Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Юридическа техника
2. Код на курса: LAW 2052
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: V
6. Семестър: Х
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Сидерова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Учебната дисциплина “Юридическа
техника” има за задача да даде необходимите познания на студентите – юристи за
многообразните технически средства и способи, които се използват при създаването на
юридически актове. Тези средства и способи имат своето непосредствено основание в
сложната същност на правото. Те се отнасят както до съдържанието на юридическия
акт, така и дo външната форма на акта. Значението на дисциплината е огромно за
формирането на основите на правната култура на бъдещите юристи, тъй като
юридическата професия във всичките си измерения предпоставя необходимостта от
създаването на перфектни актове – важна предпоставка за ефективното правно
регулиране на обществените отношения.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Юридическата техника е важен аспект на правото като
уникален и извънредно сложен феномен на човешката цивилизация и култура.
Учебната дисциплина е условно структурирана в пет раздела: Раздел 1 Юридически
акт; Раздел 2 Юридическа техника – обща характеристика; Раздел 3 Основни
технически средства и способи за конструирането и закрепването на правнорелевантната воля на правните субекти в юридическите актове; Раздел 4 Технически
средства и способи относно формата /словесно-документалното излагане на
съдържанието на нормативните юридически актове; Раздел 5 Език и стил на
юридическите актове.
13. Библиография:
Нормативни актове:
1. Закон за нормативните актове
Литература:
Основна:
1. Милкова, Д., Юридическа техника, С., 2002 г.
Допълнителна литература
1. Ганев, В. Обща теория на правото, І, и ІІ част, С.
2. Торбов, Ц. История ня държавата и правото
3. Бержев, Ж. Л. Обща теория на правото, С.1993 г.
4. Алексиев, С. Обща теория на правото, т.1 и т.ІІ
5. Милкова, Д. Обща теория на правото, С., 2001 г.
6. Бабаев, В.К., Презумциите в руското право, 1974 г.

7. Бойчев, Г., Правният институциализъм, “Съвременно право”, 1997 г., бр. 4.
8. Бержел Жан Луи, Обща теория на правото, С.,1993 г.
9. Алексеев С., Обща теория на правото , т.І и ІІ, С., 1982/1983 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит. На изпита се оценява
първо писменото изложение от студента на изтеглен от конспекта въпрос, в което
критерии за висока оценка са правописа, изразните средства, логичната
последователност в изложението, правните аргументите, в подкрепа на дадена теза,
както и точността при позоваването на нормативна разпоредба. Непосредствено след
писмения изпит се провежда устен, в който се защитава написаното с цел установяване
на способностите на студента свободно да изложи знанията си по изтегления въпрос,
проверка на изказа му със съответната необходима юридическа терминология и
отговаряне на до два допълнителни конкретни въпроси по други теми от конспекта с
оглед проверка на всеобхватността на подготовката на студента по дисциплината.
Студента се оценява веднага след устния изпит, като се информира незабавно за
мотивите за получената оценка съобразно посочените по-горе критерии.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не се предвижда.

