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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 Здравейте, отново! След като вече знаете, „къде“ са 

правните норми (в Източниците на правото), 

познавате тяхната структура, и можете да 

анализирате юридическите факти в хипотезите на 

ПН, трябва да се заемем със съдържанието на 

тяхната диспозиция – субективните права (СП) и 

юридическите задължения; 

 Тази презентация представя субективното право и 

свързани с него понятия като човешките права и 

юрисдикционната защита на правата. В следващата 

презентация ще се занимаем с юридическите 

задължения и правоотношенията. 



ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА: 

1. Р. Ташев, ОТП - Главата за Субективните права;   

2. Колев, Т. Теория на правото, с. 346-369. 

3. Д. Милкова, ОТП - Главите "Права на човека" и 
"Субективно Право" в различните издания на учебника; 

4. Евг. Танчев, Г. Бойчев и др., Основни права на човека. 
Юриспрес, 2002; 

5. Не забравяйте, че вече сме засягали темата с оглед 
написаното за индивидуалните правни предписания като 
част от системата на правото - вж. Р. Ташев, Теория на 
правната система. 

  

Добавям и две статии за любопитните: 

1. Живко Сталев - Конституцията и международните 
нормативни съглашения за човешки права и основни 
свободи (сп. Юридически свят, брой 1, 1999 г.) 

2. Янаки Стоилов - Универсални ли са човешките права? (сп. 
Съвременно право, брой 5, 1999 г.) 

 



ПОНЯТИЕ 

 Дефиниция: 

 СП като възможност за поведение; 

 СП като индивидуално правило за поведение; 

 Други теории. 

 Каква е ролята на правния интерес за понятието 

„субективно право“? Какво именно наричаме „правен 

интерес“? 

 Кога възниква едно конкретно субективно право за 

един конкретен правен субект? 

 Какво е отношението между субективните права и 

юридическите задължения? 



ФОРМИТЕ НА СУБЕКТИВНОТО ПРАВО 

 Притезателните субективни права = Формата, която 

наричаме „притезание“; 

 Непритезателните субективни права: 

 СП-власт; 

 СП-свобода; 

 СП-способности. 

 

Опитайте да дефинирате всяка от формите на СП, като 

следвате схемата: какво поведение може да има субектът и 

какво е дължимото насрещно поведение; респективно 

необходимо ли е въобще съдействие от страна на 

задължените субекти; дайте примери за всяка от 

разглежданите форми на СП. 



ВИДОВЕ 

 Каква е разликата между „формите на СП“ и 
„видовете СП“; 

 Деление според дяла на правото и правния 
отрасъл, към който принадлежат: 

 Материални и процесуални СП; 

 Частноправни и публичноправни СП; 

 Вещни, Облигационни, Наследствени, Трудови… СП, 

 Относителни и абсолютни СП; 

 Самоизпълними и несамоизпълними СП; 

 Имуществени и неимуществени СП; 

 Какво представлява „имуществото“? 

 Дайте примери за конкретни права, които 
принадлежат към всеки от описваните видове! 



„СУБЕКТИВНО ПРАВО“ И „ЧОВЕШКО ПРАВО“ 

 Вече познавате идеята за естествените права. В тази 
връзка трябва да можете свободно да оперирате със 
знания относно: 

 Етапите в развитието на естественоправната мисъл; 

 Представители на естественоправната мисъл; 

 Основни положения и главно: различните основания, чрез 
които се обосновава съществуването и задължителността на 
естествените права (с други думи: защо се твърди, че има 
„Естествено право“ и „Естествени права“, защо трябва 
позитивното право да се съобразява с тях?) 

 Понятието „човешки права“ е модерна проекция на 
идеята за „естествените права“; 

 Поява в Декларацията за правата на човека и гражданина от 
1789 г. (https://bg.wikisource.org =>  Декларация за правата на 
човека и гражданина); 

 Усилена кодификация след края на Втората световна война. 
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ГЛАВНИ АКТОВЕ, УСТАНОВЯВАЩИ 

ОСНОВНИТЕ ПРАВА 

 Основните права: 

 Гарантиране на конституционно равнище; 

 Идея, че са в основата на системата на СП на правните субекти и че имат 

фундаментален характер, не се предоставят „по усмотрението на държавата“, 

напротив, тя е задължена към гражданите да осигури реализацията на тези права. 

 Установяване: 

 Конституцията на РБ от 1991 г.; 

 Всеобщата декларация за правата на човека; 

 Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи; 

 Харта на основните права в ЕС. 

 Идеята за „трите поколения права на човека“ с автор Карел Васак 

(danielvalchev.com/docs/VAPROS%2011-12-HR.ppt): 

 XVIII. – XIX. в.: Права, осъществяващи свободата (живот; свобода на предвижването, 

убежденията, личното развитие; лична неприкосновенност; политически права – 

избирателни права, свобода на словото); 

 Първата половина на XX. век: Права, осигуряващи социалното включване 

(образование, труд, здравни и пенсионни права; право на социално подпомагане) = 

социално-икономически и културни права; 

 След ВСВ: Права, гарантиращи качеството на живота (право на здравословна околна 

среда, право на мир) = колективни права. 



ЗАЩИТА НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРАВА 

 Понятие; 

 Средства: 
 Възможности за правомерна самозащита; 

 Неизбежна самоотбрана; 

 Понятието „самопомощ“; 

 Забрана за самоуправство - Чл. 323. (1) Който самоволно, не по установения от закона ред, осъществи 
едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни 
случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева. 

(2) Който самоволно заеме недвижим имот, от чието владение е отстранен по надлежен ред, се наказва с 
лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева. 

(3) Деецът не се наказва, ако след предупреждение от съответния държавен орган незабавно възстанови 
първоначалното фактическо положение. 

(4) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага, ако деецът след възстановяването извърши отново 
същото деяние. 

(5) Когато деянието по ал. 1 е осъществено чрез сила или заплаха, наказанието е лишаване от свобода до 6 
години. 

 Чрез Общата превенция на правонарушенията: Чл. 36.  (1) Наказанието се 
налага с цел: 1) да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и 
добрите нрави, 2) да се въздействува предупредително върху него и да му се 
отнеме възможността да върши други престъпления и 3) да се въздействува 
възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. 

 Административна защита: Възможност за прилагане на принудителни 
административни мерки и административни наказания от органите на 
изпълнителната власт; 

 Юрисдикционна защита. 



ЮРИСДИКЦИОННА ЗАЩИТА НА СП 

 Спомнете си, какво означава понятието „юрисдикция“; 
 Каква е функцията на юрисдикциите? 

 Какво наричаме „сила на пресъдено нещо“? 

 Кои са индивидуалните юридически актове с правораздавателен 
характер, издавани от българските съдебни органи? 

 Съдебни и административни юрисдикции. 

 Съдебна защита на правата: 
 Наказателен процес; 

 Административен процес; 

 Граждански процес: 

 Исков процес; 

 Обезпечителен процес; 

 Наказателен процес; 

 Роля на съдилищата за „разширяването на правата“. 


