 

имуществени. 

 Личните отношения между съпрузите обхващат системата от права и 

задължения, носещи личен, неимуществен характер.  
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 Имуществените отношения между съпрузите от своя страна обхващат 

системата от права и задължения с икономическо съдържание, отнасящи се до 

имуществото на съпрузите. 

 Ще се спрем на тези отношения по – подробно. 

 

1. Лични отношения между съпрузите.  

 

Основно начало в личните отношения между съпрузите е равенството между 

тях. То предопределя и другите права и задължения на съпрузите. Семейният 

кодекс установява, че съпрузите са длъжни чрез взаимно разбирателство и общи 

усилия да осигуряват благополучието на семейството и да се грижат за 

отглеждането, възпитанието и издръжката на децата(чл.17 СК). 

 Заедно с това общо задължение Семейният кодекс урежда и личните 

отношения между съпрузите относно фамилното име, избора на местожителство 

и професия. 

 Към личните отношения между съпрузите следва да се отнесе и свободата 

на избор на местожителство. Чл.15 СК установява правилото, че съпрузите 

„живеят съвместно, освен ако важни ричини налагат да живеят разделено”. 

 Личната свобода и равноправието на съпрузите намират по – нататък 

израз и в свободния избор на професия. 

 

2. Имуществени отношения между съпрузите.  

 

Семейният кодекс от 2009г. внася нови, диспозитимни разпоредби по 

отношение брачното имущество, като въвежда брачния договор. Съпрузите 

имат възможност да изберат имуществения режим  и да уредят своите 

семейноправни отношения, съгласно своята воля.  

 Чл. 18 СК на Семейния кодекс установява три режима на имуществени 

отношения между съпрузите: 

- законов режим на общност на придобитото по време на брака; 

- законов режим на разделност на притежанието на всеки съпруг; 

- договорен режим. 

Изборът на режим става по общо съгласие на встъпващите в брак. Ако те 

не  
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са избрали режим, се прилага законовия режим на общност ( семейна 

имуществена общност). Семейният кодекс дава възможност режимът на 

имуществените отношения да бъде променян и по време на брака (чл.18, ал.4 

СК).  

Брачните договори имуществения режи се вписват в създадения към Агенцията 

по вписванията централен електронен регистър, който е публичен. Вписването 

се извършва служебно, чрез изпращане на уведомление от общината или 

кметството, в чиито регистър за гражданско състояние се съхранява актът за 

сключен граждански брак.  

 Последващите промени в режима на брачното имущество се отразяват в 

акта за сключен граждански брак и в електронния регистър.   

 

Законов режим на общност. 

Определени имущества стават особено съвместно притежание на съпрузите, ако 

те са избрали това да бъде така или при сключването на брака не са посочили 

режим на имуществената общност. Без значение в случая е обстоятелството 

дали са придобити на името на двамата съпрузи или на името на единия от тях. 

 Съгласно чл.21, ал.1 СК „ Вещните права, придобити от съпрузите през 

време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата 

съпрузи, независимо на чие име са придобити” 

 От цитирания текст могат да бъдат изведени условията, при които 

възниква съпружеската имуществена общност, които са точно определени и 

трябва да бъдат дадени едновременно: 

a) Учредената от Семейния кодекс имуществена общност възниква само  

между съпрузи, т. е. тя е съпружеска имуществена общност, която предполага 

наличието на валиден брак. Придобилият дадено имущество трябва да има 

качеството „съпруг”. 

b) Съпружеската имуществена общност възниква само за определени в  

кодекса обекти – вещни права. Това са правото на собственост и  ограничени 

вещни права - правото на ползване, правото на строеж, правото на надстрояване 

и пристрояване. 

       Семейната имуществена общност не се разпростира по отношение на 

паричните влогове, което положение съществуваше в стария семеен кодекс. 

c) Имуществото, обект на съпружеска имуществена общност, да е  
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придобито през време на брака. Следователно сключването на брака и неговото 

прекратяване са рамката, в която се проявява действието на общността. 

d) Имуществото на съпрузите да е придобито в „резултат на съвместен  

принос”.  Кодексът създава оборима презумпция за наличието на съвместен 

принос. Той може да се изрази както във влагането на средства и труд, така в 

грижи за децата и работа в домакинството. 

e) Съпрузите да се приели режим на разделност и да не са сключили  

брачен договор.  

 По своята същност имуществената общност е бездялова, съвместна 

съсобственост. Съпрузите нямат определен дял в нея. Докато трае бракът, 

„никой от съпрузите не може да се разпорежда с бъдещия си дял от общото 

имущество или с част от него” – гласи чл.24, ал.1 СК. Разпореждането с общото 

имущество става само съвместно от двамата съпрузи.183 

 Прекратяването на съпружеската имуществена общност  става със 

смъртта на единия от съпрузите, при прекратяване на брака, през време на брака 

(по съдебен ред, ако важни причини налагат това чл.27, ал.2 СК), при 

сключване на брачен договор или избор на режим на разделност, при 

унищожаване на брака, както и на останалите основание изброени в чл.27 СК.  

 При прекратяване на имуществената общност поради смърт на единия от 

съпрузите се прилагат разпоредбите относно наследяването. 

 При развод имуществената общност се прекратява автоматично. Дяловете 

на съпрузите са равни. Съдът може да предостави по – голям дял от общото 

имущество на съпруга, на когото са предоставени родителските права по 

отношение на ненавършили пълнолети деца, ако това представлява особено 

затруднение занего, или ако приноса му в придобиването значително надхвърля 

приносът на другия съпруг.  

 

 

 

Режим на разделност. 

 

                                                 
183  
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От семейната имуществена общност са изключени редица имуществени 

права, които са в лично притежание на съпрузите. 

 Лични са имуществата, които се намират в индивидуално притежание на 

единия съпруг. Те принадлежат не „ общо на двамата съпрузи” а на „съпруга, 

който ги е придобил”. Тези обекти не са подчинени на режима на съпружеската 

имуществена общност, а на режима на разделност. 

 С аргумент на противното от чл.21 на СК може да се направи извод, че 

лично притежание на съпрузите е всичко онова, което не е вещ или право на 

вещ. Такива са парите, ценните книги, вземания на съпрузите ( за трудово 

възнаграждение, пенсии, авторски хонорар и др. ), вземания при печалба от 

тото, лотарийни билети и т. н. Към тези права спадат и влоговете. 

 В лично притежание остават и други вещи и права върху вещи. Такива са 

преди всичко недвижимите и движимите вещи, които са придобити през време 

на брака, но  по наследство, чрез дарение, както и вещите, придобити от единия 

съпруг, които му служат за обикновено лично ползване или упражняване на 

занятие. Изключение от общността са и всички движими и недвижими вещи, 

придобити преди брака.  

 

Брачен договор. 

 

  „Встъпващите в брак могат да уредят брачните си отнашения с брачен 

договор” (чл.37, ал.1 СК). Брачен договор могат да сключат и съпрузи през 

време на брака, независимо от това какъв режим се прилага до сключването му. 

Сключения брачен договор може да бъде променян, както и да бъде прекратен 

по време на брака по взаимно съгласие или по съдебен ред при съществена 

промяна на обстоятелствата, ако договорът накърнява интересите на съпруга, на 

ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.  

  Семейният кодекс предвижда като форма за действителност на брачния 

договор той да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на 

съдържанието и подписите. Ако с брачният договор се прехвърля право на 

собственост или друго ограничено вещно право, то той се заверява от нотариус 

с район на действие па местонахождението на имота и се вписва в имотния 

регистър. Брачният договор поражда действие от момента на сключване на 
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брака, а ако той е сключен по време на брака от датата на неговото сключване 

или от определен в него момент.  

  Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред , съгласно чл.87, 

ал.1 от Закона за задълженията и договорите, както и да бъде обявен за 

недействителен, като се прилагат общите правила за недействителността на 

договорите.   

 

§ 4. Прекратяване на брака. 
 

Съгласно чл.44 от СК бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите  

( или обявяване на смъртта на единия при безвестно отсъствие по съответния 

ред, чл.14 – 19 ЗЛС), с унищожаване на брака и с развод. 

  До прекратяване на брака може да се стигне и с унищожаването му 

поради това, че са нарушени условията или съществуват пречки за брак, или 

пък той е бил сключен чрез заплашване. Недействителният брак обаче поражда 

всички правни последици, докато не бъде унищожен от съда. Унищожаването 

има действие само за напред. 

  От социална и правна гледна точка основният проблем на семейните 

отношения се отнася до прекратяването на брака с развод. 

  Съгласно чл.49, ал.1 СК „ Всеки от съпрузите може да иска развод, когато 

бракът е дълбоко и непоправимо разстроен”. 

  При развод дълбокото и непоправимо разстройство на брака трябва да се 

установи от съда (по реда на разпоредбите на Особените производства на 

Гражданско – процесуалния кодекс). В случая нямат значение причините, които 

са довели до него. Самото разстройство на брака е такова състояние, при което 

той от обществена и лична гледна точка е опразнен от съдържание и това 

състояние е непоправима. Съдът се произнася по въпроса за вината само ако 

някоя от страните изрично е поискала това. При всяко положение на делото 

страните могат да предоставят на съда споразумение по всички или част от 

въпросите, отнасящи се до последиците на развода. 

  Друго основание за развод е взаимно съгласие. При наличието на взаично 

съгласие между съпрузите съдът допуска развода, без да издирва мотивите на 

волята им да прекратят брака – чл.50 от СК.  При развод по взаимно 
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съгласие съпрузите трябва да се споразумеят относно упражняването на 

родителските права и издръжката на децата, относно имуществото, ползването 

на семейното жилище, издръжката между тях и въобще по всички въпроси, 

които биха възникнали с прекратяването на брака. Споразумението се 

утвърждава от съда, след като той провери запазени ли са интересите на децата.  

 

§ 5. Произход. 

 
В широкия смисъл на думата произходът се определя като биологична връзка на 

детето с неговите родители.184 Биологичната връзка с майката се нарича 

майчинство, а тази с бащата – бащинство.  

 

Произход на майката (майчинство). 

Майчинството е биологичната връзка между детето и жената, която го е родила. 

Съгласно чл.60, ал.1 СК „Произходът на майката се определя от раждането.”, а 

ал.2 добавя, че „майка на детето е жената, която го е родила, включително при 

асистирана репродукция” 

  Раждането и неговото доказване не се нуждае от доказване като факт и не 

се влияе от обстоятелството дали се отнася до брачно или извънбрачно дете. 

  Интерес представлява втората част на  текста на ал.2. То е оригинална 

правна разпоредба, която отразява научните постижения в областта на 

извънутробното създаване на човешки зародиш. 

  Зададената формула обхваща всички посочени случаи на т. нар. „двоен 

биологически фактор”, на участие на две жени в създаването на едно дете.185 

Майката е жената, родила детето.  

  Правните способи за установяване напроизхода от майката са : акт за 

раждане, иск за установяване на майчинство, припознаване. 

 

Установяване с акт за раждане. Обичайният способ за установяване на 

произхода от майката е документирането му в акта за раждане. По подобие на 

останалите актове за гражданско състояние той има доказателствена сила за 

отразените факти.  
                                                 
184  
185  
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   С акта на раждане се установяват две обстоятелства:  

- самият факт на раждането, т. е. появата на нова човешка личност и 

- произхода на новопоявилия се субект от определени родители (когато те 

са известни), по – специално майката. 

Обявяването на раждането трябва да се направи в срок от 5 дни пред 

съответното длъжностно лице. 

 

Иск за установяване на майчинство(чл.68 СК). Ако съставеният акт за 

раждане е бил загубен или унищожен, или пък въобще не е бил съставян такъв, 

чл.26 от Закона за лицата и семейството предвижда районният съд, след като 

призове заинтересованите лица и изслуша прокурора, да постанови да се 

състави такъв акт. 

  Искът за установяване на майчинство може да бъде предявен в случаите, 

когато произходът на детето от майката не е документиран с акт за раждане. 

Това може да се дължи на различни причини. Например, ако майката е била 

неизвестна и не е припознала дете, което е подхвърлено или загубено при 

определено събитие и т. н.  

  Семейният кодекс не предвижда срок за предявяване на иска. 

Следователно искът за търсене на майката не се погасява по давност.  

  По своя характер искът за установяване на майчинство е положителен 

установителен иск. Съдебното решение обявява, а не създава произхода. 

Особеното в случая е, че обявяването има обратно действие, т. е. от момента на 

раждането на детето. Това позволява осъществяването на всички правни 

последици, произтичащи от отношенията родител и дете.  

 

Иск за оспорване на майчинство.  

   

  Освен иска за установаване на майчинство има и иск за оспорване на 

майчинство. Този иск може да бъде предявен в случаите, когато 

документираното с акт на раждане майчинство не съответства на 

действителността. Затова Семейният кодекс допуска произходът от майката, 

установен с акт за раждане, да бъде оспорен. Искът за оспорване на 

майчинството е уреден в чл.60, ал.3 СК. 
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  По своя характер искът за оспорване на майченството е отрицателен 

установителен иск. Декларативното съдебно решение има за действие отричане 

произхода на детето от жената, фигурирала в акта като майка от момента на 

самото раждане. В тази хипотеза отпадат с обратна сила ввсички правни 

последици, изградени върху оспореното майчинство, респективно върху 

необосновано презумптивно бащинство.  

  Произход от майката, родила детето при асистирана репродукция не може 

да бъде оспорен на това основание. 

 

Произход от бащата (бащинство). 

 

Докато раждането е външен, очевиден факт, който може да се възприеме 

непосредствено и да бъде доказан, зачеването е факт, който не се поддава на 

пряко доказване. За него могат да се правят приблизителни заключения в 

границите на една по – голяма или по – малка вероятност. Затова произходът на 

бащата се установява значително по – трудно. 

  Докато установяването на раждането и майчинството не зависи от 

брачния  или небрачния характер на произхода, то установяването на 

бащинството се влияе от това обстоятелство. 

  Уредените от семейното законодателство способи за установяване на 

бащинство са : предположение ( презумпция ) за бащинство, иск за 

установяване на бащинство, припознаване. 

 

Предположение (презумпция) за бащинство.   

 

  Житейската логика, че бащата на детето се счита съпругът на неговата 

майка, е намерила юридически израз в презумпцията, формулирана в чл.61, ал.1 

от СК: „Съпругът на майката се счита баща на детето, родено през време на 

брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване.” 

  Следователно презумпцията за бащинство действа при точно определени 

предпоставки, а именно : 

1. Наличието на законен брак. Това е брак, сключен при спазване на всички  

формални изисквания за валидност. Към него е приравнен и унищожаемият 

брак, тъй като до прекратяването му той е равностоен на редовния брак. 
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  Презумпцията обаче не намира приложение, ако бракът е нищожен или 

при липса на брак, при извънбрачно фактическо съжителство. Тя не намира 

приложение и при последващ брак между родителите. 

2. Втората предпоставка е детето да произхожда от съпругата. Този факт се  

установява по вече посочените способи за установяване на майчинство. 

3. Третата предпоставка се отнася до времето на раждането. Тук е 

предвидена  

важимост на презумпцията за бащинство на съпруга при раждане в две различни 

ситуации.  

 Едната ситуация е времетраенето на брака: „съпругът на майката се счита  

баща на детето, родено през време на брака”. Съпругът се счита за баща, в 

който и да е момент от периода между сключването и прекратяването на брака 

да се е родило детето. Няма значение колко време след сключването на брака е 

станало това. 

  Втората ситуация, в която се прилага презумпцията за бащинство  на 

съпруга, е раждане до 300 дни от прекратяването на брака.  

  Тази презумпция се изгражда върху зачеване през време на брака. Срокът 

от 300 дни е максимално възможната продължителност на бременността. Ако 

детето е родено след изтичане на триста дни от прекратяването на брака, 

бившият съпруг на майката не се предполага за негов баща. Ако преди изтичане 

на тези триста дни майката се омъжи за друг мъж и детето се роди, то за негов 

баща ще се счита мъжът, с който майката е встъпила в брак. 

  Презумпцията за бащинство е оборима. Законът отчета възможността тя 

да не отговаря на действителността и затова допуска тя да бъде оспорена по 

съответния ред. Право да оспорва презумпцията за бащинство има и роденото в 

брака дете (чл.62, ал.4 СК). 

  Оспорването може да стане само чрез специален иск – иск за оспорване 

на бащинство. 

  По своя характер искът за оспорване на предположението за бащинство е 

отрицателен установителен иск. Издаденото по него съдебно решение има 

обратно действие. 

  Има хипотези, при които е въведена законова забрана за оспорване 

презумпцията за бащинство. Не се допуска оспорване на бащинство, 

когатодетето е родено при условията на асистирана репродукция и съпругът на 
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майката е дал информиран писмено съгласие за извършването и (чл.62, ал.5 

СК). 

  Текстът е в духа на правото и основните начала на обществото и морала, 

като чрез юридическа конструкция се гарантира защитата на заченатите чрез 

медицински метод деца, като им създава непоклатим статус на брачни деца на 

двамата съпрузи. 

   

  Иск за установяване на бащинство.  

 

  Въпросът за търсене на бащата на извънбрачно дете получава различни 

законодателни решения, отразяващи условията и концепциите на дадено 

общество. 

  Искът за установяване на извънбрачно бащинство се урежда в чл.69 от 

СК.  

  Той може да бъде предявен в хипотеза, когато липсва титул за произхода 

на бащата. Това са случаите, когато бащинството не е установено нито чрез 

презумпция, нито чрез припознаване, нито е оформено чрез пълно осиновяване. 

  Овластени да предявят този иск са само майката и детето. Бащата не е 

легитимиран. Той може просто да припознае детето. 

  Искът за установяване на бащинство е положителен установителен иск. 

Действието на решението, с което той се уважава, се състои в установяване 

произход на детето от бащата. Решението не конституира отношението на 

произход, а само го декларира. Това има обратно действие от момента на 

раждането, с всички произтичащи от товва правни последици, които се поставят 

в действие от установеното бащинство: промяна на името на детето, издръжка 

от страна на бащата, наследствени права спряма бащата и спряма всички други 

роднини от момента на раждането. 
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§ 6. Припознаване. 
 

  Разгледаните дотук способи се отнасят съответно до установяване само 

на майчинство или само на бащинство.  

  Припознаването е способ за установяване произхода и от двамата 

родители. То е уредено подробно в чл.64 – 67 СК.  

  По своята същност припознаването е заявлениена едно лице, че дадено 

дете произхожда от него. Особеното на този начин, за разлика от разгледаните 

по – горе е , че заявлението се прави извънсъдебно и установяването на 

произхода става без намесата на съда. В семейноправната литература са 

изведени белезите на акта на припознаване, а именно: 

  Припознаването е неконтролируемо по същество волеизявление. 

Припознаващият не е длъжен да доказва родителското си качество, а органът, 

приемащ декларацията, няма правото или задължението да проверява нейната 

вярност. 

  Припознаването е едностранен акт. За неговото извършване не се изисква 

съгласие на припознавания или съгласие на другия родител. 

  Припознаването е личен акт. То не може да се извърши от друго лице, 

което не е пречка да се извърши от пълномощник, изрично овластен за това. 

  Припознаването е формален акт. За да произведе търсените правни 

последици, то трябва да бъде извършени в предписаната от закона форма. Това 

може да стане с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското 

състояние, с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до 

длъжностното лице по гражданското състояние, или със заявление, подадено до 

длъжностното лице по гражданското състояние чрез управителя на заведението, 

в което се е родило детето. 

  Припознаването е декларативен акт. С него не се създава биологична 

връзка между припознаващия родител и детето, а само се обявява фактът на 

майченство или бащинство. 

  Припознаването е неотменим акт. Веднъж извършени, то не може да се 

оттегля. Законът допуска само унищожаване на припознаването поради порок 

на волята. 



253 
 

  Автор на припознаването може да бъде всеки родител – както бащата, 

така и майката. 

  Тъй като припознаването е едностранен акт, който се извършва без 

знанието и съгласието на припознатия и другите заинтересовени лица и който 

не се проверявапо същество, законът допуска той да може да бъде оспорен. 

  Оспорването може да бъде извършено от детето, от другия родител, както 

и от всяко заинтересовано лице. 

  Процедурата по оспорването е уредена различно в зависимост от това, 

кой от имащите право оспорва, както и в зависимост от възрастта на детето, 

когато оспорващия приподнаването е самото то. 

  Накрая следва да отбележим едно общо правило, отнасящо се до 

материята за произхода, а именно, че  иск за търсене на произход не може да се 

предяви и припознаване не може дасе извърши, докато не бъде оборен по исков 

ред наличния произход, установен с акт за раждане, с  презумпцията за 

бащинство или с припознаване (чл. 71 СК). 

  Това гарантира сигурност, тъй като противното би създало ситуация на 

официално фигуриращ двоен произход. 

 

 

§ 8. Родство и сватовство. 
 

Родството се основава на кръвната връзка между лицата, или по – точно на 

произхода. 186 В семейноправната литература се възприема следната дефиниця 

за понятието родство:  родството е връзка между две лица, от които едното 

пряко или непряко произхожда от другото или които имат общ родоначалник, 

без едното да произхожда от другото (чл.74 СК). 

  Има два вида родство: 

1. Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното пряко  

или непряко произхожда от другото. Това са син (дъщеря), внук( чка), правнук ( 

чка), баща (майка), дядо ( баба), и т. н. 

  Правата линия на родството може да се окачестви като низходяща или 

възходяща. В зависимост от това говорим за низходящи и възходящи роднини.  

                                                 
186  
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2. Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ  

родоначалник, без едното да произхожда от другото.  

 Самият термин „съребрена линия” е заимстван от църковното право. 

Роднини по съребрена линия са брат и сестра, чичо и племенник, братовчеди и 

т. н. 

  Роднините и по права, и по съребрена линия се намират в различна степен 

на близост помежду си. Тази близост се определя чрез степени.  

  Степента на родство е законното разстояние между двама роднини, 

изчислявано според броя на свързващите ги поколения, т. е. на ражданията, 

необходими за възникване на родствена връзка.  

  В семейното право значението народството се проявява преди всичко 

като пречка за встъпване в брак, при осиновяване, издръжка и т. н. 

  В материята на родството Семейния кодекс възпроизвежда и регулира и 

сватовството като връзка между единия съпруг и роднините на другия съпруг и 

между роднините на двамата съпрузи (чл.76СК).  

  Сватовството има значение само в предвидените от закона случаи. Такива 

случаи са уредени в Гражданскопроцесуалния и Наказателнопроцесуалния 

кодекс. 

  Например не може да участва в делото съдия или съдебен заседател, 

който е роднина на някоя от страните по сватовство до трета степен.  

 

§ 9. Осиновяване. 
 

Обичайният източник на отношенията между родители и деца е произходът. Но 

такива отношения могат да възникнат и по юридически път посредством 

осиновяването. Осиновяването наподобява природната, кръвната връзка между 

родители и деца.187 

  Може да бъде осиновено лице, което не е навършило 18 години, а 

осиновител може да бъде лице, което е дееспособно. Заедно с това е 

необходимо да съществува минимум 15 години разлика във възрастта на на 

осиновителя и осиновявания. Такава разлика не се изисква, когато съпругът 

осиновява дете на своята съпруга. Когато и двамата съпрузи осиновяват чуждо 

                                                 
187  
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дете, достатъчно е да е налице разликата във възрастта само по отношение на 

единия от тях.  

  Семейният кодекс забранява осиновяването между роднини по права 

линия и между братя и сестри (чл.80 СК). 

  Тъй като осиновяването създава отношения между лицата както при 

произхода, необходимо е то да се извърши само със съгласието на участващите 

лица. Чл. 89 СК установява, че за осиновяването е необходимо съгласието на 

осиновяващия, родителите на осиновявания, съгласието на съпруга на 

осиновяващия и на осиновявания, ако има такъв, на исиновявания, ако е 

навършил 14 години.  Осиновяването се допуска ако е в интерес на 

осиновявания (чл.97, ал.2 СК).  

  Семейният кодекс допуска два вида осиновяване с оглед на последиците, 

които то поражда. Чл.101 и чл.102 СК уреждат пълното и непълното 

осиновяване.  

  Кои са характерните особености на пълното осиновяване. Това, че между 

осиновения и осиновителя, както и между неговите роднини се пораждат всички 

права и задължения като между роднини по произход. Същевременно обаче, 

правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи роднини по 

произход се прекратяват. Но това невинаги е желано и удобно с оглед 

интересите на осиновявания. Затова Семейния кодекс допуска и т. нар. непълно 

осиновяване. При него правата и задълженията възникват само между 

осинвителя, от една страна, и осиновения и неговите низходящи роднини, от 

друга. Отношенията с естествения семеен кръг на осиновения се запазват с с 

изключение на това, че неговите родители не могат да го наследяват и 

родителските права се упражняват от осиновителя.   

  Децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно 

осиновяване се включват с национален електронен регистър към Агенцията за 

социално подпомагане. В такъв национален регистър се  вписват и лицата, 

желаещи да бъдат осиновители.   
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Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград 

 

 

 

ОСНОВИ НА ПРАВОТО 

/ тест/ 

 

Име на студента:................................................................................. 

Курс/специалност:.............................................................................. 

Фак.№ ................................... 

Дата: 

 

 

* Забележка : 

• Правилните отговори се отбелязват с  “Х”; 

• Възможни са повече от един правилни отговора; 

• Всеки правилен отговор носи една точка; 

• Максимален брой точки -  80 ; 

• Можете да попълните теста в електронен вариант,  да го изпратите през платформата за 

обучение и да получите верните отговори. 

 

 

 

1. Правната норма е: 

 

 конкретно правило за поведение в конкретна ситуация; 

 подкрепяна от държавата правна норма; 

 всяко подкрепено от държавата общо правило за поведение; 

 всяко създадено от държавата общо правило  за поведение; 

 

 

2. Определете от кой вид е следната норма : 
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 “Ползвателят не може да отчуждава своето право” чл.56ал.2ЗС  

 

 императивна; 

 диспозитивна; 

 логическа норма;  

 норма – предписание; 

 законова; 

 подзаконова; 

 

3. Посочете елементите в структурата на следната норма: 

 

 “Ако съсобственикът не плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от 

влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право “чл.33ал.3ЗС 

 

 хипотеза; 

 диспозиция; 

 санкция; 

 

4.  При кои правни норми е характерна триелементната структура /ако – то – в противен 

случай/ 

 

 логическа норма; 

 норма – предписание; 

 

 

5. Нормативните актове /НА/ 

 

 са юридически актове /ЮА/, с които се създава , изменя или прекратява действието 

на правните норми ;  

 са винаги в писмена форма; 

 нямат специално уредена процедура за създаване; 

 имат официален характер; 

 издават се в рамките на компетентност на съответен държавен орган; 

 не е задължително обнародването им в ДВ; 
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6. Посочете: 

a. законови нормативни актове- 

.................................................................................................................. 

b. подзаконови нормативни актове -

.................................................................................................................... 

 

7. Определете вида НА според основните структурни деления на позитивното право: 

a. публичноправен и частноправен; 

 

Закон за собствеността -................................................................... 

Закон за държавния финансов контрол-....................................................... 

 

б. Материален и процесуален; 

 

Наказателен кодекс-............................................................. 

Гражданско – процесуално право-.............................................. 

 

в. Вътрешен и международен; 

 

Конвенция за континенталния шелф-.................................................. 

Закон за задълженията и договорите-............................................ 

 

8. Посочете други източници на правото: 

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

9. НА влизат в сила: 

  

 пет дни след обнародването; 

 веднага след обнародването; 

 три дни след обнародване, освен ако в самите тях не е указан някакъв друг момент; 
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10. В коя част на НА се съдържат указания за влизането му в сила: 

 

 

 в “Основни начала”;  

 по средата; 

 в “Допълнителни разпоредби”; 

 в “Преходни и заключителни разпоредби”; 

 

11. НА имат действие: 

 

 винаги занапред / и никога обратно действие; 

 имат обратно действие само в изрично посочените случаи; 

 винаги имат и обратно действие; 

 

12. По принципа на екстериториалност : 

 

 към територията на една държава се включва въздушното пространство до 100км. От 

повърхността на Земята нагоре към Космоса; 

 от територията на една държава се изключва площта на посолствата и консулствата на 

други държави; 

 към територията на една държава се включва частта от Земята, намираща се под 

територията до центъра на планетата Земя; 

 

13. Българските НА действат : 

 

 спрямо българските граждани; 

 спрямо чужденците, намиращи се на територията на РБ; 

 по отношение на български граждани, намиращи се в чужбина; 

 спрямо лицата с дипломатически имунитет; 

 

14. При противоречие на : 

  

 норми с различен юридически ранг, предимство има тази с по- висок юридически ранг; 

 норми от един и същ юридически ранг, предимство има общата пред специалната; 
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 общи или на специални норми от един и същи ранг, предимство има по- новата норма 

като момент на влизане в сила; 

 

 

15. Юридическите факти са: 

 

 

 явления от обективната действителност; 

 фактическите обстоятелства по едно дело; 

 предвидени в хипотезата или санкцията на правната норма; 

 

16. Каква е разликата между юридически действия и юридически събития? 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

17. Определете видът на ФС в следната норма: 

 

 

“Владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание , годно да го 

направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната 

от закона форма е била опорочена” 

 

 прост; 

 сложен; 

 смесен; 

 

18. Законови презупции са: 

 

 технико –юридически способ , при който възоснова на наличието или липсата на 

определени юридически факти се предполага съществуването или липсата на други 

юридически факти; 

 несъществуващи факти от действителността; 
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 празноти в правото; 

 

19. Правни субекти са: 

 

 само гражданите на съответната държава; 

 извънземните разумни същества; 

 явления от обективната действителност, на които правото възлага юридичиски права и 

задължения; 

 

20. Правоспособност : 

 

 това е възможността индивидуалните правни субекти да придобиват юридически права 

и задължения; 

 възниква от 8г. възраст на човека; 

 възниква от момента на раждане на човека; 

 прекратява се в случай на обявяване на “безвестно отсъствие” – чрез съдебно решение; 

 прекратява се от момента на смъртта на човека; 

 

 

21. Дееспособността : 

 

 това е възможността индивидуалните субекти на правото, лично да упражняват 

придобитите от тях права и задължения; 

 е пълна – над 18г. възраст; 

 ограничена – от 14г. до 18г.; 

 дееспособността възниква заедно с правоспособността; 

 

22. Юридическата отговорност : 

 

 е специфична система от правонарушения, в рамките на които се осъществява 

юридическа санкция; 

 неин обект са определени субективни юридически права и задължения; 

 не се осъществява по специален ред и в случаи, определени в позитивното право; 

 има сложна структура / субекти, съдържание, обект/; 



263 
 

 

 

23. Наказателната отговорност: 

 

 се налага и понася за самото правонарушение, ако това е предвидено в позитивното 

право; 

  не произтича когато причинените вреди са възстановени; 

 осъществява се служебно , по инициатива на наказващите органи; 

 има характер на вторична правна последица; 

 има личен характер; 

 

24. Правовъзстановителната юридическа отговорност: 

 

 има обезщетителен характер; 

 осъществява се служебно от наказващият орган; 

 не се налага , ако няма вреди; 

 има личен характер; 

 има характер на първична правна последица; 

 

 

 

25.  Гражданското представителство е : 

 

 извършване на правни действия от чуждо име, с непосредствено действие за 

представлявания; 

 извършване на всякакви действия от чуждо име; 

 извършване на правни действия от свое име за сметка на друго лице; 

 

 

26. На какво правно основание възниква договорното представителство и на какво 

законното. Посочете пример за законно представителство. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................; 

 

 

27. От какво се определя обемът на представителната власт: 

 

 от това, което упълномощителят е заявил; 

 от норманивен акт; 

 във всеки конкретен случай упълномощеното лице преценява; 

 

 

28. Погасителната давност : 

  

 погасява субективното право на кредитора да получи изпълнение ( погасява се 

вземането); 

 погасява се правото на кредитора да иска принудително осъществяване на своето право( 

погасява се правото на иск); 

 се прилага служебно от съда; 

 се упражнява чрез възражение( право на длъжника да погаси с волеизявление пред 

компетентен орган правото на иск, поради това, че то не е упражнено в определен от 

закона период от време. 

 

 

29. Преклузивните срокове: 

 

 прекратяват самото субективно право; 

 започват да текат от момента на възникване на самото субективно право, а не с 

пораждане правото на иск; 

 също като давностните срокове предпоставят нарушаване на субективни права; 

 

 

30.  Гражданско – правна сделка е : 
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 волеизявление на едно или повече лица, което поражда гражданско – правно действие, 

определено от съдържанието на волеизявлението; 

 намерение за извършване на правни действия; 

 винаги е волеизявление на две или повече лица; 

 

 

31.  Посочете някои видове сделки : 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................; 

 

 

32. Нищожна или унищожаема е сделката при следната хипотеза ( квалифицирайте 

основанието): 

 

 Лицето Х сключва договор за ремонт на лек автомобил, който не притежава 

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................; 

 Х и У са сключили договор за продажба на недвижим имот в обикновена писмена 

форма. 

.......................................................................................................................................................................

..............................................................................................; 

 В резултат на заплаха осъществена върху него и семейството му, Х дарява на У 

недвижим имот. 

.......................................................................................................................................................................

..................................................................................; 

 

 

33.  Изпълнение на договорите: 

 

 доброволно осъществяване на дължимия от длъжника резултат; 
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 параметрите на изпълнението ( време, място, количество, качество) се конкретизират в 

договора; 

 при липса на изрични уговорки се прилагат диспозитивните норми на закона; 

 изпълнението е уредено изрично с императивни разпоредби и страните не могат да 

уговарят друго; 

 

 

34. Общата правна уредба на изпълнението се съдържа в : 

 

 Гражданско – процесуалния кодекс; 

 Конституцията; 

 Закона за задълженията и договорите; 

 

 

35. Ако дължимото е делимо по естеството си, длъжен ли е кредиторът да приеме 

изпълнение на части? 

.....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................; 

 

36. Къде се изпълнява задължението: 

 

 на мястото уговорено в договора; 

 където е удобно на длъжника; 

 ако няма изрична уговорка – според естеството на дължимото; 

 местоизпълнението може да се определи и от закона; 

 

 

37. Когато изпълнението е за  родово определена вещ  : 

 

 няма значение качеството на вещта; 

 дължи се вещ от средно качество; 

 не може да се дължи родово определена вещ; 
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38. Определете видът на неизпълнение ( виновно, обективна невъзможност) в следната 

хипотеза: 

 

Длъжникът трябва да достави определена стока най- късно до една седмица. Поради стачка на 

митничарите в някоя от страните по маршрута , камионите пристигат със закъснение. 

.....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................; 

 

 

39. Неустойката : 

 

 има обезщетителна функция за кредитора; 

 при уговорена неустойка не е длъжен да доказва претърпените вреди в рамките на 

нейния размер; 

 се уговаря след сключване на договора, при възникване на риск от неизпълнение; 

 се дължи , ако длъжникът виновно не изпълни задължението, за което тя е уговорена; 

 

 

40. Ипотеката е : 

 

 обезпечаване вземането на кредитора с недвижима вещ; 

 обезпечаване вземането на кредитора с движима вещ; 

 законна и договорна; 

 

 

41. Ипотека може да учреди само: 

 

 лицето, което при сключването на договора за ипотека е собственик; 

 ползвателят на един имот; 

 наследникът на собственика; 
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42. Ипотеката се учредява : 

 

1. с вписване в имотния регистър на договора за ипотека; 

2. с писмено съгласие между страните; 

3. с нотариална заверка на датата; 

 

 

43. Правото на собственост  съдържа три основни правомощия на неговия титуляр. 

Посочете ги и направете кратка характеристика. 

1. .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................; 

2. .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................; 

3. .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................; 

 

 

44. Негаторен или ревандикационен иск трябва да предяви собственика : 

 

 когато е лишен от фактическата възможност да упражнява правомощието владение ( 

отнето е фактическото господство върху вещта) - 

...................................................................................................................; 

 когато се извършват противоправни  действия, които пречат на собственика да 

упражнява своето право в пълен обем - 

....................................................................................................................; 
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