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Юридическата техника като наука и учебна дисциплина.
Юридическата техника в системата на юридическите науки.
Понятие за юридически акт. Основни видове юридически актове.
Понятие за юридическа техника. Съставяне на юридически актове.
Структура на юридическата техника.Видове юридическа техника
Нормативност, правотворчество и юридическа техника.
Легиспруденцията – теория и практика на законодателната дейност.
Принципи на правотвоческата дейност. Легислативно обосноваване на
проектите на нормативни актове.
9. Нормативни актове – видове и система.
10. Юридическа сила и ранг на нормативните актове.
11. Съставяне на правнонормативни актове.
12. Предварителна и последваща оценка на въздействието на
нормативните актове.
13. Понятията като основно средство на юридическата техника за
изграждане на съдържанието на юридическия акт.
14. Нормативна организация на съдържанието на юридическите актове.
15. Системна органиазация на съдържанието на нормативните
юридически актове.
16. Юридическите класификации като технически средства за
организацията на съдържанието на юридическите актове.
17. Отраслова типизация. Правен отрасъл и правен институт.
18. Хармонизацията
и
унификацирането
на
националните
законодателства като юридически техники за сближаването правните
системи.
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19. Ратификацията като способ за имплементиране на международното
право във вътрешното право.
20. Презумпциите и фикциите в правото като способи на юридическата
техника.
21.Правните аксиоми като способ на юридическата техника.
22. Преюдициите като способ за юридическа техника.
23. Систематизация в правото. Кодификация и инкорпорация.
24. Реаризиране на правото и юридическа техника.
25. Форма за обективирине на съдържанието на актовете по реализиране
на правото.
26. Структура на актовете по реализиране на правото.
27. Съставяне на административни и съдебни актове.
28. Изготвяне на правни сделки.
29.Език и стил на нормативните актове.
30. Особености на юридическата терминология.
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