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oBewkama цuВuАuзацuя е неВъзмо>kна без npaBomo НесАучаОно nъpBume kyAmypu, kou

mo смятаме за AIOAkama на цuBuAuзaцuяma, са meзu, koumo са съзgаАu cBou собсmВенu 

заkонu - Шумер, Eгunem, ВаВuАон u Acupuя. ПърВumе nucaнu заkонu са съзgаgенu om wy

мepcku BAagemeA npegu nоВече от 4000 гoguнu, но наО-uзВесmнш,m заkоннuk om gъAбo-

kama gpeBнocm е наnuсан om BaBuAoнckuя цар Xaмypanu през 1760 г. np. Хр 

Om ДВуречuеmо meзu заkонu се пренасят kъм сmарогръцkоmо npaBo (а u фuАософuя), koяmo на 

сВоО peg е В осноВаmа на puмckomo npaBo. А mo, kakmo много от Вас Вероятно знаят, е В осноВаmа 

на npaBopaзgaBameAнama cucmeмa, наречена гpa>kgaнcko npaBo, koяmo gнес се uзnоАзВа В БъАгарuя u 

В nо-гоАямаmа част от cBema. 

ИзгАе>kgа без npaBo не може. ЗаmоВа u Всяkа гоguна, незаВuсuмо om мogama, незаВuсuмо om ukoнo

мuчeckama cumyaцuя u незаВuсuмо от Bcuчku nробАемu u Aowuя uмug>k, koOmo съgебнаmа cucmeмa 

uма - kaнgugamu за cneцuaAнocm npaBo Вuнагu uма. 

Различните правни сис
теми по света 

ПраВоmо не е точна науkа. 

Зakoнume на фuзukama наnрu

мер се uзучаВаm no eguн u същ 

начuн ВъВ BeAukoбpumaнuя, 

БъАгарuя, Германuя UAU kъge

mo u ga е gpyгage. ПраВнumе 

нормu обаче Bapupam. Vlмa се

рuознu разАuчuя u В uзuckBa

нuяma на omgeAнume cmpaнu 

kъм cmygeнmume no maзu 

npecmu>kнa cneцuaAнocm. За

mоВа не Вuнагu е Възможно 

юpucm ga се npeмecmu от еgна 

gъp>kaBa В gруга u npocmo еО 

maka ga започне ga paбomu no 

npoфecuяma cu. В cBema uма 

няkоАkо осноВнu npaBнu cuc

meмu. 

Вече нakpamko разkазахме 

ucmopuяma на бъАгарсkаmа, 

koяmo е ugeнmuчнa с maзu В 

kонmuненmаАна EBpona. ТоВа 

обаче не е eguнcmBeнomo npa

Bo, koemo нu е nознаmо - ангАо

езuчнumе gъp>kaBu kamo BeAu

koбpumaнuя, САЩ, Канаgа, 

ABcmpaAuя u няkоu gpyгu бuB

wu aнгAuOcku koAOHUU UЗПОАЗ

Ваm m.нар общо (uAu nреце

gенmно) npaBo Vlgeяma за 

npeцegeнmume не е позната на 

рuмАянumе - kopeнume на maзu 

npakmuka се kореняm В обuчаО

ноmо npaBo на германсkumе 

nАемена. 

Третата гоАяма nраВна cuc

meмa е мюсюАмансkuяm Wepu

am. Хората са чуВаАu за mpa

guцuoннomo npaBo В uсАяма, 

но маАkо om mях знаят, че 

moBa е офuцuаАнuяm заkон В 

наg 20 cmpaнu. Hяkou мюсюА

мансku gъp>kaBu uзnoAзBam 

npaBнu kogekcu, ,,ВgъхноВенu" 

от Wepuama (наnрuмер Eгu

nem UAU Инgонезuя), но no-koн
cepBamuBнume kamo Caygum-
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cka Арабш�. Иран, Йемен u gp. се pъkoBogяm В 
npaBopaзgaBaнemo, чemeOku Bcuчko буkВа no 
буkВа kakmo е заnuсано В Корана. 

Правното образование по света 
Обученuеmо no cneцua/\нocmma ПраВо обukно

Вено е с npogъмkumeAнocm 5 гoguнu за cmygeн
mu реgоВно обученuе u 6 за cmygeнmu заgочно 
обученuе. В cmpaнume. kъgemo cmaнgapmнama 
баkалаВърсkа програма отнема 3 учебнu гoguнu. 
meзu за npaBo са съоmВеmно 4 u 5. 

Има няkоu gucцunAuнu. koumo се uзучаВаm om 
Bcuчku юpucmu no cBema. но kamo цяло - moBa е 
npegмem, koOmo nogгomBя kagpu за cъomBemнa
ma gъp>kaBa u чесmо uма строго сnецuфuчнu 
неща. Все nak uма няkоu сферu на npaBomo, kou
mo са унuВерсалнu: 

Исmорuя на gъp>kaBama u npaBomo; Обща me
opuя на npaBomo; Консmumуцuонно npaBo; 
Гpa>kgaнcko npaBo; AgмuнucmpamuBнo npaBo u 
agмuнucmpamuBeн процес; Вещно npaBo; Me>k
gyнapogнo nублuчно npaBo; ФuнансоВо npaBo; 
Облuгацuонно npaBo; Наkазаmелно npaBo; Се
меОно u наслеgсmВено npaBo; Me>kgyнapogнo 
частно npaBo; TpygoBo npaBo; ТъргоВсkо npaBo 
u m.н. 

Забележете. че kазВаме, че gucцunAuнume са 
оmносumелно унuВерсалнu. но cъgъp>kaнuemo 
uм може ga не е. В същото Време, mрябВа ga оm
беле>kuм. че Българuя, kamo страна членkа на 
ЕС, uма много общu неща с gpyгume gъp>kaBu om 
kонmuненmална EBpona. 

Канgиgатстване в България 
Да npugoбuew nрофесuоналнаmа kBaлuфuka

цuя „юpucm" не е лесна заgача В нukоя gъp>kaBa u 
Българuя не npaBu uзkлюченuе. Тя се nоАучаВа 
Въз основа на 3 gъp>kaBнu uзnuma u meope
muko-npakmuчecku uзnum npeg MuнucmepcmBo 
на npaBocъguemo. С ycnewнomo полагане на me
opemuko-npakmuчecku uзnum се получава npa
Bocnocoбнocm за работа В разлuчнumе gъp>kaB
нu u неgър>kаВнu uнcmumyцuu. 

ПраВоmо е еgна om наО-nоnулярнumе cneцuaл
нocmu В Българuя u се nреgлага om общо geBem 
Bucwu учебнu заВеgенuя. PeOmuнгoBama cucme
мa на мuнucmepcmBomo на образоВанuеmо gaBa 
слеgноmо kласuране на pogнume yнuBepcumemu. 
ТрябВа ga оmбеле>kuм. че moзu броО може ga се 
nроменu В cлegBaщume гoguнu. mъО kamo се го

Ворu за gоnълнumелно затягане на uзuckBaнuя
ma. Cmygeнmu. koumo обаче заnочнаm gageнa 
програма, ще могаm ga я заВърwаm. 

KaнgugamcmBaнemo не е лесна работа. Оцен
ku om мamypume pяgko се npuзнaBam за търсена 
сnецuалносm kamo ПраВо. ЗаmоВа mрябВа ga се 
nogгomBume серuозно за kaнgugamcmygeнmcku 
uзnumu no Българсku eзuk u лumepamypa u Исmо
рuя. Балъm за npueм В cneцuaлнocmma Вuнагu 
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е бu/\ cpeg нaO-Bucokume, но с огАеg на gъAбokama gемографсkа kpuзa u многото сВобоgнu места 

cnaga серuозно nрез nocлegнume няkоАkо гoguнu. 

Най-gобрите университети в България 
Ekcnepmume om pogнomo образоВаmелно мuнucmepcmBo са kameгopuчнu. HaO-goбpuяm ВУЗ за uзуча

Ване на сnецuалносm ПраВо у нас е СУ „СВ. Клuменm Oxpugcku" за nopegнa гоguна, слеgВан nлъmно по 

nemume от УНСС. 

ПраВu Вnечаmленuе, че peзyлmamume на gpyгume Bucwu учuлuща са gocma блuзku. Целu 5 yнuBepcu
mema са kлacupaнu В paмkume на 2 moчku В kласацuяmа, koemo означава, че kaчecmBomo е gocma схоgно. 

Бургасku с8обоgен yнL18epcumem Бургас -
Изmочнuk: РеоmuнгоВа cucmeмa на МОН 

КанgиgатстВане в чуж
бина 

Пpoцegypume за kaнgugam

cmBaнe В чу>kбuна no сnецuал

носm ПраВо обukноВено са 

cmaнgapmнu за cъomBemнama 

gъp>kaBa. Hяkou om нaO-npec

mu>kнume yнuBepcumemu, осо

бено ВъВ Beлukoбpumaнuя u 

САЩ, omcяBam огромнuя наn

лuВ om kaнgugamu u чрез gо

nълнumелнu uзnumu. 

ХубаВоmо е, че aмepukaнcku

me yнuBepcumemu npegлaгam 

u cmuneнguu за kaнgugamume, 

koumo се npegcmaBяm наО

gобре на meзu uзnumu. Проце

сът no kaнgugamcmBaнe за 

cmuneнguu, u gopu за oбщe>ku

muя, често е сВързан. 

В kонmuненmална EBpona 

kamo цяло е по-лесно. ТрябВаm 

cepmuфukamu за Влаgеене на 

чy>kgu езuцu на Bucoko нuВо, 

kakmo u goбpu оценku В gunлo

мama за среgно. Даже - gocma 

goбpu оценku, защото Все nak 

kонkуренцuяmа u myk е серuоз

на. Много е Важно ga се cgoбue

me u с Възможно наО-gобрu 

npenopъku. 

ВнuмаВаОmе много със cpo

koBeme u nogгomBeme Bcuчku 

gokyмeнmu Възможно наО-ра

но (kamo бъgещu lopucmu 

mрябВа ga се gocemume защо 

moBa е Важно). Agмuнucmpaцu

яma не Вuнагu е бърза, а mряб

Ва ga cu ocmaBume u Време за 

реаkцuя, ako се нало>ku оm

сmраняВане на няkakBu нepeg

нocmu. 

Bucwe учuлuще 

Най-gобрите универси
тети в чужбина 

ПраВоmо е nоnулярна сnецu

алносm kakmo у нас, maka u В 

чу>kбuна. ЗаmоВа ще е gocma 

mpygнo ga обхванем Bcuчku Buc

wu учuлuща, kъgemo се uзуча

Ва npaBo Бърза cnpaBka с kлa

caцuume обаче е gосmаmъчна, 

за ga Buguм kou са нaO-npec

mu>kнume Bucwu учебнu заВе

gенuя no gъp>kaBu: 

Uг11vers1daci Autonoma de Madr1d 

Разбuра се, не mрябВа ga mъ>kume ako не бъgеmе npuemu непре
менно В еgно от meзu Bucwu учuлuща. А kъge са cmpaнu kamo Be
лukoбpumaнuя u САЩ? ОmгоВоръm gaBa aBmopumemнama kласа

цuя на QS World University Rankings: 



i,i+Фii Bucwe учuлuще държава 

Изmочнuk: OS World University Rankings 

Англосаkсонсkuяm сВяm е лugepъm В обученuеmо по npaBo -

поне moBa nokaзBam нeзaBucuмume nроучВанuя. 

Възможности за kариерна реализация 
ЗaBъpwuлume могаm ga се peaлuзupam ВъВ Bcuчku сферu на 

npaBopaзgaBameлнama cucmeмa: съguя, слеgоВаmел, npokypop, 

юрuсkонсулm, а също u учен-uзслеgоВаmел В обласmmа на npaB

нume нayku. 

ДА СТАНЕШ ЮРИСТ НЕ Е ЛЕСНА ЗАДАЧА В НИКОЯ 
ДЪРЖАВА И БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

Разбuра се, gъp>kaBнama работа не е eguнcmBeнama aлmepнa

muBa за cneцuaлucmume по npaBo. В gнеwно Време Bcuчku голе

мu koмnaнuu uмam nраВен omgeл с щаmнu юpucmu. Друг Bapu

aнm е cmapmupaнemo на собсmВена npakmuka kamo agBokam 

uлu нomapuyc. Няма ga Bu лъжем - ,,npoбuBъm" В meзu cucmeмu 

не е лесен, kонkуренцuяmа е >kecmoka, но Възмо>kносmu Вuнагu 

ще uма. Не може ga пропуснем u фakma, че нaO-goбpume юpucmu 

nолучаВаm gocma goбpu Възнагра>kgенuя за българсkumе cmaн

gapmu. Вероятно заmоВа kъм maзu сnецuалносm Вuнагu uма uн

mepec. 
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