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Abstract: The article advances the argument for introducing a concept of 
authority in Bulgarian public law. It analyses the deficits in our public law doctrine that is 
confined to the concept of power and coercion and has a very limited understanding of 
authority. The author suggests that the lack of Bulgarian legal term authority is rooted in 
the legacy from the communist past. The roots of the Roman law term auctoritas have 
been explored to back up her argument that the concept of authority is indispensable in 
public legal context. The public law concept of authority has been introduced through the 
theoretical framework of the “authority of law” by Joseph Raz. The article implies that 
rule of law principle would never be effectively implemented in practice without an 
understanding of authority and authority of law. 
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Съвременната публичноправна наука в България заобикаля теоретизирането на 

властта в перспективата на правото. Понятието „власт“ се разглежда само и единствено 
като елемент на държавата1, като „държавна власт“ и се свързва с принципите на 
суверенитета и разделението на властите2. Дали обаче всичко, което се отнася до 
властта в правото може да се изчерпи с държавната или публичната власт, разглеждани 
основно в смисловия план на „принудата“? Защо у нас липсва юридическото понятие за 
власт - „авторитет“3? Защо не стигаме до идеята „авторитет на правото“4, а го смятаме 
едва ли не за безсилно, ако не е снабдено с държавната власт-принуда? 
                                                            

1 Владикин, Л. Общо учение за държавата. С.: Изд. „Програмни продукти и системи“, 1992. 
2 У нас традиционно се разглеждат и анализират принципите на народния суверенитет и на 

разделение на властите както в учебниците: Стойчев, С. Конституционно право на Република България. 
С.: Сиела, 2002, Танчев, Е. Въведение в конституционното право. С.: Сиби, 2003; Друмева, Е. 
Конституционно право. С.: Сиела, 2008, Вълчев, Д. Лекции по обща теория на държавата, С.: Сиела, 
2013; така и в монографии относно суверенитета: Вълчев, Д. Държавна власт и народен суверенитет. 
С.: УИ „Свети Климент Охридски“, 1996; Моллов, С. Принципът на суверенитета, С.: Сиби, 2012; или 
монографии и статии, които подробно разглеждат суверенитета: Киров, С. Парламентарен или 
персонален режим. С.: УИ „Св.Климент Охридски“, 2011; Близнашки, Г. Учредителната власт на 
народа. С.: УИ „Свети Климент Охридски“, 2017; Спасов, Б. Конституционни гаранции за народния 
суверенитет, В: Съвременно право, брой 3, 1999 г; Танчев, Е. Конституционни измерения на 
суверенитета, В: Съвременно право, брой 1, 2003 г; а също и монографии относно разделение на 
властите: Радев, Д. Принципът за разделение на властите, изд. „Лик”, 2002; или монографии и статии, 
които подробно разглеждат разделението на властите: Близнашки, Г. Принципите на парламентарното 
управление. С.: УИ „Свети Климент Охридски“, 2010. Има и по-известни статии по въпросите на 
суверенитета и разделение на властите: Неновски, Н. Разделението на властите и понятието „държавна 
власт" в Конституцията от 1991 година, В: Съвременно право, брой 3, 1994 г. 

3 В цялата англоезична правна литература правното понятие за власт не е “power”, а е „authority”. 
4 Изразът е като превод на английския израз “Authority of Law” – „авторитет на правото“ или 

„власт на правото“, който се е наложил в правната литература след издаването на книгата на Джоузеф 
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Настоящата статия има амбицията да постави началото на обосноваването на 
необходимостта от разработване на публичноправно понятие за авторитет у нас. 
Въвеждането на такова понятие в никакъв случай не е самоцелно, нито е опит да се 
привнесе ненужна чуждица на българска територия. Моето дълбоко убеждение е, че 
липсата на разбиране за власт-авторитет и за авторитета на правото е фундаментален 
пропуск на публичноправния дискурс, който води до неразбиране на същността на 
основния принцип на върховенство на правото или „правова държава“, според 
терминология на чл.4 ал.1 КРБ. Понятието за „авторитет“ отключва съществени 
измерения на публичноправната перспектива към властта и дава възможност да се 
обоснове една власт, която е самопроизводна от самото юридическо и се генерира 
около идеите за справедливост и ред (като отсъствие на произвол). Нещо повече, без 
идея за авторитет на правото е невъзможен и самият конституционализъм.  

Аргументация в тази насока, която в крайна сметка обосновава необходимостта 
от публичноправно понятие за „авторитет“, ще разгърна в следната линия на анализ: 
Първоначално ще направя кратък обзор на понятието за власт в съвременната правна 
наука у нас и ще демонстрирам дефицитите на юридическото разбиране на властта. 
След това ще потърся историческо обяснение защо понятието „авторитет“ не намира 
място в българския публичноправен език като поставя фокуса върху наследството от 
тоталитарната държава и право (1944-1989), което оставя своите трайни следи и в 
съвременната ни демократична държава при действието на Конституцията на 
Република България от 1991 г. На следващо място ще потърся опора в римскоправните 
източници, където са публичноправните корени на понятието „авторитет“ (от лат. 
auctoritas) и където “власт“ се обозначава по три различни начина -  imperium, potestas 
и аuctoritas. От римско време правото е най-тясно свързано именно с auctoritas.  На 
тази база ще изведа онези аспекти на понятието за „авторитет“, без които е невъзможна 
концепцията за правовата държава като в това отношение основно разчитам на 
теоретичните достижения на Джоузеф Раз в „Авторитетът на правото: есета за правото 
и морала“ (1979)5. Надявам се по този път с предложеното понятие за „авторитет“ да се 
запълни една празнота в българския публичноправен дискурс и да се отворят нови 
възможности за осмисляне и решаване на проблемите с прилагане на „върховенството 
на правото“ в България6. 

В англоезичната публичноправна литература, в англосаксонската правна 
система и в правото на ЕС7, терминът “authority” е утвърден с поне три 

                                                                                                                                                                                          
Раз „Авторитетът на правото: есета за правото и морала“ (1979). Вж. Raz, J. The Authority of Law: Essays 
on Law and Morality (second edition), Oxford University Press, 2009. 

5 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит.съч. 
6 При присъединяване на България към ЕС през 2007 г. е установен механизъм за 

сътрудничество и проверка (МСП), показателите на мониторинг по който са свързани с принципите на 
правовата държава, вкл. независимост, ефикасност и етика на съдебната власт, борбата срещу 
корупцията и организираната престъпност. Изпълнението на показателите изисква съчетание на 
законодателни и институционални мерки. Съветът многократно подчертава, че прилагането на МСП ще 
приключи, когато се установи дали предвиденото им въздействие е осезаемо на практика и дали те могат 
да се считат за необратимо инкорпорирани в правната и институционална рамка на България. 
Ежегодните доклади на Европейската комисия по МСП целят да насочват усилията на българските 
власти и да отразяват постигналия напредък.  

7 Всъщност понятието „авторитет“ се среща в публичноправните изследвания на правото на ЕС, 
за което доказателство е и статията в първата част на настоящия сборник на Атанас Семов, „За ролята и 
отговорността на националния съдия по прилагането на правото на ЕС (Необходимо припомняне на 
изводите от две исторически решения на Съда на ЕС). В нея става ясно, че практиката на Съда на ЕС 
извежда аргумент за риск от накърняване на „авторитета на последните съдебни инстанции“, а 
коментираният механизъм се разглежда „като инструмент за утвърждаване на авторитета на правния ред 
... (доколкото е именно гаранция за справедливост)“. 
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публичноправни смислови значения от „власт“ през „авторитет“ до „орган“8. 
Поливалентността на „власт-авторитет-орган“, чиято пресечна точка е именно 
„авторитет“ ни изправя пред въпроса за преосмисляне на понятията в българския 
публичноправен дискурс. На прима виста е ясно, че в юридически смисъл „властта“ 
няма как да се редуцира до фактическо отношение или до физическите характеристики 
на силата и принудата. Самото право възниква, защото в полиса или държавата е 
необходима регулация от друг порядък, различен от обичаите, религията, морала, която 
се основава на идеята за справедливост, без която общото благо е немислимо. В този 
смисъл може да се каже, че правото възниква, и за да легитимира упражняването на 
сила и принуда в държавата. С други думи, за да оцелеят като социално-политическа 
общност, хората доброволно приемат да се подчиняват не на по-силния във всеки 
отделен случай, а на общите правила, защото те са разумни, добри и справедливи, а 
оттам и авторитетни. Оттам се придава изцяло ново измерение на властта, измерението 
на авторитета, авторитета на правото.  

 
1. Понятието „власт“ в българската публичноправна наука – достижения 

и дефицити 
В началото на ХХ век у нас излизат последователно две монографични правни 

изследвания на властта – през 2001 г „Държавна власт“ на Янаки Стоилов9 и през 2004 
г „Публичната власт. Теория и конституционна организация“ на Васил Киров10.  

И двете се позовават на теорията на Макс Вебер за властта и извеждат 
разграничението между трите типа легитимно господство - традиционен, харизматичен 
и рационален11. Същевременно в нито едно от тях не са посочени трите основни 
термина, с които социологът борави на немски език12: „власт“ (Macht), „господство“ 
(Herrschaft) и „авторитет“ (Autorität).  

За разлика от правната ни наука българската политология не подминава тези 
важни терминологични нюанси и анализира съотношението между тези понятия, а 
именно, че в социологията на Макс Вебер „господството“ и „авторитета“ се разглеждат 
като разновидности на „властта“13. От една страна, господството се свързва с 
„възможността да се срещне подчинение сред дадена група хора“. От друга страна, 
авторитетът може да почива върху различни мотиви за подчинение, вкл. рационални, 
навици и т.н. Акцентът при господството е върху чисто фактическото отношение на 
власт и подчинение, докато акцентът при авторитета е върху легитимното отношение 
на власт и подчинение14. Легитимността е онази категория, която дефинира авторитета 

                                                            
8 Могат да бъдат дадени множество примери в официалните преводи от Европейския съюз, 

които да демонстрират как “authority” се превежда на български език с тези три различни смислови 
значения –„власт“, „авторитет“, „орган“. 

9 Стоилов, Я. Държавна власт. С.: Сиби, 2001. 
10 Киров, В. Публичната власт. Теория и конституционна организация. С.: Сиела, 2004. 
11 Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С.: УИ „Свети Климент 

Охридски“, 1992. Вж. още Вебер, М. Политиката като призвание. Науката като призвание, Рива, 2016.  
В превода на Макс Вебер на български език немският израз legitimer Herrschaft е преведен като 

„легитимно господство“, докато почти навсякъде в преводите на английски език е „legitimate authority”.  
12 От друга страна, в политическата наука у нас се подчертава, че Макс Вебер борави с три 

различи понятия.  Тодоров, А. Елементи на политиката. Трактат върху политическото, изд. „Нов 
български университет“, 2012, 30. 

13 Пак там, 26-36. Властта е една от основните категории в политическата наука и се теоретизира 
на различни плоскости – „властта като влияние“, „власт и авторитет“, „власт и легитимно господство“.  

14 Пак там, 31. 
Трайно в англоезичната литература е наложено разбирането за авторитета като легитимна или 

социално приемлива власт на базата на теорията на Макс Вебер, което може да се обясни и с факта, че на 
английски език типовете легитимно господство на Макс Вебер влизат в превод като типове „легитимен 
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като особена разновидност на упражняването на власт, свързана с приемливостта на 
властта от страна на управляваните. В политическата наука се прави разграничение 
между властта като асиметрично отношение, и авторитета като йерархично отношение 
между две страни15. У нас „авторитетът“ се разглежда и като на една от основните 
ценности на класическия консерватизъм16. 

Публичноправната ни наука обаче в голяма степен заобикаля тези смислови 
нюанси на термините „власт“, „господство“ и „авторитет“ в социологическата теория 
на Макс Вебер. В монографията „Държавна власт“ на Янаки Стоилов тези нюанси 
напълно отсъстват. Той извежда дефиниция на властта като  „налагане на волята на 
един субект върху волята на друг“17 и свързва властта и „юридическите функции на 
държавата“. Основна задача на неговото изследване е представянето на множество 
класификации на държавната власт: учредителна власт и учредени власти; 
законодателна, изпълнителна и съдебна власт; политическа и юридическа власт; 
позитивна и негативна власт; дискреционна и юрисдикционна власт; гражданска и 
военна власт; решаваща и препоръчителна власт; централизирана и децентрализирана 
власт.  

От друга страна, Васил Киров в „Публична власт. Теория и конституционна 
организация“ задълбочава теоретичния анализ на властта. Той докосва смисловото 
съотношение „власт“ и „господство“ у Вебер18. Освен това посочва, че в англоезичната 
литература се поставя акцент върху authority, “авторитет“ или „власт, основана на 
авторитета“, и го разграничава от power19, носещо смисъла на „власт-сила“. В 
изследването си Васил Киров съотнася понятието за власт с понятията за конфликт, 
легитимност, субект, влияние, подражание и манипулация. Той извежда и обосновава 
„авторитета“ като източник на властта наред с още два източника, които обозначава 
като „принуда“ и „контрол върху ценност“20. Той изхожда от разбирането, че 
следването на определен авторитет е доброволен акт, че „властта, основана на 
авторитета, това е властта, която произтича от мнението, почитанието, уважението, 
влиянието на характера, длъжността или духовното превъзходство21. Васил Киров 
подчертава, че авторитетът се основава върху осъзнаването от страна на подвластния 
субект на необходимостта да се подчини на волята на властващия, с оглед  
осъществяването на собствения си интерес. В крайна сметка Васил Киров поставя 
авторитета в една сравнително тясна теоретична рамка, „в контекста на доброволността 
и съгласието“22, като се опира на цитат от изследване на суверенитета: „авторитета 
свършва там, където свършва доброволното съгласие“23. Така той свежда „авторитета“ 
до един от източниците на властта и разчита само на политологичните измерения на 
понятието, без да си постави за задача да изследва потенциала на  публичноправните 
измерения на понятието.  

                                                                                                                                                                                          
авторитет“ и не се прокарва смислово разграничение между „господство“ и „авторитет“ в теорията на 
Вебер.  

15 Тодоров, А. Елементи на политиката. Трактат върху политическото, Цит. съч., 31.  
16 Малинов, С. (сб.) Консерватизмът, том I. С.: Център за социални практики, 1999. 
17 Стоилов, Я. Държавна власт. С.: Сиби, 2001. 
18 Киров, В. Публичната власт. Теория и конституционна организация, Цит. съч., 22, бел. под 

линия 17. (господството като разновидност на властта). 
19 Пак там, 21-22, бел. под линия 16. 
20 Пак там, 37-44. 
21 Пак там. Има препратка към Schaar, J.H. Legitimacy in the Modern State, In: Power and 

Community. Dissenting Essays in Political Science, New York, 1969-1970, 293.  
22 Пак там, 42. 
23 Пак там. В.Киров цитира Jouvenel, B.De. Sovereignty: Inquiry into Political Good, Chicago, 1957, 

33. 
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Така е пропусната възможността българската публичноправна наука да 
надскочи едноизмерната аналитична схема „държавата снабдява правото с 
принудителна сила“. Последната е свързана и с един подход към „властта“ като нещо 
външно за правото, което стои по-близо до държавата24, като понятие повече на 
политическата и социологическата наука, отколкото на правната наука. Така и 
терминологично, и теоретично правото се концепира като изцяло подчинено и 
зависимо от държавата и властта, а не като генериращо държава и власт в 
публичноправен смисъл. Дори и някъде в дебелите книги да има намеци за 
двупосочната зависимост между право и власт - правото е носител на авторитет, който 
от своя страна легитимира упражняването на сила от органите на властта, за да се 
гарантира спазването на правото, то убеждението и знанието за нея няма как да пусне 
трайни корени в българското правосъзнание при отсъствието на публичноправно 
понятие за авторитет и на концепция за авторитета на правото.  

 
2. Изчезването на „авторитета“ в тоталитарната държава и право (1944-

1989) 
 
 Едно от възможните обяснения защо понятието „авторитет“ не намира място в 
българския публичноправен език днес е в идеологическото наследството на 
тоталитарната държава и право (1944-1989). Последното в голяма степен задава 
матрицата на публичноправните понятия25, които се използват и след приемането на 
Конституцията през 1991 г. Нещо повече, тоталитарното наследство се оказва толкова 
силно при осмислянето на отношението власт-право, че старото мислене започва да 
търси нови езикови форми26. В институционален план се появява проблема със 
създаването на „формални структури без съдържание“27, който става известен в 
литературата по проблемите на европеизацията, а също и в докладите на институциите  
като проблема на „празните черупки“ (empty shell)28. „Върховенството на правото“ се 
превръща в една такава постоянно заподозряна за България „празна черупка“. И 
българската публичноправна наука дължи изследване на тази проблематика в отговор 
на въпроса къде се къса връзката между конституционния принцип и ефективното му 
прилагане на практика. Недостатъчното разбиране на отношението право-власт може 
                                                            

24 Затова и в съвременните учебни планове на обучението по право „властта“ не се изучава в 
„Общата теория на правото“, а по-скоро в „Общата теория на държавата“. 

25 Става дума за понятията и теориите най-вече в административното право у нас. Така по 
инерция отпреди 1989 г. административно право борави с термина „оперативна самостоятелност“ на 
административните органи вместо с „дискреция“. Анахронични концепции се промъкват и в самата 
Конституция от 1991 г. Например, заглавието на глава втора „Основни права и задължения на 
гражданите“ е идентично със заглавието на глава трета на Конституцията от 1971 г. и със заглавието на 
глава осма на Конституцията от 1947 г., макар, че би трябвало при прогласения принцип на правовата 
държава в чл.4 ал.1 КРБ, да не се следва инерцията от двете социалистически конституции, а да се изведе 
института на „права на човека“, на „основни права“,  който не зависи от гражданството, и е стои на една 
плоскост със задълженията на гражданите. Могат да бъдат дадени и други примери за това как 
публичното право и публичноправната наука не може да се отърси от понятийното и идеологическото 
наследство на тоталитарната държава и право от 1989 г. 

26В  продължение на години административно право се преподаваше по старите учебници 
отпреди 1989 г., в които думата „държавно-разпоредителна власт“ или „държавно управление“ просто 
бяха заменени с „изпълнителна власт“ или „изпълнителна дейност“, без да бъдат внесени съществени 
концептуални и методологически промени. 

27 Bugaric, B. The Europeanisation of National Administration in Central and Eastern Europe: Creating 
Formal Structures without Substance? In: W. Sadurski, J. Ziller, & K. Zurek (Eds.). Après enlargement. Legal 
and political responses in Central and Eastern Europe, Florence: European University Institute, 2006, 201–230.  

28 Това е не само теоретичен термин, но и термин, който често се използво от Комисия и другите 
институции на ЕС при анализа и оценката на изпълнението на задълженията на държавите-членки. 
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да бъде изходна точка на такова едно изследване, което тук се фокусира върху 
необходимостта от публичноправно понятие за авторитет.  

Според Хана Аренд, тоталитарните режими са най-радикална манифестации на 
изчезването на “авторитета” в модерната епоха29. Тя оспорва обозначаването на 
социалистическите режими като авторитарни, защото те се освобождават от 
“авторитета“  като принцип на политическа организация. Симптоматични за 
изчезването на авторитета са онези политически движения през XIX век, като 
марксизма и болшевизма, които се стремят не да пресъздадат принципа на авторитета и 
да установят около него политическото тяло, а вместо това поставят света в едно 
постоянно движение. Тези движения прегръщат доктрината на историческата 
необходимост и вътрешно присъщото й движение30. Така марксизмът на теория, а 
болшевизмът на практика се освобождават от „стабилизиращ източник на авторитета“ 
за действията на смъртния човек и за създаването на политическата организация. 
Според тази идеология не е нужно да се постави основа на обществото, а вместо това то 
ще се развива в съответствие с диалектиката на историята31. Така в тоталитарните 
държави по марксистко-ленински модел се отхвърлят всякакви традиционни правни и 
морални норми и започва да функционира „коренно различна ценностна система“32.С 
нея се претендира установяване на „господство на справедливостта върху цялата 
земя“33, като съответно се очаква, че държавата ще „отмре“34, а заедно с нея и правото. 
Преходната фаза от капиталистическо към комунистическо общество се обозначава 
като в марксистката теория като „диктатура на пролетариата“35, при която 
                                                            

29 Arendt, H. What was Authority? In: Nomos I: Authority, ed. C. Friedrich, Cambridge: Harvard 
University Press, 1958. 

На този възглед на Хана Аренд се противопоставя Mayer, R.C. Hannah Arendt, Leninism, and the 
Disappearance of Authority, Polity, Vol. 24, No. 3, Spring, 1992, Palgrave Macmillan Journals, 399-416. Този 
автор подчертава, че не може да се слага знак за равенството между марксистката и ленинистката теория 
по отношение на кризата на „авторитета“. Според него, описаният от Хана Аренд авторитет играе важна 
роля в Лениновата теория, т.е. вместо да изчезне, авторитетът всъщност се появява отново точно в онези 
режими, които Аренд нарича „анти-авторитарни“. 

30 Arendt, H. On Revolution, New York: Penguin, 1977, 113. 
31 Hannah Arendt, What was Authority? Цит.съч. 
32 Аренд, Х. Тоталитаризмът, С. 1993, 213-219. 
33 Пак там. 
34 Фразата „отмиране на държавата“ е въведена от Фридрих Енгелс в „Произход на 

семейството, частната собственост и държавата“ (1884) с известния цитат: „И така, държавата не 
съществува открай време. Имало е общества, които са минавали и без нея и които не са имали и понятие 
за държава и държавна власт. На определено равнище на икономическото развитие, което по 
необходимост е било свързано с разделянето на обществото на класи, държавата станала по силата на 
това разделяне необходимост. Сега ние с бързи крачки се приближаваме към такава степен на развитие 
на производство, на която съществуването на тези класи не само престава да бъде необходимост, но 
става истинска спънка за производството. Класите ще изчезнат също така неизбежно, както неизбежно са 
възникнали в миналото. С тяхното изчезване неизбежно ще изчезне и държавата. Обществото, което ще 
организира производството по нов начин въз основа на свободна и равноправна асоциация на 
производителите, ще запрати цялата държавна машина там, където ще й бъде тогава мястото: в музея на 
старините, до чекръка и бронзовата брадва.“, Вж. Маркс К., Енгелс, Ф. Избрани произведения, том.5. 
С.: Партиздат, 1984,  181. 

35 Маркс и Енгелс заимстват термина „диктатура на пролетариата“ от Луи Огюст Бланки, а 
след това го превръщат в основен за марксистката теория за обозначаване на  политическото управление, 
чрез която следва да се замени съществувата капиталистическа класова система с безкласово 
комунистическо общество.  

В „Класовите борби във Франция от 1848 до 1850 г.“, написано в края на 1849 г. и февруари 1850 
г. Карл Маркс критикува утопичния доктринерски социализъм,  „който заменя съвместното обществено 
производство с мозъчната дейност на отделния педант, .. който всъщност само идеализира сегашното 
общество… и иска да осъществи своя идеал въпреки действителността, … този социализъм, който се 
отстъпва от пролетариата на дребната буржоазия…“; „пролетариатът все повече се сплотява около 
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работническата класа има пълен и неограничен контрол върху политическата власт. На 
практиката тази диктатура води до установяване на „тотален терор“, който се превръща 
в „същност на тоталитарното господство“, според Хана Аренд.36  

В първия цялостен и задълбочен анализ на тоталитарната държава и право в 
България в периода 1944-1989 Екатерина Михайлова37 демонстрира как се установява и 
утвърждава тоталитарния политически режим у нас. Тя прави детайлен 
институционален и правен анализ на Димитровската конституция от 1947 г. и 
Живковската конституция от 1971 г., а също и на социалистическото законодателство в 
този период. Доказва, че у нас се държавната власт се заменя от партийна власт38 и е 
установена диктатура, при която БКП започва да упражнява пълен контрол върху 
всички сфери и нива на обществото и върху частния живот на всички лица. Освен това 
за първи път в такъв един контекст са вплетени и цитати от теоретиците на държавата и 
правото по това време, без дори да се коментират, защото са достатъчно красноречиви 
и саморазобличителни39.  

Публичноправната доктрината е обилно „напоена“ с марксистко-ленинска 
идеология: „в старата юридическа форма беше вложено революционно съдържание“, 
„основно изискване на всяка революция е да смаже съпротивата на съборената 
класа“40; „В революционните епохи, когато се извършва смяна на политическото 
господство, ограниченията спрямо избирателните права на съборената класа са 
необходима мярка в защита на прогресивното развитие...От пасивно избирателно право 
беше лишена преди всичко най-реакционната част от експлоататорската класа.“41; 
милицията е „въоръжена сила за смазване съпротивата на фашистките елементи и за 
защита завоеванията на народното въстание“42; на съда е възложена задача „за 
утвърждаване на народната власт и за създаване на условия за настъпление на 
социализма“, да води „сурова борба с враговете на народа, с техните опити за 
реставрация за създаване пречки за укрепването на народнодемократичната държава и 
за развитието й по пътя към социализма“43; „основно прочистване на съдилищата и 
прокуратурата от фашистки и противонародни елементи“44. 

                                                                                                                                                                                          
революционния социализъм, около комунизма, кръстен от самата буржоазия с името Бланки. Този 
социализъм е обявяването на перманентна революция, класовата диктатура на пролетариата като 
необходим преходен момент към унищожаването на класовите различия изобщо (курсив мой: Д..М.), 
към премахването на всички производствени отношения, върху които почиват тези различия, към 
премахването на всички обществени отношения, съответстващи на тези производствени отношения, към 
преврат във всички идеи, произтичащи от тези обществени отношения.“, Вж. Маркс К., Енгелс, Ф. 
Избрани произведения, том.3. С.: Партиздат, 1984,  128, и още: 282, 304, 308-312. Също вж. Маркс К., 
Енгелс, Ф. Избрани произведения, том.1. С.: Партиздат, 1984, 58-60, 184, 200. Маркс К., Енгелс, Ф. 
Избрани произведения, том.10. С.: Партиздат, 1984, 45, 264. 

36 Аренд, Х. Тоталитаризмът, С.1993, с.213-219  
37 Михайлова, Е. Тоталидарната държава и право 1944-1989, изд. „Нов български университет“, 

2016. 
38 Пак там, 12. 
39 Пак там, 18, 28, 33, 36, 141, 148, 331 и т.н. 
40 Радев, Я.  Държавни представителни органи в България (1944-1947), С., 1965, 14, 24, Цит. в 

Михайлова, Е. Тоталидарната държава и право 1944-1989, 28. 
41  Радев, Я. Държавни представителни органи в България (1944-1947), Цит. в Михайлова, Е. 

Тоталидарната държава и право 1944-1989, 59. 
42 Костадинов, Г. Развитие на административното право, В: Развитие на социалистическото 

право в България, С., 1984, 87-88, Цит. в Михайлова, Е. Тоталидарната държава и право 1944-1989, 33. 
43 Константинов, К. Ролята на съда за укрепване на социалистическата законност, В: 25 години 

социалистическа държава и право, С. 1969, 373, Цит. в Михайлова, Е. Тоталидарната държава и право 
1944-1989, 141. 

44 Павлов, Ст. Наказателен процес на Република България, обща част, С. 1996, 33-34, Цит. в 
Михайлова, Е. Тоталидарната държава и право 1944-1989, 141. 
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Теорията на държавата и правото в периода 1944-1989 е изцяло подчинена на 
марксистко-ленинската идеология, в която властта се концепира като „сила“ и 
„диктатура“, а правото като „социалистическа законност“45 или инструмент за смазване 
на „враговете на народа“. Авторитетът или авторитетът на правото са напълно ненужни 
в този контекст, в който със „светлото комунистическо бъдеще“ е оправдана 
„диктатурата на пролетариата“ и неограничената власт на БКП, така че всеки, който 
постави въпроса за легитимността на властта, се превръща във „враг на народа“.  

Този начин на мислене е толкова дълбоко вкоренен в българската 
публичноправна доктрина и дори в социалното мислене, че и след приемането на 
демократичната Конституцията от 1991 г, не се отваря място за авторитета и като цяло 
правото продължава да се възприема като инструмент на властта, а не като генериращо 
собствена власт и неотменими принципи. За това е необходимо време както показва и 
самият генезис на понятието „авторитет“ (от лат. аuctoritas) в контекста на римската 
държава и право. 

 
3. Аuctoritas в контекста на римското публично право 
 
В първата статия от настоящия сборник „Ius est ars?” Малина Новкиришка дава в 

превод един забележителен цитат от Дигестите, в който е използван изразът 
„авторитета на правото“46. На този цитат ще се спра по-нататък подробно, но още тук 
искам да подчертая, че проблемът за auctoritas и за авторитета на правото, се открива 
още в римскоправните източници. Неслучайно това е въпрос, който излиза на дневен 
ред при обсъждане на „мерките за преодоляване на кризата след гражданските войни, 
диктатурите и триумвиратите и утвърждаването на реда и държавността в началото на І 
в. сл. Хр.“47.  

В своят фундаментален научен труд Ius Publicum (2016)48 Малина Новкиришка 
за първи път у нас систематизира различните публичноправни измерения на „властта“ в 
римскоправен контекст, който се оказва изключително важен за осмисляне на 
отношенията право и власт. В римското публично право се използват три основни 
понятия за властта – imperium, potestas и auctoritas49. 

С понятието imperium в Рим се обозначава „държавната власт“ в Рим. Малина 
Новкиришка изследва етимологическия произход на термина imperium и обосновава 
като негово основно значение - „най-висшата и пълна публична власт в Рим, съставена 
от множество правомощия, предоставени на т.нар. висши магистрати“50. Етимологията 
на термина се свързва с im-pero и се интерпретира в смисъл на „вземам мерки, 
подготвям нещо, което да се състои, да се направи“. Глаголът imperare има значение на 
                                                            

45 “Законноста“ или „социалистическата законност“ е заложена като конституционен принцип в 
Конституцията на Народна република България от 1971. За сравнение в действащата Конституция на 
Република България от 1991 г е заложен принципът на върховенство на правото. 

46 Дигести, 1. 2. 2. 49. (Помпоний в единствената книга на Енхиридиума), Цит. по Новкиришка, 
М. Ius Est Ars (Някои размисли за правото като изкуство или изкусно занятие и за неговото изучаване) в 
настоящия сборник. 

47 Пак там.  
48 Новкиришка, М. Ius Publicum, С., 2016.   
49 Новкиришка, М. Ius Publicum, С., 2016.; Новкиришка, М. Терминологията и основните 

понятия за държавно управление и публична власт, Годишник 2016 на департамент „Право“ на НБУ, 
София, 2017 (под печат). 

В настоящия анализ изцяло се уповавам на изключителните приноси на Малина Новкиришка за 
осмисляне на публичноправното понятие за „власт“ през римскоправните термини в дисертационния й 
труд “Ius Publicum” и в посочената статия.. 

50 Новкиришка, М. Терминологията и основните понятия за държавно управление и публична 
власт, Годишник 2016 на департамент „Право“ на НБУ, София, 2017. 
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„заповядвам, нареждам, предписвам, повелявам, разпореждам се, властвам, 
господствам, управлявам, обуздавам“51.   

По време на Републиката римските граждани избират от своите среди най-
авторитетните за „магистрати“, за да осъществяват публичната власт в Рим. Като 
еманация на висока почит, на ius honorum, магистратите получават властта imperium, 
съответни правомощия да командват армията, да правораздават и да осъществяват 
гражданско управление52. Постепенно започва и създаването на йерархия в 
магистратурите, разграничението между висша и нисша магистратура с различна власт, 
обозначавана съответно с термините imperium и potestas, висши магистрати cum imperio 
и нисши магистрати cum potestate 

Малина Новкиришка прави задълбочен исторически анализ как imperium варира 
през вековете и как към термина се наслагват „определители, които придават конкретно 
съдържание на правомощията на носителите на властта“53. Така например, в Царския 
период54 властта на рекса e била еднолична и неограничена по срок и обхват, макар и 
още първият рекс Ромул да й придава законен вид чрез гласуване в куриатните 
комиции55 (imperium legitimum). Това се променя с установяване на Консулата през 509 
г.пр.Хр, когато в началото на Римската Република56 се въвеждат нови принципи за 
конструиране на властта, вкл. срочност и колегиалност (imperium consulaire)57. С 
установяването на Принципата58 Август започва да възвръща постепенно единния и 
неделим imperium – срочният характер от времето на Републиката отстъпва на 
процедурата по неговото продължаване. Същевременно доктрината за делегиране на 
публични функции, която води своето начало още от Царския период, се доразвива в 
годините на Принципата, и започва да се създава все по-тежък  държавен 
бюрократичен апарат.  

                                                            
51 Пак там. Малина Новкиришка извежда разделението между две форми на империума – 

imperium militae и imperium domi, съответно във военно и в мирно време. Новкиришка също така 
изяснява, че първоначалното значение на термина “imperator” е свързано с упражняването на imperium от 
съответния магистрат, а едва в епохата на Принципата започва да се превръща в титла на държавния 
глава и по-късно, от ІV в. насетне да означава абсолютен монарх и наместник на Бога на земята. 

52 Пак там. Новкиришка прави разграничение между тези две форми на imperium, които макар и 
да са предоставени в рамките на един и същи закон и на едни и същи лица, имат различен обхват. Най-
общо се приема, че imperiorum militae е неограничена,  докато imperium domi е ограничена.  

53 Пак там.  
54 753 г. пр.Хр. -  510 г.пр.Хр. В този период, според  съчиненията на Тит Ливий, Рим е 

управляван от седем царе (на лат.: rex, regis) последователно: Ромул, Нума Помпилий, Тул Хостилий, 
Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Тулий, Тарквиний Горди.  

55 Комициите са народни събрания в Древен Рим. 
56 509 г.пр.Хр. - 27 г.пр.Хр. 
57 Новкиришка, М. Терминологията и основните понятия за държавно управление и публична 

власт, Годишник 2016 на департамент „Право“ на НБУ, София, 2017. Подробно и критично са 
представени различните възгледи в романистиката по отношение на imperium по време на Републиката. 
Според едни автори, по време на Републиката се запазва идеята за единната и неделима власт от Царския 
период, която не изключва възможността на рекса да възлага  изпълнението на определени функции като 
делегира права на съответните магистрати във военната и правораздавателната област, а също и в 
гражданското управление. Така се приема, че всеки от магистратите по време на Републиката разполага с 
империум, т.е. притежава пълна и еднаква власт с тази на  своя колега и поради това може да се 
противопоставя на неговите решения. Според други автори, обаче, по време на Репубиката империумът 
остава един и се поделя между магистратите, като аргументи в тази посока се търсят в контекста на 
редуването на консулите във властта в мирно време.  

58 27 г.пр.Хр. – 193 г. сл. Хр., до 284 г. Принципатът е специфична форма на управление, при 
която съществуват републикански институции, но Сенатът избира измежду сенаторите „пръв сред 
равни“, „принцепс“, който постепенно добива императорска власт. През 27 г. пр. Хр. Сенатът обявява 
Октавиан Август за свой „принцепс“. 
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В римскоправните източници се открива и още едно понятие за власт – potestas, 
с което се обозначават правомощията на нисшите магистрати от периода на Римската 
Република. Етимологически терминът е свързан с лексемите potis и potens, означава 
„силен, мощен, притежаващ власт“ и позволява полисемантична употреба – в смисъл на 
всякаква власт, вкл. властта на pater familias по отношение на неговите подвластни и 
роби, властта върху вещи и др.  

По време на Принципата разграничението между imperium и potestas като 
обозначение съответно на правомощията на висшите и нисшите магистрати вече не се 
спазва стриктно59. В епохата на Принципата се сменя концепцията за imperium. Сенатът 
избира магистрати само в ограничени хипотези, а техните правомощията вече не са на 
самостоятелно основание, а са производни от властта на императора. Принцепсите се 
стремят да концентрират максимално власт, така че ставата носители и на imperium, и 
на potestas, при това пожизнено.  

Понятието potestas в публичноправен смисъл се развива „на принципа на 
скачените съдове“ с понятието imperium. Същевременно ако позволите една аналогия 
със съвременния публичноправен терминологичен апарат, отношението между 
imperium и potestas в римското право в голяма степен прилича на отношението между 
„държавна власт“ и „правомощия“ днес. Във всички случаи можем да обобщим, че 
става дума за понятия за власт, центрирани около идеята за държавност. 

Дали в същото „гравитационно поле“ попада и третия термин за власт 
auctoritas? Общите речници по латински език извеждат  разнообразни негови значения: 
„мнение, възглед, съвет, предложение, увещание, внушение, желание, инициатива, 
влияние и пр.“, и подчертават специалната употреба в политическа план - в смисъл на 
„воля, решение, право, предписание, власт, а също и гаранция, достоверност, 
надеждност“60. Същевременно специализираните юридически речници и енциклопедии 
отбелязват и значенията на auctoritas като „уважение, достойнство“, като „авторитет“ 
на учени, лекари, юристи, като „правна сила“ 61.  

В своя терминологичен анализ Новкиришка допълнително поставя акцент и 
върху значението на auctor, чийто етимология се свързва с действия по основаване, 
създаване, нарастване, а именно като: „основател, създател, творец, автор, вдъхновител, 
но и лице с общопризнат авторитет, поръчител, гарант, попечител“, и дори в смисъла 
на „създател на закони“62. Древната употреба на auctoritas e като действие на auctor, а 
също и като авторитет, гаранция, обезпечаване, както и като право на първо или на 
решаващо произнасяне.  

Още римскоправните източници от архаичния период използват auctoritas като 
определение на публичната функция на auctor и свързват термина с конституиращата 
власт на авгуралното одобрение. Малина Новкиришка сочи, че в авгуралното право и 
децемвирално законодателство auctoritas е отражение на основното място на augurium 

                                                            
59 Новкиришка, М. Терминологията и основните понятия за държавно управление и публична 

власт, Годишник 2016 на департамент „Право“ на НБУ, София, 2017.  Обяснява се, че още по време на 
Републиката potestas в някои случаи поглъща или пък се схваща като част от imperium’a на висшите 
магистрати, но по-често се свързва с компетентността на плебейските трибуни (tribunicia potestas), на 
сензорите (censoria potestas), на едилите (ædilicia potestas) и на квесторите (quæstoria potestas). 

60 Новкиришка, М. Auctoritas Iuris-Auctoritas Principis (За авторитета и властта на правото и на 
принцепса), В: Сборник в памет на Теодор Пиперков, Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и 
Методий“. Велико Търново: УИ „Св.Св.Кирил и Методий“, 2016, 9-30, 13. Препраща се към Дворецкий, 
И. Латинско-русский словарь, Москва, 1980. 

61 Пак там. Препраща към Дыдынский Ф.М. Латинско-русский словарь к источникам римского 
права, Варшава, 1896; Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Band II, 2, Stuttgart, 
1896; Smith, W. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London, 1875.  

62 Пак там, 14. 
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в римския обществен живот, като тълкуватели на знаменията и божествената воля и 
одобрение63. Според авгуралната концепция, auctoritas patrum съдържа ключово 
„одобрение“, без което нито един от законите, гласувани в комициите, не може да влезе 
в сила.  Същевременно конститутивната функция на auctoritas patrum е свързана и с 
подчинението на всяка частна или публична дейност в Древния Рим на auspicium, с 
който се свързва обществения ред и законността64. Това оправдава и специфичния 
„надзор“, който Сенатът осъществява върху решенията на народните събрания.  

По-късно в края на Републиката и началото на Принципата auctoritas се 
възприема също и като еквивалент на cura et tutela reipublicae, „грижа и защита на 
държавата“. Малина Новкиришка подчертава, че „биномията „cura-tutela“  в 
публичното право се свързва с auctoritas, и се схваща като морална отговорност за 
доброто управление на подчинените на Рим територии, зачитане на правата на 
провинциалите, осигуряване на ред и законност, на която да се подчиняват всички 
римски магистрати“65.  

В римскоправен контекст auctoritas се интерпретира и в противоположност на 
potestas в смисъла на неформална и непринудителна власт, на „влияние“66. В това 
отношение традиционно се цитира един фрагмент в Res Gestae относно характера на 
властта на Август като принцепс:  

“Res gestae 34. По време на шестия и седмия ми консулски мандат (28-27 
г.пр.Хр.), след края на гражданската война и след като всичко бе постигнато 
чрез общо съгласие, върнах държавната власт на Сената и на римския народ. За 
тази своя заслуга, чрез постановление на Сената, бях наречен Август и публично 
увенчан с лавров венец и гражданска корона, бе поставен златен щит на 
Юлиевата врата на Сената, надписът на щита свидетелстваше за силата, волята, 
закона и милостта, по която народът на Рим ми ги присъждаше. В тези години 
превъзхождах всички по влияние67, но нямах по-голяма власт от тази, която 
имаха моите колеги във всяка една от магистратурите68.“ 
Понятието auctoritas започва да се възприема като най-висша степен на морално 

лидерство и признание и дори се превръща в център на една романистка концепция за 
управлението на Август и културата на Принципата69.  

Терминът auctoritas има и още едно съществено смислово измерения във връзка 
с установяване на властта на император Август и създаването на особена привилегия за 
                                                            

63 Пак там, 16-17. Виж още обяснението на Новкиришка, че в архаичния период сенаторите са 
гаранти и носители augurium publicum, а именно религиозната сила, придавана на публичните дейности, 
осъщeствявани от органите на власт и управление в Рим. Така augurium е привилегия, достъпна само за 
патрициалната религиозна общност. Някои романисти смятат, че има идентитет между auctoritas patrum и 
auctoritas Senati. Новкиришка обаче подчертава, че в изследването на Мagdelain от 1947 г. се проследява 
развитието на двете концепции и се доказва, че докато auctoritas patrum е напълно реална власт, сравнима 
с auctoritas tutoris и auctoritas venditoris, включени в Закона на ХІІ-те таблици, то auctoritas Senati има 
морални измерения и се превръща в реална власт едва след пълното отпадане на функциите на 
комициите в Ранния Принципат. 

64 Пак там, 16. За auspicium и augurium Новкиришка препраща към Baranger, H.  La Théorie des 
auspices et ses applications en droit public et privé, Paris, 1941; Tassi Scandone, E. “Auspicium” o “augurium” 
Romuli? Sul problema del rapporto tra “auspicium” ed “imperium”. In Iuris vincula. Studi in onore di Mario 
Talamanca, v. VIII, Napoli, 2001, 151-196.  

65 Пак там, 18. 
66 Rowe, G. Reconsidering the Auctoritas of Augustus, Journal of Roman Studies, 103, 2013, 1-15. 
67 На лат.: „Post id tempus auctoritate” (курсив мой – Д.М.) omnibus praestiti“. Новкиришка, М. 

Auctoritas Iuris-Auctoritas Principis (За авторитета и властта на правото и на принцепса) Цит. съч., 19. 
68 На лат.: „potestatis (курсив мой – Д.М.) autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in 

magistratu conlegae fuerunt“. Пак там, 19. 
69 Galinsky, K. Augustan Culture: An Interpretive Introduction, Princeton,1996; Augustus: 

Introduction to the Life of an Emperor, Cambridge, 2012. 
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видни юристи, които подкрепят неговите реформи и са включени в неговото 
обкръжение70. С това се поставя началото на една практика римските юристи 
(jurisprudentes) да дават отговори (responsa) на правни въпроси:  

„Дигести, 1. 2. 2. 49. (Помпоний в единствената книга на Енхиридиума). 
Междувременно трябва да уточним, че до времето на Август правото да дават 
публични отговори не се предоставяло от принцепсите, но тези (юристи), които 
внушавали доверие със своите знания, давали отговори на лицата, търсещи 
съвет. И те не давали скрепени с печат отговори, а сами пишели писма на 
съдиите или издавали свидетелство на този, който искал съвет. За първи път 
Божественият Август, за да повдигне авторитета на правото71, установил, че те 
ще дават отговори на основание на неговата власт (авторитет), и от това време 
юристите започнали да считат това право като привилегия.“72.  
Става дума за един продължителен исторически процес, в който отговорите на 

римската юриспруденция постепенно придобиват официален характер като 
тълкувателни становища и стават задължителни за съдиите, т.е. превръщат се в 
източник на правото. 

Как в този контекст се появява израза auctoritates iuris или авторитет на право? 
За него Малина Новкиришка подчертава, че се среща доста рядко в правните текстове и 
смята, че най-логично е в него auctoritas „да се възприеме в смисъл на морална 
категория, свързана с престиж и оценка на висока социална и политическа позиция“73. 
По тази линия аргументацията за действията на Август спрямо римската 
юриспруденция могат да се интерпретират в посока възстановяване на законността и 
прилагането на правото, подкопани в продължителния период на политическа 
нестабилност през последния век на Републиката74.  

Неслучайно в римския публичен контекст повишаването на авторитета на 
правото се обвързва със създаването на тълкувателните становища на юристите (ius 
publice respondendi), т.е. с официално признаване на влиянието на юриспруденцията. 
Става ясно, че правото и дейността на юристите сами по себе си генерират авторитет, 
който е необходимо на държавната власт и за легитимация, и за установяване на ред, на 
правен ред.  

Следователно, римскоправните източници доказват, че публичноправните 
смислови измерения на властта не могат да бъдат обхванати без понятието за auctoritas, 
което има собствен генезис и гравитационно поле около правото. На съвременен език 
публичноправният дискурс в демократичната и правова държава е невъзможен без 
понятие за авторитет, и без разбиране за авторитета на правото.  

 
4. Общотеоретичният анализ на авторитета и авторитета на правото на 

Джоузеф Раз   
 

                                                            
70 Новкиришка, М. Auctoritas Iuris-Auctoritas Principis (За авторитета и властта на правото и на 

принцепса) Цит. съч., 9. 
71 Пак там, 14. Новкиришка одчертава, че „при тълкуването на текста на Помпоний не е 

абсолютно сигурно, че терминът „auctoritas” трябва да се интерпретира като „авторитет“. Предполага се, 
че това мнение е наложено от хуманистите през XVI в., но то не отчита многообразната употреба на 
термина, множеството нюанси, които се вграждат в него и които са свързани с конкретна социална или 
политическа обстановка.“ 

72 Пак там, 11. 
73 Пак там, 23. 
74 Пак там, 23. Новкиришка сочи, че Август нееднократно подчертава, че целта на управлението 

му е да възстанови всичко, което римляните разбират като Res publica – конституционни структури, 
право, обществен и политически живот, дори морални ценности и традиции. 
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Публичноправното понятие за авторитет у нас трябва да стъпи върху 
общотеоретичните постановки за авторитета и авторитета на правото, които могат да 
бъдат открити в класическата книга на Джоузеф Раз „Авторитетът на правото: есета за 
правото и морала“ (1979). В нея проблемът за авторитета е поставен във 
философскоправния контекст за същността на правото. Тъй като правото изисква 
нашата лоялност и подчинение и всяка правна система претендира за авторитет, следва 
да си дадем отговори на въпросите: Какъв авторитет има правото за нас?  Какъв 
авторитет следва да признаем  като съответен на правото?75. Тези въпроси имат важно 
практическо значение, особен предвид разрастващото се законодателство в 
съвременната държава, в която правото започна да прониква буквално във всеки ъгъл 
на човешката (индивидуална или групова) дейност. Колкото повече се разраства и 
колкото по-дълбоко прониква позитивното право в различни аспекти на човешкия 
живот, толкова повече се усложнява проблема с авторитета на правото, и толкова по-
трудно е да се намери общ философски отговор на поставените въпроси76.  

Така подходът на Раз към проблема за авторитета е като проблем на 
юридическия позитивизъм, тъй като правото изглежда притежава и в свое име изисква 
подчинение, дори и в случаите, когато моралът диктува друго. Важна изходна 
предпоставка в анализа на Раз е разбирането, че авторитетът е практическо понятие77 и 
въпросите за това кой има авторитет върху кого са практически въпроси, защото се 
отнасят до това какво трябва да се прави. С други думи обяснението на авторитета 
трябва да има практически смисъла, съжденията за авторитета следва да служат за 
практически изводи. И Раз си поставя за задача да обясни какъв е капацитетът на 
общото понятие „авторитет“ досежно такива практически заключения.  

В първата част на книгата „Право и авторитет“ (Law and Authority)78Джоузеф 
Раз изследва потенциала за едно общотеоретично понятие за авторитет, понятие 
приложимо към решаване на практически въпроси, без непременно да се ограничават в 
сферата на публичното право. Макар и да дава повече примери които се отнасят към 
сферата на публичното право като цяло в книгата, в първата общотеоретична глава Раз 
изследва същността, без методологически да ограничава понятието до публичното 
право79.  Към същността на авторитета (authority) Раз подхожда по утвърдения в 
Оксфордската аналитична школа метод – като търси обяснение като започва със 
систематизацията на теоретичните достижения преди него, опира се и на ежедневната и 
обикновена (ненаучна) употреба на понятието и отграничава различни смислови 
пластове в задълбочен езиков и логически анализ на значенията на авторитет 
(authority). Разбира се, че такъв един подход няма как да заключи понятието авторитет 
и неговият смислов ред авторитет-власт-правомощия в пределите на публичното право, 
но пък извежда много важни общи постановки и отграничения за авторитета, които 
методологически дисциплинират употребата и осмислянето на понятието и в 
публичното право. 

                                                            
75 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality (second edition), Oxford University 

Press, 2009, Preface, (i). 
76 Пак там. 
77 Пак там, 10. 
78 Пак там, 3-33. 
79 Това е най-видимо при изследване на съотношението между понятията authority-power или в 

т.нар. power анализ на authority (Пак там, 19 и сл.). На английски език в термина за пълномощно – между 
частни лица, се изразява с думата power или power of attorney. Оттам и когато едно  лице дава 
пълномощно (power) на други лице в частноправната сфера, то му дава правомощия да действия. 
(authority to act). На български като синоним на упълномощен или оправомощен, вкл. разрешен, се 
използва и чуждицата „оторизиран“ (authorized), която в корена си съдържа понятието за авторитет. 
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От парадоксите на авторитета към рисковете на т.нар. просто обяснение на 
авторитета Раз очертава един контекст, в който да направи  две основни фини 
разграничения в употребата на понятието: 1) разграничение между легитимeн 
авторитет (legitimate authority) de jure и ефективeн авторитет (effective authority) de 
facto; 2) разграничение между авторитет-власт върху хора и авторитет-правомощие за 
действие.  

 
4.1. Парадоксите на авторитета 
Парадоксите на авторитета се появяват в различни форми, но според Раз, могат 

да бъдат сведени до две несъвместимости (или проблематични отношения) на 
авторитета - с разума и с автономията80.  

Едната аргументативна линия, която генерира парадокси на авторитета, 
всъщност изхожда от разбирането, че подчинението на авторитет е несъвместимо с 
разума, защото разумът изисква индивидът да действа на основата на балансирани 
разумни причини, за които е наясно. Същевременно в същността на авторитета е да 
изисква подчинение, дори когато индивидът смята, че това, което се изисква от него 
противоречи на разумна причина. Оттук може да се заключи, че подчинението на 
авторитет е  ирационално.  

По другата линия принципът на автономията предполага действието на човек да 
се основава на собствена преценка по всички морални въпроси. Доколкото обаче 
авторитетът понякога изисква действие, което противоречи на собствената преценка, 
всъщност може да се каже, че авторитетът изисква от човек да изостави своята морална 
автономия. Тъй като всички практически въпроси включват в някаква степен морални 
съображения, всеки такъв практически авторитет отрича моралната автономия и 
оттам е неморален81.  

Интересното е, че и двете линии, генериращи парадокси на авторитета, не 
оспорват кохерентността на понятието за авторитет, нито отричат това, че някои хора 
притежават  ефективен авторитет или авторитет de facto. Това, което те оспорват 
всъщност, е възможността за легитимен авторитет или авторитет de jure. Според Раз, 
парадоксалността произтича не от отрицанието на легитимния авторитет, а от корените 
на самото отрицание съответно в самата същност на морала и във фундаменталните 
принципи на рационалността82. Стига се дотам, че тези аргументи оспорват 
легитимността не само на политическия авторитет, но и на всякакъв авторитет върху 
рационални индивиди83.  

Според Джоузеф Раз, ако самата същност на авторитета е несъвместима с идеята 
за морала и рационалността, тогава трябва да се приеме, че тези, които се уповават 
върху легитимен авторитет, са не просто на грешен път в техните морални убеждения, 
но и са прегърнали ирационални убеждения, което означава, че не разбират 
фундаментално концепцията за морала и авторитета. А това придава допълнителна 
сила на изведените аргументи срещу авторитета84. Парадоксално обаче самата сила на 
тези аргументи е и тяхната слабост. Защото онези, които са готови да приемат, че много 
от авторитетите-властите-органите (authorities) не са никога легитимни, ще бъдат 
възпрени от мисълта, че нито един авторитет никога не би могъл да бъде легитимен. 

                                                            
80 Пак там, 3. 
81 Раз подчертава, че този аргумент е неприложим към теоретичния авторитет. Пак там, бел. 2 

под линия.   
82 Пак там, 4. 
83 От тази гледна точка авторитет е мислим само върху децата или хората с умствени 

увреждания.  
84 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит. съч., 4. 
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Защото онези, които са готови да допуснат, че хората, вярващи във възможността за 
легитимен авторитет, са на грешен път, ще бъдат притеснени и притиснати от мисълта, 
че всъщност са ирационални и нямат никаква идея за какво се отнася морала. Раз 
подчертава, че неговата цел не е за защитава или атакува понятието авторитет, а да 
изведе същността на авторитета и да обясни защо се появяват тези парадокси, които, 
според него, са само привидни85. 

 
4.2. Обяснения на авторитета 
Целта на Раз в общотеоретичната глава „Право и авторитет“ е да стигне до 

същността на авторитета, без да се оплете в неговите парадокси. Като важна 
методологическа предпоставка за това Джоузеф Раз откроява необходимостта да се 
разграничи какво означава да бъдеш авторитет и да имаш авторитет, а също и да се 
прокара разделителна линия между легитимен авторитет (de jure) и ефективен 
авторитет (de facto). Анализът трябва също така да избегне и смесването на въпроса за 
същността на авторитета с друга свързана проблематика – вкл. за еволюцията на 
обществото или начина, по който хора започват да приемат авторитета на индивиди 
или групи, за обществения договор и т.н. 86. Ето защото Раз систематизира и извежда 4 
типа „смесени“ обяснения за авторитета, които той проблематизира: 

Първото е стандартно обяснение, което конкретизира условията, които са 
необходими или достатъчни, за да е налице ефективен авторитет (de facto). Според Раз, 
този тип обяснения със сигурност са важна част от социалните теории, които обясняват 
при какви условия може да се придобие и поддържа авторитет, и съответно при какви 
обстоятелства има вероятност общността да приеме този авторитет. Те обаче не 
хвърлят никаква светлина върху същността на авторитета, т.е. не успяват да обяснят за 
какво служат тези условия, какво означава да имаш авторитет или да бъдеш авторитет. 

Вторият тип се опитва да изясни същността на авторитета като описва 
необходимите или достатъчните условия за поддържане на легитимен авторитет (de 
jure). В този модел понятието за авторитет се очаква да изкристализира от обяснението 
как могат да бъдат оправдани претенциите за авторитет87. Силата на това обяснение се 
състои в това, че те не изхождат от предположението, че претенциите за авторитет 
могат някога фактически да бъдат оправдани, а само подчертават как следва да бъдат 
оправдани. След като разумно допускаме, че претенциите за авторитет са начин за 
оправдаване на действие, изглежда почти неизбежно те да се различават от други 
оправдания за действие по вида на включените в тях аргументи. Идеята авторитетът да 
се обяснява спрямо съответното действие, т.е. чрез препращане към действието, което 
се оправдава с него, изглежда приемлива. Безспорно е, че се нуждаем от авторитет във 
връзка с извършване на някои действия, но не и на всички действия. На пръв поглед 
изглежда, че да заявиш, че някой или нещо има определен авторитет, означава, че нещо 
може да бъде оправдано, или че могат да се извършат определени действия без това по 
никакъв начин да е обвързано с естеството на оправданието88. Именно в последното, 
според Раз, се състои проблемът на това обяснение на авторитета, защото никой досега 
не е успял да очертае такъв тип аргумент, позоваването на който само по себе си да е 
равносилно на претенция за авторитет89. 
                                                            

85 Пак там. 
86 Пак там, 5.  
87 Пак там, 6. 
88 Пак там. 
89 Този свой аргумент Джоузеф Раз илюстрира чрез анализ на този вид обяснение на авторитета, 

разгърнато в Tuck, R. Why Is Authority Such a Problem, In: (ed. Laslett, P., Runciman,W.G., Skinner, Q.) 
Philosophy, Politics and Society, 4th series, Oxford, 1972. Според Ричард Тък, цитати за политическия 
авторитет всъщност са замислени да убият критиката на политическото действие, а не представляват 
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На трето място Джоузеф Раз извежда една популярна теория, според която 
авторитетът е способност да се извършват определени видове действия, и която 
идентифицира авторитета de facto с понятието за власт-сила (power)  върху хората. 
Формулирането на юридическо понятие за авторитет (authority) e невъзможно без да 
бъде изведено неговото съотношение с власт-сила (power) и самият Раз обосновава по-
нататък в своята първа глава „Право и власт“ тезата, че наличието на авторитет  върху 
хората (authority over persons) означава наличие на нормативна власт (normative power) 
върху тях90. Но в този трети тип смесени обяснения на авторитета е включено друг вид 
разбиране за power като влияние, като способност да се въздейства на действията на 
хората91. Този тип обяснения на авторитета следват логиката: едно лице има ефективен 
авторитет, ако е изпълнено със сила и мощ (powerful), ако може да влияе върху съдбата 
на хората, върху техния избори, и върху опциите за избор, с които те разполагат92. 
Оттук, легитимният авторитет се дефинира като оправдан ефективен авторитет. Става 
дума за ефективен авторитет, който трябва да бъде запазен или на който трябва да се 
осигури подчинение (при определени условия и квалификации). Тези теория обаче, 
според критичната оценка на Раз, „слага каруцата пред коня“93, защото не държи 
сметка за това е идеята за легитимен авторитет е първичната. Това е така, най-малко 
защото не всеки легитимен авторитет е ефективен; но и защото идеята за ефективен 
авторитет не може да бъде обяснена без препращане към легитимния авторитет94. 

                                                                                                                                                                                          
автенични оправдания или обосновки на този авторитет. Те се базират на твърдението, че, първо, 
предложеното или извършеното действие е правилно, ако някой го извърши; второ, нито е правилно, 
нито е грешно това, че лицето, чийто авторитет се претендира, би следвало да е това лице; трето, това 
лице фактически е извършило действието или предлага да го извърши. Много хора споделят 
убеждението Тък, че никой няма право на позиция на (политически) авторитет, и че единственият начин 
за оправдание на политическия авторитет е чрез аргументите, които той очертава. Все пак известно е, че 
дълго време се е смятало, че някои хора са роби по природа, и че онези, които са свободни по природа, 
имат авторитет-власт върху робите. Други пък са вярвали в божественото право на кралете и са 
развивани теории, че определени хора имат правото и задължението по природа да управляват. Дори и да 
приемем, че всички тези идеи са били погрешни, можем ли да приемем, че се касае за злоупотреба с 
езика, както смята Тък. За грешка в моралната и политическата теория ли става дума, или също така и за 
грешка в смисъла на думите, в смисъла на понятието авторитет? Според Раз, именно с отговора на тези 
въпроси трябва да се справят този тип обяснения на авторитета. 

90 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит. съч.,7, 16-27. 
91 Следва да се отбележи, че този нюанс е трудно разбираем в българския езиков контекст, който 

е свел авторитетът да влияние, до власт, на която доброволно се подчиняваме, за разлика от 
принудителната власт (power). Според Раз, такова едно разбиране обаче всъщност смесва легитимен 
авторитет и ефективен авторитет, а също и авторитет-власт-влияние върху хора и авторитет-правомощия 
за действие. 

92 Пак там. За тази идея Раз препраща към influence see Lukes, S. Power: A Radical View, London, 
1974.   

93 Пак там, 8. 
94 Пак там. В този контекст Раз подрежда няколко съображения: Макар във фокуса на 

изследването на стои практическия, а не теоретичния авторитет, не би следвало да се подминава анализа, 
който извежда сходствата между авторитета за действие и авторитета за убеждение. Ясно е, че научният 
гений може да остане непризнат и дори човек, който е велик авторитет в определена област може да се 
окаже, че има много малго влиянието върху проучванията на хората или върху убежденията им по 
въпросите от тяхната компетентност. Родителите имат авторитет върху своите деца независимо дали 
последните признават техния авторитет. Родителският авторитет обикновено се признава от други 
възрастни, ала, не такова трябва да бъде признанието, според теорията, която подчертава, че признанието 
следва да идва от онези, върху които въздейства авторитетът. Ясно е, че родителският авторитет не 
зависи от признанието. Ако дори теоретичният авторитет не влече след себе си непременно признание и 
изпълнение, тогава трябва да има поне някакви случаи на практически авторитет, които също не влекат 
след себе си непременно признание и изпълнение. Има практически авторитети, които изцяло се базират 
на това, че са теоретични авторитет – напр., лекарят е авторитет не само за причините на болестта, но и 
за нейното лечение.  
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Същевременно Джоузеф Раз подчертава, че един легитимен политически авторитет е 
по необходимост и ефективен, поне в някаква степен, и това е резултат от съществени 
политически принципи (а не от някакъв концептуален анализ на авторитета или на 
политическия авторитет). В крайна сметка той стига до извода, че изясняването на 
понятието за авторитет изисква анализ на легитимния и ефективния авторитет в 
тяхната взаимовръзка. Едно лице има нужда от нещо повече от влияние и сила, за да 
има de facto авторитет – трябва или да претендира, че разполага с легитимен авторитет, 
или другите да поддържат, че това лице има легитимен авторитет95. 

Четвъртият тип обяснение  на авторитета го дефинира чрез препращане към 
правила. С други думи, това, че едно лице има авторитет, означава, че има система от 
правила, която му предоставя авторитет. Раз смята, че това е вариант на първия и 
втория модел обяснение и поради това към него могат да бъдат отправени същите 
основни възражения. Например, основен недостатък на този тип обяснение е това, че не 
отива отвъд заявяването, че  хората имат авторитет, само когато им е предоставен от 
някакви правила, не дава насоки за определяне кои правила предоставят авторитет и 
кои не. Дори и да е вярно, че има правила, които съвсем експлицитно предоставят 
авторитет-правомощия96, това по никакъв начин не изяснява тяхното значение и 
действие. Същевременно твърдението, че всеки авторитет се предоставя чрез правила, 
само по себе си е спорно и не отчита това, че авторитетът не може да се редуцира до 
нормативно определени правомощия на органи. Така например, сочи Раз,  едва ли може 
да се приема, че когато член на обществото заема авторитетна позиция в случай на 
авария или бедствие, неговият авторитет произтича от някакви правила. Освен това в 
хипотезата на различни системи от правила често възниква ситуация, в която едно лице 
има авторитет съгласно едната система, но не и съгласно другата система97.  

В този контекст ключов е въпросът доколко въобще е възможно „просто 
обяснение“ на авторитета. Такива обяснения обикновено са рисковани и при 
задълбочени анализ се оказват неясни или неточни. Джоузеф Раз демонстрира това с 
една от най-известните дефиниции на авторитета  на Робърт Пол Улф: „Авторитетът е 
правото да се командва и корелативно правото да се получи подчинение“98. Тя е 
неточна, най-малкото защото авторитетът включва и други неща и други дейности 
(нормотворчество, правораздаване и т.н.), които е погрешно да се подвеждат под 
шапката на командване или заповядване99.  

От съществуващите дефиниции на авторитета Раз смята, че най-добра е тази на 
Джон Лукас: „Човек или група хора имат авторитет, ако от неговото или тяхното 

                                                            
95 Пак там, 9. 
96 Типични в това отношение са конституционноправните норми за правомощията на органите 

на държавна власт или административноправните норми за компетентността на административните 
органи. 

97 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит. съч., 10. За да се избегне такова 
противоречие, Раз смята, че предложената дефиниция в 4тия тип обяснения на авторитета, следва да бъде 
релативизирана. Тогава обаче ще се окажем изправени пред невъзможността да дефинираме наличието 
на авторитет – защото след като веднъж авторитет стане относим към конкретна система от правила, то 
това не може да бъде общото понятие за авторитет. Според Раз, такова едно релативизирано понятие за 
авторитет всъщност разкъсва връзката между авторитет и практически разум. Това обаче е недопустимо, 
защото авторитетът е практическо понятие. Това какво човек може да прави зависи от това кой има 
авторитет в нерелативизиран смисъл. Това, че едно лице има авторитет, според някаква система от 
правила, няма само по себе си никаква практическа относимост.  

98 Wolff, R. P. In Defense of Anarchism, New York, 1970, 4. На англ. „Authority is the right to 
command, and correlatively, the right to be obeyed“.  

99 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит. съч., 11-12. Раз възразява също 
така, че дефиницията на Улф дефинира авторитета чрез по-сложното и проблематично понятие за право 
в смисъла на субективно право (right).  
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казва „Нека нещо да стане“, това нещо трябва да стане.“100. Тя е хем ясна, хем обща и 
се прилага към всички видове практически авторитет върху хора, а не само към 
политическия авторитет. От нея става ясно, че може да се упражнява авторитет не само 
чрез командване и заповеди, но и по други непринудителни начини, но пък не става 
съвсем ясно, че касае не всички употреби на понятието, а само авторитета върху 
хора101. Ето защо, Раз предлага тя да бъде изменена с уточнение и препращане към 
основанията или причините (reasons) за човешкото действие, а именно: “Х има 
авторитет върху У, ако казаното от него „Нека У да направи нещо“ е основание или 
причина за У да направи това нещо.“ 102. Така се слага акцент върху ролята на 
авторитетните изявления в практическото обосноваване на човешкото действие и се 
изследва въпроса дали те следва да се приемат като абсолютно основание за действие.  

Ако се допусне, че авторитетното изявление е винаги абсолютно основание, 
тогава изглежда невъзможно съществуването на каквито и да е легитимни авторитети и 
изглежда, че би имало само ефективни авторитети103. Така например, оправдано е 
съветът или заповедта на определени хора и да се приемат като основание за действие 
за други хора, но това не означава, че думата на когото и да било може да се разглежда 
като „право“ (right), според терминологията на на Робърт Пол Улф, и да се счита за 
абсолютно основание да бъде следвана при всички обстоятелства. Широко споделено е 
разбирането, че има обстоятелства, при които не е задължително да бъдат спазвани 
инструкциите на авторитета, независимо дали са във формата на съвет, заповед или 
правила.  Следователно, ако авторитетът се обясни в смисъла на способност да се 
издават абсолютно обвързващи инструкции, то много малко биха били признатите 
авторитети в света и нито един от тях – легитимен. Джоузеф Раз предлага интересен 
анализ на това дали авторитетните изказвания могат да бъда prima facie основания като 
сравнява три различни форми – заповед, молба и съвет. Той подчертава, че и трите се 
разпознават според нагласите, убежденията и намеренията на техния източник, а не от 
начина, по който ги възприема техния адресат104. Фактът, че на някого е заповядано 
нещо, или е помолен, или е посъветван да предприеме определено действие, може и да 
е основание за него да го предприеме, и може да се счита от адресата за такова 
основание. Същевременно при определени обстоятелства фактът, че е направено 
авторитетно изказване може и да не е основание за действие или да не се счита за 
такова. Според Раз, способността на авторитета да променя нормативната ситуация не е 
абстрактна и абсолютна, а е свързана с разумния баланс на основанията (reasons) за 
човешкото поведение.  

 
4.3.  Диференциации на авторитета   
Раз смята, че обяснението на авторитета е невъзможно без теоретично 

разграничение между това да бъдеш авторитет и да имаш авторитет, между смисловите 

                                                            
100  Lucas, J. The Principles of Politics, Oxford, 1966, 16.   
101 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит. съч., 12. 
102 Пак там. Раз бърза да добави коментар, че целта му не е да сведе обяснението на авторитета 

само до основанията или причините (reasons), но тъй като авторитет е практическо понятие, в крайна 
сметка те са от значение за практическите заключения, неговото обяснение е невъзможно без позоваване 
на тях.   

103 Пак там, 13.  
104 Пак там. От гледна точка на адресата няма задължително разлика между това дали му е 

заповядано, дали е помолен или е посъветван, освен, че те са свързани с или предполагат различни 
намерения, убеждения или отношение на лицето, което ги издава. Такава една разлика е първичното 
намерения при съветването – да се подаде информация за това какво е морално правилно или 
неправилно, какво е законно или незаконно, в интерес или против интересите на лицето и т.н. 
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редици авторитет-власт-влияние върху хора, от една страна, и авторитет-власт-
правомощия за действие, от друга страна105.  

Макар и да се припокриват в известна степен те имат различна смислова 
употреба и водят до различни практически заключения в различни ситуации106. Раз 
подчертава, че пренебрегването на тези разлики стои в основата на безкрайно 
объркване, и извежда следното: Всеки, който е авторитет, има авторитет върху хора, но 
не всеки, който има авторитет, е авторитет107. Авторитет има този, който има 
относително постоянен и проникващ авторитет върху хора, т.е. или авторитет върху 
голяма група от хора или по отношение на определени сфери на дейности, или и двете.  

Авторитетът върху хора е способността да се променят основанията за техните 
действия. Установяването на правила и издаването на заповеди са стандартните 
манифестации на авторитета-власт-влияние върху хора, т.нар. политически авторитет. 
Според Раз, обаче, има и един индиректен канал на въздействие на авторитета върху 
хора, без да бъде целенасочено изтъкван и скрепен със санкции, не чрез заповеди, а 
чрез съвети.  Съветът, независимо от надеждите на съветващия се дава с намерението, 
че неговото произнасяне ще бъде възприето като основание за убеждение на адресата, а 
не като директно основание за действие108.  

Според Раз, основополагаща за авторитета, вкл. фините диференциации в 
понятието, е концепцията за нормативната власт (normative power), която задава 
границите на различните видове авторитет. Авторитет за осъществяване на действие е 
налице, ако е дадено пълномощие (power) или разрешение (authorization) за това от 
легитимен източник – някой или нещо, което има властта (power) да ги предоставя. 
Преведено на езика на публичното право, това означава, че органът има авторитет-
правомощия да извърши определени действия (напр., да отвори пощата на едно лице), 
ако законът му е дал  такава власт (компетентност), и ако законът може да му 
предостави такава, предвид конституционните принципи и норми (а именно предвид  
условията, при които държавата може да ограничава основното право на 
неприкосновеност на кореспонденцията, и предвид мястото на органа в системата на 
разделение на властите).  

                                                            
105 Пак там, 19 и сл. Раз ги извежда в контекста на съотношението между authority-power, като 

самото понятие power, има различни смислови употреби в различни контексти. Раз смята, че power може 
да се разглежда като сила, мощ или способност да се променят защитените основания за действие. В 
зависимост от това дали става дума за основания за себе си или за други, то и самото понятие power 
може да се раздели като  власт върху себе си и власт върху други. От една страна, най-важната власт 
върху себе си е властта да се поемат волеви задължения. От друга страна, властта (power) върху другите 
всъщност е авторитет (authority) върху тях.  

106 Анализът на същността на авторитета, който Джоузеф Раз предлага, е общофилософски и не 
се ограничава само до типични юридически казуси или ситуации с правно значение.  

107 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит. съч., 19-20. 
108 Пак там, 21-23. Съветът се различава от другите случаи на предоставяне на информация най-

вече в това, че се дава с убеждението, че е относим към практически проблем пред получателя на съвета 
и има за цел да насочи неговата собствена преценка за решаването му. Получателят на съвета може да го 
разглежда едновременно като основание за действие и изключващо основание за пренебрегване на 
противоречиви основания или съображения. Едно лице може да бъде изправено пред проблем, който 
включва съображения, с които то е малко запознато или не разбира достатъчно. То от своя страна може 
да се обърне към експерт, към авторитет, за съвет, независимо от факта, че няма начин да оцени 
изведените от авторитета-експерт основания срещу противоречиви основания, които може да са му 
известни. Той може да реши да следва дадения съвет, без да се опитва да разбере дали в него са посочени 
основанията, към които наклоняват везните. Ако направи така, той всъщност изключва от обсъждане 
всички противоречиви основания, които са му известни. Едно лице може да счита, че полученията съвет 
е защитено основание, дори когато съветът не е даден с намерение да бъде ползвано ккато защитено 
основание за действие.  

286 

 



25 години департамент „Право“, НБУ 
 

Същевременно в този контекст Раз подчертава, че авторитетът-правомощие за 
действие, последиците от което засягат определено лице, не е авторитет-власт-влияние 
върху самото лице109. С авторитетът-правомощие за действие, напр., отваряне на 
кореспонденция, не органът променя нормативната ситуация на лицето във всеки 
отделен случай, а законът я е променил принципно по отношение на всички като е 
уредил условията, при които може да бъде ограничавано основното право на 
неприкосновеност на кореспонденцията.  

Легитимният авторитет има силата да въздейства върху действителните 
основания за действие. Ала, както изрично отбелязва Раз, не е задължително правото да 
постигне такъв легитимен авторитет. Съществуващата правна система всъщност 
разполага с ефективен авторитет, което означава, че тя претендира да е легитимна и се 
счита от някои за такава.  

 
4.4. Авторитетът на правото 
Във втората част от своята книга, озаглавена „Същността на правото и 

естествено право“ (The Nature of Law and Natural Law)110, Джоузеф Раз засяга теми за 
социалната и институционална природа на правото, обединяващите черти на правните 
системи, съществуването на отделни закони и на празноти в правото, за да проведе една 
от основните си тези, че правото е „най-важната институционализирана система, която 
регулира човешкото общество“111. Съвременното право има претенцията за 
изчерпателен легитимен авторитет в обществото като същевременно разполага най-
малкото с ефективен авторитет.  

Правото служи на важна социална функция, а именно да произвежда система на 
„въздържаност, сътрудничество и координация между членовете на обществото или 
част от тях.“112. Това е възможно благодарение на факта, че правото има „специален 
характер“, който Раз дефинира в позитивноправен смисъл и обосновава в третата част, 
                                                            

109 Пак там, 20. Раз обяснява отношението между authority-power в чатноправен контекст: „Аз 
може и да имам авторитет-правомощие да подписвам чекове от твое име, и това е пълномощие (power), 
което имам, защото ти си ми го дал. Следователно, източникът на авторитета-правомощие (authority) да 
се осъществи един акт трябва да има и властта-силата (power) да го предостави, но не е необходимо  да 
има авторитет върху лицето, на което предоставям авторитет-правомощие. За да ми дадеш авторитет-
правомощие да подписвам от твое име чекове, трябва самият ти да имаш такава власт (power), но това, че 
я имаш по принцип, не води до това, че имаш някакъв авторитет върху мен. В  случая може да нямаш 
никакъв. Авторитетът да действаш обаче е тясно свързан с авторитета върху лица, макар и по малко по-
индиректен начин. Когато разглеждаме случаите, в които ни се дава разрешение или пълномощия 
(powers), очевидно е, че не всички те могат да бъдат описани като имащи авторитет-правомощие за 
действие. Само когато интересите на друго лице са засегнати от акта говорим за акта като за оторизиран 
или разрешен (authorized). Но това не е достатъчно условие. Разрешено ми е да отворя супермаркет, 
което ще доведе до банкрута на някого, и все пак това не означава, че имам авторитет да отворя 
супермаркет. Разрешено ми е да направя това, просто защото няма и никога не може да има забрана 
срещу това. Човек има авторитет-власт-правомощия да прави само онези неща, които са му разрешени да 
направи от някой, който има авторитет върху лицата, чиито интереси са засегнати. Оттук може да 
дефинираме: Х има авторитет-правомощие (authority) за нещо ϕ, като има известен Y и има известен Z, 
така че: 

1. Y разрешава на Х да прави нещо ϕ или му дава власт (power) да го направи. 
2. Y има власт-пълномощия (power) да направи това. 
3. Правенето на нещото ϕ от Х ще засегне интересите на Z и Y има авторитет върху Z. 

Нормално Z,Y и Z ще бъдат различни лица. Едно лице обаче може да дава авторитет-правомощия на 
друго доколкото засягат неговите собствени интереси или му дават авторитет-правомощия да засяга 
интересите на друг.“ (превод мой- Д.М.) 
 

110 Пак там, 37-159. 
111 Пак там, 116. 
112 Пак там, 50. 
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озаглавена „Вътрешни правни ценности“ (Internal Legal Values)113. Тук обсъжда на 
какви ценности се предполага, че служи юридическия процес и подчертава, че правото 
произвежда ценност инструментално, а не от самата си същност. В тази част е 
известното есе „Върховенството на правото и неговата добродетел“ (The Rule of Law 
and Its Virtue)114. В него Раз формулира осем постулата, които се утвърждават като 
класически и оформят т.нар. процедурна версия на доктрината за върховенство на 
правото:  

1) Законът трябва да бъде общ (не дискриминационен), с действие за напред 
(обратната сила е в много редки изключения), достъпен, ясен. 

2) Законът трябва да бъде стабилен и да не се променя прекалено често, тъй като 
липсата на знание какъв е законът пречи на това законът да се ръководиш от 
него. 

3) Трябва да има ясни законодателни правила и процедури. 
4) Независимостта на съдебната власт трябва да бъде гарантирана. 
5) Следва да се спазват принципите на естествената справедливост и особено тези, 

които се отнасят до правото на справедлив процес.  
6) Съдилищата трябва да имат правомощия да осъществяват съдебен контрол 

върху начина, по който се прилагат другите принципи. 
7) Съдилищата трябва да са достъпни; на никой не може да се отказва правосъдие. 
8) Органите на реда и агенциите по сигурността не трябва да разполагат с 

дискреционни правомощия да изкривяват закона.  
 
В последната четвърта част на книгата, озаглавена „Морални отношения към 

правото“ (Moral Attitudes to the Law) в есето „Задължението за подчинение на закона“  
(The Obligation to Obey the Law)115, Джоузеф Раз изяснява, че каквито и основания за 
действие да осигурява законът на индивида, това не води до негово общо задължение 
да се подчинява на закона. В тази част са развити аргументи относно моралните връзки 
на индивида с правото.  

В есето „Зачитане на закона“ (Respect for Law)116, например, Раз аргументира по 
провокативен начин, че зачитането на закона или респектът117 към закона никога не е 
морално изискване, но когато е налице и е морално допустимо, тогава генерира 
морално задължение за подчинение на закона - задължение, което обаче не се споделя 
от онези, които не зачитат закона (което им е позволено при някои обстоятелства). 
Различни аспекти на правото на неподчинение на закона Раз оспорва в двете есета с 
общото заглавие във въпросителна форма „Право на особено мнение?“ (A Right to 
Dissent?), но с различни подзаглавия, съответно „I. Гражданско неподчинение“ (I. Civil 
Disobedience)118 и „II. Добросъвестно възражение“ (II. Conscientious Objection)119, В 
първото есе той обосновава, че правото на политически мотивирано неподчинение е 
налице само тогава, когато държавата отрича на индивида правото на политическо 

                                                            
113 Пак там, 163-228. 
114 Пак там, 210-228. 
115 Пак там, 233-249.  
116 Пак там, 250-261.  
117 На англ.ез. фразата е „Respect for Law”, което има допълнителни смислови значения на 

„респект към правото“, и въобще на концепцият за „респект“, която и ключова в цялата философия на 
Джоузеф Раз. Вж. Raz, J. Value, Respect and Attachment, Cambridge University Press, 2004. У нас юристите 
не ползват понятието „респект“ и то не е разработено в правнотеоретичен контекст. Концепцията за 
„респект“ във философски контекст у нас е разработена от Стилиян Йотов още през 2001. Вж Йотов, С. 
Справедливост и респект, Критика и хуманизъм, 2001. 

118 Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Цит. съч., 262-275. 
119 Пак там, 276-289 

288 

 



25 години департамент „Право“, НБУ 
 

участие. Във второто есе той отделя едно ограничено право на добросъвестен отказ от 
подчинение на основата на зачитането на личната автономия.  

В обобщение, публичноправното понятие за авторитет следва да стъпи върху 
общотеоретичните постановки на авторитета, да разграничи легитимен и ефективен 
авторитет, авторитет-влияние върху хора и авторитет-правомощие за действие, и на 
тази база да анализира цяла поредица от проблеми, които се генерират между правото, 
морала и политиката в контекста на съвременния конституционализъм.  Без понятие за 
авторитет е невъзможно и върховенството на правото, невъзможно е и да следваме 
завета на Кристиан Таков „да пазим правото дори и от закона“. 
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