
ЮРИДИЧЕСКА ТЕХНИКА 

(конспект) 
 

 1. Юридически акт – обща характеристика. 
 2. Юридическа сила и ранг на правните актове. 

 3. Основни видове юридически актове. 

 4. Предели на свободата на автора на акта по отношение на преценката дали да се 
издаде акта и по отношение на съдържанието на правния акт. 

 5. Юридическа техника – понятие. 
 6. Структура на юридическата техника. 

 7. Видове юридическа техника. 
 8. Понятията като основни средства на юридическата техника за изграждане на 

съдържанието на юридическия акт. 

 9. Способи на юридическата техника за определяне на степента на общността на 
понятията в нормативните юридически актове – обща характеристика. 

 10. Техника на цифровия израз. 
 11. Техника на изброяването. 

 12. Техника на деформация на понятието – техника на подмяна на понятието и 

техника на орязване на понятието. 
 13. Нормативна организация на съдържанието на нормативните юридически актове. 

 14. Системна организация на съдържанието на нормативните юридически актове. 
 15. Юридическите класификации като технически средства за организация на 

съдържанието на нормативните юридически актове. 
 16. Юридически конструкции. 

 17. Отраслова типизация. 

 18. Технически способи и средства за обезпечаване на системността на правото 
като цяло. 

 19. Хармонизацията и унификацията на националните законодателства като 
юридически техники за сближаването им с acquis communautaire. 

 20 Презумпциите в правото като способ на юридическата техника. 

 21. Фикциите в правото като способ на юридическата техника. 
 22. Преюдициите като способ на юридическата техника. 

 23. Технически средства и способи относно формата (словесно-документално 
излагане на съдържанието) на нормативните юридически актове. 

 24. Вътрешна форма (структурна организация на текста) на нормативните 

юридически актове. 
 25. Изисквания относно външната форма на нормативните юридически актове. 

 26. Език и стил на юридическите актове. 
 27. Структура на езика на юридическите актове. 

 28. Особености на юридическата терминология. 
 29. Използване на чужди думи и изрази при създаването на юридическите актове. 

 30. Стил на юридическите актове. 

 31. Основни правила на синтаксиса при изработването на нормативните юридически 
актове. 

 32. Пунктуация при изработването на юридическите актове. 
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