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I. Обща характеристика на дисертационния труд. 
 

1. Обосноваване на избора на тема и актуалността на изследвания въпрос. 

 

Темата за съотношението между правото и морала е сред онези, чиято важност 

за правната теория сякаш не се нуждае от отделно обосноваване. Такова все пак е 

предприето в реферирания труд (§ 1.), а потвърждение за него е постоянното 

разглеждане на въпроса в правно-философските изследвания. Могат да бъдат изтъкнати 

и съвременни фактори, които правят темата особено интересна, когато мислим за нея в 

условията на днешните правови държави. 

(1) На първо място, за това спомага развитието на социалните науки, 

изследващи морала от различни гледни точки и даващи на правната теория основания 

за (пре)осмисляне на нейните понятийни основи. 

(2) На второ място, заобикалящата ни морална среда през последните 

десетилетия бързо се променя. Нейната динамика и фрагментираност поставят 

морални въпроси, които съдилищата трябва да разрешат със сила на пресъдено нещо. 

Валидността на правото, разглеждана като негова единствена форма на 

съществуване и обвързваща сила, представлява ключов интерес, когато говорим за 

отношението на правото и морала. Може ли неморалното правило да е правна норма, а 

крайно несправедливият ред  правна система? Предизвикателството, което си поставя 

дисертационният труд е да отговори убедително на тези въпроси от позициите на 

правния позитивизъм, полемизирайки с онези, според които той е лоша основа за 

разглеждането на тази вълнуваща проблематика. 

 

Правен позитивизъм и естествено право. На пръв поглед, поставената тема 

следва да бъде разглеждана преимуществено на полето на спора между правния 

позитивизъм и естественото право. От една страна, това отколешно противопоставяне и 

днес има своето голямо дидактично значение. От друга обаче, съществуват тенденции 

за определено разбирателство между днешните позитивисти и антипозитивисти. 

Техните теории имат различни функции и ни носят собствени гледни точки към 

правото като социална реалност и като поле на идеологически спорове. Още повече, 

традиционното противопоставяне намира своето задоволително разрешение, ако го 

погледнем като следствие от обозначаването с понятието „право“ на различни явления. 
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Естественоправниците разглеждат идеалния и желан ред в човешкото общество, докато 

мислителите-позитивисти наричат „право“ социалната техника за регулация на 

поведението чрез абстрактни правила за поведение, гарантирани чрез външна принуда. 

Дебатът, разбира се, не е „чисто езиков“. Главни в него са няколко методологически 

въпроса: (1) Кое е явлението, което трябва да бъде наричаме „право“? (2) Кои да са 

обектите на научно изследване в правната наука? (3) Каква е социалната функция на 

учените-юристи и на знанието за правото? Отговорите на тези няколко питания 

оформят позицията, от която бива решаван въпроса за правното значение на морала. 

Съвременни дебати в правния позитивизъм. Налице е друго научно 

противопоставяне  вътрешно за самия правен позитивизъм, което към момента остава 

слабо разглеждано у нас. На поставените три методологически питания позитивистите 

 представители на т. нар. „инклузивен” и „ексклузивен” позитивизъм дават сходни 

отговори. Въпреки споделяната методология те се разделят и помежду им пониква 

съмнението в христоматийната формулировка на Джон Остин относно значението на 

моралните качества на нормата за юридическа ѝ валидност: „The existence of law is one 

thing; its merit or demerit is another
1
“. Съществуването на правото е въпрос на отделно 

изследване от разглеждането на неговите морални достойнства. Оказва се, че има 

позитивисти, които допускат съществуването на морален критерий за юридическа 

валидност, а разсъжденията върху него са свързани с не по-малко интересния проблем 

за обясняването на развитието на правните системи от разсъждаващите с морални 

категории съдилища. 

Национални измерения на проблема. За обръщането към поставения проблем  и 

то именно от позитивистки позиции, дава основание и днешното състояние на 

правната ни теория. Напоследък и у нас активно се използват теоретичните 

постановки на позитивисти като Харт и Раз, както и на техния научен конкурент 

Дуоркин. Желанието ми да се задълбоча в дебата им положи акцента в работата върху 

проблема за юридическата валидност и значението, което което има моралът за нея. 

Поставянето на този сърцевинен въпрос позволява в хода на изследването да бъде 

начертана своеобразна карта на гледните точки, отстоявани в съвременния 

правнофилософски дебат. 

 

 

                                                
1 Austin, J. The Province of Jurisprudence Determined, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 157. 
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2. Предмет и задачи на изследването. 

 

Най-общото направление на предприетите търсения е конструирането на 

теоретичен модел за влиянието на морала върху различните нива на правните системи, 

що се отнася до валидността, тоест съществуването им. Постигането на тази цел  се 

търси чрез натрупване на познание в две сфери  тази на правните учения чрез 

разглеждането на правния позитивизъм и тази на непосредственото изследване на 

социалните феномени на правото и морала. В този смисъл, може да се обобщи, че 

предлаганата дисертация има за предмет на изследване юридическата валидност, 

разглеждана от правния позитивизъм и в контекста на идеята за нейната 

(не)обусловеност от определени морални условия. Обекти на изследване са различните 

позитивистки учения за правото, техни антипозитивистки алтернативи и 

непосредствено правото като социално явление, свойствено за всяко 

държавноорганизирано общество. Явление, при чието функциониране се отдава 

значение на определени морални позиции и което претендира да бъде носител на 

морален авторитет (т. нар. „твърдения на правото“ разглеждам по-долу). 

 

Изследването си поставя за основни задачи: 

(1) обзора на развитието и състоянието на съвременния правен позитивизъм въз 

основа на специално очертани понятия за правото, морала и изследваното научно 

направление; 

(2) анализа от една позитивистка позиция на значението на морала като фактор, 

влияещ върху юридическата валидност на няколко различни нива (правна система, 

правна норма и правен принцип, индивидуално правно предписание); 

(3) И в крайна сметка: предлагането въз основа на достиганите изводи на собствен 

обяснителен модел за начина, по който моралните съображения биват прилагани 

от съдиите за решаването на т. нар. „сложни дела“.  

Относимостта на третата задача към поставената тема се обяснява с това, че 

повечето автори, като фиксират факта на „моралните прониквания“ в правото, се 

опитват да им дадат обяснение именно чрез юридическата валидност. 
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3. Използвана научна методология. 

 

Избор в полза на правния позитивизъм. Концентрирането на дисертацията върху 

правния позитивизъм и заемането на една пропозитивистка позиция се основава на 

предпочитание в полза на практически насочените обяснения. Не съм си поставял за 

задача да защитавам определена морална гледна точка или правна политика, защото 

едва на една изградена дескриптивна база можем по-нататък да формулираме 

прескриптивни теории за правилното функциониране на добрата правната система. 

Освен това, общата теория на правото трябва да изпълнява задачите си с полза за 

отрасловите правни науки. За тях правният позитивизъм продължава да е 

предпочитаният подход за изучаването на правото. 

Научната методология на дисертационното изследване е надлежно изложена в 

неговия Увод (§2б.  §2г.). За отрасловоправните науки изглеждат очевидна даденост 

прийомите, включващи изследването на правните източници, извличането от тях на 

валидните правни норми, обяснението на замисъла и действието на заложените в тях 

институти чрез вътрешносистемните взаимодействия, социалния контекст, 

законодателните цели и правоприложната реалност. В едно общотеоретично 

изследване тази методология все пак се нуждае от своята нарочна обосновка, за да е по-

ефективна, бидейки съзнателно прилагана. Системата на използваните методи може да 

се обобщи, както следва: 

 

(1) Юридическият метод. Реферираният труд представя правнопозитивисткия, 

„юридически” или „формално-юридически“ метод за непосредствена работа с 

правото (§2в.). Този метод отразява практическия настрой на юристите да обосновават 

дължимите правни последици чрез позоваване на формалните източници, без да 

използват идеологически или социологически съображения, освен ако те не са им 

необходими за тълкуването на текстовете или за запълването на оставена от тях 

празнота. 

(2) Специални методи. В труда е възприета идеята, че Общата теория осмисля 

достиженията на различни неюридически науки и ги ползва за изследването на 

собствения ѝ предмет. В този смисъл специалните методи се създават от различните 

неправни науки и се използват, за да бъдат приложени натрупваните в тях познания и 

към правната материя. В дисертацията е използван социологическият метод, що се 

отнася до изучаването на социалната роля и историческото развитие на правото и 
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морала като нормативни системи, а изводи от сферата на психологията спомагат за 

формулирането на понятието за морала като феномен, обладаващ и психологическа, 

социална и идеологическа природа (Раздел VII.). 

(3) Роля на философския обзор. Важно значение в труда се отдава на 

използването на историко-философското изследване чрез последователното (а) 

представяне на философските идеи в основата на правния позитивизъм (б) анализа въз 

основа на тях на отделните правнопозитивистки учения, прилагащи очертаната 

философска база и (в) в крайна сметка насочването на изводите от сравнението на 

правнопозитивистките теории пряко към социалните явления на правото и морала. 

(4) Сравнително-правен метод. Така синтезираният методологически апарат се 

допълва и от сравнително-правния метод, който служи за набавянето на фактология 

относно практическото функциониране на правните системи от различните правни 

семейства и проверява реалистичността на постиганите изводи (вж. § 68.). 

 

4. Структура на дисертационния труд. 

 

Първата глава на съчинението  „Основни използвани понятия” изяснява 

редица предварителни въпроси: дадено е понятие за правото и прилаганите разбирания 

за Общата теория на правото (Раздел II.), очертани са работните понятия за морал и 

справедливост, както и свързаните с обосноваването им метаетически позиции (Раздели 

VII. и VIII.). Изследвано е понятието „правен позитивизъм“ (Раздел III.), като се 

проследява неговият историко-философски произход (Раздел IV.). Защитена е тезата, че 

правният позитивизъм представлява поредица от опити за прилагане на емпиристката 

методология на философския позитивизъм в правната наука (вж. § 16.). Отделен раздел 

(V. Правният позитивизъм и неопозитивизмът) разглежда слабо проучената у нас тема 

за непосредствения философски произход на ученията на Харт и Келзен, които са 

базата на съвременния правен позитивизъм. На тази основа са синтезирани 

същностните теоретични положения на течението („тези“ относно правото  Раздел 

VI.). 

Втора глава. „Моралът и юридическата валидност: основни позитивистки 

дебати относно валидността на правната система и на отделната правна 

норма”. Втората глава започва със сравнение на двете главни позитивистки визии 

относно нормативността на правото през XX. век в Раздел IX. За синтезиране на 

изложението теорията на Х. Келзен е представена чрез идеята за Основната норма, а 
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учението на Харт чрез Правилото за разпознаване. Анализирани са условията за 

валидност на правната система в цялост, формулирани от правните позитивисти, както 

и влиятелната хипотеза на антипозитивисти като Финис, Фулър и Алекси, че 

съществуват морални условия, на които правната система задължително трябва да 

отговаря, за да признаем съществувамето ѝ (Раздел X.). В заключителния за главата XI-

ти раздел се разгръща основният позитивистки дебат от 70-те години насам – този 

между инклузивистите и ексклузивистите. Анализиран е въпросът за евентуалното 

поставяне от правните системи на морални изисквания за признаването на валидността 

на отделната правна норма. 

Трета глава. „Моралът, дискреционната власт и решаването на „сложните 

дела“. В хода на изследването става ясно, че спорът между споменатите две крила на 

правния позитивизъм третира ситуацията, в която съдията е изправен пред т. нар. 

„сложни“ (трудни за решаване) дела. Свързаният с тях възел от проблеми ме подтикна 

да предприема изложение относно понятията „юридическа дискреция“ (Раздел XII.) и 

„правен принцип“ (Раздел XIII.), за да предложа собствен модел на влиянието на 

морала върху валидността (Раздел XIV.). Този модел основавам на лингвистичните 

измерения на Хартовата теория, а именно – на неговата идея за „полусянката“. 

Структурни подразделения. Според нормативните изисквания, предявявани към 

научния жанр на резюмираната работа, съставни нейни части са Увод, изложение, 

подразделено в три глави, заключение, библиография на използваната литература, като 

е прибавена и декларация за оригиналност. Общият ѝ обем възлиза на 293 страници. С 

оглед прегледност и възможност за вътрешни позовавания дисертационният труд е 

структуриран чрез подразделянето на текста на общо XV. раздела, включая увода и 

заключението, както и на 110 параграфа (§) с непрекъсната номерация. Някои от по-

обемните параграфи са разделени на подпараграфи, обозначавани с кирилически букви, 

както и на подчинени на тях деления с римски цифри [i, ii, iii…]. 

 

Цялостното оформление на дисертацията и на настоящия автореферат 

изхожда от желанието информацията да бъде представена във високо структуриран 

за читателя вид, позволяващ му лесна ориентация и изпълняващ собствена 

информационна функция. Този вид трябва да отговаря на съвременния начин, по който 

четем научните текстове. Тази е и причината повечето параграфи на автореферата 

да имат собствено заглавие, дадено в подчертан вид.  
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5. Библиография. 

 

Използваната библиография се състои от 264 заглавия. Вклюващите се в този брой 

кирилически книги и статии на български и руски език са 134 на брой (№№ 1-134 в 

библиографския списък). Що се отнася до източниците на латиница, използвани са 122 

заглавия – книги и статии на английски, немски и италиански език (№№ 135-254), 

както и 8 книжни и електронни справочни издания на български и английски, които са 

поместени отделно в заключителната част на библиографския списък (№№ 255-262) 

под заглавието „Справочна литература“. 
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II. Изложение на основните моменти в дисертационния труд. 
 

 

Глава Първа. Основни използвани понятия. 

 

1. Функция на Първата глава на разглеждания труд. Позиции относно 

правото и изследването му от Общата теория (Раздел II.). 

 

Функция на главата. Първата глава на реферирирания труд е значителна по своя 

обем, защото служи за въвеждането на понятия, върху които се строи предложеното 

изследване. Представени са изследователските позиции по имплицитно зададените още 

в заглавието на дисертацията въпроси: що е юридическа валидност, морал, правен 

позитивизъм.  

Понятието за правото. Доколкото всяко теоретично начинание използва 

определено понятие за правото, е застъпено гледището, че такова трябва да бъде 

изрично формулирано (§ 6.). Задачата, която е поставена като полезна с оглед 

цялостното изследване, е даването на позитивистка дефиниция на правото, която 

преодолява физическата принуда като негова основна характеристика. Защитаваното 

разбиране следва Келзеновата идея, че правото е средство за социален контрол
2
. 

Освен с принудителния си характер обаче, правото се характеризира и чрез други свои 

особености като институционалност и официален статус. В съчинението се използва 

изрично дадената в § 6г. дефиниция за правото като  техника на социално управление 

посредство регулираща човешкото поведение система от норми, гарантирани чрез 

физическа принуда. Правото, на следващо място, се отличава от останалите 

нормативни регулатори по своята социална организираност (институционалност и 

централизираност) и претендира да упражнява справедлива (морално обоснована) 

власт върху една относително самостоятелна социална общност.  

„Идеята за правото”. Важно е да се спомене, че това определение не омаловажава 

усилията на влиятелните автори, изследващи „идеята за правото” и обозначаващи като 

„право” в крайна сметка идеологическата плоскост на справедливото социално 

регулиране. От заетите позитивистки позиции и с оглед практическата насоченост в 

понятието „право” обаче е предпочетен именно изложеният смисъл на понятието 

„право”, визиращ не мислени дадености, а действащите правни системи. 

                                                
2 Най-подробно това гледище се защитава в Kelsen, H. The Law as a Specific Social Technique, The 

University of Chicago Law Review, 1941, Vol. 9, № 1, 75-97, но е цялостно проследимо в творчество на 

автора. 
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„Твърденията на правото”. Последната характеристика, посочена в дефиницията 

на правото, изразява идеята за т. нар. „твърденията на правото“ (§ 7.). Те досега не са 

били подробно разглеждани у нас. „Именно правото  пише Юрген Хабермас, изисква 

не само приемане; то изисква от своите адресати не само фактическо признаване, но 

и претендира, че заслужава такова признаване
3
“. Така мислят и учени като Дж. Раз и 

Р. Алекси, когато  от двете страни на дебата между позитивисти и антипозитивисти, 

пишат за “claims of law”  „твърдения” или „претенции на правото”. Чрез твърденията 

на правото в дисертацията е обяснено, защо от „вътрешната гледна точка“ (по Харт) на 

правоприложителите най-общо се счита, че законодателството съответства на 

справедливостта и изисква да му се подчиняваме независимо от моралните ни 

разбирания. „Твърденията” обобщават типичните разбирания, представящи  

обосновано или не, правната система като легитимен отговор на моралните очаквания 

на населението относно това, какво трябва да бъде правото. 

Валидността е онова понятие, без което, както находчиво отбелязва проф. Р. 

Ташев, „не е възможно да разберем понятията „право“, „правна норма“ или „правен 

принцип“
4
. При анализа на валидността (§ 8. - § 11.) следвам келзенианската традиция 

тя да се представя като качество, присъщо на едно правно предписание, което 

включва три различни, но взаимно подразбиращи се характеристики: (1) че то 

съществува; (2) че е част от съответна нормативна система и (3) че има задължителен 

характер. Валидността в този смисъл е не толкова комплексно качество, колкото 

основна характеристика на правната норма, на която можем да погледнем от различни 

гледни точки. Що се отнася до правната система в цялост, да наречем последната 

„валидна“ означава, че тя съществува като сравнително обособен комплекс от правни 

предписания, регулиращи живота на едно общество и има задължителен характер.  

Позитивистката гледна точка към юридическата валидност е най-проникновено 

изразена в наблюдението на Келзен, според което „особеност на правото е, че само 

регулира начина на своето създаване“
5
, тоест правната система сама съдържа в себе 

си критерия, на който трябва да отговаря всяка нейна нова нормативна съставка. 

 

                                                
3 Към легитимация чрез човешки права – В: Морал, право и демокрация, прев. Йотов, Ст., С.: Дом на 

науките за човека и обществото, 1999, с. 389. 
4 Ташев, Р. Към понятието за правен принцип, Съвременно право, 2011, № 6, с. 31. 
5 Kelsen, H. The Pure Theory of Law, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1970 

(First Printing – 1967), p. 255. 
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2. Правният позитивизъм като изследвано научно направление и метод 

за изследване на правото и морала (Раздели III-VI.). 

 

Теории за правния позитивизъм. Дефинирането на правния позитивизъм е 

мащабен научен проблем, като в реферирания труд са сравнени няколко подхода при 

осъществяването му (§ 13-15). Понятието се ползва и за да обозначи определен (1) 

начин на правно мислене,  и в негативен като (2) „законничество“, признаващо 

задължителния характер само на писаното, създавано от държавата право. По-нататък, 

анализиран е и така нареченият (3) „етичен“ позитивизъм, който излага теории от 

сферата на правната политика, решаващи въпросите, какви трябва да бъдат правните 

системи. 

Дефиниция. Под „правнопозитивистко учение“ в дисертацията се разбира нещо 

различно: позитивистка е онази теория, която използва емпиристките познавателни 

методи и има дескриптивна насоченост. В най-широк смисъл правнопозитивистки 

учения са и правният социологизъм, реализъм и психологизъм. За да получи своята по-

конкретна и разграничаваща го от тези направления дефиниция, правният 

позитивизъм трябва да бъде определен  като направление в правната мисъл, което 

като използва емпиристката методология на философския позитивизъм, намира 

позитивността на правото основно в определени властнически волеизявления и 

основава правната теория на две основни тези. (1) Според първата правото е 

социална реалност – техника за управление на обществото, а не идеална даденост. 

Поради тази му същност изследването на правото, според правните позитивисти, се 

свежда до изследването на определени социални факти. (2) Емпиричните проучвания 

на различните правни системи са убедили позитивистите във втората теза – че 

между правото и морала не е налице необходима концептуална връзка, тоест 

обозначаването на една норма като „правна“ не изисква по необходимост тя да 

притежава определени морални качества
6
. 

 

Философският позитивизъм. Дадената дефиниция на правния позитивизъм 

изисква разкриването на т. нар. „теза за социалните факти“ (вж. § 27.), тоест 

насочеността да се търси „позитивно даденото“ в заобикалящата ни реалност и да се 

отхвърлят метафизическите построения. За целта се проследява историко-

                                                
6 Вж. Гройсман, С. Съвременният правен позитивизъм, представен чрез основните си тези, Научни 

изследвания на Съюза на учените в България – Пловдив, серия Б – Естествени и хуманитарни науки, т. 

XVII, Пловдив, 2015, 214-217. 
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философският произход на правния позитивизъм (§ 19.) чрез обзора на дискусиите 

между континенталния рационализъм (Декарт, Лайбниц, Спиноза) и британския 

емпиризъм на Бейкън, Хобс, Лок и Хюм през Новото време. Емпиристите и особено 

Хюм дават основата за появата на философския позитивизъм на Конт и Дж. С. Мил. В 

най-синтезиран и удобен за целите на изследването вид тезите, обединяващи отделните 

философи-позитивисти, са сведени до (1) положението, че научното познание следва да 

се базира само върху наблюдението и опита. (2) Обект на научно изследване са 

единствено фактите от заобикалящата ни действителност. (3) Метафизиката се 

критикува като безплодна в научно отношение, което обосновава отказа от 

априорните съждения като източник на познание. 

 

Произход на правния позитивизъм. На тази база в края на XVIII. и началото на 

XIX. век – най-напред във Великобритания, се създават първите правнопозитивистки 

теории на Бентъм („Въведение в принципите на морала и законодателството“, 1789)
7
 и 

Остин („Определяне на предмета на юриспруденцията“, 1832)
8
. У тези ранни автори 

вече ясно се проследява влиянието на философския позитивизъм чрез (1) отричането на 

метафизиката, (2) ориентирането на правната мисъл към емпиричните изследвания, 

което води и до (3) разделянето на правната теория от правната политика
9
.  Доколкото 

посочените характеристики можем да открием и у по-сетнешните позитивисти, 

включително Келзен и Харт, защитавам идеята, че пред нас е единно научно течение, 

което подлежи на панорамно изследване като предприетото. 

В петия раздел на дисертацията се разглеждат връзките между правния 

позитивизъм и философския неопозитивизъм (наричан още „логически 

позитивизъм“) на М. Шлик, Р. Карнап, О. Нойрат, Х. Хан, В. Крафт, Б. Ръсел и Л. 

Витгенщайн. В тази част на работата се доразвива идеята за единната философска база 

на правния позитивизъм и се въвежда фигурата на Х. Келзен като основен негов 

представител през миналия век. Защитена е тезата за съществуването на рядко 

забелязвани паралели между „Чисто учение“ и теориите на „Виенския кръг“, като в 

доказателство са очертани аналогии между Келзен и Шлик (§ 21.). И двамата дават на 

                                                
7 Първо издание – 1789 г.; преработено второ издание – 1823 г. В дисертацията е използвано следното 

издание: Bentham, J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford: Clarendon Press, 

1879, където е препечатано изданието от 1823 г. 
8 Вж. Austin, J. The Province of jurisprudence determined, Opt. cit. Първо издание – 1832 г.; преработено 

второ издание – 1861 г. (съставено посмъртно по ръкописи от вдовицата му). 
9 За подробности вж. Гройсман, С. Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: 

aнализ чрез историята на идеите, Съвременно право, 2015, № 3, 53-71. 
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построенията си (съответно за правото и етиката) дескриптивна насоченост, 

изследвайки нормативните явления откъм формалната им страна. Целта е изтласкване 

на метафизиката извън полето на научното търсене и противопоставяне на 

съвременните им опити за политико-метафизически спекулации с положения, 

представяни за „обективно истинни“.  

Етическият релативизъм. Представянето на описаните проблеми не е 

„странично“ за разглежданата тема и това трябва да бъде специално посочено. 

Обосноваваното родството между правния и логическия позитивизъм служи като 

отправна точка, за да бъдат анализирани правнопозитивистките възгледи за морала чрез 

релативистко-емотивистките концепции Келзен и Едуард Уестермарк (§ 37. 

„Релевантни метаетически въпроси“). Същите философски влияния обясняват и 

„лингивистичния“ завой на правния позитивизъм, осъществен от Х. Харт чрез 

внедряването в дискусията относно същността и функционирането на правото на 

идеите от философията на езика, използвани в Трета глава. 

 

3. Право, морал и справедливост (Раздели VII-VIII.). 

 

Функция на реферираните раздели. Всяка обща теория на правото имплицитно 

използва свое понятие за морала и трактовка за мястото му в социалния живот. 

Положенията, представени по-долу в тезисен вид, дисертацията извежда чрез 

сравнение между трудовете на позитивистите и теориите за морала и справедливостта у 

автори като Цеко Торбов, Михаил Поповилиев, Г. Бойчев, Михайлина Михайлова, 

Дим. Милкова, както и представители на цивилистическата ни наука като Конст. 

Кацаров, Л. Василев, В. Таджер, М. Павлова, Ж. Сталев, А. Калайджиев. По този начин 

въвеждането на понятията „морал“ и „справедливост“ (Раздели VII.-VIII.) се превръща 

и в поле на задължителния за един дисертационен труд обзор на различни български 

гледища по изследваните въпроси. 

 

След терминологичен преглед по отношение на думите „морал”, „нравственост” и 

„етика” за целите на изследването е обосновано дефинирането на морала като 

система от норми и принципи, регулиращи човешкото поведение с оглед на определени 

понятия като „добро“, „правилно“ и „справедливо“, разбирани като ценности от 

фундаментална важност за протичането на човешкия живот и функционирането на 

обществото (§ 33.). По същество е подкрепена идеята на Харт за „важността“ като 
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една от основните формални черти на морала. Тази характеристика на морала 

обяснява постоянните прониквания на етическата дискусия във всички сфери на 

социалния живот. Следователно недопустимо е подценяването на факта, че правото 

функционира в един вече запълнен от морални представи обществен контекст. Важно 

съставно за морала понятие е политическият морал като сфера на норми и принципи, 

третиращи доброто управление и съвместния живот в обществото. Разпознаването на 

този аспект във всички въпроси на социалния живот позволява поставянето на въпроса 

за съотношението между правото и морала на една мащабна плоскост, като основно 

място на нея заема, разбира се, дискусията за справедливото. 

Понятието за справедливостта се анализира в Раздел VIII., за да бъде разкрит 

неговия понякога подценяван в юридическата ни литература морален статус. Чрез 

аналогии с идеите на Платон в „Държавата“ справедливостта е дефинирана като 

ценност на правилното съотношение между всички останали морални ценности или, 

както пише Цицерон  „царица на всички добродетели (Iustitia est regina virtuis)
10

”. 

Келзен, който критикува класическите формули на справедливостта заради 

формалността им, се оказва прав  когато говорим за справедливостта е необходимо да 

се позовем на съответна морална система, чрез която обосноваваме кои равенства ще са 

желани и кои трябва да бъдат избегнати. Кои именно са онези равни, на които да 

отдаваме по равно и кои са неравните, които следва да третираме по различен 

начин. Тази проблематика стои пред всеки съдия и законодател. В реферирания труд тя 

бива разгърната с разглеждането на различните „видове справедливост“ (§ 45.). 

 

Три „измерения” на моралното. Моралът влияе на правото, но според 

позитивизма това става не по метафизически път, а чрез емпиричните проявления на 

морални „социални факти”. В дисертацията е въведена идеята, че можем да 

разглеждаме множеството подобни проявления на „моралното“ чрез използването на 

три „измерения на морала“, зад които стоят различни свързани с него социални факти. 

Моралът е и психологическо явление (§ 34.), преживяването на което откриваме като 

наша естествено присъща биологическа характеристика. Определени морални 

разбирания ще могат да бъдат социологически проследени като споделяни в даден 

момент от едно общество (§ 35.), а изначалният интерес на мислещия човек към 

въпросите за добро и зло поражда и философското начинание да се конструират 

                                                
10 Вж. Цицерон, За задълженията, кн. II, пасаж 28 – цит. по Избрани произведения, прев. Златанова, Р., 

С.: УИ Св. Кл. Охридски, 2008, с. 111.  
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морални идеологии (§ 36.). Редица по-стари теории разглеждат въпросите за правото и 

морала едностранчиво, поради заеманата абсолютистка метаетическа позиция и 

свеждането на морала до само едно от посочените „измерения“. 

 

„Официалният политически морал”. Анализа си на моралните въпроси, стоящи 

пред правото, осъществявам от гледната точка на разбирането, че всяка правна система 

съдържа в себе си императивната рамка, ограничаваща дискреционната власт по 

привнасянето на морални аргументи в правоприлагането. В по-широк план, правните 

норми и принципите, доколкото регулират морално чувствителни въпроси, изграждат 

гледната точка на официалния политически морал. Нея можем да реконструираме по 

същия начин, по който интерпретираме „целите на закона“ или „намерението на 

законодателя“
11

. Чрез това понятие в дисертацията бива третирана вътрешната гледна 

точка към морала, свойствената за претендиращото своята морална легитимност право. 

Така става обяснимо, защо определени морални съображения могат да бъдат 

използвани от съдилищата, други ни се струват недопустими, а някои „сложни дела”, 

които са неясни и за тази официална гледна точка, дори служат за нейното развитие. 

Разпределението между законодателя и съдилищата на възможностите по вземане на 

морално важните за една правна система решения ни показва, кой задава „официалния 

политически морал“ и в голяма степен е ключ за разграничаването на правните 

семейства. 

Правото и „господстващият в обществото морал”. Разминаването между 

подходите на правната ни наука и основни тенденции в западната философия на 

правото силно личи в и днес преобладаващото в отрасловата ни наука гледище на по-

старата ни теория относно взаимоотношението между правото и „господстващия в 

обществото морал“. Съвременните западни общества (в широкия смисъл на това 

понятие, включващ и нашата страна) фактически се характеризират с едно 

плурализиране на застъпваните морални разбирания, при което гражданите 

„трудно могат да бъдат обвързани в съдържателен консенсус на ценностите“
12

. 

Именно това прави етическият релативизъм по-подходящата изследователска позиция. 

 

                                                
11 Гройсман, С. Понятието „добри нрави“ и въпросът за идентифицирането на защитавания от 

правото морал  – В: Theo Noster: Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, С.: УИ „Св. Кл. 

Охридски“, 2014, 344-366. 
12 Знеполски, Ив. Предоговор към сб. Около Хабермас: Нормативността в модерните общества и идеята 

за справедливостта, съст. Знеполски, Ив. и Висман, Х., С.: Дом на науките за човека и обществото, 2000, 

с. 9. 
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Моралните пристрастия на правовата държава (§ 38-39.). От идейна гледна 

точка правовата държава, изграждана в съвременните общества, бива легитимирана 

освен от народния суверенитет и от върховенството на човешките права (Ю. Хабермас). 

Възможно е обаче определени идеи, които са широко подкрепяни (например искането 

за предвиждане на смъртно наказание), следователно достатъчни демократични, да не 

бъдат приемливи от гледната точка на човешките права. Въз основа на тези идеи е 

защитено становището, че съвременните правни системи са по-скоро склонни да 

направят избор в полза на правата, а не на мнението на мнозинството. Това 

означава, че фаворизирането на някакъв „масов“, „господстващ“ морал е на първо 

място нереалистично, доколкото често единомислие по моралните въпроси липсва. То е 

и в едно латентно противоречие с идеята за защитата от правовата държава на 

определени основополагащи ценности, които е възможно не винаги да се ползват със 

социална подкрепа в конкретни чувствителни за обществото казуси. Дори в тези 

изключителни случаи конституциите ни задължават да предпочетем правилното от 

гледната точка на официалния за съвременните правови държави морал на човешките 

права. Всички тези съображения водят до отхвърлянето на коментирани становища за 

съотношението между правото и морала, като начина за използване на моралните 

съображения по „трудните дела” е изследван в Третата глава на съчинението. 

 

Глава Втора. Моралът и юридическата валидност: Основни позитивистки 

дебати относно валидността на правната система и на отделната правна норма. 

 

4. Функция на втората глава на изследването. Въвеждане на моделите 

за правната нормативност у Келзен и Харт (Раздел IX.). 

 

Функция на главата. Очертаването на основните използвани в изследването 

понятия е предпоставката, въз основа на която са разгледани постановките на правния 

позитивизъм относно моралните измерения на валидността на правната система (Раздел 

X.) и на отделните правни норми (Раздел XI.). За целта Втората глава на изследването 

започва с обзор на Келзеновата и Хартовата теория за валидността. 

 

„Чистото учение за правото“ е представено чрез анализа на доктрината за 

Основната норма, която се сравнява с методологически сходните идеи на Р. Алекси и 

Ц. Торбов, както и с вдъхновяваща ги кантианска постановка за Категорическия 
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императив (§ 48.). Основната норма е приета за полезно и реалистично обяснение 

на функционирането на правните системи, доколкото успява да обясни тяхна ключова 

характеристика, а именно че, работейки с правото, „предпоставяваме в нашето 

юридическо мислене, че трябва да имаме поведението, което конституцията (а в по-

широк контекст – правната система – бел. и курсивът са мои – С. Г.) предписва
13

“. 

Работейки с правната система юристите (а и всеки правоприлагащ) изхождат от идеята, 

че предписанията са задължителни. Въпросът за валидността на цялата правна система 

е предварителен социологически въпрос, който не се решава чрез Основната норма. 

 

Хартианската версия на „Основната норма” (§ 51.). Сравнено с Келзеновата 

Основна норма, правилото за разпознаване (the Rule of Recognition) на Харт не е 

методологическо предположение на правоприлагащия, а фактическа даденост. То 

съществува чрез използването му от длъжностните лица на правната система, тоест 

като фактически осъществявана в обществото практика. В крайна сметка e възприета 

идеята за неубедителността на аргументите срещу Основната норма на Келзен и 

неговия избор да не обвързва функционирането ѝ с определена конкретна обществена 

ситуация. Обратното решение на Харт води до проблемите с конвенционалния статус 

на неговия критерий за юридическа валидност, подробно изследвани от Дж. Колман и 

А. Мармор (§ 51г.). Правилото за разпознаване има обаче и едно предимство, което 

обосновава използването му като обяснителен модел в реферирания труд: то позволява 

по-ясно проследяване на веригите на валидност на определени актове и 

евентуалното съжителство на няколко правила за разпознаване в един комплексен 

критерий за валидност. 

 

5. Морални измерения на валидността на правната система (Раздел X.). 

 

Позитивисткият консенсус относно валидността на правната система. 

Сравнението на различни позитивистки становища обосновава извода, че според 

представителите на течението една правна система съществува, тоест е валидна, 

доколкото: 

(1) е налице комплекс от правила за регулиране и прилагащи ги институции и  

(2) така конституираният ред е като цяло ефективен. 

                                                
13 Kelsen, H. The Pure Theory of Law, p. 8. 
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В дисертацията е възприета идеята, че правните системи са социално възможни въз 

основа на определен политически консенсус. Именно той е фактът, който само 

гилотината на Хюм (понятието е въведено в подточка iii на § 19а.), разделяща дължимо 

и фактическо, не ни позволява да превърнем в причина за действието на Основната 

норма. Съществуването на правната система говори, че в обществото като цяло е 

налице приемане на предписанията на законодателя. На основата на разбиранията, 

че валидността на правната система е въпрос на правна ефективност, а белег на 

ефективното право е определена степен на легитимност, в труда се излага значението 

на морала за валидността на една правна система в цялост.  

Достигнатите положения реферираният труд извежда въз основа на сравнение 

между позитивистките тези и оспорващите ги теории, които не опосредяват значението 

на морала за правото през социологическите явления, а извеждат валидността на 

правната система пряко от нейния справедлив характер. 

 

„Предизвикателството на Радбрух” (§ 58.). От една страна, съществуването на 

несправедливи правни системи е историческа реалност. Поддържани със сила и 

опиращи се върху конформизма и несъпротивата срещу злото, тези системи са във 

висока степен проблематични за авторите-антипозитивисти. На свой ред те развиват 

влиятелно контра-тезата, че дадено законодателство трябва да има морална база, за да е 

в основата на една правна система. В дисертационния труд (§ 59.) са изложени 

теориите в тази насока, изградени от Г. Радбрух, Р. Алекси, Дж. Финис и Л. Фулър. 

Според известната теза на Радбрух, ако са налице закони, „които са в значителна 

степен несправедливи и нанасят вреда на обществото, следва те да не се прилагат и 

техният правен характер да не се признава“
14

. Няколко десетилетия по-късно Р. 

Алекси развива тези третиращи отделния закон положения, озаглавява приведената 

вече формула „аргумент от несправедливостта“ и я насочва към валидността на 

цялата правна система. Правната система и моралът, според тази гледна точка, са по 

необходмост свързани. 

Правният позитивизъм и нацисткото право. Доколкото и Радбрух, и Алекси 

ползват за пример „неправото“ (das Unrecht) на Третия райх, а на тази основа се развива 

през 1958 г. и известният дебат между Фулър и Харт, реферираният труд специално 

разглежда обвинението в подпомагане на нацисткия произвол, което традиционно 

                                                
14 Вж. Радбрух, Г. Философия права, пер. Юмашева, Ю. М., М.: Международныe отношения, 2004, с. 226. 
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се отправя срещу правния позитивизъм (§ 60.  § 62.). Погрешността на това положение 

се доказва чрез развиването на следните аргументи: 

(1) Национал-социализмът прави своите идеологически аналогии с философи като 

Фихте и Хегел, чиито учения са форми на политическата метафизика. Напротив, 

мислителите-позитивисти се борят с нея. Както е известно, част от тях  Келзен и 

Норберто Бобио са едновременно и теоретици на демокрацията, а основателите на 

течението като Бентъм, Остин и Дж. С. Мил са либералнонасочени реформатори. 

(2) Национал-социалистите отричат правния позитивизъм като „тирания на 

параграфа”, обявяват Келзеновото „чисто учение“ и теорията на Карл Бергбом за 

„еврейска наука“, като целенасочено търсят „ариизация“ на правната мисъл. 

(3) Появата на негативното явление, коментирано от Радбрух  убеждението, че 

„Законът е закон“ и трябва да се спазва независимо от евентуалната си 

несправедливост, не може да бъде приписана на правния позитивизъм. Прокламирането 

на върховенството на закона (във формалния смисъл на това понятие) е политика, 

характеризираща развитието на модерните държави. Този обществено-политически 

развой не може да бъде вменяван във вина или заслуга на една научна школа.  

 

Моралните условия за валидността на правната система. Като алтернатива на 

естественоправните учения излагам тезата, че за да съществува, една правна система 

трябва да отговаря на определени морални условия в социологически план. 

Минималните морални условия за съществуването на правната система са потърсени 

във връзка с ефективността ѝ (§ 63.  § 64.). Моралните дефекти, които правят 

ефективността на една правна система невъзможна, препятстват и нейната 

валидност. Липсата на тези дефекти е моралното условие за валидност на правната 

система от позитивистка гледна точка. Онази правна система, която напълно игнорира 

определени морални ценности, ще влезе в конфликт с природата на правото като 

социален регулатор. Това положение е изведено във връзка с теорията на Дж. Раз, 

според когото, за да бъде правна система, комплексът от норми трябва да може да бъде 

фактор, направляващ поведението на своите адресати (§ 56.). Като се изследват 

различни становища относно това, какво значи една правна система да бъде „като цяло 

ефективна“, в дисертацията е застъпена идеята, че за целта нейните ключови 

положения трябва да приети от адресатите на правото. Това означава, че 

разпоредбите на Конституцията не трябва да влизат в остър конфликт с моралните 
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разбирания на определена част от обществото, а подобно противопоставяне заплашва 

политическото единство на правната общност. Затова на съвременните правни системи 

 с оглед отказа им от силово потискане на инакомислието, се налага да търсят 

балансираните морални решения, които не засягат отвъд определена критична степен 

различните социални групи. 

 

Моралът и правото на правовите държави. Идеята за минималната морална 

приемливост на правната система за нейните адресати е общотеоретично решение, 

приложимо към всички правни системи. То не е достатъчно, за да обясним 

спецификите на правния ред в днешните демократични държави. Анализът е 

продължен именно на плоскостта на теорията на правовата държава (§ 65.). Разгледани 

са ученията на Л. Фулър и Дж. Финис, в които естественоправна мисъл се „раздвоя“ 

в трактовките моралността на правната система – говори се както за нейната 

процедурна (разгледана от Фулър), така и за нейната съдържателна (разгледана от 

Финис) справедливост (fairness). Ключовото за нашата тема в тази сфера е, че идеята за 

правовата държава е модел на добрата държава или както я определя Дж. Финис  “a 

state in a good shape”. „Добра“, доколкото представлява реализация на определени 

морални ценности. Различните правни системи имат свои средства да гарантират 

съответствието на отделните правни норми с моралните идеали, които са 

конституционнопрогласени като правнообвързващи. Главна роля за това имат 

съдилищата. Предлагани са различни обяснения за това, защо понякога те не прилагат 

дадена норма с морални аргументи, а разрешават делото по разминаващ се с 

предписаното начин.  Върху тази тематика възниква и най-влиятелният спор в и около 

правния позитивизъм през втората половина на XX. век. 

 

 

6. Моралът и валидността на правната норма: анализ на дискусията между Р. 

Дуоркин, инклузивния и ексклузивния позитивизъм. 

 

Роля на изложението в структурата на изследването. Реферираният труд има за 

ядро своя Раздел XVI., в който биват анализирани главните съвременни теории относно 

съществуването на морален критерий за валидността на правните норми.  

От една страна, парламентарното законодателство е основният правен източник на 

съвременните правни системи и неговата валидност се основава на чисто 

институционален критерий: спазването на предписаната в Конституцията 



 

 

23 

 

правотворческа процедура. От друга обаче, съществуват позоваващи се на морала 

писани разпоредби, както и правоприложни практики, които карат учените да задават 

въпроса: няма ли случаи, в които валидността на една норма да се определя не въз 

основа на формални съответствия, а според моралността на нейното съдържание? 

Може ли в една правна система да действа правило за разпознаване, което закрепва 

морални изисквания за придобиването на юридическа валидност? Възможно ли е да 

бъде отказано приложението на една правна норма, тоест да отречем нейната 

валидност, по морални причини?  

Дуоркиновата критика на Харт (§ 67.). На всички поставени въпроси Р. Дуоркин 

отговаря положително, когато по блестящ начин предизвиква хартианския позитивизъм 

в „Да се отнасяме към правата сериозно“ и „Империята на правото“
15

. Представената в 

дисертацията стратегия на Дуоркин цели да опровергае теорията на Харт чрез 

предлагането на конкретни правни системи  тези на САЩ и на Великобритания, като 

трудно обясними без морална аргументация. Дуоркин поставя акцент върху защитата 

на субективните права и интерпретирането на правото в светлина на конституционно 

застъпени „морални“ принципи. Чрез известния „Оригинален проблем“ се отрича 

позитивистката теза за социалните факти, като ѝ се противопоставя идеята, че 

въпросните морални принципи се налагат не от икономически, политически или 

социални съображения, а по силата на правилността на съдържанието си – „защото 

това се изисква от справедливостта, честността или друго измерение на морала“
16

. 

Тези са валидни заради моралното си битие, дори и без да са заявени от законодателя. 

Критиката ми срещу Дуоркин е опит да се отклонят неговите възражения срещу 

правния позитивизъм с аргумента, че той създава не обща и описателна, а частна и 

политическа теория за правото, предписваща, как трябва да работят добрите 

прецедентни съдилища. Това води към извода, че идеите му трябва да бъдат 

внимателно използвани по отношение на континенталните правни системи. 

Дуоркианските тези обаче налагат анализа на характеристиките на семейството на 

прецедентното право, които са предизвикали разглеждания дебат. Ще си позволя една 

по-илюстративна формулировка: правният позитивизъм безпроблемно обяснява 

правоприложната дейност на административния орган, издаващ типизирани актове 

в съответствие с подробно дадени в законодателството правила, но задоволителен ли 

                                                
15 Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно [1977], С.: Критика и хуманизъм, 2003 и Law`s 

Empire, London and Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986. 
16 Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно, с. 44. 
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е неговият модел и относно дейността на върховните съдилища, решаващи 

политически чувствителни дела със спорна или липсваща правна уредба? 

 

Ключови за изследването особености на прецедентното право. Дуоркиновата 

критика на правния позитивизъм бива широко разпространена, поради което става 

необходимо да бъде по-подробно изследван нейният прецедентно-правен произход. 

Обобщените при направения сравнително-правен анализ релевантни особености 

на прецедентните правни системи (§ 68.) сочат, че (1) в тези правни системи важна 

роля играят правораздавателните органи, което ни дава възможност да говорим за 

„силни“ съдии. (2) Използвайки морална аргументация и проявявайки „активизъм“ в 

полза на реформистки тълкувания, те поемат част от политическата отговорност в 

процеса на правното регулиране. (3) Техните решения, взети след позоваване на 

морални принципи, могат да се превърнат в прецеденти, съдържащи норми, приложими 

и към последващи спорове. В резултат се задава критичният за правния позитивизъм 

въпрос, дали при прилагането на най-общите конституционни принципи, съдиите не 

откриват вече валидни на морално основание норми. 

Направеното сбито изложение може да остави впечатлението, че големият 

позитивистки спор на XX. век третира единствено отделни специфики на Common  law, 

но това не отговаря на истината. Проблемите, поставени от Дуоркин и решавани в 

дисертационния труд, са присъщи във висока степен на практиката на всеки 

„силен съд“, прилагащ високо абстрактни правни принципи, създаващ задължителна 

практика и поемащ част от политическата отговорност на правотворческите процеси. 

Такива по настоящем са и европейските конституционни юрисдикции, Съдът на ЕС и 

Европейският съд за правата на човека, а в крайна сметка и всеки върховен съд, който 

се осмелява по-често да използва дискреционната си власт. 

Инклузивен и ексклузивен позитивизъм. Втората глава на изследването 

продължава с анализа на основните позитивистки гледни точки в дебата (§ 69. - § 79.). 

Критикувайки позициите на Дуоркин, позитивистите се разделят на две групи. Така 

наречените „инклузивисти“  Дж. Колман, М. Крамър, Д. Лайънс, Ф. Сопър, и 

„ексклузивисти“  Дж. Раз, Ск. Шапиро, А. Мармор. Въпреки че този дебат е дебат в 

подкрепа и критика на Харт, мнението на последния става известно едва след смъртта 

му, когато към неговото „Понятие за правото“ е публикуван незавършеният 
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„Послепис“
17

. Началната точка на това деление трябва да потърсим още в 

анализирания труд на Дж. Раз „Авторитета на правото“, където се изключва 

възможността за съществуването на предложения морален критерий за юридическа 

валидност (от тук – exclusivism или exclusive legal positivism), докато 

основоположникът на инклузивизма Джулс Колман твърди, че такъв позитивистки 

критерий не просто е възможен, а практически се прилага в прецедентното право и по 

позитивистки обяснява правоприложните ситуации, описани от Дуоркин. 

Критика на ексклузивния позитивизъм. Въз основа на сравнение между тези две 

течения в дисертацията ексклузивистките съображения на Раз и Шапиро са отклонени. 

Според първия, допускането моралните съображения да решават, какво е 

правнодължимо, унищожава идеята за регулирането, защото го превръщат в 

предписване на неизвестен резултат. Шапиро, от своя страна, възразява на 

инклузивистите, че правото има за функция да планира развитието на обществото в 

дългосрочна перспектива, а допускането на моралния критерий за валидност би 

дискредитирало дадения в конституцията план, обвързвайки развитието му с 

несигурността на бъдещи морални произнасяния. В реферираният труд е застъпено 

становището, че доколкото инклузивистите и най-вече Колман, представят своя 

морален критерий като допълнителен и резервен за правната система, същият не може 

да стане причина за обществените катаклизми, визирани от ексклузивистите, понеже е 

ориентиран най-вече към по-редките „сложни дела”. 

 

Критика на инклузивния позитивизъм. Инклузивисткият подход към 

юридическата валидност все пак трябва да бъде отхвърлен, но по различна причина. В 

дисертацията е направен опит за проектиране на никога неслучилия се дебат между 

Ханс Келзен († 1973 г.) и инклузивистите. Евентуалното келзенианско възражение не 

ми е известно да е разглеждано от участниците в дебата, но е самоналагащо се от 

възприетите в изследването позиции. Ако Келзен е прав, че правото е динамичен 

нормативен ред, то съдържателен морален критерий за юридическа валидност не 

може да съществува. В този смисъл са изложени аргументи, че противоречащите на 

конституцията закони, които част от авторите разглеждат като неморални, всъщност са 

валидни от момента влизането си в сила и тази им валидност бива отнета едва с 

последващ акт, постановен в хода на процедурата по конституционен контрол. На 

                                                
17 Hart. H. The Postscript, - In: Hart, H. The Concept of Law, 2nd ed. (With a Postscript edited by Penelope A 

Bulloch and Joseph Raz), New York: Oxford University Press, 1994,  238-276. 
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второ място, от високата абстрактност на моралните стандарти следва, че те дават само 

най-общи насоки за решаването на делата, които обаче могат да бъдат конкретизирани 

в най-различни правила за поведение. Това означава, че по-реалистично е да говорим 

не за отнапред налични морални правни норми, приложими към определени факти, а за 

правила, създавани по морални съображения от решаващия орган.  

 

Глава Трета. Моралът, дискреционната власт и решаването на „сложните 

дела“. 

 

7. Наложителността от демонстрирането на собствен модел за разрешаването 

на „сложните дела“ чрез валидни правни стандарти. 

 

Дисертационно изследване със заглавие като формулираното би могло да 

приключи с извода, че съществуването на моралния критерий за юридическата 

валидност трябва да бъде отречено. В ситуациите, когато се твърди, че се използва 

такъв критерий, всъщност не се прилагат норми, валидни отнапред на морално 

основание, а правила, новосъздадени по дискреционен път. Това означава, че 

позитивистката концепция за валидността не е подходяща база за обяснението на 

„моралните прониквания” в правото. Този извод, разбира се, оставя усещането за 

недовършеност  а има ли по-подходяща концепция? Това е причината реферираният 

труд да се ориентира към предлагането на модел за въздействието на морала върху 

решението на „сложните дела“. Моралът в определени моменти силно влияе на 

правоприложния процес. Една позитивистки издържана концепция за дискреционната 

власт на съда може да предложи модел за обяснието на тези влияния, подпомагайки 

при това и разрешаването на спора между инклузивния и ексклузивния позитивизъм.  

За целта търсенията се насочват към нов кръг от проблеми  тези за статуса на 

правните принципи, влиянието на морала върху дискреционната власт и 

аналогията на правото.  

„Сложните“ дела  като проблем и средство за обяснение. Проблемът, който е в 

основата на анализираната дискусия между позитивистките течения е следният: как 

съдиите решават сложните дела? Неговата обвързаност с валидността се изразява в 

пояснителното питане: кое е решението, за чието постановяване съдът е 

правнообвързан? В дисертацията са описани основните стратегии за демонстриране на 

важността на моралните стандарти за статуса на правните норми. Антинацистките 
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съдебни решения на Върховия съд на ФРГ с обосновка във философията на Радбрух 

(вж. §  58.), Оригиналният проблем на Дуоркин (вж. §  67.), както и „полусянката на 

Харт“ (§ 103.) търсят отговори, поставяйки за разглеждане не „типичните дела“, а 

определени крайни ситуации, „hard cases“, случаи изпитващи традиционното правно 

мислене. В дисертацията понятието „сложни“ дела (hard cases) бива целенасочено 

разгледано (§ 84б., § 86.), като е възприета идеята, че такива са онези дела, при които 

съдът не може да използва юридическия силогизъм по отношение на валидна 

правна норма, за да формулира решение по конкретните факти чрез логическа 

дедукция. В този смисъл той няма пред себе си правна норма, в която законодателят 

вече вместо него да е заложил една матрица на справедливостта, и трябва да бъдат 

използвани средствата на аналогията на правото с отчитането всички изисквания на 

правните принципи към конкретния правоприложен резултат. 

 

8. Юридическата дискреция и правните принципи. 

 

Границите на дискреционната власт. Мястото на дискреционната власт в 

правораздаването напоследък все повече привлича интереса на българска правна 

теория. В реферирания труд са подробно анализирани становищата за дискреционната 

власт, които откриваме у основните участници в разглеждания дебат като Келзен, Харт, 

Дуоркин, Раз и Кенет Хима (Раздел XII.). Изложението в тази част на дисертацията се 

съсредоточава върху обосноваването на идеята, че „свободната съдийска преценка” е 

сама по себе си затворена в определени граници. Ако не подценим аргументацията 

на Р. Дуоркин, трябва да признаем, че когато правоприлагащият упражнява своите 

дискреционни правомощия  да прецени и творчески да разреши неуреденото от 

законодателя, е налице стремеж взетото решение да се аргументира като единствено 

възможното или поне най-доброто в съответния случай. В реферирания труд се приема, 

че границите на дискрецията са дадени в изрично регулираното от самите правни 

норми. Резултатът от упражняването на дискреционната власт е обвързан и на едно по-

абстрактно ниво: не по отношение на предписанията на конкретни правни норми, а на 

правните принципи. От по-абстрактния им характер следва, че са възможни различни 

начини за прилагането им – в този смисъл, е налице дискреционна многовариативност 

и нужда от избор между различни възможности. До съответствието с правните 

принципи можем да сведем и предписанието за отчитането на „ценности”, на „разума” 

или „целта” на закона, респективно „замисъла на законодателя”. Така, правните 
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принципи като понятие на юридическата догматика стават удобно средство за 

практическото демонстриране на различните по-философски насочени правни 

построения. 

 

Теории за правните принципи. Можем да обобщим, че „сложните дела” се 

решават чрез прилагането на правните принципи. Тази дейност е свързана с 

упражняването на дискреционна власт от съдиите, а дискреционноста власт е сама 

по себе си поставена в рамките на правните принципи. Същността на последните 

обаче също е заявявана по различен начин в конкуриращите се научни теории, 

разгледани в § 96. на съчинението. Проследена е тенденцията те да бъдат 

квалифицирани или като приложими в правото морални стандарти  например у 

Дуоркин, или като юридически стандарти, чието изследване е отделено от дискусията 

право  морал. При разглеждането на правните принципи работните положения за 

формулирането на собствени тези са изведени от сравняването на келзенианския поглед 

към принципите като по-абстрактни норми у Д. Вълчев, представянето им като 

правоприложни аргументи от Р. Ташев и като идейна основа за 

безпротиворечивостта на правната система от Т. Колев. Основният релевантен 

въпрос, който срещаме развит в нашата правна наука е, дали правните принципи имат 

нормативен характер, съответно се характеризират с валидност и са част от строежа на 

правото. Като му отговаря положително (§ 97.), реферираното изследване се насочва 

към изясняване, как именно се създават правните принципи. 

 

Формиране на правните принципи. В тази насока се предлагат няколко основни 

„източника на правните принципи“ (§ 98.). Първо, съществуването на принципите в 

правната система може да се проследи до възприемането от законодателя на 

определена идея и декларирането ѝ като обвързващ правен принцип в нормативен акт. 

Второ, принципите могат да бъдат открити и при разпознаването от съдилищата на 

определен правен принцип като вече присъстващ в законодателството и декларирането 

му като задължителен. Производна на втората, но все пак самостоятелна трета хипотеза 

са случаите, при които по аргументативен път се извеждат нови принципи от вече 

съществуващите такива, а с развитието на законодателството и съдебната практика 

бива развивана (изменяна и обогатявана) тяхната интерпретацията. Разгледаните идеи 

за създаването на правните принципи се модифицират чрез предлагането на едно, 

считам, оригинално становище. Според мен правните принципи биват формално 
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закрепвани чрез съответно властническо волеизявление  законодателно или 

съдебно, но непосредственото им формиране е свързано със сферата на морала. 

Официалното деклариране дава юридическата задължителна сила и създава съответния 

принцип като част от правната система, но не поражда самата идея  регулативното 

съдържание, дадено в принципа. Идеите-принципи са резултат, погледнато най-

глобално, от културното развитие на обществата. Част от тях могат да са безспорни 

за конкретния социум в цялост, а друга – да се ползват с подкрепата на една група и да 

не са приети от друга. Декларирайки съответната идея като задължителна, 

законодателят или съдилищата имплицитно се обръщат към смисъла, който вече е 

вложен в тази идея от съответна политическа идеология, философско течение, 

разпространения в обществото морал или реципираната чужда политическа практика. 

 

9. Морални измерения на приложението на правните принципи. 

 

„Полусянката“ на Харт и интерпретацията на правните принципи. Изводите 

относно функционирането на правните принципи могат да се обобщят в съждението, че 

правните принципи биват разбирани основно чрез социо-моралния контекст на 

прилагането им. Използвайки формално-валидните принципи, правоприложителят се 

позовава имплицитно или изрично на различни гледни точки относно съответния 

принцип. Модел за начина на това „разбиране“ дисертацията предлага в своя раздел 

XIV., стъпвайки на Хартовата идея за „полусянката“ (the penumbra)
18

  § 103. Там, 

където Келзен представя дискрецията като логически проблем за статуса на волевия акт 

на свободно решаващия съдия, Харт разглежда въпроса от езикова гледна точка. 

Правен позитивизъм и лингвистична методология. Читателят на настоящия 

автореферат може да сметне, че „езиковият поврат” в разсъждението е отстъпление от 

заявените методологически позиции. Както и в дисертационния труд обаче (§ 101в.), 

искам да изразя убедеността си, че обръщайки се към езиковия анализ не допускам 

непоследователност. Този инструментариум е основен за Харт и последователите му, а 

в нашата правна наука подобни идеи са достатъчно обосновано защитавани от автори 

като Л. Дачев и Ж. Шаранкова. Реферираното изследване използва лингвистиката като 

познавателно средство за правото, без да възприема херменевтичния модел на 

правораздаването, който у нас основателно е критикуван от Р. Ташев. Аргумент на 

последния е нежелателността да отдалечаваме правната наука от юридическата 

                                                
18 Вж. Hart, H. Positivism and the Separation of Law and Morals, 64-72; The Concept of Law, 2nd ed., 121-136. 
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практика и да подценяваме натрупването на устойчива съдебна практика и еднотипно 

процедиране при сходни дела. Наистина, не всяко дело е „сложно дело”. По „сложните 

дела” обаче се нуждаем от средство за проследяване на взаимодействията между 

правото и морала, между прилагания принцип и социалния му контекст. Възможно 

средство в тази насока е именно езиковият анализ. 

Полезността на идеята за „полусянката“. Функцията на автореферата позволява 

да обобщя в един най-синтезиран вид търсената чрез възприемането на идеята за 

„полусянката“ цел. Ако правото е въпрос на „социални факти“, изследването му се 

нуждае от социологически източници на информация за съществуването и прилагането 

на системата от норми, реализиращи гарантиран чрез принуда социален контрол. 

Езиковата представа за света, която ни дават логическите позитивисти е находчиво 

използвана от Харт. В езиковите неясноти на нормативния текст проличава 

многовариативността, пред която е изправен правоприлагащият по „сложните дела“. 

Моралната реторика е във висока степен присъща на съдебното обосноваване. Това ни 

дава основание да предлагаме отговори относно правото, разглеждайки езика като 

посредник между правото и различните морални значения, които могат да бъдат 

вложени в един или друг принцип. Езикът е „техническото“ средство, чрез което се 

осъществява възприемането на заобикалящата ни социална реалност, съответно 

езиковите проблеми, наблюдавани при социалните взаимодействия, всъщност са знаци, 

показващи ни в удобен за анализ вид, реални неясноти на това, кое е дължимото и 

правилното в дадени ситуации. 

Философски произход. Тези идеи на Харт са разбираеми в определен 

философският контекст, който дисертационният текст представя чрез анализ на 

будещото интерес за днешната американска теория понятие за „неясността“ (vagueness) 

 § 102. В обръщането си към темата британският философ на правото е повлиян от 

разглеждането на неясните езикови ситуации от автори на Л. Витгенщайн, Фр. Вайсман 

и Б. Ръсел. Неяснотата при използването на различните понятия, неяснотата на всяко 

наше изречение е превърната от логическия позитивизъм в основно понятие на 

епистемологията. Харт по свой начин „приземява“ тази философска проблематика, 

за да я приложи към дейността на съдиите и да обясни функционирането на езика на 

правните предписания. Хипотезата на правната норма е преди всичко езикова 

формулировка, която, приложена към фактите на реалността безспорно се отнася до 

определени случаи (те prima facie попадат в нея). Неминуемо обаче възникват и 

ситуации, в които е спорно, дали съответната норма е приложима или не. Налице е 
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неясност, дали те попадат в полето на регулиране. Докато първата група от факти са в 

центъра на значението, отдавано на съответната норма, тези с неясен статус са според 

израза на Харт в зоната на „полусянката“.  Разумът на тези решения се състои в 

отчитането на целите на законодателя, а критерий за преценка е това, „какво трябва да 

бъде правото”  въпрос, получаващ отговорите си по аргументи от сферата на 

политическия морал. 

Предложеният модел и българската тълкувателна теория. В заключение 

реферираният труд поставя предложеното използване на Хартовата „полусянка“ в 

контекста на съвременната ни тълкувателна теория (§ 104). Направен е изводът, че то се 

вписва в нея с оглед спечелилата превес идея за интерпретацията „в най-добрата 

светлина“ (Дуоркин, Р. Ташев и Т. Колев у нас). Този подход измества исторически 

насоченото интерпретиране на намерението на законодателя, тълкуването се 

ориентира към абстрактната фигура на „законодателя“ въобще (Р. Ташев говори за 

„безвремеви“ законодател). В този смисъл „волята на законодателя“ и „духа на 

закона“ са ключови политически понятия, но за позитивистката правна теория те 

са по-скоро метафори, зад които се крият реални социални факти, към които се 

обръщат правоприлагащите. Част от тези социални факти са и моралните явления в 

огромната им пъстрота  индивидуално чувствани, социално споделяни, интелектуално 

конструирани. 
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III. Приносни моменти. 
 

Като приносни моменти на реферирания дисертационен труд разглеждам: 

 

А) Цялостното представяне на съвременния правен позитивизъм чрез анализа 

на неговото възникване, философски корени, келзенианианския, хартианския и 

съвременния му облик. В резултат правният позитивизъм е показан като плодотворно 

теоретично направление, като е дадена и ясна схема за разграничаването му от 

останалите школи в правната мисъл, както и за разделението между вътрешните му 

течения. Подробно са изследвани слабо засягани у нас проблеми като този за връзките 

между правния позитивизъм и логическия позитивизъм във философията, както и спора 

между инклузивния и ексклузивния правен позитивизъм. 

 

Б) Предложен е комплекс от очертани понятия („право“, разглеждано в 

обективен план, „морал“, „справедливост“) и методологически насоки, чрез който 

Общата теория на правото да осъвремени своя поглед към морала като основна 

сила, действаща с правото на полето на социалната нормативност. Направеният 

изследователски опит се отличава от българските монографии по темата чрез 

заставането на релативистки метаетически позиции и очертаването на широко 

понятие за морала. Такова понятие по-адекватно отразява заобикалящата ни реалност 

на, от една страна, фактически даден, а от друга юридически защитаван, плурализъм в 

споделяните морални разбирания. Анализът на широк спектър от мнения на автори-

позитивисти сочи, че правният позитивизъм отделя достатъчно важна роля на 

изследванията върху взаимодействието на правото и морала, а влиянието на последния 

върху правото не се отрича и може да бъде ефективно изследвано и от една ценностно-

неутрална гледна точка. 

 

В) Защитена е идеята, че възможността за използването на морални критерии в 

правоприлагането варира в различните правни системи и е въпрос на 

основополагащ политически избор, вземан на конституционно ниво. В определени 

правни системи, правомощията, които съдебните органи имат в тази насока са 

значително по-широки. Проведеният анализ демонстрира различните възможни роли на 

съда в правоприложното прокарване на определена концепция за моралното и по този 
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начин предоставя матрица за разглеждането на основната роля на съда и в един 

континентален контекст, при това от позициите на правния позитивизъм. 

 

Г) Като опит за изход от „застоя“ в позитивистката мисъл по отношението на 

споровете за връзката между правото и морала, се предлага моделът за разрешаването 

на „трудните дела“ да не бъде базиран върху идеята за морална обусловеност на 

юридическата валидност. Алтернативата, която е използвана е обяснението чрез 

идеята за „отворената текстуалност“ на начина, по който моралът влияе върху 

прилагането на правните принципи като юридически валидни морални 

стандарти. Тяхното регулативно проявление е зависимо във висока степен не от 

лаконичните им езикови формулировки, а от социалния контекст. 

 

Д) В труда са представени и обосновани собствени тези относно теоретичната 

приложимост на т. нар. „твърдения на правото”, за начина на създаване на правните 

принципи, както и по отношение на приложението на езиковата методология за 

анализа въздействието на социо-моралния контекст върху правоприложната дейност. 
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