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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Както вече отбелязахме, задачата на една съвременна обща
теория на правото е да дефинира основните понятия, с които
боравят правната наука и юридическата практика, и да ги обвърже
в цялостна безпротиворечива система. Така общата теория на
правото създава езиковата рамка на юридическия дискурс както на
полето на теоретичните изследвания в отрасловите правни науки, така
и на полето на юридическата практика. Наред с това изясняването на
основните правни понятия дава възможност за изграждане на
цялостна логическа конструкция на правния ред. Такава конструкция
включва представи за неговата структура, за неговите елементи и
взаимодействието между тях, за взаимното влияние на правния ред и
неговата непосредствена среда.
Вече стана ясно, че това изследване няма амбицията да предложи
цялостна нова теория за валидността в правото. То си поставя друга
задача, която скицирахме още във въведението - да изложи критично
основните възгледи за валидността в правото и свързаните с тях
възгледи за легитимността в правото, които да отговарят на три
изисквания. От една страна, дефинициите на валидност в правото и на
легитимност в правото да са съвместими една с друга. На второ място,
двете дефинирани понятия да дават възможност за обяснение на
историческото развитие на възгледите за оправдаността на
правото в контекста на променящата се социална среда в западния
свят. И на трето място, възгледите за валидността в правото и за
легитимността в правото да позволят заемане на аргументирана
позиция в съвременния правнофилософски дебат, като предложат и на

правния теоретик, и на практикуващия юрист аргументирано
разбиране за обвързващата сила на правото.
В рамките на това изследване проследихме развитието на
възгледите за оправдаността на правния ред в западната традиция и
изложихме причините за разпадането на представата за общата
оправданост на правото и за отделянето на валидността като
самостоятелен проблем, различен от проблема за легитимността. С
очертаването на основните линии на разделение по въпроса за
валидността в съвременния правнофилософски дебат стана възможно
да откроим и проблемните моменти в по-важните теории. В края на
това изследване е редно да представим и основните параметри, на
които следва да отговаря една съвременна правнотеоретична
конструкция на валидността в правото.
2. Понятието е между най-важните концептуални понятия в
рамките на една нормативна теория на правото. Тя има определено
отношение и към останалите направления в съвременния
правнофилософски дебат. Към момента трудно може да се твърди, че
съществува теоретична конструкция, която по цялостен и
безпротиворечив начин да представя проблема за валидността в
правото. Както видяхме, във всяка от предлаганите теоретични
конструкции на валидността в правото може да бъде открито
напрежение между методологическа последователност, логическа
непротиворечивост и практическа приложимост.
Методът на научно изследване обхваща гледната точка, начините
на взаимодействие с обекта на изследване и правилата за мислене при
решаването на изследователската задача, съответстващи на гледната
точка (в т.ч. понятийния апарат).
В този контекст методологическата последователност при
изграждането на една теоретична конструкция на валидността в
правото предполага поне три неща. На първо място, тя включва
забрана за промяна на гледната точка в хода на изследването. На второ
място,
методологическата
последователност
предполага
предварително
деклариране
на
допустимите
начини
на
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взаимодействие с обекта на изследване. И на трето място, тя изисква
яснота относно допустимите и необходими правила за мислене при
решаване на изследователската задача, в това число и яснота и
коректно използване на установения понятиен апарат.
Под логическа непротиворечивост следва да разбираме
най-малко две неща. Първо, предлаганата конструкция да не съдържа
непреодолими вътрешни логически противоречия. И второ, тази
конструкция да може да се впише безпротиворечиво в една цялостна
обща теория на правото, а заедно с нея и в един по-широк
правнофилософски контекст.
Практическа приложимост пък означава чрез тази теоретична
конструкция на валидността да бъде възможно такова обяснение на
състоянието и функционирането на правния ред, което да е годно да
служи за ориентир на практикуващите юристи при създаването на
правни норми, при прилагането на правни норми и при решаването на
правни спорове (ако приемем, че това е нещо различно от
правосъздаването и правоприлагането).
3. Въпреки че това изследване няма амбицията да предложи
цялостна нова теория на валидността, тук е мястото да се опитаме да
очертаем основните параметри, на които трябва да отговаря една
съвременна правнотеоретична конструкция на валидността в
правото.
На първо място, тя трябва да разглежда правото като създадено
от човека, а не като дадено на човека. Само чрез пълното
„разомагьосване" на правото е възможно да се настоява на тезата, че
чрез правото хората съзнателно поема! моралната отговорност за реда,
в който живеят. Това не означава, че апелът за повече морал в правото
трябва да бъде изоставен. Напротив, правото се нуждае от
непрестанни усилия за усъвършенстване в тази посока. Но и правният
теоретик, и практикуващият юрист трябва да имат ясното съзнание, че
апелът за моралност на правото няма отношение към юридическото
изследване на правото, на неговата структура и на неговото
функциониране.

На второ място, една съвременна правнотеоретична конструкция
на валидността в правото следва да отделя въпроса за валидността
на правната норма от въпроса за валидността на правния ред. Това е
важно на няколко основания. От една страна, защото така става
възможно да се предложи завършена логическа конструкция на
валидността в рамките на един правен ред. От друга страна, това би
позволило да се определят практически приложими критерии за
установяване на принадлежността на една норма към един правен ред,
а това означава критерии за идентифициране на валидните правни
норми. Наред с това отделянето на въпроса за валидността на правната
норма от въпроса за валидността на правния ред дава възможност да се
допусне точка на свързване между нормите, фактите и ценностите.
Преценката за валидност на един правен ред по необходимост
предполага такова свързване. Едии правен ред не може да бъде
преценен като валиден, ако той като цяло не се спазва, и това е
фактически въпрос. Но неговото спазване е до голяма степен свързано
с господстващите в едно общество ценностни нагласи, а значението на
тази връзка в съвременните демократични общества очевидно
нараства.
Към всичко това следва да прибавим, че една съвременна правнотеоретична конструкция на валидността трябва да даде достатъчно
възможности за осмисляне на съвременните правни системи и техния
отворен характер. Това се отнася с още по- голямо основание до
правните системи на държавите членки на Европейския съюз и
по-специално до въпросите за непосредствената приложимост на
правото на Европейския съюз, за неговия директен ефект и за примата
му по отношение на вътрешното право на държавите членки354.
354
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На трето място, една съвременна правнотеоретична
конструкция на валидността в правото, без да отхвърля отворения
характер на юридическия език, трябва да настоява на разбирането, че
юридическата наука не е семантична наука. Твърдението, че общата
теория на правото създава езиковата рамка на юридическия дискурс
както на полето на теоретичните изследвания в отрасловите правни
науки, така и на полето на юридическата практика, означава
единствено, че тя свързва установените в рамките на социалните
конвенции понятия в безпротиворечива система.
И на четвърто място, една съвременна теория на валидността
следва да разглежда осъществяването на мира като най-важна
функция на един правен ред. Аргументираното сваляне на
справедливостта като идеал на правото и установяването на мира като
най-важна функция на правото означава не само заместването на един
съдържателен идеал с една функция, която подлежи на
формализиране. Това означава признание, че най-важната
характеристика на правото е, че то е механизъм за решаване на всеки
значим социален конфликт без взаимно насилие между участниците
в конфликта. Установяването на мира като най-важна функция на
правото не само не изключва, а дори предполага, че практикуващият
юрист трябва да постъпва справедливо. Несправедливостта най-често
става основание за възраждане на един вече загубил остротата си
конфликт или за възникване на нов конфликт. Но въпреки апела за
справедливост в правото и независимо как ще се развиват представите
за справедливостта в съвременните мултикултурни общества,
практикуващият юрист в днешните правни системи има една основна
отговорност — да спомага за осъществяването на мира. Това
означава да спомага за решаване на всички значими социални
конфликти чрез правото. Така насилието би останало един
монополизиран от общността инструмент, чието прилагане е силно
формализирано от гледна точка на основанието и реда за това.

