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 ПРЕДГОВОР 

 За нас е удоволствие да представим настоящия учебник „Право и Интернет. 

Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство” 

Проблемите, свързани с правното регулиране на обществените отношения във 

виртуалната среда и нейното въздействие върху правните системи на отделните 

държави отдавна вълнуват юридическата мисъл. Решенията на тези проблеми често се 

търсят в посока разрешаване на отделни  въпроси от частен характер, без 

общотеоретична оценка на Интернет като правно явление и изграждане на  единен, 

общотеоретичен подход към регулиране на отношенията във виртуалното пространство. 

Това е необходима предпоставка за създаване на унифицирано законодателство, чрез 

прилагане на единна нормотворческа юридическа техника, „превеждаща” езика на 

техниката в реални, разбираеми и непрепятстващи въвеждането на технологиите правила 

за поведение.  

Разглеждането на посочената тематика се основава на убеждението на авторите, 

че класическите институти на правото нe могат да загубят своето значение в условията 

на активно използване на новите информационни техологии в обществените отношения 

и връзки, а ще дадат нов импулс за усъвършенстване и развитие на традиционните 

отрасли и институти.  

 Поради това наше убеждение си позволихме да направим „въведение” в общата 

теория на правото, като разгледаме въпросите за същността на правото, неговата 

структура и основни източници, правната норма, юридическите факти, субективни права 

и задължения, правонарушение и юридическа отговорност и паралелно с това се опитаме 

да очертаем основните проблеми за  приложимостта на общите подходи на теорията и 

методологията на правото към обществените отношения във виртуална среда.   

 Приемете уговорката, че представените теоретични положения не са окончателни 

в правната теория. Те са провокация за юридическата мисъл, но  виртуалното 

пространство е провокация за самото общество, което трябва да е готово адекватно да 

реагира на предизвикателствата, пред които го поставя тази нова среда на човешко битие 

и комуникация. 

 Надяваме се, че настоящият учебник ще бъде предизвикателство и за Вас, да се 

включите активно с Ваши творчески идеи и търсения по предложените теми, които може 

да ни изпращате на адрес :  info@eulawcenter.bg  

          От авторите 
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Ако се върнем мислено към първата вълна на 

изменения в правната система, то става все по - 

ясно, че когато става дума за необходимостта от 

справяне с възможностите и рисковете, свързани с 

Интернет,  такива изменения се състоят съвсем не в 

приспособяване на правото към новите особености. 

Измененията пряко влияят върху догматичните 

основи на правната структура и изискват ново 

регулиране и по отношение на базови понятия на 

съвременното право.  

                                                                                               Карл -Ханс Ладер1  

 

 

ПРАВО И ИНТЕРНЕТ 

Обща постановка на въпроса. 

 
 Във всеки исторически период нараства вниманието на юридическата 

наука и законодателството  към определени видове правни отношения. В 

същото време към други такива това внимание намалява или поради 

отпадане на тяхната обществена значимост или поради достиг ане на 

определено ниво на регулиране. По отношение на информационните 

технологии  и в частност на Интернет подобна степен на детайлизация  все 

още не е достигната. Правото, (в широк смисъл) е “статичен” социален  

регулатор, т.е.  остава непроменен в течение  на относително 

продължителен период от време и  затова е способно да отговори на 

очакванията на реалните и потенциални субекти.  

                                                 
1 Ladeur  K. -H.  Die  Dynamik  des Interne t  a ls  Herausforderung der  Stabi l i ta t  des Rechts  –  

“Vir tue lles  Eigentum”  ,  Copyr ight ,  Lauterke it srecht  und Grundrechtsbindung  im Interne t  

als  Exempel .  Baden-Baden,2002.  htpp :  / /www2.jura .uni -hamburg.de /cer i /download02.PDF 

–  S.2  
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От друга страна от правото се изисква мобилност, доколкото то 

трябва да обслужва реални икономически и социални потребности, к оито 

претърпяват постоянни изменения. Равновесието между тези две 

тенденции –  стабилността на правото и своевременната реакция на често 

непрогнозируемите изменения са неотменима черта на ефективно 

функциониращата правна система.  

   Новата информационна среда,  позволяваща бързо, ефективно и с 

малки загуби за потребителите свободно да се предават данни от всяка 

точка по света предизвиква сред юристите съответен интерес и преди 

всичко от гледна точка на възможността и необходимостта от  

законодателно регулиране на отношенията възникващи вътре в тази 

система.  

Проблемите свързани с правното регулиране на виртуалното 

пространство, поставят основателно акцента върху това съществува ли 

правен вакуум и въобще как ще се отрази явлението Интерн ет в 

перспектива на правната доктрина. Ако да –  то правното регулиране на 

обществените отношения в мрежата е реално възможно и ще бъде 

осъществено ефективно. Ако не –  то предстои дълъг и сложен път към 

“интернетното” правно пространство, при  решаването на  въпроси от 

общотеоретичен план.  

Както отбелязва един от идеолозите на киберпространството Джон 

Перри Барлоу (John Perry Barlow):  “Никой закон не може успешно да се 

прилага от населението, ако този закон притежава многочислени способи 

за отклонение от неговото изпълнение”. 2  

 Съвременното континентално право в голяма част се състои от 

древноримски понятия и представи. Подобни правни норми се отдалечават 

с векове от реалността. Необходима ли е смяна на правната парадигма, 

което е свързано на първо място с определянето на мястото и ролята на 

човека в условията на ускорено развитие на електронната среда, и на второ 

с това, че правните средства ориентирани към реалния свят се оказват 

                                                 
2 Kapor  M.,Bar low J .P . ,  Across  the  Frontier  ,  July 10,  1990  
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неадекватни за регулиране на много ситуации, свързани с развитието на 

виртуалния свят.  

Във връзка с това, установяването на нови положения в правото  

трябва да бъде свързано не толкова с прагматичните, но и с 

хуманистичните начала, доколкото правното регулиране преди всичко е 

призвано да създаде условия за безопасност и развитие  на всеки индивид 

и обществото като цяло.              

Конкретизирането на границите на свобода на всеки, на основата на 

съблюдаване баланса на интересите в обществото се установява като 

главно предназначение на правото, доколкото по - нататъшното 

разширяване на правата и свободите на личността не може да се разглежда 

извън контекста на неговите задължения и отговорността пред обществото.  

Правото в рамките на развитие на новата социотехнологична 

реалност  следва да се разглежда в качеството на средство за г арантиране 

свободата на личността в условията на поддържане на динамично 

равновесие между нейните интереси и обществената необходимост.  

    За това ,  в какво направление еволюира процеса на регулиране на 

отношенията във виртуалната среда и какво е мястото на правото като 

социален регулатор в цялата  съвкупност от механизми  за въздействия 

върху тази среда на съвременния етап на развитие на информационно - 

комуникационните технологии и в частност на Интернет може да се съди в 

контекста на  обособяването на нива от потребност в тази посока, 

формиращи се в процеса на развитие на тези технологии.       

На първия етап на развитие на общодостъпните глобални 

компютърни мрежи, проблема за социалния контрол е изключително 

вътрешен въпрос на самите субекти на информаци онното общество. В 

основата на това служи принципът за свобода на разпространяване на 

информация ( informations wants to be free),  а така също и принципа за 

невъзможност и неприемливост на централизиран контрол.  

От средата на 90 –  те години на ХХв. правителствата на различни 

страни по света, осъзнавайки факта на прерастване на глобалната 

компютърна мрежа от маргинален стадий в стадий на бързо нарастваща 

социална общност и фактор на икономическо развитие, започват да 
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разработват, а така също и да прилагат на практика в националните зони 

на информационното пространство различни мерки на социален контрол.  

    В много страни държавната политика се ориентира  основно към 

ограничаване на правата на ползвателите на компю търни мрежи, като 

особено изразено тази тенденция се проявява след началото на 

широкомащабната борба с тероризма, в която ,  като съпътстваща последица 

редица изследователи виждат отстъпление от приоритетността на правата 

на човека над всички други права, както и разрушаване института на 

гражданските свободи. 3    По принцип социалния контрол във 

виртуалното пространство на Интернет  се свързва с използването на 

информационни, програмни, правови и материални ресурси, с цел 

осъществяване на съответстващо поведение на ползвателите с 

установените правила, предписания, нормативни актове, регулиращи 

отношенията в това пространство, а в случай на необходимост прилагането 

на когнитивни, правни и други форми на въздействие върху субектите, 

нарушаващи приетите норми. 4 

    Трябва да подчертаем, че става дума за глобални общности от 

ползватели на телекомуникационни мрежи и в частност на Интернет.  В 

дадения случай  субектите осъществяващи функции на социален контрол 

могат да бъдат различни държавни, международни структури , а така също 

и социални структури, действащи в информационното пространство.  

    Както вече беше посочено, от историческа гледна точка възникването 

в това пространство на кодифицирани институти на социален контрол се 

определя от равнището на развитие на телекомуникационната 

инфраструктура и числото на ползвателите. Социалния контрол може да се 

осъществява както във формата на законови забрани (например за достъп 

до един или друг информационен ресурс, скрепени с наказателни или 

административни санкции), така и във формата на  легитимирани от самия 

социум в мрежата  норми на поведение (саморегулиране). Освен това, в  

качеството на инструмент на косвен социален  контрол могат да встъпят 

                                                 
3 Бившият вице -  президент на САЩ  Ал Гор в свое интервю изразява мнение,  че 

прилагането  на средствата за борба с  тероризма води до разрушаване института на 

гражданските свободи в САЩ. Ярък пример за това е тенденцията за засилване на  

социалния контрол в  киберпространството.  ht tp : / /  www. i fap .ru/pi /05 /htm 

4 
Bail let ,  F .  Interne t  :  le  droit  du cyberco mmerce .  S trategies  2000     

 

http://www.ifap.ru/pi/05/htm
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забрани за разпространение на едни или други технологии. В едни случаи 

става дума за явно ограничаване на достъпа към едни или други 

информационни ресурси, а от друга към целенасочено формиране на 

общественото мислене по отношение целесъобразността на осъществяване 

в информационното пространство на едни или други форми на социал ен 

контрол.  

В историята на човечеството, възникването и развитието на която и 

да е сфера от обществения живот,  винаги се следва и от процес на 

изработване (съгласуване, приемане) на правила на поведение. Тези 

правила не винаги носят юридически характер ( тяхното спазване да е 

гарантирано с държавна принуда), или не са го придобили от самото 

начало.  Правното регулиране често се предшества от обичаи, традиции на 

деловия оборот, норми от морален характер, корпоративни правила.  

    Развитието на правото като социален регулатор във виртуалното 

пространство произтича и от факта на появата на съдебни прецеденти,  

които отчасти помагат за решаването на проблемите, които се засягат в 

съдебните решения, но не ги разглеждат  в глобален план.  

    Правото се отнася до  най –  ортодоксалните социални институти и за 

неговото развитие способстват в определена степен и различни публикации 

в медиите за едни или други спорни ситуации възникващи във виртуалното 

пространство.  

   В условията на усилващата се роля на правото във виртуалното 

пространство на Интернет, всеобщността на категориите на  това 

пространство позволява да се оцени съдържанието на съответните норми 

не толкова от гледна точка на моралното единство на социума ( да се даде 

оценка в частност на реализацията на из искванията на социалната 

справедливост по отношение свободата на достъп до информация),  но и от 

позициите на по- широка системност.   

Темата „Право и Интернет” е широко дискутирана днес в 

юридическото общество. Освен конкретни частни аспекти на интернет 

правото, които са предмет на анализ в хода на редица обсъждания, нерядко 

се засягат и проблеми от по –  общ характер като например - образуват ли 

правните норми, свързани с регулирането на Интернет самостоятелна 

област на правото? Доколко съществени и принцип ни са измененията, 
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които следва да се внесат в правната теория във връзка с особеностите на 

Интернет като нова сфера на регулиране? Какво следва да се разбира под 

Интернет за целите на правното регулиране?  

  Въпросите свързани с регулирането на Интернет с тават все по-  

актуални и на първо място това е свързано с отсъствието на единен 

общотеоретичен подход  към осъзнаване на виртуалното пространство от 

правна гледна точка. Причина за това е и недостатъчната разработка на 

отделни фундаментални нормативни положения. Заедно с това проблемите 

в правното регулиране на информационните процеси са  свързани  и с 

малкото практика и научни изследвания по въпроса.  

 Това до известна степен влияе на структурата на формиране на 

информационното общество, дейността на участ ниците в информационния 

обмен и управлението на информационните ресурси.  

 Тези и много други въпроси могат да бъдат сведени до един и при 

това фундаментален –  какво следва да бъде правото във века на високите 

технологии.  

 Задачата за теоретико - правно обосноваване на Интернет като 

особено правно поле и решаването на  редица фундаментални теоретични 

проблеми в сферата на правно регулиране на използването на Интернет се 

възлага преди всичко на общата теория на правото. Сложно би било да се 

представи решение на отделни отраслови проблеми на правно регулиране, 

без траен общо правен фундамент, който предполага не само построяване 

на цялостна правна концепция, но също така и разработване на специална 

методика.  

    Мястото на общата теория на правото в този случай се основава на 

предоставяната от тази наука методология и съществуващите традиционни 

и налагащите се съвременни правни понятия и категории.  
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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.5 

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. 6 

 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 обсстоятелства: 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. 7 

 

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 

                                                 
5 Колев, Т. Правни отношения и правни ввръзки. Благоевград,1997г; 
6 Дачев,Л. Въведение в правото, сб. Философия, социология, обща теория, С.,1998г.; 
7 Бержел, Ж.Л. Обща теория на правото, Благоевград,1993,с.22; 
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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.8 

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

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

Бержел9: „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 Бобио10, 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 Келзен 11): „ 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 

задължителност. Тази основна норма създава сато общ източник единството в 

множеството от всички норми, образуващи даден порядък.” 12 

 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”.  

                                                 
8 Тропер, М., За една юридическа теория на държавата, С,1998,с. 16; 
9 Bobbio,N. Jeoria dell ordinamento giuridico, Torino, 1960,с.6 – цит. по М.Тропер, с.150; 
10 Келзен, Х. Чисто учение за правото, С., 1995,с.60; 
11 Пак там, с.60; 
12 Пак там, с.62; 
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 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”13 

 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”. 14 

 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 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.  

                                                 
13 Freund,J., Le droit d’ aujourd’ hui, Presses universitaires de France,1972,с.16; 
14 Дачев, Л., Цит съч,с.154; 
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 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 отражение 15. 

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”16. 

 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 

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.  

                                                 
15 Пак там, с.155; 
16 Келзен, Х. Цит. съч., с.60; 
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  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”17 

 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.  

 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, 

                                                 
17 Пак там. 
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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, 

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 
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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 на  правните 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 на радикално 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. 18 

 

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 

                                                 
18 Цакер, Кр., Европейско право, С., 1998г., с.70-71; 
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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.19 

 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”.20 

 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.  

 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. 

                                                 
19 Dabin.J. Theorie generale du droit. Paris,Dakkot, 1969,p.169; 
20 Бойчев, Г., Правен институционализъм, сп. Съвременно право, с.91; 
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 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”. 21 

 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.  

 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.  

                                                 
21 Пак там, с.97; 
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„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”. 22 

 

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. 

 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”.23 

 Именно като своеобразен двоен образ правото съдържа вътрешна принуда, 

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

                                                 
22 Пак там,с.92; 
23 Торбов, Ц., История и теория на правото, С., 1992, с.193; 



23 

 

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.”24 

 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 

формира такъв ред на действията, хпи който индивидите ще могат да правят 

правдоподобни планове”.25 

 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 

                                                 
24 Михайлова, М., Теория на правото (лекции), С., 1993, с.17; 
25 Хайек, Фр. А. , Правни норми и правов ред, Іт., С., 1996г., с.103; 
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заповедите, както и правилата, управляващи организацията, обслужват 

специфични резултати, към които се стремят управляващите организацията.” 26 

 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.”27 

 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.  

 

 § 3. Функции 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.  

                                                 
26 Пак там, с.63; 
27 Пак там, с.115; 
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 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, 

формира и позитивни стимули, полезни за поведението на личността и 

обществената дейност. 

 С помощта на регулиращата функция на правото 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.  
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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.  

 

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   

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Интернет. Понятие и правна същност 

 

§ 1. Понятие и правна същност на Интернет.  
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1. Терминологични бележки. 

      

 Ефективността на всеки правен механизъм се обуславя от единна и 

адекватна терминология. Появата и развитието на Интернет внася в 

езиковия оборот многочислени понятия и термини, преди неизвестни или 

употребяващи се в други , най- различни значения. Въпреки, че основният 

език на общуване в Мрежата е английският, лингвистичната карта на 

Интернет придобива все по –  нови очертания. Разбира се,  за ползвателите 

на Интернет е по –  удобно да общуват на родния  си език. От друга страна 

на практика цялата документация на Интернет, включително техническите 

и “етикетните” правила е съставена на английски език и изисква адекватно 

разбиране и единообразно тълкуване от всички ползватели. Някои понятия 

са нови и за английската терминология ( домейн, сайт, хипертекст и т.н.).   

Проблемът свързан с терминологията в Интернет е особено актуален 

на законодателно равнище при регулиране на различни аспекти от 

“мрежовата дейност. В много законодателни актове се избягва употребата 

на самото понятие Интернет, като се замества например с “ по електронен 

път”.  Това може да се обясни както с общото “недоверие” на 

законодателните органи към това все още ново явление като глобалната 

информационна мрежа, така и със затрудненията, които авторите на 

проектите срещат при опитите да се даде юридическо определение на  това 

понятие. Ако се игнорира самото понятие “Интернет” обаче, то предметът 

на регулиране, в закон като този за електронната търговия например, ще 

звучи неопределено и абстрактно.  

    За да бъде формулирано понятие за Интернет, първо е необходимо да 

се направят  редица терминологични уточнения.  

    За разлика от голяма част от другите професионални подезици, 

езикът на информатиката и изчислителната техника в голяма степен е 

нееднороден. Наличието на нез ависими една от друга организации, 

разработващи програмно –  изчислителни системи, обуславя и 

многоаспектното развитие на различни терминологични “диалекти”, 

отразяващи една и съща предметна област, в която едно и също понятие 
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често се обозначава с различни  термини, а един и същ термин се използва 

с различни значения.  

    В контекста на понятийното разнообразие, голямо значение 

придобиват  и социалните различия в Мрежата. Това са различия, 

обусловени от ролята на човека в отношенията с информационните 

технологии. В зависимост от това каква е ролята на  човека –  програмист,  

краен потребител или специалист по теоретично програмиране у него се 

натрупват съвършено различни представи за технологичните системи. 

Освен това широкото разпространение довежда до това е дни и същи 

проблеми и въпроси да се разглеждат както в академични издания ,  така и 

в популярната литература, предназначена за масовия читател. Естествено, 

че при това се използва различна лексика. Езикът за масовия ползвател 

носи разговорен характер. В същото време термините, приети от 

организациите, разработващи стандартите, често имат строго формално 

определение.  

    Бързото развитие на Мрежата и широкото прилагане на нейните 

възможности във всички сфери на обществения живот довежда до бързото 

развитие и на терминологията на програмирането, а социалният характер 

на Интернет предизвиква необходимостта не толкова от правилен и точен 

избор на конкретен еквивалент, а най –  вече от неговото тълкуване. Преди 

всичко това поставя проблема за научната разработка и практическа 

унификация на терминологията в сферата на изучаването на глобалната 

информационна мрежа и установяване на еднообразно тълкуване на 

основните понятия и институти в разглежданата сфера.  

    На съвременния етап съществуват много и разнообразни  термини и 

дефиниции, обозначаващи Интернет, които се използват и в редица 

нормативни актове, но еднозначно определение на това понятие все още 

няма.   Констатирайки този факт е уместно да се направи уто чнението, че 

единно разбиране за същността на Интернет е само условна възможност, 

като се има предвид динамиката и многоаспектността на явлението носещо 

социално –  технически характер, което не би могло да се вмести в която и 

да е известна досега или новосъздадена константна категория. При това 

всяко формулиране на понятието на един или друг етап от историческото 

развитие на Мрежата може да се окаже несъстоятелно или непълно и затова 
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да изисква уточняване и усъвършенстване в съответствие с новите 

достижения  на науката и практиката. С еволюиране на Мрежата, еволюира 

и самото разбиране за нея като понятие и като структура. Нейното развитие 

не отрича едно или друго определение, дадено в предходен етап, а го 

доразвива  като обуславя акцента върху една или друга страна на 

обективната проява на Интернет.  

    Ако се признае 1969г. за година на създаване на Мрежата, то към 

този момент тя може да бъде определена като глобална мрежа, появила се 

в резултат на еволюцията на ARPANET и използваща комуникационния 

протокол TCP/IP .  Естествено, за своето време това определение е напълно 

достатъчно да отрази основната характеристика на Интернет, както е 

естествено и това, че към настоящия момент тази трактовка следва да бъде 

много по-широка. Тя може да включва в себе си бързо р азпространяващата 

се съвкупност от компютърни мрежи, свързващи правителствени, военни, 

образователни и частни институции, а също така и отделни граждани, с 

широк спектър от компютърни услуги, ресурси и информация и в този 

смисъл, Интернет е комплекс от мрежови споразумения и общодостъпни 

инструменти, в който множество компютри, съединени помежду си 

взаимодействат, имайки различни програми и апаратни платформи.  

През последните години като правило под “Интернет” се разбира 

самата мрежа и целият комплекс от ф ункциониращи в нея приложения, 

превръщащи я в икономическа и социална среда на комуникация.  

    Въпросите за терминологията и изобщо за разбирането за 

същносттта на Интернет, довеждат до признаването на факта, че 

исторически, на базата на достъпни техниче ски средства Мрежата се 

оформя като определена техническа политика, актуална за своето време. С 

течение на времето обаче, техническата основа на Интернет придобива 

различни форми, но и добавя безспорно още един елемент –  формирането 

на ново информационно пространство, нова социална среда на обитаване 

на обществото, което изисква разглеждането на неговия генезис като 

социална система образувана от  обединяването на  милиони компютри.  

    Тази двуаспектност на явлението (ако могат така да бъдат 

интерпретирани  посочените две основни форми на проява на Интернет: 

социално- икономическо пространство и техническа система ) се отразява 
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и в научните среди, където Интернет се разглежда на основата на различни 

позиции, поляризирани към  едната или другата от тези фор ми на проява. 

Смятаме, че тези форми  са свързани и взаимообуславящи се,  като между 

тях има причинно –  следствена връзка.  Доминирането на едната или 

другата се предпоставя от целите и насоки на интерпретацията за самото 

явление и научният подход към негов ото изследване.  

   По правило Интернет се определя  като “компютърна мрежа”, но 

както вече имахме възможност да отбележим тази характеристика не 

отразява съвременните тенденции на обединение в мрежи не толкова на 

компютри, но и на други устройства .  

    Другият възприет термин който се използва за обозначаване на 

Интернет е “информационна мрежа”. 28 

Често тя се определя и като “глобална информационна система”, 

която съставлява основа за формиране и развитие на информационното 

общество, като уникална съвкупност от локални, регионални, национални 

и международни компютърни мрежи с универсална технология за обмен на 

информация.   

Струва ни се,  че най - близък до същността на Интернет е термина 

“телекомуникационна мрежа” ( от англ. термин telekommunikations 

network ,  обозначаващ мрежа за предаване на данни) .    

 

2. Структурни особености и администриране на Интернет.  

 

Преди да се опитаме да очертаем основните правни аспекти на 

Интернет е необходимо да разгледаме априори зададените параметри на 

регулация вътре в самата  структура, а така също и за редът по който тя е 

изградена и функционира. 29 Очевидно ,  след преминаването на Мрежата в 

частни ръце нейното развитие и функциониране протича по определени 

правила, създадени от собствениците на отделните мрежи в техен интере с. 

Дали тези правила са създадени и съвместими с националните правни 

                                                 
28 Така я  наричат изследователите в областта на информационното право,  определяйки 

я като мрежа за създаване,  обработка,  пренос ,  съхранение на информационни потоци .  
29 Тук смятаме за  излишно да се спираме върху историята на възникване и развитие на 

Интернет.  
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системи или изключват правно - нормативното регулиране? Възможността 

и способите за формализация на отношенията в мрежата изобщо зависи до 

голяма степен от особеностите на структуриране и зададените  механизми 

за въздействие  върху мрежата.  

    За изясняване на тези особености е необходимо да се обърне 

внимание и на съществуващия ред за управление на глобалната 

телекомуникационна мрежа Интернет и формите на осъществяване на 

контрол върху нейната работа и развитие.  

    В действителност Интернет не е просто мрежа, а структура 

обединяваща обикновени мрежи. Какво е съдържанието на тази структура? 

Отговорът на този въпрос  както вече беше отбелязано се променя с 

времето. Първоначално тя включва всички мрежи, използващи протокола 

ІР. Това са различни ведомствени мрежи, множество регионални мрежи, 

мрежи на учебни звена и такива изградени извън пределите на САЩ. По –  

късно към тях се включват и други не - ІР мрежи, които разработват свои 

методи за включване към мрежата .  Първоначално тези включвания служат 

за предаване само на електронна поща. На съвременния етап обаче ,  

Интернет се състои от повече от десетки хиляди обединени помежду си 

мрежи. Всяка мрежа има свой собствен експлоатационен център ( NOC). 

Основният принцип ,  върху който се обединява  функционирането на тези 

мрежи се отразява в надежността на предаваната информация, посредством 

механизма на автоматично пренасочване на информационните потоци по 

функциониращи канали за връзка.  

    Някои автори в своите изследвания по въпросите на Интернет 

отбелязват, че е безполезно да се разглежда структурата на Мрежата, 

защото на практика тя се оказва не съвсем това, което се описва понякога 

в различни статии и книги. Конкретната структура на мрежата много  

зависи от региона, в който живее конкретния ползвател, от възможностите 

на доставчика, предоставящ услуги в Интернет и т.н.  Може да се 

отбележи, че Интернет има редица големи „възли”, обединени от 

високоскоростни канали за връзка –  в основата си оптични,  кабелни и 

спътникови. Тези „възли”  се състоят от компютри, сървъри, модеми и 

концентратори. От тях мрежата се разгръща и обхваща хиляди 

всевъзможни мрежи в различни градове и учреждения. Всичко това е 
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твърде разпръснато и функционира като едно цяло благод арение на 

специални протоколи ( правила за предаване на данни ) .” 30 

   Т.е съвременните мрежи са построени на многостепенен  принцип .  

За да бъдат свързани два компютъра, се изисква отначало да бъдат 

създадени правила за тяхното взаимодействие, да се опреде ли езика на 

общуване, и както беше отбелязано тези правила се наричат протоколи. За 

работата на мрежата са необходими множество различни протоколи :  

например за управляване  физическата връзка, установяване на връзки по 

мрежата, достъп до различни ресурси и т. н.  

 Архитектурата на мрежовите протоколи TCP/IP ,  на базата на които е 

построена Интернет е предназначена специално за обединени мрежи. 

Мрежата може да се състои от съвършено разнородни национални, 

регионални и специализирани мрежи. Към тези мрежи мога т да се включват 

машини от различен тип. Всяка от тези подмрежи работи в съответствие 

със своите специфични изисквания . Всяка подмрежа може да приема пакет 

информация и да го доставя на посочен (зададен) адрес. Всичко това не 

изисква подмрежата да гаранти ра доставката на пакети чрез определен 

протокол, който да има качеството на посредник при предаването на 

съобщения. Такъв посредник е необходим при обмяната на пакети 

информация между различни подмрежи. Освен това е важно да се 

отбележи, че в Интернет се предават не пълни съобщения, а пакети –  части 

от съобщения. Те се снабдяват с адреси и се разпространяват по различни 

направления, докато не бъдат събрани в едно цяло. Един и същ пакет може 

дублирано да се разпространява по няколко разклонения на мрежата, к оето 

гарантира неговата доставка, даже при прекъсване на някои от тях. 

Многостепенната структура на проектиране цели упростяване и 

подреждане на това голямо множество от протоколи и отношения.           

    Взаимодействието между нивата в тези модели е суб ординарно. 

Всяко ниво може реално да взаимодейства само със съседните му нива (по - 

високо и по –  ниско) и  виртуално –  само с аналогично ниво на другият 

край на линията.  

                                                 
30 Pr isley Rober t  .  I  n ternet :  What  i s  the point  ?  Vir tua l  Projects .  NY. 1999.  P .  23-25     
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Под реално взаимодействие се подразбира непосредствено 

взаимодействие, непосредствено  предаване на информация, например 

пренасяне на данни в оперативната памет от област на една програма, в 

област на друга програма. При непосредственото предаване,  данните 

остават неизменни през цялото време.  

   При виртуалното взаимодействие обаче, предав ането на данни е 

опосредствано. В процеса на предаване данните могат вече по определени, 

по- рано уговорени начини да се видоизменят и това е съществена 

особеност, която влияе на формирането на методите на правно регулиране 

по отношение на Мрежата, тъй кат о обективните изменения настъпват без 

субективна намеса.  

     

 В този смисъл от юридическа гледна точка се проявява  процес на 

мултиплициране на юридически факти, осъществяван на основата на 

програми за трансформация на данни, чиито параметри са предварит елно 

зададени само в началото на системата. Това е предизвикателство за 

правната наука, която свързва конкретни юридически факти с конкретни 

правни отношения. В този смисъл юридическите факти в мрежата са до 

голяма степен абстрактни в контекста на възниква нето  и  изменението 

на правните връзки и отношения, в логически зададената от протоколите 

за връзка  среда .  

  

 Както беше отбелязано Интернет не е саморазвиваща се стихийно 

структура,  което предполага  съществуването на  определен ред на нейното 

управление. На практика мрежата Интернет е планирана и създадена със 

силите и средствата на: Правителството на САЩ; подразделения на 

министерството на отбраната на САЩ (DoD, Department of Defence);  

Национален фонд на науките на САЩ (NSF, National  Sciences Foundation), 

при участието на редица американски университети, а така също и 

американски и транснационални корпорации, произвеждащи компютърна 

техника. Проектирането се осъществява от представители на големи 

институти и университети на САЩ. (MIT –  Massachussets  Institute of 

Tehnology, USC ISI- University of Southern Carolina’s Information Sciences 
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Insti tute ,  университет Беркли, Харвардски, Колумбийски университети), на 

базата на редица от тези проекти се провеждат конструктурски работи.  

    Първоначално те  се осъществяват  от американската търговска 

компания  BBN ( Bolt Beranek and Newman), изпълняваща поръчка на  

DARPA (U.S. Defence Department ’s Advanced Research Projects Agency)- 

Агенция по перспективни проекти на министерството на отбраната на 

САЩ. Разработваната мрежа тогава се нарича ARPANet.   

    През 1969г. тя е обединява четири компютъра, като използването на 

протокола TCP/IP започва едва с неговото въвеждането  през 1983г.  

    За координиране на работата по внедряването на Интернет в други 

държави, в средата на 80 -те г. в САЩ  е създадена Федерална комисия по 

изчислителните мрежи (FNC,Federal Networking Council  ), в която влизат 

18 членове, представляващи NSF ,а така също  американския Департамент 

по енергетика (Department of Energy) и Националните институти по 

здравеопазване (National Insti tutes of Healt).  

    Включването към програмата на представители именно от 

енергетиката и здравеопазването не е случайно. Тези два сектора са с 

висока степен на обществена значимост. Основната цел на Интернет –  

глобализация на световната икономика чрез стандартите на Интернет не 

трябва да създава опасност  или непредвидено въздействие върху  тях, 

защото в противен случай Мрежата би нарушила обществения интерес .   

    FNC оказва влияние на дейността на  IANA и IETF (виж по- долу),а 

по- късно  през 1990г. е  реорганизирана.  По договор с DARPA и 

сътрудничейки в ICANN (от 1998г.), работят големи регионални 

обединения (RIR- Regional Internet  Registries ),  намиращи се в относително 

подчинено на IANA положение. RIR са отговорни за техническото 

обезпечаване на функционирането на мрежата на Интернет в отделни 

региони- за предоставяне на определените от IANA диапазони на IP- 

адреси,  BGP идентификатори за специалните домейни на големите местни 

доставчици и техни обединения* .  

   Три от тях - RIPE, ARIN, APNIC ** -  отговарят съответно за 

европейския, северноамерикански и азиатско –  тихоокеански региони. 

Очаква се създаването на AFRINIC и LACNIC отговарящи за африканските 

и латиноамерикански региони .   
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* Тези обединения, наречени LIR ( Local  Internet  Registries ) формират 

структурата  на всеки от RIR. 

** При това е известно, че APNIC  като пример е създадена при открито 

спонсориране от страна на големи американски и транснационални 

корпорации, заети в сферата на производството на компютърна техника и 

телекомуникационни системи.  

    Техническата стандартизация на работата на Интернет, нейното 

развитие в обществото се осъществява от ISOC ( Internet  SOCiety),  

създадено в началото на 90 -те години. Негови членове  са преди всичко 

корпорации ,  работещи в сферата на производство на компютърна техника 

и обезпечаване на телекомуникационните усл уги, при участието на 

Министерството на отбраната на САЩ ( DoD Defense Information Systems 

Agency) и корпорацията  IEEE .   

    Мрежата се управлява от общество с доброволно членство –  ISOC 

(Internet Siciety). Неговата цел е да способства за глобалния обмен на 

информация. В рамките на ISOC  има няколко обособени групи.  Най - 

важната от тях е –  IAB (Internet   Architecture Board),  която отговаря за 

техническата политика, поддръжка и управление на Интернет, обезпечава 

ръководните и изборни функции и представлява  ISOC в другите 

организации, определя различните видове стандарти и разпределя 

различните ресурси , като например адресното пространство. Интернет 

работи доколкото съществуват стандартни способи за общуване между 

компютрите и приложните програми.  IAB е отговорен за тези стандарти , 

той решава кога един стандарт е необходим и какъв следва да бъде. Друга 

доброволна организация е Оперативният инженерен отдел на Интернет 

(IETF), която отговаря за текущи експлоатационни и технически проблеми.  

    Трябва да отбележим, че още преди създаването на ISOC нейните 

бъдещи основни организатори работят по доказване на ползата от проекта 

за мрежа от мащаба на Интернет, за глобализацията на световната 

икономика и необходимостта от неговата поддръжка от страна на 

Световната търговска организация ( WTO, World Trade Organization  ,  

тогава се нарича още GATT). 

       До 1995г. практически достъпът до Интернет се осъществява чрез 

американската мрежа, изградена от  NSF- NSFNet чрез  американски 
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компании –  доставчици: UUNet, PSI и Sprinrt  Communications като 

последната от тях отговаря за всички международни съединения  

    Създадената през 1998г. в САЩ държавна корпорация ICANN ,  се 

заема със системата на издаване на имената на домейни. Правата на 

администриране на различните  DNS –  зони, както на създаваните , така и 

на вече съществуващите ( обединени от понятието gTLD-genneric Top-

Level Domain names ;  съществуват национални DNS –зони, или ccTLD- 

Country-Coded Top-Level Domain names),се предоставят на големи 

търговски компании. Така например за администрирането на  DNS –  зоните 

“ .com”, “.net” и “.org”, отговаря американската корпорация VeriSign 

    До създаването на ICANN за организационната част от работата 

свързана с  домейни в DNS –  зоните отговарят NSF и наетата от тях 

американска търговска корпорация Network Solutions,Inc (NSI).  

    През 1997г. е обявено, че NSF няма да продължи договора с NSI,  и за 

по- нататъшните функции  ICANN натоварва   ISOC ,    която създава за тази 

цел специален комитет  IAHC (Internet Ad Hoc Committee),   по- късно 

преименуван в IPOC ( Internet Policy Oversight Committee). В него влизат 

представители от указаните структури,  в това число  IAB, IANA и други. 

В работата на  неговите дъщерни структури, активно участие взема 

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).  

      

   Както беше посочено, особеностите на функционирането на мрежата, 

априори изключват правното регулиране от съотве тните национални и 

международни юрисдикции и предполага прилагането на определени 

правила, които се налагат от собствениците на отделните ресурси. При 

такава хипотеза, на правно регулиране следва да подлежат отношенията, 

свързани с използването на инфрастр уктурата на телекомуникациите, 

преминаващи през територията на отделните държави. Отчитайки тези 

особености на мрежата  в своята дейност международните концерни се 

насочват към постигане на максимален икономически ефект, за сметка на 

стесняване кръга на регулация от страна на държавите.  

    Но до каква степен тези особености на Мрежата могат в 

действителност да противостоят на националния суверенитет и 

международно –  правните юрисдикции. Ще се опитаме да дадем отговор на 
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този въпрос, като разгледаме понятието за Интернет и юридическата 

природа на  виртуалното пространство.  

    

 3. Понятие за Интернет 
 

Ако се обобщи посоченото до тук общо формулиране на понятието 

“Интернет”, може да се сведе до два взаимосвързани аспекта, съгласно 

които Мрежата е съвкупност от автоматизирани телекомуникационни 

системи, гарантиращи възможността за предаване, съхраняване и търсене 

на информация от една страна и екстериториално виртуално пространство 

от друга.  

   Смисълът на първият аспект  разкрива технологичната страна 

наявлението: множество взаимосвързани и в същото време независими една 

от друга телекомуникационни линии, които и да не носят винаги мрежови 

характер, притежават способност да предават “мрежова информация” в 

разпределени пакети с помощта на стандартни протоколи TCP/IP.  

    Несъмнено, за юридическата наука по - голям интерес представлява 

определянето на Интернет като “информационно виртуално  

пространство”.  

 

 За разлика от всяка друга социална среда Мрежата не е 

териториално обособена и централизирано управлявана система, което 

позволява тя да бъде разглеждана като качествено ново явление, което 

предлага нови правила и условия за взаимодействие между субектите в 

правното пространство.   

 

 В това си качество, Интернет е катализатор на социално 

преустройство, принуждавайки човечеството да се адаптира към новите 

отношения във времето и пространството.  

В подкрепа на това е и факта, че главното предназначение на 

Интернет е връзката между хората, а не между присъединените помежду си 

компютри.  
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    В този смисъл Мрежата обединява разнообразни обществени 

отношения в единна социално –  техническа система, създадена в процеса 

на развитие на глобалната компютърна мрежа и предназначена за 

осъществяване на масова информация и комуникация.      

    Като техническа система за обмен на информация Интернет 

притежава редица признаци .   

 Като технологична система, осигуряваща  обмена на информация 

между компютърни устройства, Интернет представлява разновидност на 

телекомуникационните мрежи.  Но Интернет се различава коренно от 

традиционните телекомуникационни услуги. Мрежата работи 

едновременно като механизъм за публикуване и като средство за 

комуникация. Във  всеки момент получателя може да стане доставчик на 

информация, която той инициира, или чрез”препращане” на информация 

към трета страна. Преминаването от “режим на публикуване”, към “режим 

на частна комуникация” –  два режима, които традиционно се управляват 

от съвсем различни правни режими, е едно от основните предизвикателства 

на регулирането на Интернет.  

   Интернет представлява глобална информационна структура, 

международна технологична система  за общо ползване, предназначена за 

обмен на сведения за обкръжаващия свят, неговите обекти, процеси и 

явления, обективирани във форма, позволяваща да се проведе тяхната 

непосредствена обработка с помощта на спомагателни технически 

средства. При това под спомагателни технически средства се разбира не 

само компютри, но и други програмируеми устройства, способни да 

получават данни и да ги преобразуват във форма, достъпна за 

непосредствено възприятие от човека ( например мобилни телефони, Web-

TV и т.н.) С други думи, като техническа система Интернет представлява 

телекомуникационна мрежа за общо ползване.  

    Според съществуващо мнение на компютърни специалисти, мрежата 

представлява глобално логически, а не географски организирано  

пространство, където всеки опит да се ограничи разпространението на 

информацията или достъпът до нея от определена географска точка е 

неизпълним ( има се предвид способността за пренасочване на пакетите 

информация). Такова разсъждение би било правилно, ако Мрежата се 
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разглежда от техническа гледна точка. Ако се разглежда като определено 

социално –  икономическо пространство, защитено от законите на логиката, 

то съществува вероятност за неговото ограничаване спрямо определен к ръг  

лица.  

    Интернет безспорно е информационно пространство. Това 

определение позволява да се прояви такава характеристика на Интернет 

като встъпването му в качеството на базирана на действията на 

компютърните програми форма ( от гледна точка на физичес ките 

характеристики на средата) на съществуване на информацията –  

“информационно пространство”. Това информационно пространство е 

среда за обитаване на субектите на обществото, проявяваща се от правна 

гледна точка като съвкупност от обществени отношения.  

    В такъв смисъл следва да се внесе уточнението, че правните 

отношения и изобщо обществените отношения   осъществявани в 

Мрежата се пораждат не от Интернет , като компютърна мрежа, а от 

обектите в нея, които по един или друг начин са свързани с тази мреж а. 

Тези обекти в голямата си част  не са новосъздадени, но съществуването 

им във виртуалната, логическа среда на Интернет е качествено различно.  

Това ново качество от своя страна е източник на спецификата на тези 

отношения във виртуалната среда, което и ха рактеризира социалната 

страна на Интернет като явление, обуславящо възникването и развитието 

на социални връзки.  

    В зависимост от това върху коя от страните на обективна проява на 

Мрежата се поставя акцента, Интернет може да бъде характеризирана като 

съвкупност от имущество от техническа гледна точка и като среда за 

реализиране на общесдтвени отношения от гледна точка на правното 

регулиране.   

В този аспект двете форми на проява на Интернет  трябва да се 

разглеждат като взаимно допълващи се, като се отч ита функционалния 

характер на информацията от една страна и информационната 

инфраструктура от друга. Т.е. спецификата на Интернет се състои в 

нейната дуалистична природа, която не е характерна за никое друго 

обективно явление.  
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    Ако приемем подхода, основаващ се  на признаването на 

двойствената същност на Мрежата, то на първо място Интернет може да се 

определи като екстериториално информационно пространство, 

“разпределено” между собствениците ( владелците) на информационните 

ресурси разположени в него, т .е.  виртуално множество от саморегулиращи 

се социални системи и на второ –  в технически смисъл Интернет е 

съвкупност от телекомуникационни мрежи,  разположени на територията и 

под юрисдикцията на конкретна държава и  в собственост на определени 

субекти, държавата или частни лица, които мрежи са свързани по 

определен начин помежду си за целите на предаваната по тях информация.  

 

 4. Правна природа на Мрежата 

   
    За изясняване на правната природа на Интернет е необходимо да се 

разгледат въпросите, дали дадената мрежа е обект на правото ( по –  точно 

на правни отношения), субект на тези отношения, или представлява 

съвкупност от обществени отношения.  Ако  се предположи, че по своята 

гражданско –  правна природа Интернет е съвкупност от обществени 

отношения,  то следва тя да притежава признаците на обект или субект на 

правни отношения  

    В качеството на обект на гражданското право Интернет може да се 

разглежда като технически комплекс, отделни вещи, които са в собственост 

на голям брой хора. Но по своята природа Интернет като цяло ( като 

съвкупност от мрежи) не може да бъде предаден от един субект на 

обществени отношения на друг. Определянето на битността на Интернет в 

собственост на който и да е едноличен собственик не представлява реална 

възможност. 31 
 

                                                 
31 По принцип в  САЩ  известно  време просъществува  компания с  името  “Интернет”,  

която  се  занимава с  консултантски услуги в  Мрежата,  но  тя не  е  имала никакво 

отношение към нейното управление.  Не се  явяват собственици на  Интернет нито  

федералното Правителство на САЩ, което прекр атява субсидирането на магистралните  

мрежи на  територията на  САЩ, нито  Министерството на отбраната,  владеещо 

собствена ,  засекретена  информационно –  компютърна мрежа.  Споровете по повод на  

това,  кой има право  да  разпределя адресното пространство  на  Интернет  все  още 

продължават.  Както вече беше посочено към настоящия момент с това се  занимава  

корпорацията ICANN по договор с Министерството на търговията на  САЩ.  
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    На пръв поглед може да се направи извод за това, че Интернет не 

притежава имуществена обособеност, тъй като няма и не може да има 

строго определен собственик, отсъства организационно единство, тъй като 

е трудно да се говори за Мрежата като за обособена орга низация и в този 

смисъл не може да бъде обект на правни отношения. В подкрепа на това 

виждане може да бъде приведено  решението на Върховния съд на САЩ от 

11 юни 1996г.,  анулиращо Communication Decency Act –  един от първите 

сериозни актове, посветени на правното регулиране на съдържанието на 

информацията в мрежата. В този съдебен акт е дадено едно от първите в 

цивилистичната наука определения за Интернет.  Текстът гласи, че 

Интернет е  “глобално обединение на компютърни мрежи и информационни 

ресурси, които нямат строго определен собственик и служат за 

интерактивно съединяване на физически и юридически лица”.   

Действително днес трудно може да си представим, че цялото оборудване,  

поддържащо функционирането на Интернет, може да бъде концентрирано 

в ръцете на един собственик въпреки, че  юридическо препятствие за това 

няма.  

В дадения случай обаче, протича подмяна на икономически и 

фактически категории с юридически такива.  

    Представената по –  горе структура на Интернет говори, че тя е 

построена по федерален проект на САЩ комерсиална организация, която 

има свое обособено имущество. Това са различни технически съоръжения, 

телекомуникационни, спътникови канали, т. е . структурни единици, 

обединени на организационен и функционален принцип от един център  - 

Федералното правителство на САЩ и други неправителствени структури и 

частни субекти. Освен това друга характерна особеност е , че голяма част 

от ифраструктурата  на Интернет в повечето държави е концентрирана в 

собственост на компании монополисти като  ”Франс тел еком” във Франция; 

“Буиг- телеком” владеят цялата инфраструктура на телефонните връзки в 

страната, във Великобритания “Бритиш –  телеком “ притежава мощности, 

осигуряващи пропускане на около 70 % от международния трафик .  

    В дадения случай става дума не  за признаване на възникването в 

гражданското право на нов обект, а за потенциалната възможност за 
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наличие у Интернет, като разновидност на имуществен комплекс,  

признаци на обект на правото.  

    В този смисъл, се налага извода, че Интернет не е нов обект на 

правото, който може да се постави наравно, с института на изключителните 

права или правото на собственост например. Но това не изключва 

възможността в бъдеще да се формират по –  рано неизвестни   фактори от 

обществения живот, които благодарение на развитието на Интернет да 

изискват специална регламентация в рамките на отделен отрасъл на 

регулиране.  

    Интернет представлява съвкупност от оборудване, използвано на 

основание договорни отношения  между обществото на ползвателите и 

доставчиците  на връзки. Това от своя страна позволява да бъде разгледан 

въпросът за наличието у това общество на признаците на субект на правни 

отношения (но не и на Интернет като компютърна мрежа).  

    Достатъчно спорно с оглед правната концепция за Интернет би било 

да се възприеме, че електронната мрежа може да встъпи като субект на 

правото, тъй като институциите  в Интернет се намират на етап на своето 

формиране и тяхната правна природа е достатъчно неопределена. Освен 

това субектът на правото трябва да притежава редица съществени признаци 

( например правосубектност),  които електронната мрежа не притежава. 

Трудно би било да се характеризира Интернет и като юридическо лице, тъй 

като мрежата не притежава признаци, характер изиращи тази правна 

категория,  благодарение на която се осъществява персонификация на 

имуществото. В този смисъл Интернет не притежава организационно 

единство, не се инкорпорира в нито една страна по света и не е създаден 

като международна органиция. Интернет няма собствено обособено 

имущество, тъй като материалните и информационни ресурси в нея са в 

собственост на различни субекти ( мрежите за връзка –  на 

телекомуникационните компании, компютрите, осъществяващи 

съединяването с мрежата –  на доставчиците, компютрите на ползвателите, 

апаратно и програмно оборудване на магистралните мрежи –  на 

собствениците на тези мрежи и т. н.).   

    Следователно, Интернет не може еднозначно да бъде възприета нито 

като обект, нито като субект на правни отношения. На съвремен ния етап 
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от своето развитие Мрежата встъпва като обект на правно въздействие 

опосредствано, като съвкупност от имущество и информационна среда, в 

която се формират, развиват и реализират голямо число обществени 

отношения.  

    В този смисъл самата мрежа Интернет не може да бъде определена 

като съвкупност от обществени отношения, защото тези отношения, 

различни по своя характер са предмет на правно регулиране, както 

обектите и субектите на тези отношения. Естествено правното регулиране 

на Мрежата се опосредства от регулирането на правните отношения в 

Мрежата, от една страна и техническата система, от друга,  но от това не 

следва, че може да се идентифицира с тях.  

     От гледна точка на разбирането за правната природа на Интернет, 

позволява тя да бъде разглеждана като техническа система, но отчитане 

социалния аспект на даденото явление, а обществените отношения, 

възникващи в процеса на функциониране на дадената мрежа, в качеството 

на предмет на правно регулиране от съществуващите норми на правото.  

    Като съвкупност от обществени отношения, включващи конкретно 

поведение на субектите, насочено към едно или друго благо, може да бъде 

определено създаденото с помощта на техническите елементи , структурни 

единици и протоколи за връзка  мрежово пространство,  или т.  нар. 

“виртуално пространство”.   

    От тази гледна точка синтезираното понятие за Интернет често 

се  свежда  и до определянето му като “виртуално пространство”, 

характеризиращо се със специфичен способ за възникване на правни 

отношения, както и със специфичен способ за реализация на права и 

задължения, свързано с големите възможности за извършване на 

юридически релевантни действия. Съществуването на това 

пространство е обусловено от постоянното и взаимосвързано 

функциониране на множество телекомуникационни системи.   

   Може би то не съвсем точно отразява правната същност на Интернет,  

но дава възможност тя да се разглежда от общонаучни позиции, което за 

самото право е важен момент.  Поради това , за  да бъде формулирано 

общото понятие за Интернет е уместно да се разгледат основните 

характеристики на това пространство, като среда за обективизиране на 
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правни отношения посредством информационно –  комуникационните 

технологии.  

 

§ 2. Понятие , основни черти и форми на проява на виртуалното 
пространство.   

 

1. Терминологични бележки 

 
    Както беше отбелязано, като съвкупност от обществени отношения 

Интернет се свързва често с понятието “информационно пространство”.  

Характеризирайки Интернет като информационно пространство, отделни 

изследователи говорят за него като за особена сфера на обитаване на 

обществото или съвкупност от обществени отношения, осъществявани във 

виртуална среда.  

    В литературата се използват различни термини в контекста на 

обозначаване на това пространство. Среща се термина “единно 

информационно виртуално пространство,” “киберпространство”, в което 

протичат глобални процеси на социална комуникация. Във връзка с това 

многообразие е необходимо да се  разгледат  категориите  “виртуалност” ,  

“виртуална среда”, “киберпространство” и да бъдат  съпоставени с 

процесите и отношенията, които протичат в глобалната 

телекомуникационна мрежа Интернет.  

    Понятието “виртуалност” получава широка употреба през 

последните години във връзка с разпространението на компютърните 

технологии. Този термин нерядко се употребява в средствата за масова 

информация, научни статии и т. н. Появяват се и взаимосвързани с тях 

словосъчетания като “виртуално общество”, “виртуален офис” и т.н.   

В своето научно изследване 32,  проф. В. Кискинов отделя особено 

внимание на “виртуалната реалност”, разглеждайки я като идеална и 

глобална среда, притежаваща редица свойства , отличаващи я от реалната 

                                                 
32 Кискинов,  В.  Правна система.Онтология и методология,  Част І ,  2006 ,  С.  227 -231  
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действителност,  чиито граници се определят от комуникационните 

качества на Интернет .    

    Сложността на явлението предизвиква различни гледни точки към 

проблема “виртуалност” или “виртуална реалност”, които могат да бъдат 

отделени в три групи.  

    Към първата група могат да се отнесат разбирането за термина 

виртуалност като синоним  на  потенциална възможност ,  в отрицателен 

смисъл на илюзорност, близко до буквалното значение на латинската дума 

“virtualis”, т.е възможен. В речниците се срещат две значения на понятието 

“виртуален”: 1) възможен, който може или трябва да се прояви при 

определени условия; 2)условен, привиден;  

   Като термин “виртуалност” отдавна се използва и във физиката за 

обозначаване на мнимост, вероятност на съществуване на частици, 

експериментално доказателство, наличието на което в реалния свят е 

невъзможно.  

    Към втората група се отнася виртуалността от гледна точка на 

възприемането му като термин, синоним на термините “ електронен “ и  

“компютърен”. В този смисъл се говори за виртуална библиотека, музей и 

други аналози, предоставящи информация в електронен вид по каналите за 

връзка ( мрежата Интернет ,  локални връзки и т.н.)  

 Към третата група се отнася подхода към виртуалността, като към 

съвкупност от програмно –  технически средства имитиращи 

пространството и поведението на субектите в него , създаващи у човека 

илюзия за местонахождение в моделирано от компютъра пространство. Или 

с други думи в тази хипотеза под виртуалност се разбира тримерно, 

компютърно генерирано  имитационно обкръжение, предявявано на 

ползвателите в реално време на тяхното поведение.  

    Очевидно е,  че понятието “виртуално пространство” обозначава 

сложно явление, създадено от световната компютърна мрежа за предаване 

на електронни съобщения, доставяни и отправяни чрез инфраструктурата 

на телекомуникациите .33  

                                                 
33 Higgins,  J .  Net  Profi t  –  How to  Use  the  Internet  to  Improve Your  Business .P .21.  
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    Според друг автор, виртуалното пр остранство е създадено от 

компютърната система обозначение на целия диапазон от информационни 

ресурси, достъпни чрез компютърната мрежа. 34 
 

    Многобройните и взаимозаменяеми термини показват сложността и 

многостранността на самото понятие, както и на явле нието, чието 

съдържание носят. Въпреки многобройността си обаче самите термини 

очертават по идентичен начин основните характеристики на явлението 

Интернет като съвкупност от технически средства, осигуряващи 

възможността за нов, качествено различен начин на  социално битуване на 

обществото, опосредствано от високотехнологична среда.  

   Другия термин, с който често се отъждествява Интернет е 

“киберпространство”.  В страни с високо равнище на развитие на  

компютърните технологии, при разглеждане на теоретичните  въпроси, 

отнасящи се до функционирането на Интернет се използват различни думи 

и словосъчетания с приставката “кибер -“ ( cyberlaw, cybernorm, law of 

cyberspace).35  

   Официално определение за киберпространство е дадено от 

Върховния съд на САЩ. То е определено като  “Уникален носител ,  

известен на неговите ползватели като киберпространство, който не се 

намира на определена територия, но е достъпен от всеки във всяка точка 

по света, чрез Интернет” 36     В посоченият източник авторът създава 

цялостна концептуална теория, която той нарича “Теория на 

интернационалните пространства“. Такива пространства сега са 

Антарктика, Космосът и открито море.  Авторът предлага 

                                                 
34 Post ,  D.  G.  Anarchy,Sta te ,  and  the  Internet :  An Eassay on Law-Making in 

Cyberspace .P .14   
35 Терминът “киберпространство” е  въведен от Уилям Гибсън,  който в своя роман “ 

Neuromancer”  (1984г.)  обозначава с тази дума “ светът на  компютрите  и обществото ,  

което се образува  около тях”.  Действието на романа се развива в  бъдещето,  когато  

хората намират способ за включване на компютрите непосредствено към своята нервна  

система и да  пътешестват във вир туалния свят,  на  практика  откъснат от действителния,  

физически свят.  В свое интервю през 1994г.  по  повод излизането  на романа “Виртуален 

свят” ,  Гибсън определя “киберпространството” като метафора,  която визуализира  

всичко,  което в нашия живот е свързано с  цифровите технологии и на първо място с  

Интернет.  С други думи,  виртуалния свят съществува извън географсдкото  

пространство,  а  термина “киберпространство” позволява  да се говори за него така,  като  

за някаква територия.  
36 Darre l  Menthe,Yurisd ict ion  In  Cyberspace  :A Theory o f Internat ional  Spaces  4  

.Mich.Tel .Tech.L.Rev.3  (Apr il  23,1998)   ht tp :  

/ /www. law.umich.edu/mttl r /vo l four /menthe .html .  
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киберпространството да бъде разглеждано като четвъртото  

интернационално пространство, върху което не се разпространява 

държавния суверенитет.    

    Такава постановка на въпроса не може да бъде основа за построяване 

на единна теоретична концепция за киберпространството и най - малкото за 

определяне правилата на юрисдикцията, които следва да се прилагат към 

съответните обществени отношения.  

    Използването на понятието “киберпространство” е не съвсем  удачно 

с отчитане на неговата широка трактовка. Ако вземем предвид разбирането 

за кибернетиката (от гр. –  изкуство за управлението) като  

наука за управлението, връзките и преработка на информацията, Интер нет 

следва да се разглежда като абстрактна киберсистема, независима от 

материалната природа. В такъв смисъл указаният термин не отразява нито 

формата на предаваната информация, нито предаващите я субекти.  

    В практиката се възприема, че виртуално простра нство не може да 

съществува без Интернет и често тези понятия се използват еднозначно, но 

виртуално или киберпространство може да бъде създадено от друга 

глобална мрежа, носеща различно име.  

Поради своята  популярност и затова, че етимологично той отразяв а 

близко признаците на изследваното явление, ще използваме термина 

“виртуално пространство”, което се формализира чрез съвкупността от 

обществени отношения, осъществявани в среда, създадена от множество 

свързани телекомуникационни мрежи.    

    

  2. Функционални особености на виртуалното пространство. 
 

    Кои са особеностите на функционирането на световното 

информационно пространство. Както вече беше отбелязано то се състои от 

от многочислени отделни мрежи, в частност регионални компютърни 

мрежи, връзки и разпръснати по цял свят уеб - сървъри( съвкупност от 

технически средства, позволяващи да се помества информация) и 

посредници ( оператори, лица , оказващи услуги) .37  
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    Затова ,  често Интернет се нарича  инфраструктура за информация ( 

най- вече в информационното право),  в която определено число 

посредници осигурява услуги по изпращане ,  доставка, маршрутизация и 

получаване на информация за собствени цели. Това са преди всичко лица, 

предоставящи услуги в Интернет и оператори на достъп към Мрежата. 

Мрежовите протоколи, установени от операторите и протоколите, 

приложими  между самите мрежи играят ключова роля в регулирането на 

информационното пространство.  

    Предвид структурата и начина на функциониране на Мрежата,които 

бяха разгледани по –  горе  могат да бъдат обобщени  особеностите на 

Интернет  и в частност на виртуалното пространство, както и разликата 

между него като явление и  реалните комуникации.  

1.  Най- характерната особеност на това ново пространство е 

обстоятелството , че то няма географски и геополитически 

граници.    

Интернет не е многотериториален, а  има всеобщ и глобален 

характер.38 
 

    Традиционите териториални граници ограничават определени зони, 

където се прилага система от разнообразни юридически, етични и други 

норми, които въздействат  върху обществените отношения. Развитието на 

Интернет прави общодостъпни комуникациите, поставяйки под въпрос 

строгото прилагане на законите в рамките на физическите и географски 

граници.Това позволява да се направи извода, че транснационалния 

характер на информационното пространство трудно може бъде 

приспособен към националните географски граници, влияещи например на 

компетентността на съда.  

 Световната мрежа разрушава връзките между географските места ( 

физическо местонахождние) и в резултат на това оказва влияние върху:  

-  способността на националните органи на власт да въздействат на 

поведението на субектите в мрежата;  

-  резултатите от въздействието онлайн –  поведението на субектите ;  
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-  законността на предприетите от националните органи мерки за защита 

на законните права и интереси на субектите;  

-  възможността да се определи режима от нормативни правила, който 

трябва да бъде приложим в един или друг случай.  

    Новите правила, които нямат отношение към доктрината, свързана с 

понятието териториална компетентност се появяват в различните държави, 

за да регулират цялата гама от нови явления, за които няма очевиден 

еквивалент в друг освен виртуалния свят, без обаче да доведат до нейното 

изключване. Тези правила трябва да изпълняват ролята на право, 

определяйки правосубектността,решавайки въпросите за собствеността, а 

така също и конфликти,активно привличайки вниманието към широко 

обсъждане на тези фундаментални ценности, които е необходимо да бъдат 

защитавани.39  

С оглед на това е важно да се отбележи ролята на Международното 

частно право за определяне на границите на териториална компетентност 

на  нормативните актове, както и решаването на споровете относ но това 

кой е приложимия закон.  

   2.  Следващата особеност на виртуалното пространство това е 

анонимността.  

    Ползвателите на Интернет могат да не посочват своето физическо 

или юридическо име, а да се ползват от псевдоними ( nickname) или или 

въобще да действат анонимно.  

Дадената характеристика подменя традиционното разбиране за 

прилагане и развитие на правото и е един от най –  съществените фактори ,  

определящи регулирането в Мрежата. Интернет позволява на субектите да 

остават анонимни, както и да бъдат абсолютно мобилни. Субектите на 

интернет отношенията могат да осъществяват своята информационно - 

правна дейност от всяка точка на света, изпращайки или получавайки 

правна или друга информация. При това източникът за произхода на 

съобщението може да бъде скрит.  
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Потребителят на Мрежата може да има псевдоним или пък 

електронна идентификация на личността, различна от неговата реална 

идентификация.  

Това дава възможност за заобикаляне на закона ( регистриране на 

сайт в офшорни зони за избягване на данъци), за да  избягва законова 

отговорност. Това особено се проявява в нарушенията на авторското право, 

воденето на информационни войни и  позволява да се избира 

юрисдикционната компетентност с оглед по - благоприятни норми, т.  е. да 

се подчиняват на по - изгодни правила  и режим на контрол.  

Според Д.Пост: “Интернет позволява относително леко да се 

преминава от една юрисдикционна компетенция на една държава към друга 

или излизайки от полето на един регулатор към друг, създавайки свободен 

пазар на нормативни режими” 40 
 

    Изложената характеристика може да се сведе до това, че виртуалното 

пространство е в известна степен абстрактно явление, доколкото субектите 

на  отношенията в мрежата имат възможност да избегнат  контрола.  

    По такъв начин ползвателите на мрежата могат да  заобиколят режима 

на определен закон, за да може например правонарушението, което 

извършват да не се прояви, избягвайки предвидените изисквания от страна 

на която и да е държава, установила юридическа отговорност за подобни 

противоправни деяния.   Субектите на тези нарушения се стараят 

обикновено да се “разполагат” извън нормативната компетентност на 

такива държави.  

   3.  Виртуалното пространство допуска йерархия и структурни зони 

в мрежата.  

    Интернет представлява пространствена структура, включваща 

йерархия от различни участници: фирми, организации, регистратори на 

домейни, множество посредници (оператори на системи, удостоверителни 

органи и др.). Всички те осигуряват възможността за достъп към мрежовите 

протоколи и уеб сървърите на крайните ползватели . Мрежата е разделена 

и на ”зони”, посредством  които нейната архитектура позволява или 

забранява на субектите достъпа до  
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някои стоки или услуги или способства/ не способства за тяхното 

разпространение. 41  

    Отбелязаните структурни черти на  информационн ото пространство 

са съществени за разработването и развитието на бъдещото интернет 

законодателство. В действителност функционалната структура и 

архитектура на Интернет обяснява проявата на “полицентрично” или 

децентрализирано право.  

    Във връзка с това Д. Пост смята, че е необходимо да бъде взет под 

внимание този съществен принцип на построяване на дадената система, ако 

искаме да разберем по какъв начин се установяват юридическите правила 

в нея.  Очевидно е,че следва да се прави разлика между Интернет кат о цяло 

и различните мрежи, от които се състои, тъй като  взаимодействието между 

съставящите го мрежи е важно и съществено влияе на ефективността на 

нормативните  концепции. 42  

     

 4.Информационното пространство предполага нарастващо 

взаимодействие, интерактивност и динамизъм на явленията в мрежата .    

     

 Интерактивният диалогов характер на мрежата и динамиката на 

комуникацията  във виртуалното пространство съществено влияят на 

начина на възникване , изменение  и прекратяване на цялата съвкупност от 

отношения в мрежата.  

    Използването на интерактивните диалогови електронни документи 

например, се основава на други принципи, различни от тези при книжните. 

Тези документи са лишени от определени качества в пространствено - 

времеви смисъл, които характеризират хартиения  

документ. Високата скорост на електронни я обмен, постоянното 

обновяване на информацията и интересът към интерактивността водят до 

широко използване на новите способи за комуникация, но и предизвикват 

нови въпроси. Мигновеността на информационния обмен, решаването на 
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правните конфликти и възстановяването на нарушени права ще бъдат може 

би по- важни, отколкото определяне на намеренията,  които са послужили 

като основание за възникване направа и задължения.  

Това се свързва с въпросите за доказване на фактите, имащи 

юридическо значение, както и с фиксацията на самите юридически факти. 43  

    Природата и характерът на правните и други отношения 

осъществявани  във виртуалното пространство съществено  влияят на 

развитието на правното регулиране. Например нарастващият динамизъм на 

комуникациите води до необходимостта в бъдеще субектите на 

отношенията да изработват нови средства за решаване на конфликти. Също 

така  законодателните действия е необходимо да бъдат насочени към това 

субектите на информационното пространство да имат възможност да 

сключват и изпълняват договори, а така също и да регулират всички  

спорове.  

    Освен посочените особености, виртуалното пространство се 

характеризира и с такава черта като наличие на  свободни електронни 

връзки като нов способ на осъществяване на комуникацията.  

    Смята се ,че един от характерните елементи на средата  е 

електронния договор, който представлява хипертекстови цифров документ, 

установяващ съгласието между два или повече субекти на интернет 

отношението  по съществените условия на сделката.  

Електронния договор  съединява страните, а в случай на необходимост  

с трети лица и други източници на информация с такъв способ и при такива 

условия, които са невъзможни при хартиения носител .44 Тази позиция на Д. 

Пост  е спорна, защото в нея се твърди, че Мрежата и договоръ т в нея 

изпълнява повече от класическите функции, състоящи се в определяне на 

правата, задълженията и условията за изпълнение на договора, което 

очевидно не е така.  
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Виртуалното пространство на Интернет има техническа и социално –  

информационна страна. От тази позиция може да се говори, за включване 

в понятието “виртуално пространство” и на тези отношения, които 

възникват по повод на техническите обекти. Смята се, че те (техническите 

елементи) носят служебен, зависим характер по отношение на 

информационните такива.   

   

3.Виртуално пространство и правно регулиране. 
 

    Хипервръзките, високата скорост на комуникацията, отмяна на 

разстоянията, способността за пренасочване на информационни пакети са 

част от посочените особености на виртуалното пространство, които в 

качеството на базови и ключови параметри влияят на концепцията за 

правното регулиране на това  пространство.  

    Според някои автори възприемането на децентрализирано решение 

би могло да бъде най - логичния и ефективен способ за регули ране на 

виртуалното простронство. Във връзка с това дори те говорят за 

“децентрализирано право” .45 
 Това от своя страна предполага изследване на 

целите и основанията за разработване на възможните модели на 

регулиране, приложими към мрежата, а така също и фундаменталните 

ценности и обществена воля, отразени в създаваните закони.          

    Проблемът включва различни аспекти.  

 Правилото за поведение произтичащо от реалното пространство, 

установявано във виртуалното пространство, не винаги има за  източник 

акт, контролиран от органите на държавна власт.  Това правило може да 

се установи вътре в определена група субекти на интернет отношенията. 

Тогава как тази дейност ще бъде съотносима с предписанията, установени 

с различнинормативни актове?  Действително това позволява да се 

обоснове съществуването на децентрализирана система на управление, 

където фундаменталната цел на закона се състои в това, най - ефективно и 

пълно да се отчете индивидуалния избор на голяма част от  субектите.  
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 Друг аспект на тази проблематика е се състои в това, че за голяма 

част от правните отношения в Мрежата е характерна висока степен на 

диспозитивност и саморегулация. Приоритетно значение в тази сфера имат 

законите на пазара и конкуренцията, свързани с динамиката на търсене  и 

предлагане  на различни стоки, услуги, работа и т.  н.  Съвместно с това 

съществуват други сфери и видове дейности, които са по - детайлно 

регулирани ( отношенията в публичната сфера).  

    Взаимодействието на отношенията в информационното пространство 

включва елемент на  съгласие. Това може да бъде потвърдено от две 

обстоятелства. На първо място правейки съзнателен избор в Интернет и 

ползвайки правото на изход от мрежата, ползвателите сами играят 

определяща роля във формиране на правила на поведение, които имат 

място в това пространство и се прилагат при тези условия.  

    В този смисъл  децентрализацията  на процесите в Интернет 

предпоставят  решаването на  проблемите, свързани с правното 

регулиране със специфичен способ, различен от класическия 

законодателен път, установявайки действени норми на поведение и 

съчетавайки регулацията посредством норми на правото със 

саморегулацията на субектите.   

 Дейността в Мрежата трябва да се опира на гъвкава и логически 

свързана юридическа среда, която се установява на национално равнище ,а 

в случай на необходимост от нормативни актове, изработени от 

международното общество.  

     В такъв смисъл развитието на Интернет поставя пред правната наука 

необходимост от формиране на съответстващ правен механизъм, който да 

регулира обществените отношения, възникващи и реализиращи се в,  и 

посредством Интернет.   
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ГЛАВА ТРЕТА 

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).46 

 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.)47 

 Безспорно е твърдението, което се среща в научната литература, посветена 

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

юридическа сила”.48 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.” 49 

 

§ 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.  

 

1. Юридическата сила като свойство на източниците на правото означава  

правна задължителност.  

 От тази гледна точка синоним на юридическата сила е терминът 

„валидност”. 

                                                 
46 Бержел, Ж.Л. Обща теория на правото, Благоевград, 1993, с.65; 
47 New Heaven, Jale Univesity Press,с. 38 и 81 – цит. по Ж.Бержел, цит. съч., с.66; 

 
48 Ташев, Р., Новите източници на българското право, С. 1996, с.15; 
49 Пак там, с.16; 
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 „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”.50 

 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.  

 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.  

                                                 
50 Пак там, с.20; 
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§ 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.51 

 

1. 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”.52 

 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 

конституиращата власт; законът – от законодателната власт, и регламентът – от 

изпълнителната власт.53 

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

френска, белгийска и испанска национална система на източниците. Успоредно с 

                                                 
51 Бержел, Ж.Л. Цит. съч., с.68; 
52 Пак там, с.69; 
53 Traite de droit civil, 4 edition; Jacques Chestin, Cilles Goubeaux, Librairie Generate de Droit et de 

jeurisprudence,1994,с.208; 
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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.”54 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. 

 

2. 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 

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.  

                                                 
54 Бержел, Ж. Цит. съч., с.69-70; 
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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 

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 
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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. 

 

а) 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.55 

                                                 
55 Пак там, с.131; 
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 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).  

 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. 
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 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.  

 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.  

 

б) Действие на правните нормативни актове.  
 

 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 
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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”.56 

 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.” 

                                                 
56 Пак там, с.144; 
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 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.”57  

 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. 

 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.” 58  

 Съществуват най – общо два варианта на обратнодействие на правните 

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. 

 

 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).  

                                                 
57 Пак там; 
58 Фаденхехт, Й., Българско гражданско право. Обща част, С. 1929, с.137; 
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 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.” 59 

 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 

наредбите на местните органи на държавна власт  и самоуправление, действат 

единствено на територията на съответната община.  

 

 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 на законите 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 държа ва. 

                                                 
59 Traite de droit civil,с.334; 
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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.  

 

3. 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 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, 
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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.60 

 В САЩ принципът stare decisis се  прилага доста предпазливо, бихме 

казали гъвкаво. 

 

4. 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. 

а) 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”.61 

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 

                                                 
60 Бержел, Ж.Л. Цит. съч., с.161; 
61 Traite de droit civil, с.443-444; 
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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 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. 

б) 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.  
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 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 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.”62 

 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 

                                                 
62 Ташев, Р. Цит.съч., с.57 и сл.; 
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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.63 

 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”64 

 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 ЕО 65„ 

 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 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.  

 

 

ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО  

 

 

                                                 
63 Цакер, Кр., Европейско право, С.,1998г., с.67 и сл.; 
64 Пак там, с.69; 
65 Пак там, с.70; 
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ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

Източници на право във виртуалното пространство. 

 

 Предварителни бележки  
  

 Консервативните представители на правната наука смятат, че в 

инфраструктурата на социалното регулиране на Интернет правно –  

нормативните механизми имат съвсем незначително място. От тази гледна 

точка в Интернет няма право и затова всички действия, изв ършени в 

Мрежата следва да бъдат контролирани от гледна точка на тяхното 

съответствие с вече съществуващите норми. Но тези автори  подхождат към 

информационното пространство,проектирайки върху него 

характеристиките на тази реалност, която в най - тесен смисъл е свързана 

със свойствата  на “физическият “ свят. Този подход ще се окаже 

несъстоятелен, ако не се вземат предвид системите за самоуправление, 

които вече функционират в Интернет. На тези системи в бъдеще, може би, 

държавите ще делегират пълномощия по р егулиране на част от правните 

отношения в рамките на Мрежата, доколкото тези системи добре оценяват 

Източници на МП, 
съдържащи се в 
международните 
договори 

Източници на 
правото на 
Общността 
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същността на явленията и са не по - малко заинтересовани от успешния 

резултат.  

    И все пак, появата на нова област на правно регулиране  - виртуално 

пространство, създадено от Интернет не означава, че правото на реалния 

свят е несъвместимо с нея. Но е невъзможно правото на реалния свят да 

бъде пренесено изцяло във виртуалния, както и не трябва да бъде пренесена  

логиката и свободата на виртуалния свят в реалния.  

Според Д. Пост и Д . Джонсън, доколкото Мрежата представлява 

логически, а не географски организирано пространство, опитите за контрол 

произтичащ от определена географска точка е неизпълнимо. 66  

 В този смисъл виртуалното пространство поставя под съмнение  

връзката между правото и географските граници. Традиционното право е 

териториално право. То винаги се оказва по един или друг начин свързано 

с определена територия. Традиционните принципи и прав ила, относящи се 

до юрисдикцията, непосредствено зависят от географската локализация на 

юридическите факти. И когато в рамките на  международното частно право 

се говори за колизионни норми (указващи правото на коя държава подлежи 

на прилагане в един или др уг случай), то това само потвърждава общия 

принцип, че правото действа само в определени граници по отношение на 

субектите, съществена характеристика на които е тяхното географско 

местоположение (това може да бъде техния граждански или юридически 

адрес).  

    В такъв смисъл може да се говори за повече или по - малко еднозначно 

съответствие между физическото  и правното пространство. Официалното 

право се оказва малко ефективно в Интернет и има основание  (на базата 

на визираните особености) да се смята, че Ин тернет представлява особена 

сфера на правно регулиране и особен предмет за изследване от философи 

и правоведи. В същото време съвременните юристи достигат до съгласието 

по относително общи принципи за приспособяване на методите и способите 

на регулиране от  страна на националното и международно право в 

Интернет.   

                                                 
66 Johnson,  D.R. ,Post ,  D.  Law  and Borders  –  The Rise  o f Law in Ciberspase .  1996 .  
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    По повод перспективите за правно регулиране на обществените 

отношения, формиращи се в процеса на използване на информационната 

мрежа съществуват различни мнения, както в оформящата се доктрина,  

така и в съществуващата практика по въпросите, свързани с различни 

социални институти в информационното пространство и в частност на 

правните такива.  Както беше отбелязано по –  горе, регулирането на това 

пространство се обуславя от стълкновението и взаим одействието на двата 

основни регулатора –  този, осъществяван като реализация на държавно –  

властнически правомощия чрез национални и международно 

законодателства и саморегулиращите механизми, създадени в процеса на 

формиране и развитие на самото общество в  информационното 

пространство.  

      

    Уместно е да се отбележи, че да се разглежда виртуалното 

пространство на Интернет и правните отношения формиращи се в процеса 

на нейното използване извън контекста на  правото като универсален 

социален регулатор е недопустимо както поради интересите на отделните 

държави, така и на обществото като цяло.  

Нито едно национално право не съдържа указания за това, че нормите 

на законодателството не се разпростират върху отношенията , възникващи 

в Интернет мрежата.  

    “Виртуалността” както беше отбелязано, не означава отсъствие в нея 

на реални явления и отношения между реални субекти, които осъществяват 

една или друга дейност в Интернет за достигане на определени реални 

цели.  

Саморегулирането, действително е свойствено за  всички обективни 

системи при техните взаимоотношения с външната среда. 67 Но 

обществените отношения в тази среда не се ограничават до пазарните 

отношения и затова са необходими  и други способи на регулиране.  

Следователно саморегулирането в Интернет  играе  своята 

съществена роля, но не може да заеме цялото  регулируемо  пространство.  

                                                 
67 Наумов,  В.  Организационно –  правовые аспекты саморегулирования в росийском 

сегменте сети Интернет / / ht tp : / /www.roc it . ru /opinions/  index.  php3?  path=tenrules  
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    В тази връзка е необходимо да се признае  специфичния и дълбоко 

новаторски характер на Интернет, който прави невъзможно всяко 

автоматично преобразуване на по - рано установени схеми.   

В правната реалност Интернет представлява съвкупност от 

ползватели ( субекти на правни отношения),  които “ преминават “  

през различни мрежи, без да има строго обозначен собственик и 

осъществяват своите функции чрез протоколи за предаване на съ общения.  

Именно тази логика на “запитване” образува социологията на Мрежата и й 

позволява да еволюира от закрито общество от специалисти и експерти  до 

световно общество от ползватели  

    От това следва, че съвременното равнище на ползване на Интернет 

прави невъзможно регулирането на  отношенията  в нея само от правилата 

на морала, етиката, обичаите и традициите. Безспорно за информационното  

пространство е необходимо да бъде разработен и приет необходимия 

комплекс от закони както на международно, така и на национално ниво ,  

като саморегулирането трябва да допълва правното регулиране, създавайки 

условия за по- нататъшно ефективно развитие на Мрежата.  

 С други думи “ виртуалната среда” не може да се възприема като 

някакво извънправно пространство: фундаменталните принципи на правото 

тук са напълно приложими, макар, че някои аспекти на правореализацията 

в Интернет носят специфичен характер.  

    Тези позиции към проблема за определяне възможностите за 

функциониране на правото като социален регулатор на инфо рмационното 

пространство се възприемат и съчетават в практиката на различни страни 

като се оформят два основни типа регулиране .   

Представителите на първия подход смятат, че  правното регулиране 

на отношенията в информационното пространство трябва да бъде 

минимално, доколкото именно с ограничаването на намесата  на държавата 

в развитието на Интернет се обяснява и нейния бърз разтеж.  

В този смисъл главният акцент се поставя върху саморегулирането в 

Мрежата, като това се изразява и по отношение самоопределянето на 

съдържанието на сайтовете. Предполага се, че в условията на 

саморегулация собственика на сайта е задължен да указва в рамки те на 

параметрите на предлаганите програми за каква аудитория те са 
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предназначени, за да предупреди от патенциална опасност за определени 

ползватели на един или друг вид съдържание.  

Освен това  да се осъществи регулирането на  отношенията в 

световното пространство на практика не би било възможно поради 

огромния обем на информация. Заедно с това представителите на дадения 

подход не отричат необходимостта от правно регулиране на някои 

отношения, като защита на персоналната информация в Интернет, свобода 

на използването на средства за шифроване и забрана за достъп до 

шифроключовете от страна на държавни и други структури, гарантиране 

със специални средства на родителски контрол върху достъпа да 

определено съдържание в Интернет. По повод развитието на глобалнат а 

електронна търговия представителите на дадения подход считат, че 

държавите е необходимо да гарантират не регулативен подход към нейното 

развитие, както и  да се въздържат от ненужни норми на регулиране и 

създаването на  бюрократични процедури.  

    Представители на втория подход са европейски страни, които 

предлагат да се съчетае законодателното регулиране със саморегулиране. 

Тук се проявява традиционно  центристката европейска правна доктрина. 

Подобен подход е обусловен на първо място от признаването на това, че в 

тези страни няма специално предметно законодателство, регулиращо 

съдържанието в Интернет. Във връзка с това при възникването на спорни 

въпроси във връзка с Мрежата като правило се използват норми на 

традиционното законодателство на тази страна, чиито закон в конкретния 

случай е нарушен. На второ място се отчита и факта, че потенциалът на 

Интернет не е изчерпан и прекомерните усилия на законодателството в тази 

област могат да се окажат сериозно препятствие по пътя на неговото 

развитие. Вземайки под внимание тези  факти оптималното европейско 

решение на този проблем се свежда до разработването на типови 

юридически норми за всички страни.  

    Логично България възприема европейската концепция по отношение 

регулиране на дадената област. В Стратегията за развитието на 

информационното общество, приета от Правителството на Република  

България  с Решение № 679 от 1999г. са заложени няколко основни 

принципа, върху които следва да се основава държавната политика в 
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областта на регулиране на отношенията в инфо рмационното пространство, 

както и съотношението и взаимодействието на различните методи на 

регулация. Подчертава се също факта, че в условията на глобална среда ,  

където държавните граници  и географски разстояния постепенно губят 

настоящето си значение, регулирането на информационните отношения 

трябва да се основава на международното сътрудничество и създаване на 

общи правила за всички участници, като съществуващите различия между 

националните правни системи се преодоляват по пътя на международните 

споразумения и сътрудничество.  

По отношение на Интернет следва да бъде създаден ефективен 

механизъм за саморегулиране, при спазване на принципа за правния 

минимализъм, за да не бъдат създавани регулаторни пречки за развитие на 

конкурентен пазар на интернет –  услуги в страната.  

    Както вече се отбеляза Интернет пространството като явление не 

може да съществува без право и смятаме, че това е безспорно заключение. 

Но правото в Интернет не може да се разглежда извън контекста на 

инфраструктурата на самата мрежа.  

В  тази връзка структурата на социалното регулиране ( включваща 

правото като социален институт) предполага диференция на дадената 

структура на видове и изисква анализ на установените, обективно 

обусловени външни фактори на построяване на тази структура, изра зена в 

устойчиви модели на нормативно –  организационно въздействие, 

противостоящи на децентрализираните форми на полицентрична 

регулация .  68 

   

§1. Нормативно – правни  източници във виртуалното пространство 
   

1.  Обща характеристика и специфични особености  
   

   Относими ли са формалните източници на право  /Виж глава ІІІ/  към  

виртуалното пространство.  

                                                 
68 Johnson,  D.R. ,Post ,  D.  Law  and Borders  –  The Rise  o f Law in Ciberspase .  1996 .  
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Регулирането на обществените отношения осъществявано от 

правните норми е ефективен и резултативен способ, тъй като тези норми 

произтичат от цялото общество и  регулират негови основни базови 

отношения.  Позитивното право се гарантира от страна на държавата. Това 

означава, че държавата притежава в случай на нарушаване на обективното 

право възможността за легална принуда, чиито механизми се използват за 

целите на  възстановяване на нарушените права или неизпълнени 

задължения. Чрез тези механизми се осъществяват  охранителни, а също 

така и възпитателни функции.  

  Формално правните източници във виртуалното пространство 

съдържат редица особеености. Към настоящият мом ент сравнителният 

анализ на българското и международното законодателство показва на 

първо място, че значителна част от тези норми не е разработена и не е 

приета, а там където са изработени определени норми  (България, Франция, 

Англия, Русия –  по въпросите на електронната търговия, защита на 

авторски права, отговорност на информационните посредници и др.), те не 

са систематизирани.   

На второ място, правните норми във виртуалното пространство 

обхващат или могат да обхванат със своето въздействие разнородни о т 

норми, регулиращи сферата на това  пространство и тези раздели от 

законодателството, с които тя е свързана .  69 

    Като друга съществена особеност на формално  -правните източници 

регулиращи отношенията във виртуалното пространствона може да се 

посочи това, че отделните норми, регулиращи отношенията във 

виртуалното пространство се формулират във вид на отделни проблеми в 

отрасловото законодателство  –  електронни договори, електронни пари, 

реклама, маркетинг.  

 В подкрепа на това могат да бъдат приведени дост атъчен брой 

примери от националните законодателства на отделни страни, които се 

отнасят до технологията на създаване на електронни подписи и 

автентификацията на данни, предавани по електронен път. Такива са 

Федералния закон на Австрия от 19 август 1999г. “ За електронните 

                                                 
69 Bail let  F.Internet : le  dro it  du cyberco mmerce .Strategies .2000  
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подписи”(SigG),  Белгийският закон “За въвеждане на 

телекомуникационните средства и електронните подписи в съдебните и 

извънсъдебните процедури” от 20 октомври 2000г.,  Закона за електронните 

комуникации” на Великобритания от 25 май 2000г.,  Закона за електронната 

търговия на Ирландия от 10 юли 2000г., френският Закон за придаване на 

доказателствена сила на информационните технологии и за електронните 

подписи от 13 март 2000 и редица актове на други срани, в това число и 

българският Закон за електронния документ и електрон ния подпис  от 07 

октомври 2001г. 70   

    Създаването и формулирането на отделни норми в съответното 

отраслово законодателство е закономерен процес на развитието на самото 

законодателство, който се проявява при формирането на качествено нови 

фактически реалности от обективната действителност.  

Нормативното регулиране на обществените отношения и връзки в 

тяхната многообразност и специфика е дълъг и самостоятелен процес. Този 

процес следва историческото развитие на самите отношения със своя 

собствена логика, което от своя страна води до това, че законодателното 

регулиране на дадени отношения  настъпва дълго време след тяхното 

фактическо възникване и установяване. Правното регулиране често се 

предшества от обичаи, от традиции на деловия оборот, норми от морален  

характер, корпоративни правила. Освен това то не винаги може да обхване 

всички страни на обществените отношения и често пъти се ограничава само 

с частично уреждане. Затова в началния етап на регулиране, негов предмет 

са конкретни отношения ( например електронен обмен на данни, 

автентификация на субектите на електронните отношения) и този процес 

продължава до момента на преодоляване на конкретиката и постигане на 

абстрактност при интерпретацията на явленията. Това е вторият етап на 

нормативното регулиране, който следва продължителен период на 

установяване на определен вид обществени отношения, както и 

повтаряемостта на определени правила на поведение.  

                                                 
70 ht tp : / /europa.eu. int /comm/jus t ice_home/events / index_en.htm 
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Предвид посочените особености, все още е трудно  да бъде очертан 

кръга от норми регулиращи интернет простран ството .  

    Все пак такъв опит може да се направи отчитайки факта, че 

виртуалното пространство има международен характер. В този смисъл 

формалните източници на право, могат да се разделят на вътрешноправни 

и международноправни (в основата си това са изто чниците на 

международното частно право и международното публично право, 

регулиращи  както конкретен тип правни отношения, така и тези, които 

установяват международно - правните принципи на глобалното 

информационно общество).    

 

 

 2.  Международно - правни източници 
   

   а) Принципът на свободен достъп до информация и  виртуалното 
пространство 

 

Една от основните черти характеризиращи виртуалното пространство 

е неговата глобалност. Със своите архитектурни и функционални 

характеристики то стимулира развитието на социално взаимодействие, 

което надхвърля териториалния суверенитет на отделните държави . В този 

смисъл източници на правно регулиране във виртуалното пространство 

следва да бъдат източниците на международното право –  международните 

договори, актове на международните органи и организации, като израз на 

съгласуваната воля на държавите, респесп ективно на волята на 

международната общност.  

   Проф Д. Милкова отбелязва, че предмет на правното регулиране в 

международното право (имайки предвид правото, съотнасящо се с 

международната общност като такава ) са преди всичко основните,  

фундаментални правни блага и преди всичко човешката личност като 

такава. 71 

                                                 
71 

Милкова,  Д . ,  Обща теория на правото,  2003,  С. ,112.
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   Като основание за значимостта на нормите на международното право 

проф. Милкова посочва установяването чрез него на общочовешки 

ценности като основно място сред тях  заемат  правата на човека.  

В този смисъл ще отбележим  Всеобщата декларация за правата на 

човека от 1948г. като  първият документ защитаващ основни човешки 

права.  

   Първоначално тази декларация е препоръчителен акт, но по силата 

на нейното широко прилагане, тя става задължителен докум ент, чието 

действие не зависи от държавните граници и е универсално. Значението на 

този акт по отношение развитието на виртуалното пространство е голямо, 

тъй като правото на информация е принцип, който вероятно следва да се 

възприема като основополагащ за регулиране на социалното 

взаимодействие в това пространство. 72   

    “Декларацията” провъзгласява правото на човека “да иска, получава 

и разпространява информация и идеи със всякакви средства и независимо 

от държавните граници”. Това право може да бъде огра ничено със закон с 

цел гарантиране правата на другите, морала и обществения ред. 

Ограничаването на това право е допълнено в Международния пакт за 

граждански и политически права от 1966г., за целите на “охрана на 

държавната безопасност”, “ здравето и нравст веността на населението”. 

Около тези ограничения се водят споровете между привържениците на 

теорията за “свободния поток на информацията” и тези, които смятат, че 

тя трябва да бъде по някакъв начин цензурирана.  

 В тази връзка е вярно разсъждението, че пра вото на информация 

следва да е гарантирано от държавата и всякакви ограничения  трябва да 

бъдат изключения от правилото в разумни предели.
73  

                                                 
72 Въпросът за свободата на информацията все повече се свързва със защитата на обществени и частни 

интереси и права във виртуалното  пространство. Тук може  да отбележим широкият отзвук по повод 

приемането на т.нар. закон ACTA. През януари 2012 г. на специална церемония в Токио, Япония, 22 страни 

членки подписаха това споразумение. В това число влезе и България. Този акт доведе до вълна от протести 

в цяла Европа. Под техния натиск на 11 февруари страната ни замрази  ратифицирането на документа, 

докато не стане ясна общоевропейската позиция по въпроса. На 4-ти юли Европейският парламент 

отхвърли приемането на ACTA при съотношение на гласовете - 478 "против", 146 "въздържали се" и едва 

39 "за".  
73 

Якушев,  М.В.  Информационное общество и правовогое регулирование :  новые 

проблемы теории и практики//Информационное общество.  1999,  №1
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б) Източници на международно частно право във виртуалното пространство. 
 

Особено значение с оглед наднационалното развитие на отношенията 

от частен характер във виртуалното пространство имат нормите на 

международното частно право. Като отрасъл международното частно право 

е част от националната правна система  

на държавите. Негова специфична особеност е това, че той съдържа 

предимно колизионни норми. 74   

     Тези норми позволяват при съхраняване различията в правните 

системи  на държавите да се регулират отношения между субекти от 

различни държави. Затова представляват интерес за  настоящото 

изследване.  

   В този смисъл  като основни актове могат да се посочат Виенската 

конвенция отнасяща се до договорите за международна продажба на стоки, 

в сила за България от 01.08.1991г., Парижката конвенция за закрила на 

индустриалната собственост от 20 март 1883г.( ратифицирана през 1970г.),  

Бернска конвенция за защита на литературните и художествени 

произведения от 1886г,  ратифицирана през 1972г., Конвенцията относно 

съдебната компетентност и екзекватурата на решения в гражданската и 

търговска  материя от 1988г.,  Конвенция за приложимо право към 

договорните задължения  и много други. 75 

    От съществено значение за правното регулиране във виртуалното  

пространство са нормите на международното частно право, свързани с 

юрисдикционната компетентност , приложимо право по спорове, 

възникнали по правни отношения с международен елемент, каквито често 

са отношенията във виртуалното пространство, общите правила, 

дефиниции и принципи, както и въпросите свързани с тяхното тълкуване.  

В тази посока е необходимо да бъде отбелязан приетият през 2005г 

от българският парламент Кодекс на международното частно право, който 

регулира основни отношения от международен частноправен характер, 

                                                 
74 Ташев,  Р . ,Теория за правната  система,  2006,  С.288   
75  Кутиков,  Вл.   Международно частно право на  НР България,  1976,  С.  189  
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като международна компетентност на българските съдилища, приложима 

право във връзка с правни сделки, правно положение на субектите, вещни 

права, договорни и извъндоговорни отношения.   

     При изследване на  юридическите проблеми във връзка с 

функционирането на  мрежата от гледна точка на международното 

правотворчество и правоприлагане, следва да се признае, че виртуалното 

пространство представлява сериозно предизвикателство пред 

традиционното международно частно право. Възможните усложнения в 

този контекст се състоят в това, че от гледна точка на колизионния метод, 

изходен пункт за юридически анализ на правните отношения с 

чуждестранен елемент и за  целите на определяне на юрисдикционната 

компетентност на националните съдилища е преди  всичко териториалния 

аспект. Като правило колизионните норми в националното право и 

международните конвенции пряко или косвено задават въпроси от типа 

“Място на причиняване на вредата?” или “ Към какво място може да бъде 

свързано дадено правно отношение?”. При което в тези въпроси също, 

както и в колизионните привръзки  се предполага наличието на “ място ” 

позволяващо да се локализира дадено правно отношение в реално 

географско пространство. Но в условията на виртуално пространство 

такива категории като територия, място, граница,  са лишени от реално 

съдържание и на практика лишават от смисъл колизионното право като 

цяло.  

    Нерешените юридически проблеми  свързани с Интернет стават 

стимул за създаване на различни концептуални  модели, с помощта на 

които се предлага да бъдат решени колизионните проблеми в Интернет, а 

именно :  

-  унификация на колизионните норми;  

-  унификация на материалните норми –  в ситемата на т. нар. “ интернет 

право”;  

-  признаването на Интернет в качеството на особена юрисдикция и 

създаването на система от специални Интернет –  арбитражи за 

решаването на спорове във връзка с използването на Интернет.  

Унификацията на колизионните норми представлява най - малко 

радикалния способ за решаване на колизионни проблеми в Интернет.  
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 По принцип унификацията на нормите на международното право не 

е нов проблем, свързан с развитието на виртуалното. Отдав на вече този 

проблем е поставен и търси своето разрешение в международноправната 

доктрина. Проф Р. Ташев също отбелязва необходимостта от унификация 

на разрешенията от националните правни системи на правните отношения 

с международен елемент, като посочва, че това може да стане по пътя на 

унифициране на материалните норми на националните правни системи или 

чрез унифициране на колизионните норми. 76 

   Това което следва да се избегне в случая  е свръхгъвкавата система 

от правила, които избират правото в съответствие с “ най –  значимите 

отношения” ( most significant relationships). 11  

   Независимо от това, че подхода към унификация на националните 

норми е достатъчно приспособим и превалира в настояще време като 

разбиране на правните теоретици, не географската природа на виртуалното 

пространство го прави неприемлив за решаването на спорове , свързани с 

колизията на норми в Интернет. Налага се мнението, че следва да се 

изработят лесно приложими правила с цел определяне компетентното 

право, приложимо по спорове във виртуалното пространство по пътя на 

приемането на конвенции или следването на “Ръководства” на 

наднационален съвещателен орган. Заедно с това се предлагат  два 

варианта за създаване на подобна система от единообразни материални 

норми. Чрез постепенното създаване на своебразно “общо право” по 

отношение на Интернет по аналогия на  lex mercatoria ,  от една страна и 

разработване на съответстващи международни споразумения от 

универсален характер по подобие на Виенската конвенция за 

международна покупко –  продажба на стоки от 1980г. 77  

  Следва да се отбележи, че предвид съществените различи я в 

подходите към Интернет, създаването на подобна международна конвенция 

в близкото бъдеще представлява трудно осъществима задача. Що се отнася 

до  признаването на виртуалното пространство в качеството на особена 
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Ташев,  Р .  Цит.  съч. ,  С.291
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Trachtman Joel  P .  Confl ic t  o f Laws and Accuracy in the Al loca tion on Government  
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юрисдикция  и създаването на система от “и нтернет съдилища”, то 

реализацията на този проект представлява още по –  отдалечена 

перспектива. В същото време този модел не трябва да бъде изцяло отричан, 

доколкото вече съществуват експерименти в дадената насока.    

 Значението на механизмите на регулиране на международното частно 

право не е проява само на спецификата на виртуално пространство и 

развиващите се в него обществени отношения и връзки. Това е тенденция, 

която се наблюдава в националните позитивни правни системи на 

основание факта, че международното частно право успява да осъществи в 

значителна степен синтеза между динамизма на естественото право и 

целерационалността на позитивното право. И в този смисъл 

международните актове с общочовешко значение, влияят върху 

националните правни системи и способстват за тяхната унификация.  

    Ако се направи аналогия с елинската правна школа, която възприема 

правото като наддържавно явление и предвид това, което отбелязва Р. 

Давид, че днес има отстъпление от юридическия национализъм за сметка 

на възраждането на идеите на естественото право, ще се стигне  до идеята 

за единно наднационално право. 78   

Това предпоставя заключението, че виртуалното среда и в частност 

Интернет не е единствения фактор определящ спецификата на правно 

регулиране на отношенията в съвременния свят.  

    Това от своя страна е още едно доказателство, че особеностите на 

виртуалното пространство са адекватно отражение на новите форми на 

осъществяване на социална комуникация в обществото ,  част от 

еволюцията на обществените отношения, което се отразява в тенденциите 

на развитие на самото право като социално явление.  

Потвърждение на това е отбелязаният  от проф. Р. Ташев процес на 

регионална интеграция, особено очертан в Европа и Северна Америка, към 

които гравитират и държави от съседни райони.  “Дилемата между 

национализма, от една страна и регионализма –  от друга, има ясно очертани 

последици в сферата на правото” 79  
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Денков,  Г.  Система и структура на правото http :  / /www.  LegalTheory.com  
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в) Международни договори 
 

В сферата на виртуалното пространство като източници на правното 

регулиране, наред с останалите източници на  международното право  

особено важно място заемат международните договори.  

 Международните договори се създават от отделни суверенни 

държави “чрез доброволно споразумяване” или придаване на “юридическа 

сила на обичая” 80
 

  Ще отбележим един от основните документи със значение не само за 

правното регулиране на виртуалното пространство, а за развитието на 

информационното общество като цяло е приетата в Окинава на 22 юли 

2000г. от т.  нар. “осморка”  Харта за глобално информационно общество.         

Хартата е безспорно отражение и отговор на напредналите държави 

на глобализиращото въздействие на информационните технологии.  

Тя има целеформиращо влияние за развитието на националните 

законодателства като подписалите я държави  декларират два базови 

принципа –  максимално пълна реализация на преимуществата на 

информационните технологии (ИТ, “открити цифрови възможности”) и 

преодоляване на неравния достъп до тях ( преодоляване на цифровия 

разрив)  

    Базирайки се на общите концепции за информация и прав о , 

договарящите се страни се задължават да осъществяват ръководство в 

усилията на правителствата по установяване на съответстваща политика и 

нормативна база,  стимулираща конкуренцията и новаторството, 

обезпечаваща икономическа и финансова стабилност, съде йстващи в 

сътрудничеството по оптимизиране на глобалната мрежа, борба с 

престъпността и т.н.  

Както се отбелязва в Хартата, целта на водещите държави е не 

толкова в стимулирането и съдействието при прехода към информационно 

общество , но същото така и в пълната реализация на неговите 

икономически, социални и културни преимущества.  

                                                 
80 Ташев,  Р .  Цит.  съч.  С.  57  
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    Очевидно Хартата има пожелателен и препоръчителен характер 

(както в държавния, така и в частния сектор) за ликвидиране на 

международния разрив в областта на информацията. Тя е  солидна основа 

за ефективно партньорство между участниците, включвайки политическо и 

правно сътрудничество и в този смисъл се възприема като ключов момент 

за рационалното развитие на информационното общество въобще.    

Окинавската харта предшества Правителствената декларация на 

икономическия и социален съвет на ООН, за ролята на информационно –  

комуникационните технологии в контекста на глобалната икономика ( 

приета юли 2000г.),  в която се поставя акцент на позитивното влияние на 

информационните технологии  за излизането на малкия и среден бизнес на 

развиващите се страни на световните пазари и се подчертава 

необходимостта от предприемане на съгласувани усилия на национално, 

регионално и международно ниво, за целите на създаване на благоприятен 

климат за електронна търговия.  

    

г) Актове на международни организации 
 

Като важна категория международно –  правни източници на правно 

регулиране във виртуалното пространство  могат да бъдат обособени 

документите, действащи в сферата на правното регулиране на 

информационните технологии, приети от различни международни 

организации.  

  В системата на ООН работата по правното регулиране на 

отношенията в областта на електронната търговия е съсредоточена в 

Комисията по международно търговско право  UNCITRAL .  От нея са  

разработени Закон –  модел за електронната търговия  (MLEC) от 1996г. и 

Закон –  модел за електронния подпис ( MLES) от  2001г.  В тях се признава 

юридическия статус на електронните документи, премахват се 

юридическите бариери за използването на електронни спора зумения, 

отменя се “монопола на книжните документи”.   Първите сериозни стъпки 

в тази посока правят международните организации с разработването на 

типови закони.  



87 

 

    На 30 януари 1997г. с Резолюция на Генералната Асамблея на ООН е 

приет разработеният  през 1996г. от Комисията на ООН по международно 

търговско законодателство ( УНСИТРАЛ)  Типов закон “За електронна 

търговия”. Това е първата стъпка в областта на развитието на 

международното право регулиращо сферата на електронната търговия. 

Даденият документ носи рамков и препоръчителен характер и е 

предназначен на първо място за използване от държавите като основа за 

разработване на националните законодателства.  

    В него са заложени правните оснави на дейността в сферата на 

електроната търговия, дадени са определения на основни понятия като 

“електронен документ”, “ електронен подпис”, “ автор на електронен 

документ”, “ информационна система”, призната е юридическата и 

доказателствена сила на документите в електронна форма,  предявени са 

условията, към електронните подписи като средство за потвърждаване на 

автентичността и целостта на електронния документ,  разграничени са  

стадиите на сключване на електронен договор и т. н.  

  Наред с нормотворческата дейност на ООН, във формирането на 

международното право в областта на регулиране отношенията в 

информационното пространство активно участие взема и ЕС.  

    С развитието и институционализирането на европейската интеграция 

значимо място като източник на нормативно регулиране на виртуалното 

пространство заема  европейското право (право на Общността) и в частност 

законодателните актове, свързани с развитието на информационното 

общество.  

Правната система на ЕС е създадена чрез съдебни решения на 

Европейския съд, което я прави уникална. В мотивите на тези решения се 

провъзгласяват три нови доктрини: за възникването на нова правна 

система, за за прякото действие на част от нормите на правото на 

Европейския съюз, за за предимството на правните норми на правото на 

Европейския съюз по отношение на националното право на държ авите –  

членки 81 

                                                 
81 Ташев,  Р .  Цит.  съч.  ,  С.  170  
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  Правото на Общността се характеризира с прякото му действие във 

вътрешния правов ред. Интерес представлява и мястото, което заемат 

източниците на правото на Общността по отношение на 

международноправните източници. В йерархията на правото на ЕО, както 

отбелязва К.Цакер, международноправните източници стоят по ранг под 

източниците на първичното право на ЕО, но имат по –  висша юридическа 

сила от актовете на вторичното право. 82 

   Авторът посочва и още един принцип: правото на Общността 

дерогира диспозитивните  норми на общото международно право, но 

императивните разпоредби на международното право обвързват ЕО и в 

йерархията на общностното право стоят над актовете на първично и 

вторично право на Общността. 83 

  Един от основните законодателни инструменти, използв ани от ЕС са 

Директивите. В тях се съдържа задължителния резултат, който държавите - 

членки следва да постигат в установен срок, при което формите и методите 

за постигане на този резултат са оставени на свободната преценка на 

самите държави.  

В този смисъл Директивите са предписания, които уреждат 

конкретни видове обществени отношения и формулират основни принципи, 

които страните- членки следва да вземат предвид при нормирането на 

идентични отношения в националните си законодателства.  

    Тяхното изчерпателно изброяване също е невъзможно, но следва да 

се отбележат по - важните от тях, сред които са Директива 97/7ЕС на 

Европейския парламент и Съвета  за защита на потребителите при 

договорите за дистанционна продажба на стоки (1997г.),  Директива 

1999/93ЕС от 1999г. за рамката на Общността за електронните подписи, 

Директива 2000/31ЕС на Европейския парламент и Съвета от 2000г. за 

някои правни аспекти на услугите на информационното общество, в това 

число на електронната търговия, на вътрешния пазар (Директива за 

електронната търговия), Директива 2002/58ЕС от 2002г. ,  отнасяща се до 

                                                 
82 Цакер,  К.  Европейско право,  1998,  С.  69  
83 Цакер,  К.  Цит.  съч.  С.  71    
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обработката на персонални данни и защита на тайната на частния живот в 

сектора на електронните комуникации и т. н.    

   Както беше отбелязано Директивите не са пряк източник на право, 

тъй като имат препоръчителен характер, но факта на тяхното интензивно 

разработване в сферата на електронните комуникации показва, че тези 

въпроси фокусират вниманието на европейския законодател и 

установените в тях принципи ще намират място в националните 

законодателства на отделните страни.  

    През 1998г. е прието Предложение за Директива на Европейския 

парламент и Съвета на ЕС “ За някои аспекти на електронната търговия на 

вътрешния пазар”.  

Основна задача на дадената Директива е гарантиране на условията з а 

надлежно функциониране на международната електронна търговия между 

държавите –  членки на ЕС. В сравнение Типовия закон на УНСИТРАЛ 

дадената Директива представлява достатъчно обширен документ, 

определящ насоките за правно регулиране на значителен кръг общ ествени 

отношения в сферата на електронната търговия. Освен общите положения 

документът съдържа комплекс от норми детайлно регулиращи отделни 

аспекти на електронната търговия. В частност е регламентирана дейността 

на доставчиците на информационни услуги, установени са правилата за 

отговорността на информационните посредници и условията при които 

органите на съответните национални съдебни власти могат да възлагат 

задължения по контрол и изискване на факти , указващи незаконен 

характер на дейността. Достатъчн о детайлно е установен механизма на 

сключване на електронни договори, определени са изискванията, на които 

трябва да отговарят, установени са правила за определяне момента на 

сключване на договора.  

Вторият ,  но не по- малко важен документ формиращ европейското 

право за електронна търговия е приетата през декември  1999г. Директива 

на ЕС за “ Правните аспекти на Обществото за използване на електронни 

подписи” .  В документа се установяват изискванията  по отношение на 

електронните подписи, определят се принци пите за тяхното използване, 

регулирана е дейността на сертифициращите органи, определен е редът за 

предоставяне на сертификационни услуги.  
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    Международните модели оставят много въпроси. Въведеният 

принцип на технологична неутралност не позволява да бъде гарантирана 

адекватно достоверност и затова много национални законодателства 

приемат по- регулативна система.  Оставащите неуредени въпроси  се 

предоставят за решаване от  съдебните, от регулативни органи, или от 

саморегулиращи отраслови органи, които ще установяват стандарти.  

    Освен Директивите, можем да отбележим и други актове на ЕС, 

свързани непосредствено с регулиране отношенията във виртуалното 

пространство, като  ръководства ,  регламенти ( например  Регламент № 

733/2002 за въвеждането на домейна “еu”) и т. н.  

   Следва да се отбележат и  редица актове на Съвета на Европа в 

същата посока като  Конвенцията за защита на физическите лица при 

автоматична обработка на персонални данни от 1981г.(Страсбург),  

Конвенция за информационно и правно сътрудничест во, отнасящо се до 

“услугите на информационното общество”от 2001г.,  Конвенция за 

киберпрестъпността от 2001г. и др.   

   Извън рамките на ЕС значителен брой документи имащи отношение 

към регулиране на виртуалното пространство са приети и от Световната 

организация за интелектуална собственост (СОИС), Международната 

търговска организация (МТО),  Международна търговска палата, 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (разработила  

Общи принципи за защита правата на потребителите в контекста на 

електронната търговия) и др.  

 

 
 

 

  3. Вътрешно- правни източници на регулиране. 
  

През последните няколко години в България също се активизира 

процеса на създаване на  законодателна уредба в областта на 

информационните технологии. Особено важно значение в този смисъл има 

Законът за електронния документ и електронен подпис( ДВ, бр.34 от 6 

април 2001г., в сила от 5 февруари 2002), който е първа стъпка към 



91 

 

осъвременяване на българското законодателство в съответствие с 

изискванията на новите икономическите процеси .   

   Отношенията  регулирани от закона  са свързани основно с 

идентификацията  на страните във виртуалното пространство, 

потвърждаване съдържанието на електронния документ, установяване 

гаранции за сигурността при обмяна на данни по електронен път чрез 

правната възможност за използването на електронен подпис като средство 

за автентификация.  

Във връзка с прилагането на закона МС  приема  подзаконови актове 

–  Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни 

услуги; Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги,  

реда за нейното прекратяване и изискванията за предоставяне на 

удостоверителни услуги; Наредба за изискванията към алгоритмите за 

усъвършенстван електронен подпис ( и трите в сила от 8 февруари 2002г.).  

    Основните принципи и цели за развитие на българската политика за 

изграждане на информационно общество, част от която са и проблемите 

свързани с регулиране на виртуалното пространство,   са изложени в 

приетата с Решение № 679 на МС от 1999г. –  “ Стратегия за развитие на 

информационно общество в РБ”.    

    Една от основните формулирани цели за п реход към информационно 

общество е създаването на правна и регулаторна рамка за предоставянето 

на услуги в новата информационна среда, хармонизирана с тази на ЕС.  

В изпълнениена тази програма са приети редица нормативни актове, 

имащи отношение към развитието на информационното общество –  Закон 

за далекосъобщенията ( с последните либерализирани положения, 

съобразени с новата регулаторна рамка на ЕС в областта на 

телекомуникациите), Закон за защита на личните данни, Закона за достъп 

до обществена информация и т. н.  В редица други нормативни актове е 

дадена възможност определени действия да бъдат извършвани по 

електронен път чрез електронно подписани документи –  Закон за 

обществените поръчки, Закон за сделките с ценни книжа, подаване на 

документи в НОИ, митнически декларации и т. н.   

    Необходимо е да бъде отбелязана и приетата с Решение № 866 на МС 

от 28 декември 2002г. –  Стратегия за прилагане на информационните 
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технологии в държавната администрация ( Стратегия за създаване на 

електронно правителство), Стратегия за развитие на електронната търговия 

в РБ ,  както и  Закон за електронната търговия.   

   

 

4.Правен обичай. 
 

Особено значение за съвременния етап на развитие на правното 

регулиране на отношенията във виртуалното пространство  има правният  

обичаи.Той встъпва в ролята на специфичен регулатор на поведение на 

различните субекти, установен в следствие на фактическото му прилагане 

в течение на продължителен период от време (обичай да се разменят 

благодарствени писма след сключване на сделки в Интернет) ка то 

социалните норми на обичая се установяват тогава, когато по силата на 

продължително прилагане се трансформират в поведенческа привичка.  

Обичаят допълва, развива един или друг закон, като отразява 

продължителната и еднообразна практика, както в действия та, така и 

бездействията на субектите и въплъщава неотложна и разумна потребност 

от правно регулиране на ситуациите.   

    Държавното санкционеране на обичая се осъществява или в съдебен 

процес или в административната дейност, когато обичаят служи като 

основание за разрешаване на спорове (Англия)  или по пътя на включването 

на обичая в издаваните нормативни актове. Той не се презюмира в съда, а 

е необходимо да бъде доказан.  

   При отсъствието на необходими законови разпоредби, регулиращи в 

цялост виртуалното пространство е необходимо да бъде  признато важното 

значение, което има правният обичай като източник на право в това 

пространство, основан на последователното и продължително прилагане на 

едни или други правила.  

    В българското право обичаят заема ог раничено място като правен 

източник. Проф. Р.Ташев го определя като “правило за поведение, 

намиращо се в социална среда, действащо в рамките на ограничена 
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територия или социална група, установено и придобило задължителност по 

пътя на дълготрайна употреба и  притежаващо правна санкция” 84 

В българската правна система обичаят като неписано право, скрепено 

с правна санкция е субсидиарен по отношение на закона източник на право. 

Законът препраща към обичайното правило за поведение, което по силата 

на препращането става част от правната систтем а. 85 

     С последните изменения на Закона за задълженията и договорите от 

( ДВ,бр.19, от 2003г.) е създадена нова “Част трета”, в която се уреждат 

въпросите свързани с приложимо право към договори с международен 

елемент. Тези разпоредби допускат прилагане  на обичая, който е известен 

на страните или би трябвало да им е известен, ако е широко известен в 

международната търговия и постоянно спазван от страните по договори от 

същия вид в съответната област на търговия. Ако не е уговорено друго се 

смята, че страните са приели за приложим обичая ( чл.437,ал.2 ЗЗД). 

Позоваване на обичая има в чл. 20 на ЗЗД във връзка с тълкуването на 

договорите.86  

  Друг случай на субсидиарна приложимаст на правните обичаи е 

уреден в чл.300 от ТЗ при допълване на търговски договор от съда, той се 

съобразява и с “ търговския обичай”.   

  Според  Правилника на арбитражния съд при БТПП: “арбитражният 

съд решава споровете възоснова на правилата на приложимото материално 

право, като се имат предвид условията на договора и търговските оби чаи”.  

    Правният обичай е основен източник на правото в системата на 

международното право, чиито източници, разгледани по –  горе заемат 

особено важно място в правното регулиране на отношенията във 

виртуалното пространство. Правилото съдържащо се в международния 

обичай, действа само за тези държави, които в определена форма ( 

например със  споразумение или деловия оборот) са го признали. Той се 

прилага дотолкова, доколкото отделна държава го е възприела по един или 

друг начин.   Обичаите в основата на които стоят принципите на 

суверенитета и равенството на държавите, по принцип са задължителни за 

                                                 
84 Ташев,  Р .  Цит.  съч.  С.  78  
85 Пак там ,  С.  82  
86 Кутиков, .В. ,  Международно частно  право на РБ,1993г. ,  ред.  Тодоров,Т . ,стр137 -140;  
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всички страни.   Що се отнася до други обичаи, те могат да бъдат 

обвързващи спрямо една или друга държава в случаите, когато в една или 

друга форма са признати.  

Освен международноправните обичаи, във виртуалното пространство 

имат място и обичаите на информационния обмен.   Възприетите в 

информационната практика обичаи могат да се използват в арбитражните 

съдилища в случаите ,  когато това е указано в договора, от който възниква 

интернет спора и тогава, когато към обичая препраща правна норма, 

подлежаща на прилагане в спорното дело, или ако обичая се основава на 

положения в международен договор, действащ в отношения между 

държави, към които принадлежат страните в  спора.  Освен това в 

арбитражната практика се допуска прилагането на информационни обичаи 

в случаите когато в нормите на правото, подлежащо на прилагане в 

спорното дело не се съдържат необходими указания и препратката към 

обичая произтича от характера на условията, отнасящи се към спора.  

Характерно за обичайните норми е това, че при тях липсва правна 

санкция. Санкцията при тях, като вид социални норми се осъществява от 

социалната група като цяло. Предвид  характера и спецификата на 

виртуалното пространство  поведенческите модели създадени от 

обичайните норми следва да имат общоприложим и масов характер.  

Виртуалното пространство може да се разглежда като свободен пазар 

на блага, отразяващ определени ценности и изразяващ следните 

предпочитания на различни социални групи.  На първо място на тези, които 

управляват неговата архитектура при помощта на мрежовите протоколи и 

технически спецификации. На второ,  на ползвателите  при избора на 

мрежата, към която те се обръщат  съблюдавайки съответните правила за 

поведение. На трето, на тези, които не попадат под никоя форма на 

регулиране ( това произтича от децентрализираното управление на 

Мрежата и възможността да бъде избегната териториалната власт).  

Предвид  моделите на децентрализирано регулиране и  свойствените 

за виртуалното пространство електронни документи, може да бъде 

проведена аналогия с  обичайното право, в частност  с lex merсatoria.   
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Д.Пост  вижда в това пример за свободно и спонтанно създаване на 

правила, освободени от всякакъв контрол от страна на държава та .  87 

Известно е, че в териториално отношение исторически обичайното 

право встъпва като право в определен град и се развива спонтанно и 

корпоративно. Образуването на обичаите носи стихиен характер. 

Социалните норми на обичая се установяват тогава, когато п о силата на 

продължително прилагане се трансформира в поведенческа привичка.  

Обичаите се санкционирали с решения на съда. Увеличаването на ролята 

на съда произтича най - вече във  връзка с разширяването на търговията и 

необходимостта от намирането на средства за регулиране на разногласията 

по друг начин , освен позовавайки се на  локалното местно обичайно право. 

Необходимо било общо и унифицирано признание на някои правила на 

поведение. Постепенно се появява юридическия прецедент и статутното 

право. Съществува и още един способ за санкциониране на обичаите - чрез 

закрепването им или препращане към тях в текстовете на закона.  Lex 

merсatoria се разглежда като един от моделите на обичайното право. Тук 

става дума за право, основано на обичаите, ползващо се с призн ание и 

достатъчен авторитет, за да му бъде придадена обвързваща( задължителна) 

сила в сферата на стоково - паричните отношения. Заедно с това неговия 

нормативен характер е бил ограничен в рамките на определена територия .88   

За признаването на обичая е било необходимо широка подкрепа от 

населението и продължително съществуване.   

 Обичайното право отдава значение на договора в качеството на 

механизъм на фиксиране на съгласието на субектите и му придава 

юридическа сила. Неговото възникване, изменение и прекратя ване не се 

свързва с необходимостта от съществуване на централна власт. 

Международното публично право, което признава обичая в качеството на 

източник на правото, потвърждава това. Процесът на сключване на 

международни договори, илюстрират формиране на широ ко съгласие, 

което се отразява често в нормите на международното обичайно право. 89 

                                                 
87 Post  D.  G.  Anarchy,State ,  and the Interne t :  An Eassay on Law-Making in Cyberspace .Р  
88 Goldsmith J . ,  Less ig L.  Grounding the Vir tua l  Magis trate .  

ht tp : / /www. law.vi l l . edu/ncair /disres /groundvm.htm.P2  
89 Menthe  D.  Jur isdic t ion  in  Cyberspace :  A Theory o f Internat ional  Spaces .  Michigan,1998  

ht tp: / /www.law.umich.edu/mt tlr /vol four /menthe .html.P .42  

http://www.law.vill.edu/ncair/disres/groundvm.htm.P2
http://www.law.umich.edu/mttlr/volfour/menthe.html.P.42
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    Възниква въпросът може ли да се установи правно регулиране без 

законодателстване. В тази връзка Голдсмит и Лесиг казват  “за да 

притежават реална изпълнителна сила, юридическите рамки на 

виртуалното пространство трябва да черпят своята власт и авторитет от  

правото на реалното пространство”. Или иначе казано от вече 

съществуващите и признати норми на международното договорно право. 90  

Този механизъм обаче,трябва да съответства на позитивисткото изискване 

–  наличието на фундаментална власт и формални източници на право. В 

традиционната правната доктрина се приема, че  обичаят в съвременното 

общество загубва своето значение като правен източник. “Той е обективен 

и неорганизиран източник на правото, който се обляга на съзнателна или 

несъзнателна традиция на социалната група, а не на вилевия акт на една 

власт” 91 

 Като интуитивен и спонтанен източник, обичаят не може да бъде 

прецизно формулиран и формално определен. “Това е причи на той да не 

може да постигне сигурност при уреждане на обществените отношения, а 

оттук –  и стабилност при утвърждаване на правния ред .  92 

  За разлика от традиционно правната мисъл, теоретиците изследващи 

въпросите, свързани с регулиране на отношенията във  виртуалното 

пространство приемат, че при формиране на новата правна култура 

свързана с това пространство и особено в неговия преходен период именно 

обичаите могат да придобият съществено значение при отчитане на  факта, 

че исторически правният обичай предшества нормативното регулиране.  

 

 

§.2 Норми  на саморегулиране  и сърегулиране  във  виртуалното 
пространството 
 

1.  Саморегулирането  като източник на право във виртуалното 
пространство. /Предварителни бележки/ 
   

                                                 
90 Goldsmith J . ,  Less ig L.  Grounding the Vir tual  Magistrate .  

ht tp: / /www.law.vi l l . edu/ncair /disres /groundvm.htm.P2  
91 Бержел,  Ж.Л. ,  Обща теория на правото ,  1993 ,  с .  69 -70  
92 Колев,  Т . ,  Въведение в  правото,  2005,  С.47.  

http://www.law.vill.edu/ncair/disres/groundvm.htm.P2
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  В  зависимост от вида на  правната сист ема и степента на развитие 

на отношенията във виртуалната среда  изброените източници на 

позитивното право заемат различно място в отделните държави .   

Освен тях обаче ,   като особен източник на регулиране във 

виртуалното пространство могат да бъдат посочен и нормите и 

поведенческите модели, създадени в процеса на саморегулация.  

  При анализа на юридическата природа на виртуалното пространство 

беше отбелязано, че правото като санкционирана от държавата система от 

нормативни правила не е единствения социален регулатор. Немския 

професор Карл Хайнц Ладер от Хамбургския университет отстоява 

позицията, че “социалните конвенции не представляват прости форми на 

координация, които не притежават правен характер, а трябва да се 

разглеждат като форми на специално органи зационно основание ,  

свързващо отношенията и в този смисъл да им бъде признато качеството 

на специални нормативни феномени. 93 

В този смисъл Е. Войниканис и М. Якушев смятат, че на съвременния 

етап от развитие на обществото  може еднозначно да се констатира 

разширяване на понятието “норми”, както в смисъл на отказ от 

концепцията за нормативно регулиране от страна йерархизирани субекти в 

чиято компетентност се намира нормотворчеството, така и в смисъл на 

процеса на самата легитимация на нормите и свързаните с това гаранции 

за тяхното спазване. 94  

Авторите отбелязват още, че главното преимущество на “недържаввния 

сектор на нормотворчество” се състои в това, че подобни норми не се 

нуждаят от процедура за признаване на тяхната действителност, доколкото 

спазването им се осъществява доброволно, а времето на тяхното 

съществуване съвпада с коефициента на жизнеспособността им. Тези 

норми съществуват докато успешно регулират едни или други отношения 

и преустановяват своето действие когато икономическата ситуация ги 

прави непригодни.  

                                                 
93 Ladeur ,K.H.  The Theory of Autopoies is As an Approach to  a  Bet ter  Unders tanding of 

Postmodern Law. San Domenico,  1999.  P .  19  
94 Войниканис,  Е. ,Якушев,  М.  ,  Информация.  Собственость.  Интернет.  Традиция и 

новеллы в современном праве. ,  2004,  С.78  
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Проф. Р. Ташев посочва, че източниците на правото и формираното 

понятие за източник на право претърпява изторическо развитие като  

редица фактори от социално и културно естество се отразяват и водят до  

тяхната еволюция. През втората половина на ХХ век се наблюдава 

значително усложняване на правния живот като “съвременните системи на 

правото изгубват своя строго йерархизиран и централизиран характер. 

.. . . . .Децентрализацията означава, че се появяват нови видове източници на 

правото “ 95 

 Към  тях  авторът отнася и масовите договори, нормативни 

съглашения и вътрешните регламенти на корпоративните сдружения.  

Пример за това може да се открие във френското право, имайки 

предвид независимите административни авторитети ( autority administrative 

independante,  A.A.I. ),  нямащи друг аналог във френското право. A.A.I се 

срещат за пръв път в чл.8 от Закона за автоматична обработка на 

информацията, каталозите и свързаните с тях права от 1978г. Със закона 

се създава Национална комисия по информатика и право, който  има статут  

на  “ независим административен авторитет”. За образец са взети 

англосанксонските “агентства” които осъществяват регулиране в различни 

сектори на обществения живот. Сродни по характер и функции са 

създадените през последните години във връзка с  хармонизацията на 

българското с европейското право регулаторни органи (Съвет за 

електронни медии, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране ).  

В този смисъл това е още един пример за глобализацията  и 

децентрализацията на правото.  

Социалните норми представляват предписания, изисквания, с които 

са свързани определени очаквания за съответстващо поведение. Към 

социалните норми се пречисляват нормите на правото, на морала, 

релиигиозни, корпоративни норми, обичая и т. н. В същото време въпросът 

за това  какво е съотношението на социалните норми и неофициалните 

норми на поведение, приети във виртуалното пространство до сега не е 

получил еднозначно решение.  

                                                 
95 Ташев,  Р .  Обща теория на  правото.  Основни правни понятия,  2005,  С.16  
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В такава динамична и комплексна сфера като виртуалното 

пространство внедряването в рамките на дейст ващото законодателство на 

механизмите на саморегулиране е приоритетно, доколкото те отговарят на 

интересите на субектите на съответните отношения, регулират част от 

съществуващите празноти в сферата на регулирнето на Интернет и 

способстват за оперативното разрешаване на конфликтите между частни и 

публични субекти  във връзка с използването на информационните 

технологии.  

Какво е саморегулирането по своето съдържание и дали то може 

самостоятелно в адекватна степен да осигури регулиране на отношенията 

във виртуалната среда.  

 

 2. Понятие за саморегулиране. 
   

 Саморегулирането може да се определи като способ за 

самостоятелно (без участието на държавните органи)  въздействие на 

субектите върху поведението във виртуалното пространство т.е.  

самоустановяване на правила. Под саморегулиране се разбира  влиянието 

на субектите сами върху себе си при помощта на цялата система от 

социални действия. Саморегулирането може да включва правно регулиране 

и регулиране с помощта на технико - социални норми. 96 

Освен общите правила за регулиране виртуалното пространство 

поражда многочислени и разнообразни системи за регулаци я, които 

доброволно се избират от определена група ползватели.  

В този смисъл саморегулирането предполага наличието на 

определени правила, прилагани на основата на общо съгласие на 

участниците ( членовете) на едно или друго общество, социална група.  

Механизмите за контрол за спазването на тези правила също се 

разработват и прилагат  от членовете на това общество или група ,  без 

привличане на методи на въздействие отвън.  

      В структурата на саморегулирането значимо място заемат общата 

култура, морални и  нравствени принципи, правосъзнание и юридически 

                                                 
96 

Рассолов,  И.М.,  Право  и Интернет,  2003,  С.  158
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знания. Тези елементи образуват цялостна система като помагат на 

субектите да намерят необходимите способи за въздействие върху 

поведението на участниците в Мрежата.  

  Особено място  в саморегулирането на отношенията виртуалното 

пространство играят нормите или правилата на морала. Това е така, 

доколкото моралът във виртуалното пространство се възприема като 

съвкупност от действащи и общопризнати в различните държави норми и 

правила на поведение, съгласно които едни постъпки  и действия на 

субектите се възприемат като правилни, а други като недопустими и в този 

смисъл служат като оценка на поведението на субектите.   Нормите на 

морала се съдържат в съзнанието на субектите и се коренят в материално - 

икономическите условия на живот на съответното общество и държава.  

Развитието на Интернет провокира различни концепции за 

саморегулиране на обществото във виртуалното пространство.  

Такава концепция е тази за “свободните информационни общества”, 

определени като нов тип свободни общества, създадени на основата на 

компютърните мрежи, които ще станат основна организационна единица на  

информационното общество. 97 

Тези свободни общества се представят не като утопически 

организации, а като притежатели на реални възможности.  Те ще бъдат 

свързани с виртуалното пространство ( чрез мрежа),  което означава 

глобализъм, съвместни достижения и функционалност. В тези общества ще 

се наблюдава нарастване на  съсредоточеността  и сложността на 

връзките .98  

В такъв смисъл това са многомерн и, взаимосвързани общества, 

гражданите на които притежават качеството множествена принадлежност.  

Като доминираща форма на поддържане на обществения ред в тези 

общества се посочва не нормативния порядък установен от държавата, а 

автономни ограничения създавани от самите субекти, т.е. чрез 

самоорганизация.  

                                                 
97 

Masuda,  Y.  The  Information Socie ty as Post  Industr ia l  Society.  World Future Society.  

Woshington,  D.C.USA. 1983.P.139
 

98 
Пак там,  Р .  142
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Посочената концепция развива идеята за това, че свободният сектор 

ще стане основната социална форма на доброволно гражданско общество, 

определено с понятието футуризирано общество (“ High muss futurisation 

society”). Това общество от своя страна може да бъде разделено на два 

типа: местни информационни общества ( lokal) и информационни 

доброволни (voluntary) общества. Тяхна фундаментална характеристика е 

свободата от привързаност към конкретно място. Хората, о бединени в 

такива общества са свързани с обща философия и цели, а компютърните 

мрежи представляват материалната база правеща възможно такова 

единство. В рамките на настоящото изследване такава материална база е 

Интернет и създаденото от нея виртуално прост ранство.  

Безспорно Интернет влияе на структурата на съвременното общество 

като провокира създаването на различни теории за връзката между 

обществото и държавата, държавата и личността, но представената 

концепция за саморегулиране на обществото е твърде кр айна и 

неприложима поне на съвременния етап от развитие на натовареното с 

очаквания в тази посока информационно общество.   

   

 От тази гледна точка по - реалистично е саморегулирането да се 

определи като  целенасочено формиране на общественото мислене по 

отношение целесъобразността на осъществяване във виртуалното 

пространство на едни или други форми на социален контрол под формат а 

на легитимирани от самия социум в мрежата норми на поведение, което 

не изключва съществуването и на институционализиран контрол .    

 

3. Форми на саморегулация във виртуалното пространство. 
      

 а) Препоръчителни документи и “Етични кодекси” на поведение.   

       

 Една от формите на саморегулация във виртуалното пространство се 

свързва с разработване на документи с препоръчителен характер, 

способстващи за унификация на договорната практика като разработване 
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на  типови договори или примерни договорни условия, формиране на 

обичаи на деловия оборот и добросъвестна делова практика.  

  В този смисъл могат да се посочат създаваните на международно 

равнище актове като “Глобален план за действие на електронната 

търговия” (Global  Action Plan for Electronic Commerce), разработен с 

участието на международни организации, “Ръководство по осъществяване 

на рекламна и маркетингова дейност в Интернет “.  

Също така особено внимание заслужава проекта Глобална 

Инициатива за Политика в Интернет (GIPI), която е международна 

обществена инициатива в областта на Интернет. Проекта е учреден от 

Internews Network съвместно с Центъра за демокрация и технологии ( CDT), 

с подкрепата на Института Отворено Общество, Amerika Online като в 

момента този проект се реализира в шестнадесет страни в света. Основна 

цел на проекта е оказване съдействие на държавите с преходна икономика 

при изграждането на открито информационно общество и преодоляване на 

т. нар. цифрово неравенство. Една от основните задачи на проекта е 

насърчаване на държавните политики на тези страни към развитие на 

гражданско общество, основано на принципите на децентрализиран, 

саморегулируем и достъпен Интернет.   

   Несъмнен интерес представляват и финансираните от Европейската 

Комисия проекти в съответствие с Плана за Дей ствие в Интернет. Такъв 

проект е “Саморегулиране” ( Selfregulation.info/ EU № 27180- IAPCODE), 

осъществен в рамките на програмата на Оксфордския университет, 

посветена на сравнителен анализ на законодателството и държавните 

политики по отношение на средствата за масова информация. Целта на 

проекта се състои в изследване на Кодексите на поведение, създавани от 

асоциациите на интернет доставчииците ( Internet  service provider 

assotiations –  ISPA), тяхната оценка с оглед създаване на минимални 

стандарти за подобни кодекси наповедение ,  които са основа за успешно 

саморегулиране в мрежата. Направените изводи по този проект са важна 

предпоставка за по –  нататъшно сътрудничество между националните 

асоциации на ISP на ниво Европейски съюз. 99 

                                                 
99Execut ive  Summary  of ISPA Repor t  (NOV.2002)  ht tp : / /www.  

Sel fregulat ion. info/ iapcoda/030329-se l freg-global -repor t .htm 

http://www/
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  В този смисъл се и положенията отразени в Директива за 

електронната търговия 2000/31 ЕС, отнасящи се до  ролята на Кодексите 

на поведение, приемани от търговски, професионални и потребителски 

асоциации или организации, като отношенията между тях и държавите - 

членки на ЕС се установяват на принципа на чл.16 от Директивата по 

следната схема: първите, т.е. частните структури подават на комисия на 

ЕС проекти за Кодекси на поведение, правят ги достъпни на езиците на ЕС 

с използването на електронни средства, а така също съобщават на 

държавите –  членки на ЕС и Комисията своите оценки за прилагането и 

влиянието на практика , обичаи, отнасящи се до електронната търговия, а 

вторите (държавите –  членки), поощряват разработването на такива актове 

на нивото на ЕС и привличането на асоциации и  организации за 

разработване и приемане на кодекси на поведение, защитаващи техните 

интереси.  

    В много страни е въведена система за саморегулиране, основаваща 

се на такива Кодекси като механизъм за регулация.  В Англия е създаден 

независим орган –  Фондация за сигурни мрежи .100Подобни стъпки са 

предприети във Франция, Германия, Холандия,Белгия. Интерес 

представлява “Етичния кодекс” на Асоциацията на доставчиците на достъп 

до Интернет и на интернет услуги (AFA)101,  Кодекса на поведение на  

Канадската асоциация на интернет доставчиците (CAIP).102 В България 

може да бъде отбелязан “Етичния кодекс” на БАИ.  

     Кодексите  визират отношенията доставчик –  абонат (потребител),   

както и между самите членове на организацията, регламентират 

отношенията между организацията и държавните органи, както и  въпроси 

свързани с отговорността. Предвиждат се механизми са осъщест вяване на 

контрол както за неспазване на нормите в кодекса, така и за нарушаване на 

законоустановените норми на поведение и дейност в съответната държава. 

Възприемат се вътрешни процедури за неспазване на Кодекса от даден 

член.  

                                                 
100 ht tp : / /www. ispa.org.uk 

101 
ht tp : / /a fa . france .com

 
102 ht tp : / /www.  caip .ca / i ssues /sel freg/code-of-conduct /code.htm 

http://www/
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    Трябва да се отбележи обаче, че действието на тези кодекси и 

саморегулацията като механизъм на въздействие върху отношенията, 

осъществявани във виртуалното пространство е една правна възможност, 

чиято сфера на действие зависи от връзката и с възприетите държавни 

механизми за регулиране.  

 

 

б) Дейност на саморегулиращите организации 
 

Като друга форма на саморегулиране във виртуалното пространство 

се разбира  дейността, осъществявана от  саморегулиращите организации. 

Възможността за появата на такъв институт и формите на неговото пр авно 

съществуване, както беше посочено и по отношение на етичните кодекси, 

зависят от държавната политика в областта на информационните 

технологии.   

  Все повече се налага мнението, че участието на неправителствените 

структури в процеса на нормотворчеството вече не е изключението от 

правилото, когато се отчита влиянието на съвременните технологии върху 

гражданското и политическо мислене. Според Ф. Риго, 

“транснационалното гражданско общество”, каквото е и обществото във 

виртуалното пространство, включва три вида субекти: държавата, 

действаща на основата на националното право; обществото на държавите, 

което се подчинява на международния ред; и индивидите, действащи по 

пътя на частната инициатива, включително и “неправителствените 

организации” 103 

Терминът “неправителствена организация” (NGO) се използва за 

пръв път при създаването на ООН през 1945г. като тези организации 

получават консултативен статут към Икономическия и Социалния съвет. 

Своето развитие неправителствените организации получават в началото на 

90-те години и не на последно място благодарение на Интернет, чиито 

транснационален характер способства за нови възможности не само в 

                                                 
103 Rigaux F.  Transnational  Civi l  Society/ /Interna tional  Law:  Achievements  and Prospects .  

1991 P.12 
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сферата на световната икономика, но и на световната политика. На 1 

януари 1991г. влиза в сила Европейската конвенция  “ За пр изнаване на 

правосубектността на международните неправителствени организации”, 

приета по инициатива на Съвета на Европа.  

    Саморегулиращите организации са нестопански организации и се 

образуват на доброволна основа. Освен  централизираното държавно 

регулиране на една или друга предметна сфера, те установяват 

задължителни за своите членове правила и стандарти за осъществяване на 

съответна  дейност. Всичко това има за цел да обезпечи добросъвестното 

осъществяване на професионалната дейност на членовете на 

саморегулиращата се организация , защита на правата и интересите на 

юридическите и физическите лица, ползващи услугите на последните и 

защита на интересите на самите членове на тези организации.  

  Ролята на нестопанските организации може да бъде активна пр и 

разработването на технически стандарти, операционни процедури, типови 

договорни условия, а така също и разрешаване на спорове между  

участниците вътре в организационната система и между тях и 

потребителите.  

   В частност сред последните могат да се посо чат Council  of Better  

Business  Bureans и TRUSTe.104  

    Първата  разработва  Code of Online Business Practices 105 ,  в чието 

съдържание се включват изисквания за защита на privacy,  а втората създава 

разгърната система за доброволна сертификация (лицензиране) на 

ресурсите и търговската дейност, даваща информация на ползвателите на 

мрежата за степента на защита на техните информационни права.   

   Особено важна за  развитието на Инте рнет е международната 

неправителствена организация Интернет общество ( Internet  Society/ISOC), 

която има за цел да обезпечи потребностите на нарастващото глобално 

общество и да способства за ефективното използване на Интернет.   

 Като друг пример може да послужи и интернет корпорацията 

занимаваща се с разпределение на имена на домейни  ICANN ,  която е 

неправителствена организация и в същото време осъществява 

                                                 
104 ht tp : / /bbbonline .org  
105 ht tp : / /europa.eu. int /co mm/just ice_home/events / index_en.htm 

http://bbbonline.org/
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квазирегулативни пълномощия. Към нея е създадена процедура за 

специални административни разбирателства, осъществявани в рамките на 

единната политика по регулирането на спорове в областта на домейните 

(UDRP).  Тази процедура  е разработена с цел досъдебно регулиране на 

споровете в указаните зони, свързано с нарушаване на правата н а трети 

лица при регистрацията и използването на домейните. Нормите, указани в 

UDRP се включват в договора при регистрацията на домейните и са 

задължителни за владелеца на домейна.  На тяхно основание със  

заявлението на трето лице в упълномощените организ ации владелецът на 

домейна встъпва в качеството на ответник при административното 

разглеждане на характера на нарушението на правата на заявителя при 

регистрацията и използването на съответен домейн. Ако в резултат от 

указаното разглеждане се установи,че п равата на заявителя са нарушени, 

то се приема решение за предаване на домейна, което задължително се 

изпълнява от регистаратора , който е регистрирал конкретното име , 

предмет на спора. 106 

    В сферата на саморегулацията активно се развиват и инициативите 

на организационно –  техническо равнище. Предприеманите от 

консорциума W3C  действия по създаването на формати за защита на 

персоналните данни ( Platform for Privacy Preferences  Project –  P3P), 

съгласно които в рамките на  уеб - ресурса се  изработва и описва  

политиката в областта на privacy,  позволяват на техническо равнище да 

обезпечи необходимата степен на защита на  интересите на субектите на 

отношенията. 107  

 

 

3. Сърегулиране във виртуалното пространство. 
 

Саморегулирането във виртуалното пространство, както вече беше 

отбелязано не може да бъде правно безпределно и не е в състояние да се 

                                                 
106 http://icann.org 

107 
ht tp : / /www.w3c.org/

 

http://www.w3c.org/
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справи с многообразието от действия на субектите, които често водят до 

колизии или престъпления.  

В този смисъл саморегулирането е  възможно при определена 

законодателна и обществена подкрепа  и е изключено в областта на борбата 

с престъпността ,  освен в случаите когато  има характер на превенция.  

Поради това специалистите предлагат саморегулирането  на Интернет да 

се съчетава с неговото законодателно регулиране, което съставя системата 

на т.  нар. сърегулиране ( създаване на комплекс от норми).  

Сърегулирането може да се определи като регулиране на виртуалното 

пространство с помощта както на неправови, така и на законодателни  

средства. Това е нормативно –  организационно въздействие върху 

отношенията, като специална система от правни средства.  

Т.е. структурата на сърегулирането освен  пречислените компоненти 

на саморегулирането може да включва съответните правни норми, 

правното съзнание на субектите на  отношенията, тяхната правна култура 

и правните принципи, които ръководят субектите във виртуалното 

пространство, правотворческия процес, отнасящ се до Интернет  и самите 

отношения.  

Сърегулирането може да включва освен саморегул иране  и 

нормативно- организационно влияние върху отношенията както със 

специална система от собствени правни средства отнасящи се до 

виртуалното пространство ( норми на правото), така и с други правни 

явления ( правосъзнание, правна култура, правни принци пи).  

     В този смисъл сърегулирането се възприема като правно въздействие 

върху този вид обществени отношения, което не е еднозначно  с правното 

регулиране.  

     

4. „Кибернорми” във виртуалното пространство. 
 

В научните изследвания посветени на саморегул ацията във 

виртуалното пространство, много често тя се отъждествяна с термина 

“кибернорми”, с който се обобщава цялото съдържание от задължителни за 
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изпълнение неформални социални стандарти в това пространство, като се 

отделя значително място на техния про изход и развитие.    

  Един от основните тезиси в изследването на Е. Мейджър 108 

“Произход и развитие на нормите в киберпространството: модели на 

еволюция на кибернормите” 109 е, че виртуалното общество не представлява 

някакъв особен субект,  а се състои от пол зватели, т.е хора, които 

осъществяват обикновено социално взаимодействие помежду си в 

обикновена социална среда. В същото време обаче, не може еднозначно да 

се определи, че отношенията установени вътре в това общество са напълно 

идентични с традиционните.  Очевидно е, че субектите в една или друга 

степен пренасят общоприетите социални норми вътре във виртуалното 

пространство, но “самото развитие на това пространство става по пътя от 

хомогенна социална група , сформирана извън неговите предели, към 

квазинезависимо хетерогенно общество, което се установява 

непосредствено във виртуалната среда “. 110 

  Това се обяснява с факта, че първите членове на това  общество са 

неговите създатели, т.е. учените, които принадлежат към затворено и в 

определена степен с елитарна субкултура традиционно общество. На този 

първоначален етап зависимостта от социалните норми е била максимална. 

Когато обаче Интернет се превръща в средство за комуникация от глобален 

мащаб, системата от “кибернорми” започва да се разширява и включва в 

себе си поддсистеми (групови норми), възпроизвеждайки структурата на 

социалните норми в традиционното общество. Но това съвсем не означава 

тяхната тъждественост. Доколкото Интернет встъпва в качеството на 

посредник (заедно с телефона или факса) в човешката к омуникация е 

естествено редица кибернорми да бъдат пряко взаимствани от живата 

комуникация (например изискването за конфиденциалност). От друга 

страна обаче, Мрежата предоставя средства за информационен обмен, 

които нямат еквивалент в нецифровата среда. Осъществяването на 

                                                 
108 Apr i l  Mara Major   -  известен специалист в областта на “цифровото  право”,  член на 

изследователстката група за изучаване на Интернет  към американската  Федерална 

комисия по търговия.  
109 Major  A.M.  Norm Or igin  and Development  in Cyberspace  :  Models  of Cybernorm 

Evolut ion / /Washington Univers i ty  Law Quater ley.  2000 .  P .  70  
110 Major  A.M. Op.ci t .P .76  
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определени действия във виртуалното пространство насочени към 

възникване на определени права и задолжения често са изцяло 

формализирани и алгоритмизирани, което ги отлечава от традиционните 

средсва за пренос на информация. Във връзка с тов а значителна част от 

социалните норми или се лишават от своята функционална значимост, или 

се нуждаят от модификация, за да съответстват на изискванията на 

Мрежата.   

Мейджър прави интересна графична съпоставка на функционалната 

зависимост на кибернормите от социалните норми и обратно, зависимостта 

на социалните от кибернормите.  От това съпоставяне  става ясно, че докато 

с течение на времето зависимостта на кибернормите от социалните норми 

намалява, зависимостта на социалните норми се увеличава. В определен 

момент, наречен от автора точка на равновесие, различията между двете 

системи зе заличават.  Мейджър предполага, че така разгледано развитието 

на Интернет има свой естествен предел, а именно интеграцията в 

обществения живот, разбирана като цялост от всички видове дейност и 

отношения, включително и тези във виртуалното пространство. 111 

    

5. Особености на източниците на правно регулиране във виртуалното 
пространство./Обобщение/  
 

Развитието на системата на саморегулиране във виртуалното 

пространство поставя важния теоретичен въпрос за това ,че нивото на 

развитие на обществените отношения, свързани със съществуването на 

тази система изисква разработването и прилагането на съответстващо 

правно регулиране. Следващият въпрос очевидно ще бъде доколко 

ефективно е такова регулиране за развитието на самата техническа 

система. “Интернет е особено възприемчив на саморегулиране, доколкото 

регулиращият орган може да разчита на технически механизми за 

принуда”. 112 

                                                 
111 Major  A.M. Op.ci t .P .90 .  
112 Engel ,  Ch.  The Role  of  Law in the Governance  o f   the  Internet / /  Max-  Planck-  

Projektgruppe  “Recht  der  Gemeinschaftsguter”,  Bonn № 13 ,2002 ,  P.4  
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    Към момента регулирането на отношенията между субектите 

(доставчици, оператори, ползватели ) не носи преимуществено нормативно 

–  правен характер. Това означава, че освен многобройните организационно 

–  технически протоколи, регламенти и стандарти, във виртуалното 

пространство се прилагат и норми, отнасящи се към обичаите (мрежови 

традиции и етикет ),  корпоративни правила, както и принципи на 

общественото самоуправление.  

 Фактът, че голяма част от отношенията във виртуалното 

пространство нямат възмезден характер способства за поддържането на 

относително висока ефективност на тези норми и правила, които нямат 

юридически характер. Развитието на възмездните от ношения в Интернет 

безусловно ще изиска по - детайлна разработка на правила, регулиращи 

тези отношения, които към настоящия момент носят по - скоро 

квазиюридически характер.  

Въздействието на   правната система върху определени отношения  

включва правно  регулиране, а така също и други правни средства и форми 

на влияние върху поведението на субектите. Приемането или 

игнорирането на правилата на саморегулиране във виртуалното 

пространство  за в бъдеще ще определя и получаването на реални блага и 

услуги от субектите в това пространство или ще ограничи  

възможността за тяхното участие в рамките на  този процес.  При това 

ограниченията насочени към достигане на общо благо, ще са 

опосредствани от централизирани юридически норми.  

 

  В заключение  ще отбележим, че разгледаните традиционни и 

специфични източници, позволяват  да се определят редица особености на  

правното регулиране на отношенията във виртуалното пространство.  

    На първо място  системата на правно регулиране на Мрежата е 

децентрализирана. Тя се основава на класическата правна регламентация 

и саморегулирането. Те образуват неструктуриран масив от нормативни и 

други правила, които не са установени по реда за приемане на правни 

актове и които не могат да бъдат принудително изпълнени съ с силата на 

публичната власт. Този недостатък на регулирането не влияе отрицателно 

върху развитието на Мрежата през последните години.  
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   Като втора особеност  може да се отбележи това, че нормативно  

правните актове, регулиращи отношенията във виртуалното  

пространство се отличават със своята нееднородност.  От една страна 

това се дължи на факта, че дейността в Интернет носи международен и 

национален характер и се осъществява с оглед интересите на всички 

субекти на отношенията във виртуалното пространство, н а базата на 

нормите на международното и националното законодателство. Друга 

причина за това са новите за теоретичната наука понятия (виртуално 

пространство, доставчици на услуги, електронен обмен на данни), на които 

се базира разработването на нормативните  актове. Затова в никоя държава 

до момента няма общо законодателство по отношение на Интернет.   

Съществуващите нормативни актове регулират частни аспекти от 

функционирането на Мрежата (електронен документ, електронен подпис, 

разпределение на адресно пространство, борба със спама и т. н.) Самите 

норми, които могат да бъдат приложени към отношенията по повод 

използването на Мрежата са разпръснати в законодателни атове от 

различни отрасли на правото ( телекомуникационно право, интелектуална 

собственост).  Указаните специфики водят до “множественост” на 

източниците на нормативно регулиране във виртуалното пространство и 

очевидно изоставане на нормите на действащото право от реалностите 

на съвременния виртуален свят.  

  Но това съвсем не означава, че следва отказ от правно регулиране на 

Интернет. Усилията да бъде подчинено виртуалното пространство на 

правните норми спомагат да се установят специфичните свойства на 

средата и обектите в нея, както и да се набележат насоките за 

продължаване на тези усилия.  

 В тази връзка е необходимо международно сътрудничество по 

въпросите на хармонизация на действащите норми, както и сътрудничество 

между държавна власт и обществото на доставчиците, за предоставяне на 

последните на пълномощия извън пределите на охрана на 

конфиденциалността на предаваните данни.  

 В този смисъл основа на правното регулиране във виртуалното 

пространство следва да бъде взаимодействието на многостранна основа. В 

него следва да участва и държавата, която има приоритет в правната сфера, 
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и обществените организации, които могат да определят характера на 

морално –  етичната мяра за дължимо поведение, и частният сектор като 

най –  ефективен при създаването и разпространението на съвременните 

технологии.   
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 ГЛАВА ПЕТА 

Механизъм на правно регулиране. 

 

 

§ 1. Правна норма 
 

1. Понятие за правна норма.  
  

 Правото е система от правни норми, които регулират обществените 

отношения, Правввввната норма е основно средство, с помощта на което се 

въздейства върху поведението на участниците в обществените  отношения. 

Следователно правната норма съдържа предписание относно органицазията на 

обществените отношения. 

 От формалния характер на правото и от неговата институционална  

същност следва, че правната норма съдържа преди всичко едно държавно – 

властническо предписние.  

 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. 
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 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.  

 Санкционерането 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.  

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.113 

 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) Правилата 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 

                                                 
113 Алексиев, С., Обща теория на правото, ІІ том, с., 1985,с.27; 
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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.114 

 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.  

 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.”115 Това ги различава от 

индивидуалните предписания, които регулират само една- единствена правна 

ситуация и „ техният ефект е ограничен до една или няколко определени 

личности.”116 

 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.  

                                                 
114 Пак там, с.28; 
115 Бержел, Ж.Л. Обща теория на правото. Благоевград, 1993, с.49; 
116 Пак там, с.49 
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 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, 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.” 117 

 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 

                                                 
117 Cerexhe, E., Introduction au l etud du droit. Bruxelles, Buyant,1992,с.274; 
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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.  

 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) Правилата 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 характеризира 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 
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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 необходими 

задължения, произтичащи от брака; обявяване на нищожността на един 

юридически акт поради несъответствието му със закона и др. 118 

 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 „никой не може да раздава правосъдие за себе 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. 

                                                 
118 По – подробно за разликата между санкция и принуда вж. Dabin,J. Theorie generale du droit, 51-52; 
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 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.  

 

а) 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.”119 

 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). 

                                                 
119 Алексиев, С., Цит. Съч., с.36; 
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 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 

текста, от няколко предписания да се образува логическа норма, да се види тя.” 120 

 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).  

 

б) Логическата структура на правната норма като проекция на механизма на 
правно регулиране. 
 

                                                 
120 Пак там, с.1; 
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 Ще започнем настоящото изложение с едно уточнение. Механизма на 

правното регулиране само условно можем да представим в снет вид ( като 

проекция) в 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.”121  

 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.  

                                                 
121 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.122 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 последователност 

с оглед отразяването им в елементите на логическо – юридическата структура на 

правната норма. 

 

§. 2. Юридически факти. 
 

                                                 
122 Пак там, с.9; 
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1. Понятие за юридически факти.  
 

 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”.123 

 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 образува или да 

прекрати делото, защото спорът между двете страни не ще бъде юридически, ерго 

съдебно подведомствен. 

                                                 
123 Пак там, с.144; 
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 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.”124 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 справедливост, равенство, 

естествени права и т. н. 

 

2. Класификация на юридическите факти. 
 

Конкретните социални и природни факти и обстоятелства, с проявлението 

на които правната норма свързва възникването, изменението, съхранението, 

прекратяването и погасяването на определени правни последици, са толкава 

                                                 
124 Бержел, Ж.Л., Цит. Съч., с.193; 
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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.  

Юридческата постъпка е правомерно деяние, което поражда съответни 

правни последици, без те да са непременно в причинно – следствена връзка с 

него. 
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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.”125 

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.  

 

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 групи126: 

                                                 
125 Алексиев, С., Цит. Съч., с. 152; 
126 Пак там, с.153; 
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- 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;  

- 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. 
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 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.)”127 

 

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. 

 

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. 

                                                 
127 Пак там, с.155; 
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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. 

 

§.3 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 явленията субективно право, юридическо задължение и 

правно отношение. Те представляват звена от механизма на правно регулиране и 

се нуждаят от по – детайлно разглеждане. 

 

1. 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 
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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. 128 

 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.” 129 

 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.130 

 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.” 131 

 Предпоставка за осигурената възможност направния субект е интересът. 

Той е метаюридическо основание за възникването и създаването на едни или 

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,  

                                                 
128 Лукашова, Е.А., Социально – психологические акпекти реализации прав личности. – В : Реализация 

прав гражданин в условиях развитого социализма, М., 1983, с.130; 
129 Гревцов, Ю.И., Проблеми теории правового отношения, с.53; 
130 Пак там; 
131 Сабо, И., Основи теории права., М. 1974, с.74; 
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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.”132 

 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.”133 

 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.  

 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.  

                                                 
132 Fornoza., M.M., Curso de iniciacion juridical.Madrid,1979,с.57; 
133 Пак там; 
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 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.”134 

 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. 135 

 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. 

 

 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 

                                                 
134 Orianne,P.,Dpprendre du droit, Paris, 1995,36; 
135 Castberg,F., Цит. Съч., с.136; 
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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.  

 „При реализацията на такива права и свободи личното усмотрение е 

допустимо само в рамките направните предписания с цел най – пълното им 

осъществяване.”136 

 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 

                                                 
136 Вшпрук, Н.В., Цит. съч., с. 51; 
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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.”137 

 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 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. 

                                                 
137 Michalidus – Nonaros. Revolution recente de la norion du droit subjectif,RTD civ, 1966,с. 218; 
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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 субективно  право 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 субективно право 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.  

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. 
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2. 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. 138 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 

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.”139 

 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 

                                                 
138 Колев, Т., Правни отношения и правни връзки, Благоевград, 1997, с.49; 
139 Пак там, 10-15; 
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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 

правната 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 

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.” 140 

                                                 
140 Таджер, В., Гражданско право, Обща част, дял-І, с.154; 
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 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 субект. 

Това обстоятелство позволява на носителя на относителното суб ективноправо 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. 
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§.4. Санкцията – звено в механизма на правното регулиране. 

1. Понятие. 
  

Санкцията е третият сруктурен елемент на правната норма. Характерно за  

нея е, че се 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.”141 

 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.).”142 

 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 

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 

                                                 
141 Бойчев, Г., Юридическа санкция, С.,1998, с.25; 
142 Ганев, В., Учебник по обща теория на правото, С.., 1932, С. 419; 
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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.” 143 

 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.”144  

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 

задължение или за да я използва за компенсация на нанесени щети.” 145 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.  

                                                 
143 Пак там, с. 421; 
144 Бойчев, Г., Цит. Съч., с.47; 
145 Пак там, с. 49; 
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2. 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.146 

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”147 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.148 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 

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 

                                                 
146 Бержел, Ж.Л., Цит. съч. С.47; 
147 Пак там; 
148 Бойчев, Г., Цит. Съч., с.123; 
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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. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

Особености на механизма на правно регулиране във виртуалното 
пространство. 

 

§1. Регулаторни механизми във виртуалното пространство.  
    

      1. Съотношение на социалните регулатори във виртуалното 
пространство. 

 

Крайните юридически форми на регулиране във виртуалното 

пространство без съмнение произтичат и ще бъдат свързани с 

характеристиките на Интернет и в частност такива негови свойства като 

способността му за самокорекция и възможността с помощта на технически 

средства да въздейства върху развитието на отношенията във виртуалното 

пространство.  
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    Рамките на социална регулация на отношенията в обществото могат 

да бъдат представени като  избор на един от множество възможни,  

предварително определени варианти на поведение. Във всяко общество 

исторически действат различни механизми на регулиране като обичаи, 

традиции, икономическо равнище, степен на развитие на правната култура, 

като тяхната роля е свързана с особеностите и степента на развитие на 

самото общество. 149 
 

    В теорията на правото регулаторите на социално поведение се 

разделят на нормативни и ненормативни.  Нормативните регулатори и в 

частност правото като най –  важен нормативен феномен, установяват 

строги рамки  на поведение на участниците в общественит е отношения, 

въвеждайки общи мярки на поведение, приложими към всички без 

изключение, т.е. правни норми. Тези норми носят неперсонифициран 

характер, те са формулирани като общо правило за поведение, притежават 

многократно действие, имат задължителен характ ер и  реализацията им се 

гарантира от механизмите на социално регулиране, включвайки  

възможността за държавна принуда. 150  

    Към ненормативните регулатори следва да се отнесат ценностните, 

директивни и информационни регулатори.   

    Напоследък в областта  на интернет регулацията се заговори за 

система на “полицентрично право”, съвместяваща децентрализираното 

правно регулиране на ниво национални законодателства и саморегулиране 

на обществените отношения, развиващи се в интернет пространството.    

Смята се, че в перспектива правното регулиране  на отношенията във 

виртуалната среда ще се състои  от мночислени решения. Сред тях са  

самоустановилите се и използвани от субектите в Интернет  “стихийни 

регулатори”, установени правила на общностите, и традиционно –  правови 

, които отдавна са признати в теорията на правото, в отрасловите 

юридически науки и встъпват в качеството на действени способи на 

въздействие върху поведението на субектите на правните отношения. 

Отчитайки факта, че става дума за различни видове но рмативни системи, 

                                                 
149 И.М.Рассолов,  Право  и интернет,  М.2003,С 198  
150 Колев,  Т . ,  Въведение в  правото,  С.2005,С.97  
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то възниква въпроса за тяхното съотношение в процеса на регулиране на 

тези отношения. Този въпрос може да означава на първо място ,  какво е 

фактическото съотношение между дадените форми на социално 

регулиране, и на второ, какво следва да бъде това съотношение.   

    С оглед решаване на въпроса за това какъв тип регулатори е най  

  

 –  адекватно да бъде използван за регулиране на отношенията във 

виртуалната среда, Л.Лесиг отбелязва две основни  свойства, които 

характеризират природата на различните способи за регулиране на 

отношенията. 151 

     Първото свойство –  това е възможността за пряко и непосредствено 

действие на регулатора. В този аспект нормативното регулиране ще бъде 

по- резултатно от ненормативното, тъй като обхваща голям кръг отноше ния 

и има по- големи възможности за ефективно регулиране  

      Второто свойство –  това е пластичността, т. е. възможността даден 

регулатор да бъде повлиян и модифициран,  като към това се отнася и 

способността за възприемането му от участниците в мрежата.  

 Тук  Лесиг отнася всички регулатори на социално поведение ,  които 

се съдържат в правото като произтичаща от дейността на обществото 

обективна необходимост от мярка на социално поведение, изразена в 

границите на личната свобода и обществения интерес. Обосн оваването на 

подхода към проблема за правното регулиране на виртуалното 

пространство и избора на адекватни средства за въздействие следва да се 

осъществи при съчетаване на тези две свойства, присъщи на различен тип 

регулатори.  

 Този подход не излиза извън  рамките на традиционализма на 

европейската правна мисъл, възприемаща правото не само като 

институционализирана нормативност, но и като динамично явление, 

отразяващо обществените изисквания.  Интерпретирано в посочения по - 

горе смисъл това означава съчетаване статиката на нормативизма с 

динамиката на останалите регулатори на социално поведение.  

                                                 
151 Lessig L.  The Law of  the Horse :  What  Cyber law Might  Teach?  P .3 .  
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    От тази гледна точка правното  регулиране на виртуалното 

пространство ще се основава на позиции, изградени при отчитане на 

следните обстоятелства: единство и  системност на използваните за  

регулиране средства от една страна и  спецификата на регулираните 

отношения, произтичаща от децентрализирания характер на 

инфраструктурата на виртуалното пространство и на процесите на 

регулиране, от друга.  

   

   2. Нормативно – технически регулатори.  
 

       Детайлизацията на инфраструктурата на социалните регулатори, 

установени и действащи в Интернет, предпоставя да бъдат отбелязани и 

такива регулаторни механизми и способи за регулация, които произтичат 

от архитектурните или  функционални характеристики на самата Мрежа. 

Това са нормативно- технически изисквания за програмно обезпечение, 

мрежови протоколи  или т. нар. технически норми, както и механизмите на 

кодирането. Такива правила от технически характер се прилагат не само 

заедно със съответстващите им правни норми, но  много често, при 

отсъствие на разработена нормативна база, и вместо тях. При това 

прилагането на организационно –  технически норми в разглежданата сфера 

се характеризира с изключително високо, почти абсолютно  ниво на 

ефективност. 152  

    В този контекст  една от особеностите  на виртуалното пространство 

се състои  в това, че то позволява отношенията реализиращи се в него да 

бъдат регулирани непосредствено с помощта на технически норми. Могат 

да се приведат  многочислени примери за регулация, осъществявана по 

пътя на кодирането като: въвеждане на пароли, възможност за  ползване на 

псевдоними, а така също и използването методите на  криптографията, 

различни механизми за филтрация и системи за предупреждение за 

нарушаване на авторски права. Този тип регулатори установяват 

определени рамки на поведение на субектите и влияят на динамиката на 

                                                 
152 Е.Войниканис,  М.Якушев,  Информация Собственост Интернет,  Традиция и новеллы 

в современном праве.М.2004,  С.66  
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тяхната правна и друга активност във  виртуалното  пространство, поради 

което следва  да бъдат разгледани.  

   Следва да бъде отбелязано, че изследването в тази посока ще се  

основава на възприетото от автора разграничение между социалните и 

техническите норми,  проведено от проф. Р. Ташев, според който първите 

представляват правила за поведение, а вторите изразяват “правила за 

установени съотношения при протичащи природни и технологични 

процеси”. Т.е техническите норми не регулират непосредствено 

поведението на хората. Те съществуват обективно и не са задължителни, 

доколкото тяхното нарушаване не води до социална санкция. Технически те 

норми са свързани непряко с поведението на хората, тъй като в известна 

степен служат за предвиждане на очаквани резултати от технологични 

процеси, доколкото протичат с участието на хората. 153
 

    В тази връзка възниква въпросът за определяне природата на  

юридико –  техническите и нормативно –  техническите норми в качеството 

на регулатори на социално значимо поведение на субектите.  

   От гледна точка на традиционните дефиниции социалните, а  в това 

число и правните норми регулират отношенията между хора и групи от 

хора. Техническите норми от своя страна определят отношението на човека 

към техниката, а юридико –  техническите норми въздействат както по 

отношение на субектите, така и определят отношението им спрямо 

техниката, т. е.  в тях са съчетани както прав ни , така и технически 

норми.Ако се определят тези групи отношения във вид на модели, то те ще 

изглеждат по следния начин: социални регулатори –  “субект –  субект”; 

нормативно –  технически регулатори –  “субект –  обект”; юридико –  

технически регулатори” –  “субект –  субект” и “субект –  обект”  

    Целта на нормативно - техническите регулатори е със специални 

методи да се защитят и гарантират определени ценности в мрежата .  

Например кодирането гарантира такава възможност. Службите на 

различните  доставчици  могат  да задължават членовете на дискусионните 

форуми да имат една единствена електронна идентификация и тя да  

съвпада с настоящата идентификация на личността ( в реалността). Това в 

                                                 
153 Ташев,  Р .  Обща теория на  правото.  Основни правни понятия.С.2005,С.  114  
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определен смисъл помага да се регулира поведението на субектите в 

информационното пространство, ограничавайки диапазона на обсъжданите 

теми и установявайки някои бариери , тъй като индивидите в дадения 

случай са свързани със своята фактическа репутация .  В рамките на 

компетентността на доставчиците се предлагат устройства за блокир ане. 

Това са различни програми , позволяващи посредством специална 

блокировка да не се допуска достъп до една или друга информация.  

    Указаните средства за контрол ( кодиране) дават възможност да се 

създадат граници на възможно поведение, каквото само по средством 

нормите на правото  трудно би могло да се осъществи. Следователно  

програмното оборудване  и техническите норми фактически определят 

необходимите ограничения и възможности на поведение на субектите. В 

този смисъл техническите норми могат да защит ават определени  ценности, 

а техническите кодове  във виртуалното  пространство могат в известна 

степен да заменят социалните норми  на реалния свят.  

В тази връзка Л. Лессиг отбелязва, че такъв тип  регулатори са по - 

пластични във възможността си да “дисц иплинират” участниците в 

отношенията и са инструмент, способен благоприятно да замени другите 

способи на регулиране .  154  

   Ако се предположи, че Лессиг е прав и  регулирането с технически 

кодове в информационната среда ще встъпи като регулатор, наравно със  

законите и други социални норми, то идентификацията на личността на 

авторите на кодирането ще бъде в този случай ключов момент. Определен 

технологичен процес може да бъде извършен чрез множество операции, 

като човека задава началните параметри. От този мо мент до изхода на 

програмата по начало липсва взаимодействие между човека и 

извършваните операции, всяка от които от гледна точка на юридическата 

наука може да бъде юридически факт, предпоставящ определени правни 

последици, които само индикативно могат да бъдат свързани с определен 

субект. Посочените възможности се състоят от редица особености. 

Дадените параметри на възможно поведение следва да бъдат залагани от 

                                                 
154 

Lessig  L.  The Law of the Horse :  What  Cyber law Might  Teach?  P .8
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конструкторите в системите на изкуствен интелект така, че да не излизат 

извън контрола на човека  при реализиране на акта “вземане на решение”.  

    Тук на  първо място възниква въпросът не противоречат ли 

ценностите, защитавани с подобен способ  на принципите на правото и 

морала. Смята се,  че към такива ценности се отнасят преди всичко частни, 

а не публично –  значими действия.  Затова в контекста на този регулатор е 

трудно да се определи отговарят ли  винаги съхраняваните и предавани 

през Мрежата данни на съответните норми на правото и  морала.  

    На второ място конституциите на правовите държави за щитават чрез 

правните системи частният живот на гражданите. Тогава защо това да не 

може да се осъществи посредством използването на технически средства. 

От тук следва, че ценностите  защитавани посредством технически норми, 

променят своя регулатор само тогава , когато се нарушава баланса на 

публичните интереси. Ако бъдат взети под внимание особеностите на 

съществуващото виртуално пространство, допустимо ли би било да се 

предположи хипотезата за “квазиправното пространство”, регулирано от 

обществения и частичен държавен контрол, а така също и от технически 

средства. Като тези средства се допълват от превантивни гаранции от 

страна на държавите. 155  

Независимо, че някои правни аспекти на Интернет все още се 

намират в стадий на разработка, голяма част от тях вече  попада в сферата 

на регулиране от различни нормативни актове (Закон за достъп до 

обществена информация, Закон за защита на личните данни)   

На практика много правителства оценяват като сериозна опасност 

факта за невъзможност от цялостно въздействие  върху  виртуалното  

пространство и  субектите  в него посредством централизирани 

законодателни средства.  

От друга страна все повече  теорията отрича  хипотезата, че е 

възможно да се прилага  само национално законодателство към 

виртуалното пространство. Особенит е характеристики на Интернет се 

противопоставят на регулирането само посредством  териториални закони 

, приети от централната власт.   

                                                 
155 Степанов,  О.А. ,  Перспективы правового регулирования отношений в условиях 

развития высоких технологи//  Государство и право.  2003,  кн.1,  С87 -91.  
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Но въпреки това определени териториални законодателни намеси 

имат място в юридическото регулиране на инфосферата и се явя ват 

закономерни. Като пример за това може да се посочи телекомуникационния 

сектор, където  специалното законодателство оказва косвено въздействие 

и на видовете  дейност в Интернет (в този смисъл е приетият от Конгресът 

на САЩ закон, изискващ от телефонните  компании  да избират такава 

мрежова архитектура, която да облегчава радиопрехващанията, което е акт 

на законодателна намеса  в Мрежата, стремяща се да измени правилата, 

установени в нея).   

    Могат да се приведат и други примери в тази връзка. В частност  

немският Закон  защита на  данните в сферата на телеинформатиката от 

1997г, който отговаря на изискванията за системни мерки по съхраняване 

на данните в течение на определено време. 156  

    Посочените примери предполагат  извода,  че за да преобладават 

общопризнатите принципи на правото, фундаменталните ценности на 

обществото и да се осъществява определена политика във виртуалното  

пространство, то е необходимо да се прибягва към известна законодателна 

намеса в изследваната област.  

Следователно намесата на държавната власт в преобразуването на 

отношенията в Мрежата чрез разработването на законодателни положения, 

регулиращи процесите на кодиране е необходимо във връзка със защитата 

на публичните интереси на обществото.  

  

 

 

  3. Метод и средства на правно регулиране. 
 

    Разгледаните механизми на регулация позволяват да се очертае 

основния кръг от проблеми, свързан с регулиране на виртуалното 

пространство на Интернет.  Имайки предвид посочените вече особености 

много изследователи считат, че в новата среда се установява 

                                                 
156 Greenleat  G.  An Endnote  on Regula t ing Cyberspace :  Architecture  us law?  

1998.http : / /www.austl i i .  edu.au/au/ather /unswlj / thematic /  1998/vol21no2/ greenleaf.  html  
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децентрализирана (полицентрична) система на регулиране, която не 

изключва функционирането на установени правни модели. Понятието 

децентрализация не е ново за теорията на правната наука.  

Разглеждайки въпроса за източниците на съвременното  право, проф. 

Р. Ташев отбелязва, че “съвременните системи на правото показват ясна 

тенденция към децентрализация.  Тя съответства на съвременното 

общество, което от централистично се превръща в плуралистично и все 

повече правила за поведение, включително и правни норми се създават и 

действат в рамките на отделни социални групи” 157    

При такава хипотеза за системата на правно регулиране на 

отношенията във виртуалната среда ще разгледаме възможните методи и 

средства за регулиране на това пространство.  

    Традиционно в качеството на  средства  на правно регулиране се 

използват юридически възможности, изразяващи се в различни  

предписания, разрешения, забрани. Как могат да се характеризират 

указаните средства на правно въздействие.   

    Преди всичко предписанията  възлагат   преки задължения на 

субектите да извършват едни или други действия. Разрешенията  

встъпват като правна възможност на субектите  да извършат едни или други 

действия в условията, предвидени в нормите на правото, и ли да се 

въздържат от тяхното извършване. Забраните  фактически са също  

предписания, но  различни по същност  и съдържание, в смисъл да не се 

извършват едни или други действия при условията, предвидени в правните 

норми.  

  Приведените средства за правно рег улиране се използват от различни 

отрасли на правото –  гражданското,  международно, информационно и т.н,  

при отчитане спецификата на регулираните отношения.  Това се отнася в 

пълна степен и за отношенията, които реализират  във виртуалното 

пространство. Така  например може да бъде установяван  определен ред за 

действие, чрез предписания за действия в съответни условия и ред, 

предвидени в една или друга норма на правото. Тяхното неспазване не води 

до юридически последствия, предвидени в самата правна норма ( пр .чл.5 

                                                 
157 Ташев,  Р .  Обща теория на  правото.  Основни правни понятия,  2005,  С.  86  
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от Конвенцията за киберпрестъпността установява, че за противозаконно 

използване на устройства, всяка страна приема необходими законодателни 

мерки към правонарушителите, като такива мерки самата норма не 

съдържа).  В други случаи се установява забраната  за определени действия 

под страх от прилагане на съответни юридически средства за въздействие 

(чл.9 от Закона- модел за електронен подпис на УНСИТРАЛ от 2001г., под 

заплаха от отговорност предоставящият удостоверителни услуги  действа 

в съответствие с изискванията предвидени в неговите разпоредби). Или се 

предоставя  възможност за избор на един от множество варианти дължимо 

поведение, предвидено в нормите на правото. Това дава основание за 

проява на самостоятелност при решаването на много юридически въп роси  

(използван в информационното законодателство на Франция, Германия).   

В този смисъл във виртуалното пространство може да се приложи 

цялата съвкупност от способи за регулативно въздействие.  

  Доколкото във виртуалното пространство се развиват отношения  от 

различни области на човешката дейност, както в частната ,  така и в 

публичната сфера,  то възниква въпросът за приложимият метод на правно 

регулиране на тези отношения. “Чрез метода на правно регулиране се 

формира правното предписание...Същността на мет ода определя 

възможността за определено поведение. Той очертава границите на 

правомерно поведение.” 158       

Известно е,  че в основата на частното право стои диспозитивния 

метод на правно регулиране, с присъщите му свойства на децентрализация 

и координация,  а в публичното право действа императивния метод, за 

който е характерно централизирано осъществяване на властнически 

пълномощия и строга субординация на субектите в правните отношения. 159 

    Регулирането  на виртуалното пространство, неговият механизъм на 

въздействие са определена форма на юридическо опосредстване на 

отношенията в това пространство, където има относително свободни 

субекти ( мениджъри, управители, собственици на информация, 

потребители и др.). Такъв род отношения обичайно предполагат равенст во 

между субектите. Например сключването на електронни сделки, както и 

                                                 
158 Колев,  Т . ,Въведение в правото,  2005,  С.  72   
159 Алексеев С.С.  Общая теория права .  М.,  1981,  Т .  1 ,  С.  294 -  303  
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сключването на обикновени сделки се основава на принципите на 

юридическо равенство на участниците , свободата на договаряне и 

гарантирана съдебна защита.    

Правните субекти придобиват  и осъществяват правата и 

задълженията по своя воля и в свой интерес. Те са  свободни да установяват 

своите права и задължения на основата на договор и да определят различни 

условия на договора, които  могат да бъдат ограничавани само с 

разпоредби на закона.  

От друга страна във виртуалното пространство в качеството на 

правни субекти  чрез своите органи действат и държавите, осъществявайки  

властнически правомощия.  

    В този смисъл възниква въпросът могат ли да бъдат 

противопоставяни във виртуалното пространство двата метода на правно 

регулиране: свободният, основан на нормите на международното частно 

право и националното гражданско  право и строгия, базиращ се на 

публичното (административно и наказателно) право.  

   Подобно  противопоставяне се счита за н еуместно. Посочените 

методи обективно съществуват и системно проявяват свои признаци при 

регулиране на обществените отношения във виртуалното пространство с  

норми от различни отрасли на правото в зависимост от вида и характера на 

поведението на субектите и възникващите отношения.  

   Затова по –  скоро може да се говори за действието в рамките на 

виртуалното пространство на механизъм на правно регулиране, основаващ 

се на прилагането на диференциран подход, който включва както норми на 

частното, така и на публичното право.    

    

4. Принципи на правно  регулиране във  виртуалното пространство. 
 

При определяне правните основи на регулиране на Интернет е 

необходимо да се  вземат предвид посочените собености на регулаторните 

механизми във виртуалното пространство и тяхното взаимодействие, както 

проблемите, свързани с децентрализирания характер  на регулиране.  Това 

предпоставя необходимостта от очертаване на изходните положения, 
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обуславящи и установяващи обективните закономерности на проява на 

механизмите на правно регулиране във виртуалното пространство  и 

гарантиращи  тяхното единство и системност.  

       На първо място концепцията за  правно регулиране във виртуалното 

пространство следва да се основава на необходимостта  от отчитане на 

колективните ценности.  

П о какъв начин могат да бъдат отразени колективните ценности или 

иначе казано публичният интерес във виртуалното пространство. Като се 

отчетат различните самостоятелни характеристики на Мрежата, 

определени норми на поведение могат да бъдат устан овени и 

недопустимите актове да бъдат пресечени  с появата на определен етикет, 

определено съгласие между ползвателите. Това се свързва на първо място 

с възможността  за регулиране на Интернет с помощта на архитектурата на 

мрежата и различни технически спецификации, а също така и посредством 

кодирането, но при разработени от страна на държавите законодателни 

положения, регулиращи тези процеси.   Към това може да се добави 

възможността ползвателите самостоятелно да избират между различните 

нормативни режими предложени от операторите на системи и другите 

посредници.     

       На второ място следва да се отграничи  потребността  от 

идентификация на субектите  във виртуалното пространство.   

    От гледна точка на инфраструктурата и функционалните 

характеристики  на Мрежата в настоящия  момент се обсъжда важният 

въпрос за разработване на ефективни механизми за идентификация на 

лицата и отделните актове на поведение на субектите.   

В зависимост от това как тези механизми се развиват , новите версии 

заменят предшестващите и се увеличава възможността за решаване на 

редица важни проблеми. Автори като К. Орловски дори застъпват 

позицията за необходимостта  в близко бъдеще  да бъде съединена 

електронната идентификация на личността на ползвателя с неговата реална 

идентификация. 160  Това би било твърде крайно решение, което ще 

                                                 
160 Orlowski  S.  Pr ivacy and Emerging  Information  Technology Evaluat ion Opportunit ies  

and  Key Issues,  Information and  Secur i t t  Law Division.1998 .  
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противоречи на общата психология на Мрежата, изградена на принципа на 

анонимния достъп на ползвателите.  

      На трето място  стои принципа на  необходимост от търсене и 

прилагане  на оптимални нормативни режими.  

     Средствата на икономическо регулиране и конкуренция 

въввиртуалното  пространство като ненормативни регулатори съществено 

влияят на процеса на формиране на правото в тази среда. В този смисъл се  

заговори за отсъствие на обективен критерии , позволяващ да се определи, 

че една или друга съвкупност от правила тук ще бъде оптимална. 

Подчертава се, че възприемането на  децентрализирано решение  е най - 

икономичното и точно средство за отразяване на реални предпочитания на 

трети лица в мрежата и в  цялата структура на електронния федерализъм, 

отколкото унифицаните общо приложими правила. 161  

 Това е напълно оправдано, ако се анализират загубите от 

интегрирането за всеки отделен закон, въвеждането на централизирани 

процеси за изработване на определена интернет политика на световно ниво, 

но не може да бъде налагано като абсолютен метод.  

От тази гледна точка децентрализирания модел е  уместен, но все пак 

неговото действие трябва да се ограничава от общ правен режим. Това не 

пречи наложените през продължително време правила да се трансформират 

в право.  

      На следващо място в контекста на разработване на концептуалните 

основи за правно регулиране на отношенията във виртуалното  

пространство може да се обособи необходимостта от намеса на 

държавите в Мрежата с цел защита на права и законни  интереси.  

 В смисъл ще се вместват ли държавите в тази среда, за да забраняват 

или ограничават една или друга дейност.  Положителното решение на този 

въпрос зависи до голяма степен от качеството на самоуправлението 

съществуващо в Мрежата и от бъдещата практика на сам ото право във  

виртуалното  пространство.  

    В тази връзка следва да отбележим някои принципи, установени в 

Устава на ООН 1945г. и в Преамбюла на Декларацията за принципите на 

                                                 
161 Johnson D.R. ,Post  D.G.  Law and Borders  –  The Rise  o f Law in Ciberspace .  
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международното право, отнасящо се до отношенията и сътрудничеството 

между държавите от 24 октомври 1970г.  

   Това е преди всичко принципа за суверенно равенство между 

държавите( чл.1 ст.2 Устав на ООН) и принципа за не намеса  във въпроси, 

отнасящи се до вътрешната компетентност на всяка държава (п.7 ст.2 Устав 

на ООН). Тази доктрина се основава на положението, че определена 

държава може да осъществява своята юрисдикционна власт в пределите на 

своята територия. Реализацията на тази власт в друга държава няма 

основание. В случай на “законови конфликти “ всяка държава е длъжна да 

оценява едновременно своя собствен интерес и интересът на другите 

страни съразмерно. Също така в чл.7 от Заключителният акт на 

съвещанието по безопасност и сътрудничество в Европа 1975г.  се 

отбелязва, че държавите ще се въздържат от всяка намеса, пряка или 

косвена във вътрешните или външни работи , влизащи във вътрешната 

компетентност на друга държава участник, независимо от техните 

взаимоотношения.  

    Дадените положения имат съществено значение за правното 

регулиране на виртуалното  пространство, доколкото и деите, които стоят 

в основата на тези правила на международната вежливост, разкриват 

въпросите за подсъдността и подведомствеността на интернет споровете . 

Тези принципи не пречат на териториалните власти да защитават 

интересите на субектите, намиращи се в  границите на тяхната 

компетентност, но заедно с това те провокират по - голямо внимание в 

дадената област.   

От друга страна действията и опитите на националните власти, 

насочени към управление на интерактивното поведение на участниците в 

мрежата ( ако става дума за агресивно регулиране) могат да принудят 

ползвателите да пренасочват своята активност, разполагайки се извън 

определена териториална компитентност.  

Такава практика може да доведе до “изключване “ на дадена 

територия или регион от новите световни  информационни обмени. 162 

                                                 
162Lessig L.  Reading  the Const i tut ion  in  С iberspace .  
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        И не на последно място стои принципът на  възможност да се 

максимализира  индивидуалната способност за съзнателен избор на 

всеки участник в мрежата.  

 Идеята за създаване на съгласувано приети юридически норми, 

оформящи поведението на субектите във виртуалното пространство може 

да се сблъска със сериозни и справедливи аргументи, че тези норми могат 

да бъдат само правила на етиката и обичая.  

    Децентрализирания модел на регулиране предпоставя извода, че 

свободния индивидуален избор пречи и препятства  традиционните  

идеи за равенство на всички пред закона.   

Отговаряйки на тези аргументи Джонсън и Пост, предлагат да се 

отчитат най- пълно рационалните индивидуални избори на всеки участник 

в мрежата. При това те обясняват своята позиция с факта  на свободно 

преместване между различни пространства и разделянето на субектите на 

правото на виртуални и реални, които напълно могат да не се съгласят с 

определени правила. Необвързаносттта с такива правила  дава на всички 

участници в електронната среда равно право да създават или избират 

такова поведение, което им предлага максимум възможности.     

Именно новото интернет право би могло да максимализира  

индивидуалната способност на осъзнат и авторитетен избор на всички,  

предоставяйки ясни направления за приложимите правила в даденото 

пространство. 163   

         

§. 2. Особености на реализацията на субективни права във виртуалното 
пространство.  
 

1.Общи положения. 
 

   
 Както вече отбелязахме в Глава пета, реализацията на субективното 

право и юридическото задължение е основен етап от механизма на правно 

регулиране,  като част от специално юридическите средства, с помощта на 

                                                 
163 Johnson D.R. ,Post  D.G.  Law and Borders  –  The Rise  o f Law in Ciberspace .  
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които се извършва регулирането на обществените отношения. Този етап 

обхваща осъществяването на субективните права и юридически 

задължения в рамките на правното отношение или извън него.  

   Въпросите свързани с реализацията на субективните права във 

виртуалното пространство се обуславят от специфичните особености на 

Интернет и предоставяните от Мрежата механизми са осъществяване на  

права. От една страна, тези въпроси представляват съвкупност от частни 

проблеми на разнородните обществени отношения във виртуалното 

пространство, а от друга, това са изключително важните проблеми за 

приложимостта на общите подходи на теорията и методологията на правото 

към тези обществени отношения. Този втори аспект на разглежданата 

тематика ще разгледаме в настоящата част.  

  Субективното право във виртуалното пространство, както в 

традиционно осъществяваните отношения, встъпва в качеството на 

определена възможност. Като възможност, която е многоаспектна, 

субективното право може да включва положително поведение на субекта, 

възможност за субекта да изисква необходимо поведение, да предприема 

законоустановени мерки на въздействие за осъществяване на необходимо 

поведение. Т.е.субективното право във виртуалното пространство се 

проявява във всички познати на правото форми и служи като средство за 

удовлетворяване на определен интерес.  

Как обаче се реализира тази възможност във виртуалното 

пространство или по –  точно, влияе ли спецификата на това 

пространство върху реализацията на субективното право, разбирана 

като реален процес на конкретно поведение на конкретни лица, който в 

разглеждания случай се осъществява в нетрад иционна среда?    

Реализацията на правните предписания чрез конкретно поведение на 

субектите във виртуалното пространство поставя преди всичко въпроса за 

способите за осъществяване на субективните права и изпълнението на 

задълженията с използването на Интернет.  

 Способите за осъществяване на права и изпълнението на задължения 

във виртуалното пространство се характеризират със специфични 

особености, които произтичат от архитектурните и функционални 
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характеристики на средата, създадена посредством технически средства, 

предоставящи нови механизми за осъществяване на права.  

Т.е. във виртуалното пространство предписаното в хипотезата на 

правната норма поведение и конкретните форми на неговата проява се 

опосредстват от технически средства.  

Техническите средства  представляват глобално обединение от 

компютърни мрежи и информационни ресурси. По същество първите 

правни актове регулиращи Интернет имат за предмет именно режима на 

функциониране и ползване на техническите средства. Техническите 

средства са опосредстващо звено, средствот о чрез което  се реализират 

субективните права. Затова способите за реализация на правата и 

задълженията във виртуалното пространство не могат да се разглеждат 

извън контекста на инфраструктурата натова пространство. Те са 

иманентно предпоставени и обективирани от елементите и функциите на 

техническата среда, в която те съществуват. В този смисъл техническите 

средства са елемент от механизма на реализация на субективните права и 

изпълнение на юридически задължения.  

В реалния свят убедеността за осъществяването на определено 

поведение, за извършването на конкретно действие може да се основава на 

различни обективни критерии като безспорността, очевидността и 

определяемостта както на поведението, така и конкретизацията на субекта 

на това поведение. Неопределен ото с физически граници  виртуално 

пространство  предпоставя както сложността за идентификация на 

субектите, така и  неопределеността на тяхното местоположение. 

 Както отбелязва Н.А.Дмитрик  от гледна точка на механизма на 

реализация на субективните права във виртуалното пространство основна 

предпоставка за възникващите при правното регулиране на отношенията в 

това пространство трудности е несъответствието на мярата за свобода, 

предоставена от обективното право, и фактически достъпните по силата на 

техническите възможности способи за поведение. 164  

                                                 
164 

Дмитрик,  Н.  А.  ,  Осуществление субъективных гражданских прав с использованием 

сети Интернет,  2006 ,  С.176
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Предоставените от новите технологии възможности за съхранение, 

предаване и контрол върху информацията излизат извън рамките на 

съществуващите механизми за осъществяване на права и следователно в 

много случаи нарушават установеният с тези механизми баланс на 

интересите в обществото.  

Следователно спецификата при търсенето и използването на 

оптимални специално юридически средства за регулиране на отношенията 

във виртуалното пространство се състои в съобразяването със 

спецификата на способите за реализация на субективните права.  

За да бъде изяснен този въпрос и се очертаят характеристиките на 

предоставените от техническите средства във виртуалното пространство  

възможности и способи за осъществяване на права и извършване  на 

правнорелеванти действия, а от там  да се даде отговор и на това, какви са 

своята същност причините предпоставящи особеностите при правното 

регулиране на отношенията в това пространство, както и тяхната 

специфика, той  следва да се разгледа през призма та на дейността на 

субектите във виртуалното пространство, представена под формата на 

тяхното реално взаимодействие, осъществявано в рамките на правното 

отношение.  

 

 

   2. Особености на правните отношения като част от механизма на 
регулиране на виртуалното пространство. 

 
Правното регулиране във виртуалното пространство, както и в 

традиционното, също  е свързано с характера на фактическите отношения 

по същество. То е резултат от специфичното правно въздействие върху 

съзнателното поведение на хората, което се състои в предост авяне на 

субективни права и възлагане на юридически задължения на участниците в 

него  

  Правните отношения във виртуалното пространство са вид 

обществени отношения, които възникват в определена част от виртуалното 

пространство и по повод на неговото използ ване, и  като такива те 
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съответстват на възприетите от теорията формални признаци и специфични 

свойства на всяко  правното отношение. 165 

   Т.е правното отношение във виртуалното пространство винаги 

съществува като отношение между конкретни лица. То  юридиче ски 

установява взаимното поведение на субектите на правните отношения ,  

които винаги са точно определени. Правните отношения във виртуалното 

пространство са регулирани от нормите на правото, установени или 

санкционирани от държавата.  

От друга страна правните отношения във виртуалното пространство   

имат своя специфика. Тя се изразява в няколко насоки, но всички те са 

последица от това, че поведението, реалното взаимодействие между 

субектите се опосредства от заложените характеристики на средата 

създадена посредством технически средства.  

Част от особеностите на правните отношения във виртуалното 

пространство се свързват със субектния състав, с дуализма при  

установяването на взаимно поведение на субектите, нееднородността на 

нормативните актове, които ги регулират, с  ограничента възможност 

за държавна намеса.   

Субекти на правните отношения във виртуалното пространство могат 

да бъдат само лица, допуснати при спазване на определени формалности. 

За разлика от физическото пространство, в което хората са непосре дствена 

негова част, във виртуалното пространство (поддържана с технически 

средства и специално програмно обезпечение среда),  те влизат 

осъществявайки предвидени правни стъпки по допускане до мрежата или 

непосредствено участие в нейните вътрешни връзки. В ъв връзка с това 

участниците в дадените правни отношения могат да бъдат само лица, 

получили правния статут на “ползвател”, “ доставчик” и т. н. Дадената 

особеност е обусловена от спецификата на функциониране на Интернет 

като форма на предаване на информационни данни.  

Другата посочената особеност на правните отношения във 

виртуалното пространтство - нееднородността на нормативните актове, се 

изразява от една страна в  отсъствието на специално отраслово правно 
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регулиране и от друга в същественото значение на международно –  

правните актове.  

Ограничената възможност за държавна намеса от своя страна се 

свързва със замяната на ограниченото физическо пространство с 

неограниченото виртуално такова.  

В тази връзка въпросът за прилагането на правните норми към 

обществените отношения във виртуалното пространство е тясно свързан с 

проблема за фиксацията на извършваните от субектите правно значими 

действия, представляващи реализация на субективни права и задължения в 

рамките на правното отношение.  

С оглед на тези особености, както отбелязват Е. Войниканис и М. 

Якушев,166  възникването и съществуването на обществените отношения 

във виртуалното пространство, а от там и на правните отношения като 

тяхна специфична юридическа форма се реализира чрез специфичен 

способ. Този специфичен способ не може да се отнесе към никой от 

известните вече способи за възникване и реализация на субективни права. 

Той е свързан с изключително сложно техническо оборудване, което обаче 

може да ползва без специални познания. В този смисъл той е привлека телен 

със своята оперативност  и удобство за прилагане.  

Друга характеристика е високата степен на алгоритмизация на 

отношенията между субектите, както и възможността да се извършват 

юридически значими действия, насочени към субекти и обекти, които се 

намират извън пределите не само на непосредствения контрол на 

действащия субект, но и  сферата на разпространение на националното 

законодателство.  

Всяка от указаните особености следва да бъде отразена във 

формулировките на конкретни правни норми.  

Ако се опитаме да формулираме осоченостите (без претенция за 

изчерпателност)  на правните отношения във виртуалното пространство, 

които имат юридическо значение , те биха изглеждали така:      

                                                 
166 Войниканис,  Е . ,  Якушев,  М. Информация.  Собственност.  Интернет.  Традиция и 

новеллы в современном праве,  2004,  С.  75  
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 Неопределеността на местоположението  на страните обуславя 

възможните проблеми с приложимото право, а така също и с реалното 

изпълнение на задълженията.  

 Друг аспект на този проблем е сложността за идентификация на 

субектите  във виртуалното пространство.   

 Характерна особеност на  правните отношения в това пространств о е 

и зависимостта на отношенията между субектите от отношенията им 

с доставчиците на услуги.  

 Като съществена особеност следва да се отбележи и електронния 

характер на документите в Мрежата ,  което обуславя необходимостта от 

прилагането на специално програмно оборудване.       

 Могат да се отделят и редица други признаци, които нямат пряко 

юридическо значение, но са важни за разбирането на същността на 

характеристиката на правните отношения във виртуалното пространство: 

бързина и удобство на обмена на информация, високата скорост на 

обновяване на информация и използваното програмно оборудване, 

проблемите от технически характер водещи до загуба или изтичане на 

информация.  

 За да бъде установена същността на посочените особености на 

правните отношения във виртуалното пространство, с оглед разкриване 

спецификата на правното регулиране в това пространство през призмата на 

реализацията на субективните права е уместно тези особености  и тяхното 

отражение върху последните,  да бъдат разгледани на основата на тяхното 

съотнасяне към елементите, съставящи структурата на правните 

отношения.   

 

            а) Въпроси за действието на правните нормативни актове във виртуалното 
пространство 

 

“Киберпространството коренно променя връзката между значими от 

правна гледна точка феномени и тяхното физическо местоположение. 

Развитието на глобалната компютърна мрежа разрушава връзката между 

географското положение и: 1) възможността на правителствата з а 

установяване на контрол върху поведението на субектите във виртуалното 
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пространство; 2) влиянието на виртуалното поведение върху индивидите; 

3) законността на усилията на суверенните власти за регулиране на 

глобалните феномени; 4) способността на базата на физическото 

местоположение да се определят нормите, които следва да бъдат 

приложени”. 167 Както вече отбелязахме,  поведението на правните субекти, 

тяхното реално взаимодействие във виртуалното пространство се 

опосредства от технически средства и характери стиките на създадената от 

тях среда. Това оказва влияние върху способите за реализация на 

субективните права и изпълнението на юридическите задължения, 

предоставяйки значително повече възможности на субектите да извършват 

правно значими действия.  

Правното  отношение е резултат от въздействието на правната норма 

върху поведението на субектите. 168 

 В този смисъл всяка правна норма приложима към конкретно 

поведение е зависима от неговата географска локализация. Виртуалното 

пространство, обаче създава значителни  проблеми при определяне на това 

кое право подлежи на прилагане.  

    Съществуващото в неопределени физически граници пространство 

възпрепятства реализацията на действен механизъм на правно регулиране, 

ако  не бъде отчетена посочената специфика.  

 Затова при регулирането на правните отношения във виртуалното 

пространство особено важен става въпроса за действието на правните 

норми в пространството и по отношение на лицата.   

 Проблемът за действието на правните норми по отношение на лицата 

не е предизвикан от  възможността за фактическо голямо разстояние между 

страните, защото тези въпроси са решени от международното частно право, 

а от неопределеността 169 на тяхното местонахождение. Неопределеността 

на местоположението на страните обуславя освен възможни проблеми  с 

приложимото право и такива, свързани с реалното изпълнение на 

задълженията.  

                                                 
167 Johnson,  D.R. ,  Post ,  D.  Law and Borders –  The Rise o f Law in Cyberspace / /  Stan.  L.  

Rev.  1996 P.  1370  

168 
Колев,  Т .  ,Правни отношения и правни връзки,  2000,  С.42

 
169 Използваме думата „неопределеност” условно, с цел да се подчертае обективната зависимост на 

правното отношение от техническите средства.   
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Други въпроси като тези за подведомствеността  и подсъдността по 

възникващи спорове също са важни, но те са производни от въпросите за 

приложимо право.  

Връзката на правното отношение, установено във виртуалното 

пространство с правния ред на различни държави може да има множество 

предпоставки. Такива могат да бъдат в частност местонахождението на 

сървъра, националността на доставчика и т. н.   

В този смисъл и предвид това, че виртуалното пространство е правна 

среда изменяща установените принципи за действието на правните норми 

в пространството  се предпоставя  виждането, че тези отношения е 

необходимо да бъдат разглеждани на плоскостта на международното 

частно право.  В теорията на  международното частно право се възприема,  

че гражданскоправното отношение с международен елемент навлиза в 

сферата на проява на суверенитета на повече от една държава, като може 

да се прояви във всяка една от съставните части на правното отношение.   

Но спецификата на правните отношения във виртуалното 

пространство предполага различен отговор на тези въпроси от този при 

аналогични случаи, когато предмет на разглеждане са традиционни 

отношения с чуждестранен елемент.    

Очевидно към момента в правната д октрината и практика са повече 

въпросите, отколкото отговорите. Нито един от посочените проблеми не 

може да бъде характеризиран с някаква степен на определеност.  

 Резултатите от такава неопределеност са,че решенията на съда по 

разглеждани спорове ,  свързани с виртуалното пространство, ще зависи от 

осведомеността на съда по въпросите на спецификата на правните 

отношения и способността при отчитането на тази специфика да се даде 

адекватно тълкуване на закона на съда и приложимото право.  

 

б) Приложимо право и юрисдикция 
 

Правилата, по които се решават въпросите за юрисдикцията, т.е 

приложимо право и органите, които имат правомощия по регулирането на 

дадени отношения в рамките на всяка национална юрисдикция са строго 
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индивидуални. При процесуалните норми в международното частно право 

традиционно се прилага lex fori  ,  т .е.  съдът прилага своето право.   Във 

всяка държава правилата за определяне на международната подсъдност 

имат своите особености. Но могат да се отделят и общи за различните 

правни системи критерии, от които се ръководят съдилищата при 

решаването на въпросите за наличието на компетентност за разглеждане на 

даден спор.     

Исторически основанието за възникване и формиране на правилата 

за решаване на юрисдикционни проблеми, служи фактора физическо 

присъствие или физическа „досегаемост”  на ответника за съда. Развитието 

на глобалното виртуално пространство, както беше отбелязано, вече не 

позволява този фактор да играе решаваща роля. Все повече е очевидно, че 

за да се нарушат законите на една или друга държ ава, лицето не трябва 

непременно физически да  бъде свързано с дадената територия .  

Поради това ,  фактът физическо местоположение не може да бъде 

възприеман като абсолютен за отношенията във виртуалното пространство 

и в този смисъл е необходимо разширяване   правилата на 

подведомствеността, като  за основа бъде взет принципа на  фактическото 

въздействие  на спорното отношение с държавата на съда.  

Какво обаче е допустимото съдържание на този принцип.  

Ако се разгледа съдебната практика на различните страни, н а първо 

място е необходимо да се отбележат изводите от съдебната практика в 

САЩ.  

Основният принцип за решаване на юрисдикционните проблеми на 

територията на САЩ е т. нар. “ персонална юрисдикция” ( personal  

jurisdiction) .  Неговото начало се корени в концепцията за териториалния 

суверенитет и федерализма. Американският съд  има компетентността да 

разглежда спорове между лица, ако едно от тях физически присъства на 

негова територия. Комерсиализирането  на различните средства за връзка 

и особено Интернет довежда до някои изменения в правилата за определяне 

на подведомствеността в американското право. Принципът на 

персоналната юрисдикция е допълнен от принципа на “минималните 

контакти”, според който връзката на ответника с определена територия 

може да служи за оправдаване  юрисдикцията на съда на тази територия и 
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физическото присъствие ( домицилия)  на ответника не е необходимо 

условие за юрисдикцията на американския съд. Критерия за наличие на  

минималните контакти са установени в т. нар. “закони на дългата рък а” 

(long arm statutes ).  Те се отнасят до :  сключването на сделки, доставка на 

стоки, предоставяне на услуги, причинени вреди на съответната територия.  

По дела свързани с Интернет  като отчитат наличието на определена  

връзка на правното отношение с нейнат а територия, американските 

съдилища могат да признаят наличието на своя юрисдикционна 

компетентност и дори факторите на връзката да са минимални. 

Обикновеното поместване в уеб - сайта на информация за стоки и услуги 

може да бъде разглеждано като основание з а наличие на юрисдикция.     

 В европейските страни въпросите за международната 

подведомственост се решават на основата на критерия за физическата 

досегаемост на ответника и не са радикално преразглеждани както в САЩ.  

Условно могат да се отделят три основни системи за определяне на 

подведомствеността: по закона на гражданството - Lex patriae ( Франция), 

по закона на местожителството -Lex domicilii   (Германия), и по признака на 

физическото присъствие на ответника на територията на държавата на съда 

(Великобритания).  

Заедно с това и правото и съдебната практика на европейските страни 

предвиждат възможността за съдебно споразумение в отношенията между  

лица, които не са граждани и не се намират на тяхната територия, ако 

спорното правно отношение по един или друг начин е свързано с държавата 

на съда. Например в качеството на такъв критерии може да бъде 

местонахождението на имуществото на ответника на тер иторията на 

държавата на съда.  

По какъв начин спецификата на правните отношения във виртуалното 

пространство може да повлияе на измененията в основните правила за 

определяне на подсъдността в европейските държави. Като пример може 

да се постави въпросът доколко местонахождението на сървъра, 

посредством който една компания оперира в Интернет може да повлияе на 

определянето на нейното местонахождение. 170 

                                                 
170 Agne Lindenberg.  Jur isdict ion and Commercial  Matters  in Cyberspace.  ht tp: / /www.  

Abanet .org/buslaw/cyber/SECTION.ASP - Sec tion.htm 

http://www/
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 В Европа съдебната практика не е толкова богата на прецеденти по 

разрешаване на въпросите, свързани с Интернет, както в САЩ. Но 

юрисдикционните проблеми на виртуалното пространство също 

предизвикват широки дебати в европейското право.  Широк резонанс 

получава процеса по преразглеждането на системата на Конвенция за 

юрисдикцията и привеждане в изпълнение на съд ебните решения по 

граждански и търговски въпроси от 1968г. ( Брюкселска канвенция), който 

се осъществява от органите на ЕС. 171 

Базовото правило на Брюкселската конвенция, установено в чл.2 

гласи, че исковете срещу лицата с местожителство в една от договарящ ите  

държави, се предявяват пред  съдилищата на  тази държава, независимо от 

тяхното гражданство. Ако ответникът няма местожителство в някоя от 

договарящите страни, компетентността на съдилищата на всяка от тях се 

определя от националното и  законодателство, в съответствие с 

разпоредбите за изключителната компетентност , визирани в чл.16 от 

Конвенцията.  

От основното правило на подведомственост “домицилий на 

ответника” Брюкселската конвенция предвижда редица изключения. 

Основните от тях са визирани в чл 5 от  Конвенцията, който посочва 

хипотезите при които срещу лице с местожителство в една договаряща 

държава може да бъде предявен иск в друга договаряща държава ( например 

при изпълнение на задължения по договор иска може да се подаде в 

държавата, където се изпълнява договора)  

Други отклонения от общото правило са свързани със  защита правата 

на потребителите (чл14) и с дадената възможност за сключване между 

страните на пророгационни споразумения ( чл.17 предвижда, че страните 

могат до или след възникване на спора да изберат мястото на неговото 

разглеждане и заедно с това  лица, които нямат местожителство на 

територията на  договарящите държави , също могат да избират съд на  една 

от тях и такива пророгационни споразумения ще бъдат признавани).  

На 14 юли 1999г. Комисията на ЕС предлага Ръководство по приетия 

от Съвета на ЕС Регламент “ З а юрисдикцията, признаването и 

                                                 
171 Off ic ia l  Journal .  C.023.  1999.P.0001-0003  



168 

 

привеждането в изпълнение на съдебните решения по граждански и 

търговски въпроси 172.   

   Планираният регламент трябва да замени в отношенията на стран ите- 

членки на ЕС  Брюкселската конвенция като отчете нюансите в правните 

отношения по повод електронната търговия. Така, основното правило за 

юрисдикцията по място на домицилия на потребителя е оставено. Но 

отчитайки измененията, внесени от Интернет в мар кетинговите технологии 

, предлаганият регламент трябва да измени правилото чл.13 (3) от 

Брюкселската конвенция, в съответствие с която потребителят има право 

на избор на юрисдикция, ако отговаря на едно от условията визирани в 

посочената разпоредба , а именно –  поканата за сключване на договор за 

доставка на стоки или услуги да е направено по пътя на рекламата в 

страната домицилий на потребителя или в тази държава потребителят е 

предприел необходимите стъпки към сключване на договор.  

 В съответствие с предложенията на Комисията потребителят следва 

да има право на избор на юрисдикция по отношение на договорите , 

сключени с лица занимаващи се с търговска или професионална дейност в 

държавата домицилий на потребителя. Последният също ще има право на 

избор, ако тези лица със всякакви средства адресират такава дейност в 

държавата домицилий на потребителя или няколко държави включително и 

тази ( правилото се доближава до принципа провеждан в американската 

практика).  

Тези предложения предизвикват отрицателно отношен ие от страна на 

лицата, професионално занимаващи се с електронна търговия. Негативно е 

възприета перспективата за предявяване към тях на искове от потребители 

във всяка страна член на ЕС, където може да бъде получено съобщение по 

Интернет за едни или други  стоки или услуги ( става дума за  възможен 

достъп до уеб- сайт).  

Към момента може да се предположи, че правните отношения, в 

които встъпват българските ползвателите на Интернет, са в повечето 

случаи с международен елемент. Това положение може да се обясни  с 

факта, че интернет технологиите в България не са получили още 

                                                 
172 

ht tp : / /europa.eu. int /eur_lex/en/co m/pdf /en_599PC0348.pdf
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необходимото развитие и пазара на услуги в този сектор е все още 

сравнително тесен. С въвеждането на електронното администриране в 

държавния сектор /Електронно правителство/  тези процеси следва да  

получат по- активно развитие.  

В българското законодателство основните правила за 

компетентността на българските съдилища да решават граждански спорове 

с международен елемент се съдържат в разпоредбите на глава ІІ 

“Подведомственост “ на ГПК. Кръгът на международните граждански дела 

,подведомствени на българският съд са очертани на принципа 

териториална или лична връзка ,  в която те се намират с българската 

държава.   

Отчитайки тенденциите на развитие на правни отношения, 

осъществявани във виртуалното  пространство, решаването на въпросите 

свързани с преодоляване на посочените проблеми, следва да намери 

адекватно отражение в бъдещото им законодателно решаване. В тази 

връзка може да се предложи разрешаване на проблемите за  определяне 

приложимото право за отношения във виртуалното пространство и  

юрисдикцията по спорове свързани с тях по пътя на международно 

съгласуване на приложимите критерии.  

Преодоляването на указаните проблеми обикновено се извършва на 

равнището на международните договори. Пример за реализация на този 

подход е посочената Брюкселска конвенция от 1968г. Дж. Третчман 

отстоява виждането, че въпросите за колизията на правните норми могат 

да бъдат решени чрез преговорен процес и последващо споразумение на 

междуправителствено ниво. 173 

Решаването на колизионните въпроси във виртуалното пространство 

следва да се търси от една страна в сключването на международни 

споразумения определящи приложимо право към различни ситуации ( 

например право на страната по местонахождение на сървъра, на който е 

разположен дадения информационен ресурс),  при което е необходимо да се 

определи критерия за отнасяне към определена юрисдикционна 
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Trachtman Joel  P .  Confl ic t  o f Laws and Accuracy in the Alloca tion of Government  

Responsib il i ty/ /Vand.J .Transnat , l  Law 1994 .P.990 -991
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компетентност за всеки разпространен тип отношения, а от друга, в 

последователната унификация на правните норми. Смята се,  че ак о 

еднородни обществени отношения във виртуалното пространство се 

защитават в еднаква степен в различните държави, изборът на юрисдикция 

няма да бъде принципен. Към момента този процес се развива достатъчно 

активно както в рамките на ООН и ЕС, така и в непр авителствените 

организации на международното “интернет общество”.  

Въпреки усилията в тази посока обаче, все още не съществуват 

ефективни способи за преодоляване на неопределеността на за 

приложимото по отношение на субектите право в посочените аспекти и 

следователно проблема за неопределеността на местоположението на 

субектите продължава да играе значителна роля в процеса на 

осъществяване на субективните права и изпълнението на задълженията във 

виртуалното пространство.  

 

3.Доказване на правно релевантни действия на субектите във виртуалното 
пространство. 
 

Повечето  въпроси на  правното регулиране на виртуалното 

прастранство на съвременния  етап се свързват именно с технологичните 

особености, характерни за правните отношения в този среда. По същество 

първите правни актове, регулиращи виртуалното пространство имат за 

свой предмет на регулиране установяване на правен режим на 

функционирането и използването именно на технически средства, защото 

ако правната система не е в състояние по –  рано да определи граници на  

технологиите, които ще бъдат използвани, то въпросите остава да бъдат 

рещавани за всеки отделен случай, което ще противоречи на принципа за 

гарантиране на обществения интерес.  

От тази гледна точка, целта на юридическото опосредстване на  

обществените  отношения и създаване на нормативно установени граници 

на използваните технологии във виртуалното пространство, е да осигури 

спрямо всяко правно отношение възможност за ясно фиксиране на 

извършваните посредством  използването на технически средства 

юридически значими действия на субектите.  
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Във връзка с това заслужава внимание и още един немаловажен 

аспект на спецификата на правните отношения във виртуалното 

пространство, а именно въпросът за доказване на фактите, имащи 

юридическо значение, или познатите ни юридически факти.  

 

а) Специфика на юридическите факти във виртуалното пространство.  
 

Структурата на правните отношения във виртуалното пространство  

включва правопораждащи, правоизменящи и правопрекратяващи 

юридически факти. С оглед спецификата на функциониране на виртуалната 

среда възниква въпросът за времето на настъпване, прекратяване, място на 

осъществяване на един или друг факт от обективната действителност. На 

някои от тези въпроси вече са дадени законодателни отговори. В Закона за 

електронния  документ и електронен подпис /ЗЕДЕП/се установяват 

правила за определяне на времето и мястото на изпращане на електронно 

изявление .  Съгласно чл. 9 от закона, то се счита изпратено  с неговото 

постъпване в информационната система, която не е под контрола на автора. 

Във този случай възниква въпросът, за какъв контрол става дума. Чл.8 

съдържа разпоредби  за получаване на електронното изявление, като то  се 

смята за получено, ако адресатът потвърди получаването. По отношение на мястото на 

изпращане  и получаване на електронно изявление, законът / чл. 12, ал.1 – 4/ указва , че 

то се смята изпратено в мястото на дейност на неговия титуляр.  Електронното изявление 

се смята получено в мястото на дейност на неговия адресат. Ако титулярът или адресатът 

на изявлението има повече от едно място на дейност, за място на дейност се смята това, 

което е в най-тясна връзка с изявлението и неговото изпълнение, като се държи сметка 

за обстоятелствата, които са били известни на титуляра и на адресата или са били взети 

предвид от тях по всяко време преди или при извършване на изявлението. А в случай,че 

титулярът или адресатът няма място на дейност, взема се предвид неговото постоянно 

местопребиваване.  

 Подобни разпоредби се откриват и в Закона за електронното управление /ЗЕУ/, 

който урежда  дейността на административните органи при работа с електронни 

документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на 

електронни документи между административните органи/чл.1/. В чл. 6. от закона се 
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съдържат правила за отчитане на единно време, като административните органи, лицата, 

осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, 

са длъжни да използват информационни системи, които отчитат единно време, по 

стандарт, определен с наредба на Министерския съвет. Времето за настъпването на 

факти с правно или техническо значение се отчита и удостоверява с точност до година, 

дата, час, минута и секунда./ал.2/. Съгласно чл.32, ал. 1 от същия, електронното 

изявление се смята за получено от доставчика на електронни административни услуги с 

постъпването му в неговата информационна система или в единната среда за обмен на 

документи. Очевидно текстът на нормата на чл.32, ал.1 от ЗЕУ е специална по отношение 

на правилото в текста на чл.8 от ЗЕДЕП.  

 В Наредба за електронните административни услуги /чл.96 и сл./ се  съдържат 

правила за техническите стандарти , които следва да бъдат използвани при отчитане на 

астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение.   
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 Посочените примери от българското законодателство ни дават 

основание да  смятаме, че съвременното право разполага с достатъчно 

юридически конструкции и техники, за да може адекватно да регулира 

бързо развиващата се информационна среда и да обезпечи 

непротиворечивостта и стабилността на отношенията, реализиращи се в 

нея.   

 Убедеността за съществуването на даден факт може да се основава 

на обективни критерии:безспорност и очевидност за съществуването му 

във виртуалното пространство; доказаност за наличието или отсъствието 

на даден факт. Едни факти са безспорни и се възприемат еднозначно от 

всички субекти на правните отношения във виртуалното пространство. 

Такива са електронен подпис, електронен документ, ,  титуляр на 

сертификата на електронния подпис. Други се нуждаят от специално 

доказване, като например е необходимо да бъде доказано незаконно 

разпространяване на информация.  

 Юридическите факти във виртуалното пространство същ о  магат да 

бъдат събития, действия, постъпки. „Интернет събитията” също не зависят 

от волята и желанията на субектите ( нарушаване на връзката от технически 

характер, закъснение в  преноса и т.  н.). Характерно на интернет събитията 

е това, че те се проявяват по –  често, в сравнение с аналоговото 

(физическо) пространство, те са трудно контрулируеми и голяма част от 

случаите водат до конфликти между субектите. Освен това, те могат да 

бъдат предвидими, като тяхното настъпване бъде уговорено от стпраните 

по договора, и непредвидими.  

 Във виртуалното пространство се реализират най –  вече юридически 

действия. Те могат бъдат както правомерни ( осъществяване на 

задълженията по облигационно отношение), така и неправомерни, 

включително и  престъпления  /Виж. Наказателен кодекс, Глава 9”а” 

Компютърни престъпления/.  Юридическите постъпки също имат свое 

място във виртуалното пространство. Те са резултат от активното действие 

на субектите  и пораждат нови правни отношения(публикация в Интернет 

на авторски материали).   



174 

 

б) „Електронен обмен на данни” –средство за осъществяване на “реалното 
взаимодействие” между субектите във виртуалното пространство. 

 

Решаването на редица въпроси свързани с  правното регулиране на 

виртуалното пространство  в този смисъл е свързано с едно от  ключовите 

понятия в тази сфера “електронен обмен на данни”, възприемано като 

предаване на унифицирани по установена схема  данни  между различни 

информационни системи посредством електронна връзка. Това е базово от 

юридическа гледна точка понятие, защото “реалното взаимодействие” 

между субектите, като съдържание на правното отношение всъщност се 

осъществява чрез предаване на унифицирани данни.   

Затова самото понятие отразява значението на техническите средства 

в структурата на правните отношения във виртуалното пространство, 

начина на реализация на субективните права, без които те се превръщат в 

традиционни, аналогови отношения.  

За нормалното функциониране на виртуалното пространство 

възниква необходимостта от нормативно определяне на механизма 

предаване на данни по електронен път, легализация на способите за 

електронен обмен на данни, в това число и изработване на ефективни 

механизми за автентификация  на субектите и отделните актове на  тяхното 

поведение.  

Равнището на съвременните знания по тези въпроси показва, че 

методът на изследването трябва да бъде не метод “от общо към частно”, а 

от частно към общо, чрез анализ на законодателството по отношение на 

технологиите, за да се пристъпи към изработване на общ подход за  

правното регулиране на виртуалното пространство. Това обстоятелство е 

важно да бъде отчетено  при разглеждането на правното регулиране на това 

пространство  и перспективите за неговото развитие.  

 “ Всички отношения във виртуалното пространство пряко зависят от 

технологиите, които се използват  при неговото функциониране. От тази 

гледна точка основна и обуславяща всички останали специфични 
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особености на правното регулиране на виртуалното пространство е 

електронният характер на документираната информация “.  174  

 Спецификата на възникващите в Мрежата отношения определя и 

електронния документ като средство за фиксиране на извършените правни 

действия във времето и пространството и служи за тяхното доказване.      

 Българското законодателство не съдържа легално опреде ление на 

понятието “документ”. Фактическото понятие за документ по правило го 

определя като  материален носител, с фиксирани на него знаци , предаващи 

определена мисъл. Признаците на документа по –  подробно  се изследват в 

процесуалното право. В гражданският процес “документ” се използва като 

синоним на писмено доказателство ( чл.142 ГПК). В гражданско -правната 

доктрина документът се определя като вещ, върху която с писмени знаци е 

материализирано изявление .  175 

Това , което отличава електронния от хартиения  документ е  начина 

на записване, обработка, съхранение и възпроизвеждане на информацията.  

За ефективност и еднозначност на на тълкуването на правни 

отношения, възникващи във връзка с прилагането на  новите технологии  и 

преди да се разглеждат измененията в обществените отношения, 

обусловени от появата на новите технологични обекти, да бъдат 

регулирани способите и лимитирана възможността за осъществяването на  

поведение, надхвърлящо мярата на позволено от нормите поведение, е 

необходимо да бъдат отграничени спецификите на традиционния  документ 

и електронния (цифров) документ.  

Като правило дефинициите се основават на асоциацията с 

традиционните ( аналогови) документи.  Затова е необходимо  да се 

отбележи, че аналоговия документ  е неотделим от своя  носител и  се 

възприема като  фиксация документа, под която се разбира състоянието на 

определени точки в пространството ( листа хартия), в даден момент от 

време.  

Електронния документ е отделим от носителя. Той съществува в две 

форми: пасивна –  съхранение, и активна - предаване и обработка на 

                                                 
174 

Дмитрик,  Н.А. ,  Осуществление субъективных гражданских прав с использованием 

сети Интернет,  2006 ,  С.78
 

175 Ж.Сталев,  Българско гражданско  процесуално право,С. ,  1988,  с .245  
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информацията, в това число и нейната визуализация при необходимост от 

възприемане от човека. Не може да се говори за задължителна фиксация 

електронния документ, ако се разглежда активната форма на неговото 

съществуване, т.е. този  промеждутък от време, в течение на който той се 

възприем , обработва или предава.  

 Законодателните решения по принцип не отразяват динамичния 

характер на активната форма на съществуване на електронния документ. 

Затова за нуждите на законодателството  може да се приеме само 

статичната реализация на електронния документ в режим на съхраня ване 

на носителя, но и тук координатите на съхранение са неопределени ( в 

дисковото пространство). Ако се основем на това, че електронния документ 

е фиксиран (“записан”) на “магнитен оптичен или друг носител”( чл3,ал1 

ЗЕДЕП),  то става недопустима например  стандартната операция 

“дефрагментация на диска” .   

В този смисъл как трябва да се разбира дублирането на файла на два 

диска или при предаване на документа –  файлът е фиксиран на един 

носител, след това на друг. Такава трактовка довежда до абсурда с 

“фиксация” да се отразява изменение в пространството и времето.  

   Ако в основата на определенията, дадени от законите, стои работата 

с електронния документ, то при тази хипотеза не може да се говори за 

активизация на документа, за неговата обработка, предаване и съхранение, 

тъй като  записът е преобразуване на динамична реализация в статична. В 

този смисъл законовите определения фактически изключват електронното 

взаимодействие като реализация на субективни права и изпълнение на 

задължения във виртуалното пространство.  

От друга страна  остава без обяснение и въпроса може ли 

електронния документ да бъде възпроизвеждан и в кои случаи което е от 

съществено значение с оглед доказването на това взаимодействие.  

Почти всички документи, свързани с оформяне на финансови п отоци, 

технологично се реализират във форма, недостъпна за възприемане от 

човека, даже при тяхната визуализация. Електронното платежно нареждане 

например представлява строго подредена съвкупност от двоични числа 

(реквизити на банковия документ като: вид на  документа, вид на правния 
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субект –  юридическо или физическо лице, номер на сметка, сума, вид 

валута, един или няколко електронни подписа и т. н.).  

При визуализацията само на електронния подпис се представя ( в 

зависимост от стандарта) от числа, включващи  над хиляда двоични 

разряда.  

При визуализацията наедно такова  електронното платежно 

нареждане, ще се получат няколко страници, запълнени със случайни от 

позицията на човека съвкупности от нули и единици. Може да се 

преобразуват двоичните кодове в десетични, но това не би облегчило 

възприятието. Ако се възприеме, че е необходимо  аналогово 

възпроизвеждане на електронния документ , то за да  се формира и 

обработи електронното нареждане подобно на аналоговото, то неговия 

обем ще се увеличи с толкова ненужна информация, че обработката, 

предаването и съхранението на електронния документ ще стане 

икономически нецелесъобразно.  

Остават неизследвани и други въпроси от съществено значение за 

електронното взаимодействие като съдържание на правното отношение във 

виртуалното пространство, а именно тези, свързани с понятийната база и 

по –  точно с понятията “екземпляр”, “оригинал”, “копие” на електронния 

документ.  

Всички екземпляри на електронния документ, подписани с 

електронен подпис следва да се считат оригинали. Всич ки екземпляри на 

електронния документ идентични един с друг са оригинали и имат еднаква 

юридическа сила.  

Ако се използва  приведената терминология, то по отношение на 

електронните документи възниква интересна колизия:  

Отличават ли се помежду си  документи те от два файла в различни 

формати ( например, doc, txt, arj  и т. н.) или са идентични. Ако се 

отличават, то на кой от екземплярите електронни документи може да се 

придаде статут на оригинал и по какво автентичният оригинал се  отличава 

от останалите оригинали. Ако са идентични, то по какви признаци 

множество двоични символи в различен формат се различават помежду си. 

А ако не са идентични, то по какъв признак един формат е по - добър от 

друг.  
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Следва да отбележим, че българският Закон за електронния докумен т 

и електронен подпис не дава определение на понятието “екземпляр на 

електронния документ”, “оригинал”, “идентични електронни документи”,  

и в този смисъл са възможни различни тълкувания. Но във всички 

приведени примери съществуването на няколко екземпляра от електронния 

документ, всеки от които има юридическа сила на оригинал , е фиксирано 

явно. Тук не става дума за това, че по принцип оригинала може да 

съществува в няколко екземпляра, а по - скоро за практическите аспекти.  

В множество закони  се предвижда ,  че при съхраняване на 

електронни документи ( в базата данни) те трябва да бъдат във формата, в 

който са били създадени, предадени или получени (например в  Директива 

2000/31/ЕС за електронната търговия).  

Остават неуредени и въпросите, свързани с техничес ката реализация 

на електронния документ като: позволено ли е стандартно преформатиране 

на файла ;  кога възпроизвеждането е възпроизвеждане в оригинал или в 

копие и при какви условия; кой отговаря за тяхната идентичност и 

достоверност; кога аналоговото копие е идентично с електронния 

оригинал.  

За да бъде възприемано от човека аналоговото копие на хартиен 

носител трябва да бъде трансформирано. Тук от своя страна възниква 

въпросът тази трансформация дали е адекватна на оригинала какви външни 

признаци на електронния документ или част от тях следва да 

възпроизвежда хартиеното копие на електронния документ.  

Всички тези въпроси очакват своя отговор.  

Затова безспорно преходът към масово електронно взаимодействие и 

прилагане на електронния документ в практиката вод и до съответстващо 

увеличаване на числото на конфликтните ситуации между субектите на 

правните отношение.  Освен това в процеса на обмяна на електронни 

документи  се включва голямо число субекти, осигуряващи на 

принадлежащите им или наети от тях програмно - технически средства за 

формиране и обработка, предаване и съхранение на електронни документи. 

Конфликтите могат да се инициират както от технологични грешки ,  така 

и от противоречива трактовка на субектите по отношение своите 

функционални права и задължения, свързани с електронните документи.  
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Регулирането на тези права и задължения на основата на взаимни 

споразумения и договори между участниците (саморегулация) , при масов 

обем на електронни правни отношения, е на практика нереално.  

Намаляването на равнището на конфликтност изисква конкретно 

определяне на статуса на електронния документ като средство за 

фиксиране и доказване на юридически значими действия на субектите във 

виртуалното пространство.  

Следователно, необходима е правна регламентация на 

функционалната връзка между електронния документ и субектите, 

участващи в неговата практическа реализация.  

    Отнасянето на електронния документ към известни правни 

категории, създава фундаментална основа за развитие на правните 

отношенията в рамките на тези кат егории. В тази връзка  възниква 

резонния въпроса за тези  различия между електронния документ и 

традиционния, аналогов документ, които  стоят в основата на 

невъзможността за прилагане в цялост на традиционни представи.  

    Разбира се, понятийната база установена през дълъг период от 

прилагане на традиционния документ не може да опише в цялост 

електронния документ и във връзка с това е необходимо формулирането на 

нови понятия. От това обаче не следва неправилност  на проверената в 

практиката понятийна база на традиционния документ, но е необходимо е 

да бъдат изследвани областта и степента на нейната приложимост.  

    И аналоговия и електронния документ съдържат идентифицираща ( 

по отношение на извършеното и неговите субекти) информация, така че 

тяхното съдържателно описание е еднакво. И единият и другият е средство 

за осигуряване, доказване  дейността на субектите.  

    И двата  документа могат да бъдат  изготвени по различни 

технологии. Така аналоговият документ може да бъде ръкописен,  

машинописен, а може да бъде създаден и на основата на последните 

технологични достижения. Освен това, на предишните етапи на развитие 

на електронно изчислителната техника особени недоразумения обусловени 

от спецификата  на технологията на изготвяне на електронния документ, 

не са възниквали.  
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    Единственото, което ги различава -  това е средата на функциониране 

на документа. Първоначално електронната форма на документа е 

технологичен епизод в неговия жизнен цикъл.  В това си битие той се 

отъждествява като документ на машинен носител. В този си вид документа 

съществува като електронен само в интервала между формирането и 

неговата разпечатка .   

    На съвременният етап обаче за голямо число документи , които се 

възприемат като електронен документ, електронната форма се установява 

постоянна в течение на целия жизнен цикъл на документа. Електронните 

документи се обработват, предават, съхраняват , а често и се създават и 

унищожават без участие на човека.  

    В дадения контекст основната разлика между електронния и 

аналоговия документ се състои в тяхното предназначение за 

функциониране в различни среди на съществуване: електронния документ 

се реализира в среда на програмно - технически средства, а аналоговия в 

среда на субектите на правни отношения  

  Към тези две различия, е необходимо да се добави и още един 

елемент, имащ качествата на самостоятелно съществуване между двете 

среди –  интерфейсът между аналоговата и електронната среда, като 

произтичащите от това особености ще бъдат разгледани по - подробно.  

    Разпечатката на документа на хартиен носител го прави аналогов 

документ . Изображението на документа на екрана на монитора не се 

отличава съществено от проекцията на аналогов документ. В тези случаи 

произтича скрита подмяна на обекта:  вместо изходния електронен 

документ се вижда производен документ, непосредствено възприеман от 

човека, т. е.  за аналогов документ.  

Смята се, че това са два различни документа, макар и функционално 

свързани помежду си. Разпечатката, следователно  е по същество 

конкретна технология за изготвяне на аналогов документ. Способът за 

използване документа и способът за неговото изготвяне не са идентични. 

Ааналоговият документ е предназначен за прилагане от човека, а 

електронния оттехнологиите.   
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    Очевидно е,  че различията във физическата среда на съществуване на 

документа, води до принципни различия между електронния и аналоговия 

документ.  

Електронният документ представя информацията с помощта на 

цифри , във връзка с което той се  възприема непосредствено само от 

обектите на електронната среда - технически или програмни средства. 

Само обектите на електронната среда могат да обработват електронни 

документи и да изпълняват априорно  детерминирано преобразуване на 

входния електронен документ в изходен електронен документ .  

    В зависимост от формата на технологичната реализация, документа 

може да бъде представен в аналогова или електронна форма. Всяка от 

формите има място само в присъщата и среда на съществуване –  аналогова 

или електронна. Тези две среди не се пресичат и преобразуването на 

документа се осъществява на границата между тези две среди, на основата 

на интерфейсни устройства за преобразуване на аналогови сигнали в 

електронни и обратно. Във всяка от тези среди действат специфични 

правила и разпространението на тяхното действие извън пределите на тази 

среда може да доведе до некоректна интерпретация.  

Под аналоговата среда на съществуване се разбира  система от 

субекти, взаимодействащи на основата на установени в обществото 

неформални ( език, традиции, обичаи и пр.) и формализирани ( 

нормативно- законодателна база) правила за обработка, съхранение и 

предаване на информация, представена в образна форма.  

Под електронна  среда на съществуване се разбира система от 

обекти ( технически и програмни средства),  взаимодействащи на 

основата на формални, базиращи се на обективни логически закони и 

правила ( архитектура, стандарти, технически параметри, езици за 

програмиране и др. ) за обработка, съхранение и предаване на цифрова 

информция176   

В аналоговата среда идентичните документи се различават на 

основата на очевидни физически признаци, които имат юридическо 

                                                 
176 Moving wi th change :  Electronic s ignature legis la t ion as  a  vehicle  for  advancing e -

commerce/ /The John Marshall  Journal  o f Co mputer  and  Information Law. 1999. № 3  
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значение –  местоположение в пространството, графическо изображение на 

информационните символи, свойства на носителя и т.н  

Спецификата на електронната среда прави проблематични решенията 

на задачите, свързани с различимостта на отделните реализации на 

електронния документ.  

За разлика от аналоговия документ, както вече беше от белязано по –  

горе, съществуващ само в статична форма, електронния документ 

съществува в две форми: статична  ( пасивно състояние) при съхранение,  

и динамична (активно състояние) при обработка, предаване ,  визуализация.  

Във връзка с това можем да определи м електронния документ като 

множество неразличими реализации. За да бъде подчертано отличието от 

традиционния документ, следва да се говори за версии (реализации), а не 

за екземпляр на електронния документ. Тези реализации са еквивалентни: 

съществува детерминирана изчислителна процедура, преобразуваща една 

реализация в друга. Съвременните програмно - технически средства 

предоставят широки възможности за преобразуване, съхранявайки всички 

особености на документа.  

От това следва, че взаимодействието между субектитие 

електронна среда може да се идентифицира само по явно зададени 

параметри.  

      Това може да се осъществи  по пътя на създаване на специализирани 

правни гаранции за електронното взаимодействие между субектите, 

изработване на многочислени нови юридически норми и правила.  

    Но този процес е продължителен и не може да се съпостави  с 

наблюдаваните сега темпове на развитие и прилагане на електронните 

комуникации.  

    Важно е обаче да се отбележи, че независимо от това какво 

представлява  законодателното регулиране в тази посока, то трябва да се 

основава на непротиворечива система от закони, построена на единна 

системна понятийна платформа, на единна терминология и тълк уване на 

понятията, при отчитане на факта, че съществуващото законодателство се 

базира на система от понятия, свойствени за традиционни ите  правни 

отношения.  
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    Безспорно ,  обаче ,  се налага мнението, че спецификата на правните 

отношения във виртуалното пространство се предопределя и от 

електронния документ сам по себе си. Информацията в електронен вид е 

безтелесна, тя няма веществено изражение. Освен това информацията в 

електронен вид не може непосредствено да се възприема от човека. Това 

обуславя необходимостта да се използват програмно –  технически 

средства. Тези технически средства се установяват като необходим 

посредник между човека и информацията. Това изисква преразглеждане на 

отделни положения както в рамките на материалното ( документиране, 

фиксиране на информация),  така и в рамките на процесуалното 

(доказателство) право.  

 

ГЛАВА СЕДМА 

Правни субекти. Особености на субектния състав на правните 
отношения във виртуалното пространство. 

 
 

 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.”177 

 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.  

                                                 
177 Ганев, В. Учебник по обща теория на правото, ІІ том, Правни субекти. , С., с.14; 
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 „Чрез действия на упражняване на субективни права или чрез действия на 

изпълнение на правни задължения тия човешки личности одухотворяват 

породените права и зъдължения.”178 

 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” 179 

 Тази специфична качествена юридическа характеристика се изразява с 

помощта на материята правосубектност. По своето  основно съдържание 

категориите” правен субект” и „правосубектност” съвпадат. 180 

 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”181 

 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. „182 

                                                 
178 Пак там, с. 15; 
179 Михайлова, М. Тория на правото, С., 1993, с.58; 
180 Алексиев, С., Обща теория на правото, ІІ том, 1985, с.122; 
181 Михайлова, М. ,Цит съч., с. 62; 
182 Алексиев, С., Цит. съч., с. 113; 
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 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.183 

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.  

 

§ 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.  

                                                 
183 Пак там, с. 126 и сл.; 
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 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.”184 

 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 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 

                                                 
184 Ганев, В., Цит. съч., с. 202; 
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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 

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 
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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 раждение, 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.  

 

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.  
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 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. 

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.  
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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.”185 

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 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.”186  

                                                 
185 Пак там, с. 57; 
186 Михайлова, М., Цит. съч., с. 78; 
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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.187 

Вече посочихме, че представителството е система от правни норми, които 

регулират определен тип обществени отношения.  

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, 

                                                 
187 Ганев, В., Цит. съч., с. 62; 
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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. 

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. 
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 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 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.  
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 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. 

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.  

 

§.4. Особености на субектния състав на правните отношения във 
виртуалното пространство. 

 

1. Общи положения 
    

  Правните субекти във виртуалното пространство, както и правните 

субекти в аналоговия свят трябва да отговарят на изискванията на 

международното и националното законодателство по отношение на тяхната 

правосубектност, т.  е на способността на индивидите и тех ните общности 
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във виртуалното пространство да бъдат правни субекти в системата на 

обществените отношения, регулирани от правото.   

    Понятието дееспособност, като способност на лицата да имат 

юридически права и да носят юридически задължения във виртуалн ото 

пространство до известна степен се отличава от общоприетото.    

Дееспособността на субектите в Интернет има свои особености, които се 

отнасят до режима на регистрация на информационните посредници 

например , на доставчиците на удостоверителни услуги и т. н.  

    На практика установяването на дееспособността на субектите е един 

от основните проблеми, свързани с иползването на Интернет . Той се 

свързва с възможността за анонимен достъп до виртуалното пространство,  

едновременно с това с въпросите за личната  неприкосновеност и защита на 

личните данни в мрежата, както и с търсенето на механизми за недопускане 

на незаконна информация в мрежата.  

    Както беше посочено един от съществените признаци  на правните 

отношения  във  виртуалното  пространство, отличав ащ ги от аналоговите 

правни отношения се проявява в спецификите на техния субектен състав.  

   Част от въпросите, свързани с правосубектността на лицата във 

виртуалното пространство могат да бъдат разгледани в контекста на   

правния режим на информационния  посредник като специфичен субект,  

характерен за правните отношения във виртуалното пространство.  

    В този смисъл изработването на подхода изобщо за правното 

регулиране на отношенията във виртуалното пространство не може да бъде 

в достатъчна степен обективен, без да бъдат решени въпросите, свързани с 

правния режим на информационните посредници като основен субект в 

правните отношения осъществявани в електронна среда или по повод на 

нея.  

     В този смисъл е и заключението, което прави Н.А.Дмитрик за то ва, 

че съществува безспорна зависимост на правните отношения във 

виртуалното пространство от отношенията на субектите с 

информационните посредници. “Необходимо да се различат два аспекта на 

даденото явление: от една страна, участието на информационния дост авчик 

е необходимо за достъпа до Интернет, а от друга, информационният 

доставчик участва в много отношения между страните, когато 
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непосредствения обмен на информация между тях е невъзможен или 

неудобен” 188 

    Основните проблеми, свързани с участието на дос тавчиците в 

отношенията по използване на виртуалното пространство, се обуславя от 

тяхната възможност “ във всеки момент да въздействат на обществените 

отношения на своите ползватели. Формите на това въздействие могат да 

бъдат разнообразни: от блокиране на информационния обмен до 

информиране на трети лица за съдържанието на предаваната информация” 

189 

  От тази гледна точка, въпреки че информационния посредник не е 

страна в отношенията между ползвателите, той може съществено да влияе 

върху тези отношения, както умишлено, така и случайно ( в случаи на 

технически разрив).   

   Това от своя страна позволява да се говори за двустепенен характер 

на тези отношения, при които база за отношенията между ползвателите са 

отношенията между тях и собствениците на програмно –  техническо 

оборудване. За едни изследователи структурата на компю търните мрежи 

предполага наличието между крайните ползватели  като минимум  един 

посредник –  доставчик на достъп, осигуряващ достъп до мрежата.      

Условно субектите във виртуалното пространство се делят и на : оператори 

на трансгранични информационни мрежи и други технически средства, 

съставящи инфраструктурата на Интернет ( т.н.  доставчици на 

инфраструктура), специалисти, произвеждащи и разпространяващи 

информация в Интернет и предоставящи различни услуги ( доставчици на 

достъп, на хостинг, регистратори на домейн имена) и ползватели –  

физически и юридически лица, използващи мрежата ( реклама, сключване 

на сделки и т.  н.)  

   Като съществена особеност е, че тези субекти могат да се намират 

в различни части на света.  

  Развитието на информационните технологии увеличава числото на 

тези посредници, като на практика това е свързано и с усложняването на 

техните функции. Всъщност следва да се направи уточнението, че 

                                                 
188 Дмитрик,  Н.А.  Цит.  съч.  ,С.77  
189 Наумов,  В.Б.  Право и Интернет,  С.  18  
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информационните посредници не  са изключителен продукт на ин тернет 

епохата, но именно във виртуалното пространство създадено от Интернет 

по настоящем  предпоставя увеличаване и разширяване на техните 

функции, като ги превръща в характерен и структуроопределящ субект на 

отношенията  във виртуалната среда.    

      

2. Информационните посредници като структуроопределящи субекти на 
отношенията във виртуалната среда.  

 
 В теорията и практиката се използват различни понятия за 

определяне на информационните посредници. Най - често се разглежда 

правното положение на два типа  информационни посредници –  интернет 

доставчици ( Internet  service providers  –  ISP) и доставчици на приложения 

(Application service providers –  ASP). Като основна функция на първите се 

определя предоставяне на услуги по достъп в Интернет, а на вторите 

предоставяне на програмни приложения, разположени на техническите 

средства на доставчика и позволяващи осъществяване на различен вид 

услуги –  хостинг на уеб - сайтове, експлоатация на ситеми за управление 

на ресурси, електронни търговски площадки и т.н.  

Като особена категория информационни посредници се определят 

доставчиците на сертификационни услуги ( Certification service providers),  

действащи в сферата на създаване и използване на електронните ( 

цифрови)подписи. 190 

   Тези терминологични различия са породени от комплексния характер 

на дейността, която осъществяват информационните посредници - 

далекосъобщителна, информационно посредничество, администриране на 

лични данни.  

    Затова според типа на основно развивана дейност тези субекти  се 

определят също като: доставчици на достъп, доставчици на текстове, 

доставчици на сайтове, доставчици на инфраструктура, като 

наименованията насочват към основния вид услуги, които извършва 

конкретния доставчик.  

                                                 
190 

Наумов,  В.  Проблемы ответствености информаци онных провайдеров,  2000,  С.77 -79
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    Този подход се  налага в  американската практика , където  се 

използват термините –  on-line service provider,  provider of access, provider 

of the informational  content .  Съществуват и други модели за 

терминологично означаване - например с общ термин, без  детайлизация на 

функциите (Индия), с подразделяне на видове в един законодателен акт 

(Закон за сделките с компютърна информация от 2000г. на щата 

Вирджиния).  

    В европейското законодателство, в частност в Директива 2000/31/ЕС 

за електронната търговия се възприема общото понятие “ доставчик на 

услуги “ (service provider),  определен като “ физическо или юридическо 

лице, предоставящо услуги, свързани с информационното  

общество”.  

    В посоченият акт се използва и друг термин -  “intermediary servise 

providers”, което визира услугите на интернет доставчика в качеството му 

на посредник при предаване и съхраняване (складиране) на  електронни 

изявления. Този термин се използва в Закона модел за електронната 

търговия от 1996г. разработен от Комисията по международно търговско 

право (UNCITRAL).  Той се определя като : “всяко лице, което от името на 

другиго изпраща, получава или съхранява електронно съобщение или 

извършва по отношение на него други действия”.  

    Българският Закон за електронния документ и електронен подпис 

(обн.ДВ, бр.34 от 2001г.)  реципира понятието “посредник при електронно 

изявление”. В чл.6 ал.1 той е определен като”лице, което по възлагане от 

титуляра изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление 

или извършва други услуги свързани с него”.  

    Най- често използвано от самите доставчици е понятието “доставчик 

на интернет услуги” ( Internet Service Provider / ISP /) ,  като  съдържанието 

му  включва общо предоставяните услуги , без да се отграничава 

доставката на достъп до Интернет от информационните услуги, като услуга 

за предоставяне  на място за разполагане на информация ( hosting servise), 

изготвена от тях, от потребителя или от трети лица.  

    Съществена особеност е, че при осъществяването на свои те услуги 

доставчиците извършват дейност и по администриране на лични данни по 

смисъла на Закона за защита на личните данни  от 01.01.2002г., тъй като 
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индивидуализиращите белези на клиентите, които стават достояние на 

доставчика, по повод сключването на дог овора и извършваните услуги  

представляват лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 ЗЗЛД. Доставчика 

определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на 

обработване,  като  администратор на лични данни съгласно определението 

дадено в чл.3 ал.1 от закона, със съответните права и задължения 

произтичащи от това.   

    В този смисъл качествто администратори на лични данни, би могло 

да се разглежда като допълнително по отношение на доставчиците, но е 

необходимо да бъде отбелязано с цел изясняване на  основните въпроси 

свързани с регулирането на осъществяваната от тях дейност.  

    Особеностите  при осъществяване на услугите на интернет 

доставчиците обуславят техните специфични характеристики като субекти 

на правни отношения във виртуалното пространство , което предпоставя 

различието в терминологията по повод тяхното обозначаване ,  както и 

разнообразието от  актове, предметно регулиращи съответната дейност.  

    По принцип тези различни подходи не противоречат на общата 

теория на правото. Затова те могат л есно да бъдат обобщени и да бъде 

отделено главното. То се състои в това, че всички указани субекти са 

носители на определени права и задължения във виртуалното 

пространство.  

  Ролята  на информационните посредници и в частност на  

доставчиците по осигуряване на достъпа до мрежата е причина част от 

усилията на правителствата на отделните държави за овладяване на 

механизмите за регулиране на интернет пространството ,  с цел защита на 

лични данни, защита на потребители, охрана на авторски права и т. н., да 

бъдат  насочени към тях. Контролът се свързва преди всичко с въвеждане 

на лицензии за тяхната дейност. За да бъдат решени обаче тези въпроси е 

необходимо да се изясни същността на извършваната  от тях  дейност.  

   В основата на опитите тези правни отноотношения да  бъдат 

предпоставяни от лицензионни режими по отношение дейността на 

информационните посредници стои виждането, че по вид и характер 

доставката на интернет услуги представлява извършване на 

далекосъобщителна дейност и като такава нейната регулативна уредба  се 
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обхваща от Закона за далекосъобщенията и подзаконовите му актове. В 

зависимост от конкретния начин , по който информационните посредници 

осъществяват своята дейността се предвиждат три режима със всички 

специфични задължения, произтичащи от това - възоснова на индивидуална 

лицензия, общо лицензиране и свободен режим ,  като и в трите случая 

посредниците се възприемат като далекосъобщителни оператори, съгласно 

дефиницията дадена в §17 на ДР на ЗД. Единствената хипотеза,  при която 

се предвижда свободен режим на дейност това са случаите, в които 

информационният посредник не изгражда собствена далекосъобщителна 

мрежа, а ползва такава на друг далекосъобщителен оператор.   

    Регулирането на правния режим на дейността на интернет 

доставчиците следва да се разглежда,  като се отчита функционалния 

характер на информацията от една страна и информационната 

инфраструктура от друга. Характерът на Интернет като 

технологически феномен, обуславя неговото комплексно правно 

регулиране, като се отчита спецификата на възникващите правни 

отношения и техния обект.  

      

3.Правен режим на информационните посредници.   
 

Законодателството на различните страни предлага различни решения 

на въпроса за правния режим на интернет доставчиците.  

В Китай, Сингапур и страните от Близкия изток е въведен режим на 

лицензиране на дейността на интернет доставчиците –  това не е необичайно 

за тези държави , тъй като по принцип те подхождат рестриктивно по 

отношение регулирането на услугите на информационно то общество и 

информационния поток въобще.  

    В Швейцария обща лицензия се използва за доставчици, които наемат 

ресурси от телекомуникационен оператор, и  индивидуална лицензия за 

доставчици, които използват своя собствено инфраструктура. На свободен 

режим тази дейност е в Дания, Франция, Германия, Норвегия.  

    В немското законодателство въпросът е решен по категоричен начин 

в Закона  за телематичните услуги (Gesetz uber die Nutzung von Telediensten- 
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Teledienstegesetz )  ,  издаден като член 1 от Закона за информационните и 

съобщителните услуги ( Informations- und Kommunikationsgesetz ) DB 

1997I1870. В него телематичните услуги са определени като вид услуги, 

различни от далекосъобщителните такива съгласно § 3 от Немския Закон 

за далекосъобщенията. Съгласно § 2 (1) от Закона за телематичните услуги 

–  такива услуги са всички електронни , информационни и съобщителни 

услуги, които са предназначени за индивидуално използване на 

комбинируеми данни като знаци, образи или звуци, и се предават по 

далекосъобщителен път. Като такава услуга изрично се посочва в §2(2) т.3 

–  предоставяне на достъп до Интернет. Телематичните услуги не подлежат 

на лицензиране или регистрация  (§4).  

    Безспорно този изричен тект е в синхрон с европейското 

законодателство и то в страна, където п о принцип е характерен строгия 

контрол от страна на държавата по отношение осъществяването на 

различни видове дейности , свързани с електронния обмен на данни 

(Сравнение немският закон за цифровите подписи- Signaturgesetz - Sig G в 

сила от 21 май 2001г.)  

    България следва основните принципи, възприети с Общата 

регулаторна рамка на Общността. След приемането на Закона за 

далекосъобщенията през 1998г.,  със  Заповед РД 09 -235/98г. на КПД се 

установява режим на лицензиране на дейността на доставчиците на 

интернет услуги, при това са включени не само услугите по предоставяне 

на достъп, а и многообразието от дейности и услуги, като уеб, ФТП , 

електронна поща и др. Тази Заповед среща остра реакция от страна на 

професионално занимаващите се в тази свера, които пред извикват 

дискусия по темата.” Интернет общество - България” внася жалба срещу 

заповедта до ВАС. Образуваното Дело №723/99г. е прекратено с постигане 

на споразумение между страните, като със Заповед РД 09 -230/99г. на КПД 

се отменя обжалваната заповед в частт а отнасяща се до лицензирането на 

интернет доставчиците и контрола върху информацията в Интернет.  

    Съгласно Стратегия за развитие на информационното общество  в РБ 

приета с решение № 679 от 29.10.1999г. на МС,  регулирането на интернет 

базираните услуги не трябва да създава пречки за по - нататъшното 

развитие на конкурентен пазар на тези услуги. Като основни приоритети 
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са посочени насърчаване на широко използване на Мрежата ,  при 

формулирани основни принципи на политиката за ИО –  подкрепа на 

конкуренцията, насърчаване на частните инвестиции, създаване на гъвкава 

регулаторна рамка, предоставяне на отворен достъп до мрежите. Правната 

и регулаторна рамка за предоставяне на услуги в новата информационна 

среда е необходимо да се основава на правен минимализъм,  осигуряващ 

свободно движение на стоки и услуги в единния либерализиран европейски 

пазар.  

    В този смисъл тясното прилагане на нормите, отнасящи се до 

определен вид дейност, и в частност далекосъобщителн а  такава не 

съответства на общите насоки на развитие на телекомуникационния сектор 

като цяло и същността на правните отношения, осъществяващивъв 

виртуалното пространство.  

       Режимът на Общо лицензиране, както и какъвто и да е било друг 

разрешителен режим се смятат за  неподходящи за такава бързоразвив аща 

се и всеобхватна област като Интернет и свързаните с нея услуги, и не 

могат да обслужват нито интересите на държавата, нито на нейните 

граждани. Това би създало неравнопоставеност между субектите при 

извършването на еднакви по естеството и характера си  дейности и услуги. 

От друга страна голяма част от интернет услугите имат своя аналог в 

традиционните сфери на човешка дейност и вече са регулирани от правото.  

    Особеностите на отношенията във виртуалното пространство се 

обуславят от отношенията с информационните посредници (в частност с 

доставчииците на достъп) опосредствано ,  предвид възможностите на тези 

субекти да въздействат на кръга от способи за осъществяване на права и 

изпълнение на задължения, достъпен на ползвателите.  

    Въпреки отчитането на  тази специфика, при опитите за правно 

регулиране на  виртуалното пространство  дейността на доставчиците 

обикновено не се взема предвид и обратно изискванията към доставчиците 

често не отчитат особеностите на отношенията в Интернет.  

    Затова особен въпрос се явява проблема за  отговорността на 

информационните посредници за собствени действия и действията на 

ползвателите, доколкото мярата на отговорност е пряко свързана с правата 
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и задълженията на посредниците, а следователно и със спосо бността им да 

влияят на отношенията във виртуалното пространство.    

  

ГЛАВА ОСМА 

Правонарушение и юридическа отговорност. Юридическа отговорност 
във виртуалното пространство. 

 
 

§ 1. Правонарушение. Признаци и състав на правонарушението. 
 

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.”191  

 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, 

                                                 
191 Социальные отклонения, М. 1989,с. 95; 
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а в случаите на небрежност – във възможност от предвиждане и предотвратяване 

на нежелателните последици.192 

 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 

                                                 
192 Пак там, с.102; 
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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 

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. 193 

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.”194 

 

От своя страна това противообществено деяние, с което се 

въздейства в най – голяма степен отрицателно върху условията 

                                                 
193 Бойчев, Г., Правонарушение, С., 1998; 
194 Пак там, с.92; 
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и основите за самото съществуване на обществото, се 

характеризира със своята обществена опасност.  

 

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.”195 

 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. 

                                                 
195 Пак там, с.111; 
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 В сруктурата на вината могат да се открият два елемента – интелектуален 

и волеви.196 

 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.  

                                                 
196 Г.Бойчев пише за интелектуалната и и волева страна на вината. 
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 При самонадеяността извършителят е осъзнавал противообществения и 

противоправния характер на деянието си, предвиждал е следователно и 

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 компонента197. 

 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.  

                                                 
197 Бойчев, Г. Цит. Съч. С.7 и сл.; 
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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.  

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.”198 

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.  

                                                 
198 Бойчев, Г., Юридическа отговорност, 1994, с.23; 
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Съставът на правонарушението съдържа четири групи признаци.  

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 доброволно 
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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.  

 

 

§3. Правонарушения и юридическа отговорност във виртуалното 
пространство.  
  

1.Общи положения 
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 Основание за възникване на юридическа отговорност във  

виртуалното пространство, както и в традиционните правни отношения е 

правонарушението, извършено от субектите. Т. е. противообществено, 

противоправно, виновно извършено деяние на конкретен субект, забр анено 

с юридически санкции .199  

  Юридическата отговорност произтича от нарушение на нормативно  

установени правила на поведение.  

   За реализацията на юридическата отговорност във виртуалното 

пространство също е важно да се установи наличието на причинно –  

следствена връзка между негативните последици и извършените действия,  

нарушаващи   правните предписания за дължимо поведение, действащи в 

Интернет. Характерът на юридическата отговорност, главната цел на 

нейното прилагане не може да бъде сведена само до наказването на 

виновното лице. Водещата цел на прилагането и е поддържане на ред и 

сигурност във виртуалното пространство, основано на следването от 

субектите на установени норми на материалното право.      

 В разглежданата сфера отговорността също може да  бъде 

разграничена по видове, в зависимост от характера на извършеното 

правонарушение  -  административна, гражданска, наказатерна 

отговорност. 200  

    Във връзка с характеристиката на обществените отношения, 

осъществявани чрез Интернет, може да се направи изв од, че най- често към 

правонарушителите ( и може би най - адекватна към спецификите на тези 

отношения) се прилагат мерките на гражданската отговорност, като тя 

може да бъде реализирана и в двата си вида –  договорна и деликтна 

отговорност,  произтичаща от общото задължение да не се вреди другиму.  

     

2.Правонарушения във виртуалното пространство. 
 

 Да бъдат разгледани всички видове правонарушения в Интернет на 

практика е невъзможно. Поради това, следва да се постави акцента върху 

                                                 
199 Бойчев,  Г.  Правонарушение,  1998 ,  трето преработено и допълнено издание  
200 Наумов,  В.Б.  Право и Интернет,  2002,  С.97  
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тези видове правонарушения, които са най - съществени и характерни на 

този етап на развитие на правните отношения в Интерне т.  

Техническите характеристики на Мрежата правят въпросите, 

свързани с контрола върху информацията до голяма степен условни. При 

специфичния начин, по който могат да се пренасочват съобщенията, 

контролът върху тях може да бъде упражняван само на точките в ход и 

изход на мрежата (сървъра, чрез който потребителя има достъп или 

терминала, използван за четене или  сваляне на информация и сървъра, на 

който е публикуван документът) 201.  Дори и да се премахне даден 

публикуван документ от един сървър, той може бързо и  лесно да се 

прекопира, така че да продължи да бъде достъпен, ако и докато тези места 

не бъдат също блокирани. Това обаче не е основание въпросите, свързани 

с отговорността  да не бъдат поставяни.  

    Икономическото значение на Интернет, като единствен по  рода си 

пазар, характеризиращ се с прилагането на високотехнологични новости и 

с неограничен световен обхват прави уместно всяко потенциално 

отклонение да се управлява, доколкото това е възможно. Уникалните 

характеристики на Интернет ( децентрализирана ст руктура, устойчивост на 

вмешателство, висока степен на автоматизираност, глобален достъп и 

широко използване) поставят сериозно нови проблеми, особено по 

отношение границите на отговорността на участниците в тези правни 

отношения и свързаните с това права и задължения.  

   При използването на услугите в Мрежата, потребителят носи 

отговорност за съдържанието на предаваната от него информация, за 

нейната достоверност, чистота с оглед претенции за права на трети лица и 

правилата за нейното разпространение. Той  отговаря за вредите , които 

могат да настъпят от неговите действия върху личността или имуществото 

на други лица или нравствените принципи на обществото.  

                                                 
201 Контролът, за който говорим , също е условен. Причината за това са програмите, създадени за защита 

на потребителите на Интернет /защита на лични данни, кореспонденция, търговска тайна и т. н./. Тези 

програми са достъпни за всеки. Принципът на тяхната работа се състои в скриване на IP  адреса на входната 

точка. Чрез програмата информацията преминава през множество виртуални сървъри и на изхода не може 

да се установи нейния подател, т. е. лицето, което се свързва с определен IP адрес.   
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   В Съобщение на Европейската Комисия за незаконната и вредна 

информация по Интернет 202  се налага мнението, че глобалната мрежа не 

създава обстановка на правен вакуум, тъй като всички участници (автори, 

доставчици на информация, доставчици на услуги за разполагане на 

информация, доставчици на достъп и крайни потребители) са субекти  по 

съответните закони  на страните- членки. Дейностите и услугите, 

осъществявани в мрежата са в обхвата на съществуващата правна рамка. 

 Общият режим на отговорност на страните може да има различни 

форми, в зависимост от обстоятелствата съгласно наказателното, 

гражданското или административното право.  

    Въпреки, че доставчиците на достъп не контролират пряко 

информацията, достъпна по Интернет и не биха могли да носят отговорност 

за нея, имат възможността разполагайки с технически средства да 

въздействат до известна степен в р амките на позволеното и възможното 

върху отношенията във виртуалното пространство, като отчитат границата 

между обвинението в цензура и попадането под отговорност.  

Могат да бъдат приведени различни примери за неправомерни 

действия в Интернет. Такива могат  да бъдат:  

- нарушаване  от страна на ползвателите на общо приетите правилата 

за използване на услугите, на общоприетите норми на използване на 

Интернет (правилата за използване на общодостъпните ресурси се 

определят от притежателите или администраторите на тези ресурси и са 

задължителни за всички ползватели) ;  

- използване за достъп до мрежата на компютърно оборудване, 

програмно обезпечение, което не е сертифицирано по надлежния ред;  

- разпространяване на материали, оскърбяващи човешкото 

достойнство, за пропаганда на насилие, расова или национална вражда, с 

хулигански цели;  

- използване на предоставените услуги за предаване по мрежата на 

информация, която противоречи на действащото бълг арско или 

международно законодателство;  

                                                 
202 ht tp :  www.  europa.eu. int  



217 

 

- публикуване, предаване, изпращане или използване на информация 

или програми, които съдържат в себе си компютърни “вируси” или могат 

да нарушат нормалното функциониране на компютрите, достъпни чрез 

мрежата;  

- публикуване, изпращане, предаване, възпроизвеждане или 

разпространяване,независимо от способа, посредством достъпа до 

Мрежата на програмно обезпечение или други материали, защитени от 

авторски права без съответното разрешение за това; използване на 

предоставения достъп до мрежата за създаване на т.  нар. спам, който може 

да се изразява в:  

- поместване в различни форуми  или електронни списъци на статии,  

които не съответстват на зададената тематика ( off topic ),  поместване на 

реклами в същите, освен в случаите ко гато тя е разрешена с конкретни 

правила;  

- несъгласувано изпращане на електронни съобщения /спам/;  

- използване на собствени и/или предоставени информационни ресурси 

( адреси на електронна поща, уеб - страници ит. н.) в качеството на 

координати за контакт при извършване на гореописаните действия;  

- използване на несъществуващи адреси за обратна електронна пощ, 

извън случаите когато е разрешена анонимността.  

     Осъществяване на опити за несанкциониран достъп до ресурсите на 

доставчика и други системи, достъпни чрез мрежата. Тези действия могат 

да се изразяват в :  

- използването на специални средства ,  насочени към нарушаване на 

нормалното функциониране на елементи в мрежата, непринадлежащи на 

ползвателя;  

- използване на специални средства за неправомерно пол учаване на 

достъп, а така също и последващо използване на вече осъществен такъв 

достъп;  

- предаване чрез Мрежата на безсмислена или безполезна информация, 

създаващи паразитна натовареност на компютрите или оборудването;  

- унищожаване  или модификация на програмно обезпечение или данни, 

които не принадлежат на ползвателя, без съгласието на притежателя или 

администратора на това програмно обезпечениеили данни;  
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- неправомерна промяна на собствен IP адрес при предаване на данни в 

Мрежата, а така също и на информация за контакт с ползвателя;  

- използване на псевдоними или анонимност, извън случаите, когато 

правилата на ползване на съответните ресурси разрешават 

анонимността при при тяхното използване;  

- Подправяне на служебна информация в заглавията на 

съобщенията,отправени например посредством електронна поща, ICQ ,  и 

други подобни средства за личен обмен на информация;  

    В своето изследване по въпросите за отговорността на 

информационните посредници, И. М. Рассолов обособява тези 

неправомерни действия в три основни групи. 203 

      1. Разпространяване на информация, която нарушава конституционни 

права и неприкосновеността на личността и личните данни.    

    Авторът отбелязва, че въпросите, свързани с незаконната 

информация и контрола върху нейното разпространение се отнасят до 

разглежданата тематика дотолкова, доколкото да бъдат изяснени 

основните параметри на възможностите за въздействие върху нея от страна 

на субектите във виртуалното пространство, с оглед определян e границите 

на отговорността. Това са регулаторни въпроси, засягащи 

информационното общество като цяло, които трябва да бъдат уредени на 

базата на административно сътрудничество както между страните –  членки 

на ЕС , така и на международно равнище , при възприемане на принципа за 

баланс между свободата на информацията и нейното придвижване, и 

защитата на обществените интереси.  

    Трябва да се отбележи, че съдилищата са поставени пред определени 

трудности при решаването на спорове относно указаните нарушения, 

свързани с Интернет. Сред множеството проблеми , които се очертават пред 

съдебната практика могат да се отделят два, непосредствено отнасящи се 

до механизмите на разпространение на информацията:  

    На първо място това е сложността при определяне на кръга от лица, 

които трябва да носят юридическа отгов орност и са задължени да 

обезщетят нанесените морални и материални вреди. И на второ, въпросите 

                                                 
203 Рассолов,  И.М. Право  и Интернет.  Теоретические  проблемы, 2003,  С.211 -218  
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за събиране и представяне на доказателствата, тяхната допустимост и 

достоверност.  

    Процесът на разпространение на информацията в този случай може 

да се опише  като процес, в който участват основно два субекта –  

собственика на сайта ( наричан още доставчик на информационен ресурс, 

доставчик на съдържание) и собственик на сървъра ( хост –  доставчик). В 

тази хипотеза потенциални ответници в евентуално съдебно прои зводство 

могат да бъдат както хост –  доставчиците, разположили информационния 

ресурс на своя сървър, така и собствениците на ресурса.  

    Възможността за анонимен достъп до Мрежата обаче, позволява да 

остане скрито истинското име на автора, източника и лиц ето ,  поместило 

информацията. В тази връзка проблема се усложнява и от наднационалния 

характер на виртуалното пространство, позволяващ да се разполага 

незаконна информация на територията на друга държава ( например като 

се сключи договор за хостинг с доставчик , намиращ се извън пределите на 

дадената държава).  

    Това прави необходимо да се уточнят понятията “български сегмент 

в Интернет” и “българскоезичен информационен ресурс”.  

    Под първото в практиката е възприето да се разбира съвкупността от 

информационните ресурси на сървърите, намиращи се на територията на 

една страна ( регистрацията в зоната “bg”е указание , но не и 

доказателство).  

  Под бългороезични ресурси следва да се разбира съвкупността от 

информационни потоци, предоставени на български език, независимо от 

мястото на разположение и регистрацията на съдържащите ги сървъри.  

    Ако приемем,че субекта на определено отношение , разпространяващ 

незаконната информация е установен, то пред ищеца по евентуален съдебен 

спор възниква проблема за събирането и предоставянето в съда на 

необходимите доказателства.  

    Възприемайки, че сървъра, в паметта на който е разположена 

незаконната информация е идеалното веществено доказателство в съда, 

следва да бъдат отчетени следните трудности. Да бъ де прегледан целият 

обем от съхраняваната в сървъра информация е сложно поради големият 

обем на неговата памет, защото при изземване на сървъра ще бъдат 
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нарушени правата на третите ползватели и практически ще бъде нарушена 

цялата работа на доставчика.  

    Такива възможности на доставчика като въвеждане на протоколи за 

достъп, отчетни записи, а така също и ползването на лог - файл, позволяващ 

да се фиксират всички осъществявани на него действия, могат да бъдат 

използвани в помощ на правосъдието. Затова е нео бходимо доставчикът да 

бъде обвързан регулярно да копира информацията от лог - файла, надлежно 

да я съхранява и да я предоставя при първо поискване от компетентните 

държавни органи.  

Такива доказателства се считат допустими и в съответствие с гражданско 

–  процесуалното законодателство се приемат в съда в качеството  на 

писмени .   

     Европейското законодателство възприема идеята, записана в 

Директива 1999/93ЕС ( Директива за електронния подпис), че съдът не 

може да откаже допускането като доказателства в съ дебния процес на 

електронни документи, на основание на това, че са представени в 

електронен вид.  

    Счита се, че в качеството на обезпечаване на такива искове, на 

основата на съдебен акт, може да бъде блокиран достъпа от страна на 

доставчика с т. н. филтри ( програми за филтриране, съдържащи списък от 

интернет адреси, към които не може да бъде осъществен достъп)  

    В посоченото Съобщение на Европейската комисия е изразено и 

мнението, че въвеждането на обширно законодателство за блокиране на 

директния достъп до Интернет чрез доставчиците на достъп, при 

въвеждането на изисквания за “упълномощени сървъри”, каквито има в 

някои страни е рестриктивен режим, неподходящ за Европа, тъй като той 

съществено ще влезе в противоречие със свободата на лицата и 

политическите традиции.  

  2. Като втора група във виртуалното  пространство могат да бъдат 

обособени  правонарушенията, свързани с качеството на информацията, 

представяна в рамките на електронната търговия.  

    Сделките, осъществявани по електронен път стават все п о –  

популярни. Търговията чрез Интернет по своята природа е 

интернационална.  
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В България вече придобива собствен опит в развитието на електронна 

търговия, като за това спомага и приетата нормативна база, и в частност 

Закон за електронната търговия.  

    Към момента търговската информация в Интернет се разполага в две 

форми: във вид на общи сведения за продавача и стоките( услугите) , които 

той предлага, или във вид на конкретни сведения за стоката ( количество, 

цена, условия на доставка и заплащане) с предл ожение в случай на 

съгласие с указаните условия да бъде попълнен формуляр за поръчка .  Т. 

е.  разликата между тях се състои в това, че в първия случай конкретната 

сделка се състои извън рамките на Мрежата. Във втория информацията се 

разглежда като публична оферта за сключване на договор и затова тя е 

обвързваща за предложителя.  

    Възниква въпросът  за правната природа на тази информация и 

последиците за нейната недостоверност.  

     Частичен отговор на този въпрос може  да се открие  в разпоредбите 

на Закона за електронната търговия, които се отнасят до различни 

задължения на доставчиците на услуги на информационното общество .  

Законът  установява задължение на доставчиците да предоставят 

безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и 

компетентните органи до информация, свързана с тяхната 

правосубектност, място на извършване на дейността, съхраняване на 

информация в крайното устройство на потребителя и достъп до нея и т. н.,  

както и всяка друга информация, предвидена в нормативен акт. Също така 

са предвидени изисквания за предоставяне на информация при сключване 

на договори с електронни средства и уредени отношенията във връзка с 

изпращането на търговски съобщения.   

   

    3. На трето място може да се обособи проблема за отговорността за 

разпространяването на информация, нарушаваща авторските права.  

 Известно е,  че въпросът за правното регулиране и защита на 

изключителните права в Интернет в последно време придобива особена 

актуалност, тъй като Мрежата е препълнена с материали, нарушава щи 

авторските права. Всяка една държава се стреми да защити интелектуалния 

си потенциал , тъй като това е залог за конкурентоспособността на нейната 
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икономика и в този смисъл са създадени редица законодателни актове на 

международно и национално ниво.  

    Правонарушенията в тази област могат да бъдат представени в две 

форми:  

    На първо място е преобразуването на произведение в електронна 

версия и последващо публикуване в Интернет без съгласието на неговия 

автор;  

На второ е копирането на материали от даден  сайт за 

разпространение или поместване в друг сайт без уведомлението и 

съгласието за това на автора на материала.  

 

3. Юридическа отговорност на информационните посредници.   
 

 На съвременния етап от  развитие на законодателството в областта 

на обществените отношения, развиващи се във виртуалното пространство,  

проблемите свързани с отговорността за разпространяваната в Мрежата 

информация се разглеждат не в общ вид, а в контекста на дейността на на 

информационните посредници като основни доставчици на услуги.  

    Обикновено доставчика не инициира информационното отношение, 

не избира съдържанието на предаваната информация и нейния получател,  

не влияе на съдържанието на информацията  и осъщесвява съхранение на 

същата за време, определено от техническите стандарти и протоколи с 

оглед нуждитена предаване на информацията.  

    В този смисъл, доколкото  Интернет е доброволно обединение на 

различни мрежи, доставчикът не носи отговорност за нормалното 

функциониране и достъпност на отделните сегменти в мрежата.  

 Доставчикът не може да гарантира възможността за нормален 

информационен обмен с тези сървъри, които временно или постоянно са 

недостъпни. Също така той не може да носи отговорност за н еизправности 

по време на работа, произтичащи пряко или косвено извън сферата на 

разумния контрол от страна на доставчика.  

  Въпреки, че доставчиците на достъп не контролират пряко 

информацията, достъпна по Интернет и не биха могли да носят отговорност 
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за нея, те имат възможността разполагайки с технически средства да 

въздействат до известна степен в рамките на позволеното и въз можното, 

като отчитат границата между обвинението в цензура и попадането под 

отговорност и тази особеност предполага появата на института за 

отговорността на информационните посредници. 204  

    Изучаването на законодателството в различните страни показва, ч е в 

тях проблемът  за отговорността на информационните посредници се 

решава различно, като могат да бъдат отделени три основни подхода:  

    Според първия от тях доставчикът във всички случаи носи 

отговорност за действията на ползвателите, независимо от тов а дали е 

знаел за тях;  

    Съгласно втория подход ,  доставчикът не носи отговорност в 

случаите, когато е изпълнил определени условия, свързани с характера на 

предоставяната услуга, взаимодействието със субектите на 

информационния обмен и третите лица, чиит о права са нарушени;   

    И на трето място доставчикът не отговаря за действията на 

ползвателите.  

     Първият подход се използва  в Китай и страните от Близкия Изток 

където интернет доставчиците носят отговорност за всички действия на 

ползвателите, без значение за това дали са знаели за извършените действия 

или биха могли да знаят за тях.  

     В европейското законодателство е възприет вторият подход .   

    В европейската Директива за електронна търговия 2000/31/ EC( 

Directive on electronic commerce, Council of European Union .  Brussels ,28 

February 2000),  са предписани указания към страните членки по въпросите 

за задълженията на интернет доставчиците ( service provider)  и границите 

на тяхната отговорност по отношение информационния поток като са 

разработени детайлно решения на основните проблеми. Подходът в 

Директивата съчетава два елемента: 1) установяване на гаранции за 

свободно предоставяне на услугите на информационното общество (ст.3), 

отсъствие на общи задължения за мониторинг върху информацията от 

                                                 
204 Наумов В.Б. ,  Проблемы ответствености информационных провайдеров ,  2002,  С.77 -

79 
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страна на доставчиците (ст.15);  и 2) възможност за въвеждане на 

ограничения на национално равнище.  

    Спрямо интернет доставчиците не е наложено общо задължение за 

наблюдение на информацията, която те прехвърлят или складират, нито да 

следят за факти или обстоятелства, указващи наличие на незаконна 

дейност, с изключение на временни и изрично посочени дейности по 

наблюдение, инициирани от съответните държавни органи, съгласно 

националното законодателство.  

    Основанията за отговорност на доставчиците  са форм улирани с 

оглед видът на извършваната от тях дейност : просто предаване на 

информация  , “кеширане”, “хостинг”.  

1.  Доставчикът на достъп до комуникационна мрежа не носи отговорност 

за прехвърлената информация при условие,че:  

-  не инициира прехвърлянето;  

-  не избира получателя на прехвърлената информация;и  

-  не избира и не изменя информацията , която се прехвърля.  

2.  Когато услугата на доставчика включва прехвърляне в 

комуникационната мрежа на информация, той не носи отговорност за 

временно и автоматично складиране на и нформацията, с оглед целите 

на прехвърлянето( кеширане),  направено по молба на получателя на 

услугата, при условие, че:  

-   не изменя информацията;  

-   съблюдава изискванията за достъп до информацията;  

-  не се намесва в технологии, съответстващи на индустриалните 

стандарти, използвани за придобиване на данни за употреба на 

информацията;  

-   действа незабавно за отстраняване или установяване на забрана за 

достъпа до информацията при узнаване на следното:  

- информацията при първоначалния източник на прехвърляне е била 

отстранена от мрежата;  

- достъпът до информацията е бил забранен;  

- компетентна организация е наредила такова отстраняване или 

забрана.  



225 

 

3.  Когато доставчикът на достъп  предоставя услуги по складиране на 

информация ( hosting) на получателя на услугата, той не носи 

отговорност, ако:  

-  не знае, че дейността е незаконна и не са му известни факти и 

обстоятелства, от които да е видно, че дейността е незаконна;  

-  доставчикът, при узнаване на това действа незабавно за отстраняване 

или прекратяване на достъпа до информация ;  

-  получателя на услугата не е под контрола на доставчика.  

Визираните задължения на доставчика кореспондират с основно  

извършваната от него дейност в качеството му на посредник при 

осъществяване на електронна комуникация в мрежата. Доставчикът не носи 

отговорност за съдържанието на информацията, предоставена от трети 

лица, но при узнаване за такава той е задължен да предприеме съответните 

действия, ако това е технически възможно, като отстрани на дадената 

информация или достъпа до нея.  

    Подобно е  решението и в редица предметни закони, отнасящи се до 

отговорността на доставчиците.  

    В §5 от приетия през 1997г. Закон за телематичните услуги ,  немският 

законодател възприема подхода  доставчиците да не носят отговорност за 

съдържание, предоставено от трети лица, освен ако са знаели за 

съдържанието, имат техническата възможност и може разумно да се очаква 

да предотвратят използването на такова съдържание. Ако доставчиците 

предоставят единствено услуги по достъп, те не носят отговорност за 

съдържанието, предоставяно от трети лица.  

    Задълженията на интернет доставчиците, съгласно общото 

законодателство за блокиране използването на незаконно съдържание 

остават в сила, ако доставчикът узнае за такова съдържание.  

 В Англия действа British Defamation Act205,  приет през 1996г. ,  които 

регулира отговорността на интернет доставчиците за достоверността на 

разполаганата на техните сайтове информация. По - малко детайлна схема 

от европейската за отговорността при нарушаване на авторски права е 

                                                 
205 

www /butterwor th .  co.uk/academic/ l lo id /statutes /defamation .htm
.  
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уредена в американския Digital  Millenium Copyright  Act  (DMCA),  приет 

през 1998г.  

    На практика съществува възможност за “узнаване”(откриване) на 

незаконни материали, но тя не може да бъде абсолютизирана.Това може да 

стане като се използват различни критични материали от ползва тели, 

наблюдение на най - често посещаваните страници и на пряко свързаните с 

тях сайтове, автоматично откриване на подозрителни думи ( използване на 

програмни продукти , наречени”crawiers”)  

    Законодателно тези въпроси се свързват преди всичко със 

задълженията на доставчиците да съхраняват комуникационни данни за 

определен период от време. Този подход е възпроизведен в приетия във 

Великобритания Закон за противодействие на тероризма, престъпността и 

безопасността (Anti- terrorism, Crime and Security Act 2001) от 14.12.2001г.,  

които съдържа специална част 11 “Съхранение на комуникационните 

данни”.  

    Нейните положения се отнасят до задълженията спрямо доставчиците 

за съхраняване на комуникационни  данни, направено на основание кодекс, 

споразумение или разпореждане от страна на Държавния секретар.   

    Тези задължения могат да се отнасят както до всички доставчици ,  

така и до определен тип или даже до конкретен доставчик. Неспазването 

на тези задължения не носи само по себе си отговорност на доставчика, но  

независимо от това, така съхранените данни се признават в качеството на 

доказателства в съдебното производство(чл.102).  

    След събитията от 11 септември в американското право също се 

забелязва тенденция към засилване на държавния контрол по отношение 

задължията на доставчиците. Характерен пример за това е приетия на 26 

октомври 2001г. USA Patriot  Act (предвиждащ редица предохранителни 

мерки за пресичане и възпрепятстване на тероризма) и по - точно неговия 

Раздел ІІ” Усилени процедури за наблюдение”. Съгла сно чл.210 на 

доставчиците се възлага задължението да съхраняват подробни записи на 

електронните съобщения включително име, адрес, тип и продължителност 

на услугата, средства за заплащане на услугата, номера на кредитната 

карта или банковата сметка. Тази информация може да бъде разкрита по 

реда на чл.112, с цел защита на живота и здравето  доброволно –  ако 
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доставчика обосновано предполага, че разкриването на информацията е 

оправдано , или по искане на държавен орган.  

    Санкциите по този закон могат да бъ дат налагани от съдилищата на 

цялата територия на САЩ  без оглед пределите на териториалната 

юрисдикция. Тези мерки имат временен характер и са установени за период 

от четири години.  

   В българското законодателство отделни положения, засягащи 

въпросите за  юридическата отговорност на информационните посредници  

се съдържат в Закона за електронния документ и електронен подпис от 

2001г.,  където в чл.6, ал.2 са визирани основни задължения на посредника 

при електронно изявление. Той е длъжен да разполага с техни ческо и 

технологично оборудване, което да осигурява надеждност на използваните 

системи ; да поддържа персонал ,притежаващ необходимите експертни 

знания, опит и квалификация; да осигури условия за точно определяне на 

времето и източника на предаваните елект ронни изявления;  да използва 

надеждни системи за съхраняване на тази информация в срок от шест 

месеца.  

    Посредникът отговаря за причинените вреди от неизпълнение на 

задълженията му. Той ще носи наказателна отговорност, съгласно новите 

текстове в НК, отнасящи се до компютърните престъпления.  

    Положенията в ЗЕДЕП  са твърде принципни, тъй като текстовете 

ясно визират задължения на доставчика по създаване на условия и 

използване на надеждни системи за съхраняване на информацията, но в 

разпоредбите липсват указания в кои случаи доставчикът извършва тези 

действия и кой е органът който може да ги инициира. Така създадените 

текстове не дават правомощия на доставчиците в тази насока и 

предприемането на действия от тяхна страна може да наруши основни 

конституционни права на ползвателите.  В този смисъл тези текстове е 

необходимо да бъдат законодателно допълнени и прецизирани.  

    Текстовете на посочената Директива 2000/31/ЕС, отнасящи се до 

въпросите за отговорността на информационните посредници са пряко 

транспонирани в смислово и структурно отношение от българския 

законодател в приетия Закон за електронната търговия (обн. 

ДВ.бр.51,изм.доп.ДВ. бр.105/2006г., в сила от 24.12.2006г.)  
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    Въпросите, свързани с незаконната информация и контрола върху 

нейното разпространение са регулаторни въпроси, засягащи 

информационното общество като цяло, които трябва да бъдат уредени на 

базата на административно сътрудничество както между страните –  членки 

на ЕС , така и на международно равнище , при възприемани на принципа 

за  баланс между свободата на информацията и нейното придвижване и 

защитата на обществените интереси.  

    От съществено значение за характеристиката на юридическата 

отговорност на информацинните посредници  са въпросите , свързани със 

защитата на личните данни и неприкосновеността на личността.  

    В тази посока е издаденото Проекто - ръководство на Работна група 

по защита на данните към Съвета на Европа във връзка със защитата на 

личната неприкосновеност по Интернет.   

    Документът поставя началото на “ справедлива практика във връзка 

с личната неприкосновеност по отношение на потребителите и 

доставчиците на услуги по Интернет”.  В него е отбелязано, че договора за 

доставка на интернет услуги е необходимо да бъдат отбелязано какви 

данни на своите абонати събира, обработва и съхранява доставчика, по 

какъв начин и с каква цел. Той трябва да използва наличните технологии 

за защита на личната неприкосновеност, чрез осигуряване на неделимост 

на данните и конфиденциалност, както и физическа и логическа защита на  

мрежата. Доставчикът носи отговорност за правилното използване на 

личните данни. Той не може да използва такива данни за собствени 

рекламни или маркетингови цели, освен ако лицето , което е засегнато е 

дало явно съгласие за това.  

    Задълженията на доставчика в качеството му на администратор на 

лични данни, по тяхното правомерно обработване се съдържат и в 

българския  Закон за защита на личните данни. Законът изисква 

обработваните данни : да са получени законосъобразно; да са събрани за 

определените в закон цели и да се използват само за изпълнението им; да 

съпътстват по обхват целите ,  за които се обработват; да са точни и 

актуални; да се съхраняват за период, не по - дълъг от необходимия, 

съгласно целите, за които се обработват.  
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    Правото на информационните посредници да обработват лични данни 

на потребителите се предпоставя от тяхното изрично съгласие или 

изпълнение на клаузите на договор между страните ( например при 

сключване на договор за откриване на електронна поща).  

     Основните разпоредби на ЗЗЛД са взаимствани от текстовете на 

Конвенция 108 от 1981г. на Съвета на Европа за защита на лицата при 

автоматизирана обработка на лични данни и Директива 95/46 на 

Европейската общност за защита на личността срещу обработка на лични 

данни и свободното движение на тези данни. Тези актове са допълнени от 

Директива 2002/58/ЕС на ЕП и ЕС за обработване на личните данни и 

защита неприкосновеността в електронно съобщителния сектор, която 

унифицира разпоредбите в областта на защитата на личните данни, като ги 

хармонизира в съответствие с Общата регулаторна  рамка на общността за 

електронните съобщителни мрежи и услуги.  

       В нея европейския законодател въвежда понятието “ трафични 

данни”, за означаване на всякакви данни, обработени за целите на преноса 

на съобщения посредством електронна съобщителна мрежа или за 

съответно таксуване.  

   Едно съобщение може да включва информация за име, номер или 

адрес, предоставени от изпращача на съобщения. Трафичните данни могат 

да се състоят от данни за маршрута, продължи телността, времето и обема 

на съобщенията, за използвания протокол, за местоположението на 

крайното съоръжение, за началото, края и продължителността на връзката.  

   Доставчиците на услуги трябва да предприемат необходимите мерки 

за защита сигурността на своите услуги и да информират абонатите за 

всеки специфичен риск от нарушаване сигурността на мрежата, особено за 

тези рискове, които са извън обхвата на възможните обезщетения от 

доставчиците на услуги.   Доставчиците трябва да разяснят възможността 

за използване на специфични видове софтуер или технологии за 

криптографиране. Изискването за информиране на абонатите не 

освобождава доставчика от задължението да предприеме за своя сметка 

подходящи мерки за осигуряване на ниво на “ нормална сигурност на 

услугата”.  
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    Доставчиците на услуги трябва да предприемат и мерки по защита 

тайната на съобщенията, както на тяхното съдържание, така и на данните 

свързани с тези съобщения. Директивата допуска автоматично, междинно 

или транзитно съхраняване на такива данни от  доставчиците на услуги и 

без изричното съгласие на потребителите доколкото това става единствено 

с цел осъществяване на преноса и при условие ,  че:  

-  информацията се съхранява за период не по - дълъг от 

необходимото за преноса и за целите на управление на тр афика;  

-  през времето на съхранение тайната остава гарантирана.  

    Момента на завършване на преноса на съобщение, след което 

трафичните данни трябва да бъдат изтрити , освен за целите на таксуването 

зависи от вида на предоставената електронна съобщителна ус луга. При 

електронната поща , например, преносът завършва в момента, в който 

получателят изтегли съобщението от сървъра на своя доставчик на услуги.  

    Доставчиците на услуги могат да обработват трафични данни за 

абонати и потребители, когато е необходимо  в определени случаи, за да 

установят технически недостатъци или грешки в преноса на съобщенията.  

    Директива 2002/58/ЕС съдържа и текст, визиращ условията за 

съхраняване на съобщения в хода на бизнес практиката. Когато е 

необходимо и законосъобразно такива съобщения могат да се записват с 

цел предоставяне на доказателство за търговска сделка . Необходимо е 

страните на съобщението да бъдат информирани за записа, неговата цел и 

родължителността на неговото съхраннение още преди записването. 

Записаните съобщения трябва да бъдат изтрити най - късно до изтичане на 

времето, през което сделката може да бъде оспорена.  

    Посочените положения на Директивата , е уместно да бъдат 

възприети от българския законодател по отношение регулиране на 

отношенията, свързани с защитата на данните в електронните съобщителни 

мрежи и в частност допълване и конкретизиране на текстовете на чл.6, ал.1 

на ЗЕДЕП , в смисъла, отбелязан по - горе, с оглед синхронизирането им с 

нормите на европейското законодателство и внасяне на яснота по 

посочените въпроси.  

       В този смисъл са и принципите, записани в Декларацията на Съвета 

на Европа за свободата на съобщенията по Интернет ,  приета от Комитета 
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на министрите на заседание на постоянните представители( Страсбург, 

28.05.2003г.).  

    Възприема се позицията за ограничена отговорност на доставчиците 

на услуги по Интернет в смисъл ,че страните –  членки не следва да налагат 

общо задължение за наблюдаване съдържанието на Интернет, до който 

осигуряват достъп, което пренасят или съхраняват, нито д а търсят активно 

факти и обстоятелства, указващи за незаконна дейност.  

   Отговорността на доставчиците се определя съобразно 

характеристиките на техните функции. Изразената принципна позиция е ,  

че страните –  членки ни трябва да подвеждат под отговорност за 

съдържанието на информацията в Интернет  доставчиците на услуги , 

когато тяхната функция се свежда до пренасяне на информация или 

доставка на достъп.  

    В случаите, когато техните функции са по - широки и включват услуги 

по съхраняване на съдържание, т е следва да носят солидарна отговорност, 

ако не свалят информацията или деактивират достъпа до нея веднага щом 

научат за незаконния и характер.  

   Във всички случаи ограниченията на отговорността не трябва да се 

отразяват на възможността за налагане на въ збрани, когато от 

доставчиците на услуги бъде поискано да прекратят или предотвратят до 

възможната степен  нарушаване на закона.  

   В този смисъл  би било целесъобразно самите д оставчици да 

предлагат добросъвестно описание на услугите , като предоставят н а 

ползвателите и схеми за регулиране на въпросите, отнасящи се до 

конфиденциалността на неговите действията в мрежата, времето и 

условията за съхраняването на служебна информация, условията за достъп 

до лог- файловете и механизмите за обезпечаване на доказ ателствата при 

спорове между доставчика и/или ползвателя с трети лица при разумен 

компромис между техните интереси.  

      Проблемът за отговорността на информационните посредници, като 

субекти оказващи влияние върху правните отношения във виртуалното 

пространство е един от основните при формирането на държавната 

политика по отношение на Интернет .   
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      Възприемането на един или друг подход към ограничаване на 

способите за разпространение на информация в това пространство е въпрос 

на задълбочено изследване на установените принципи за свобода на 

информацията и  прилагането им  към новите способи за нейното 

разпространение.  
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