
Лекция № 11  
Човешки права, субективни 
права, юридически задължения 

 

 

 

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман 

GROYSMAN.EU 



Обзор на понятията 

 Човешки права vs. Субективни 
права; 

 Субективното право като център на 
правната теория, юридическото 
задължение – като част от нейната 
периферия; 

 Човешките права – център на 
политическата теория; получават 
ключово място в общата теория на 
правото особено през втората половина 
на XX. век. 



Кратка история на човешките 
права 

 1215 г. – Магна Харта - https://goo.gl/6WwpkN; 

 XVII.-XVIII. в. – Развитие на идеята за 
естествените права; 

 1776 г. – Американска декларация за 
независимостта - https://goo.gl/CWJ5rn; 

 1789 г. – Декларация за правата на човека и 
гражданина – https://goo.gl/LQ2SgG; 

 1789 – Бил (закон) за правата в САЩ (в сила от 
1791) – https://goo.gl/v79TFz; 

 1879 – Създаване на Търновската конституция 
(начало на историята на чпр. у нас) - 
https://goo.gl/BcgWMH; 

 1948 г. – Всеобща декларация за правата на 
човека - https://goo.gl/VdvXEy; 

 1950 г. – ЕКЗПЧОС – https://goo.gl/QY7ER7. 

https://goo.gl/6WwpkN
https://goo.gl/6WwpkN
https://goo.gl/6WwpkN
https://goo.gl/6WwpkN
https://goo.gl/6WwpkN
https://goo.gl/6WwpkN
https://goo.gl/6WwpkN
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/CWJ5rn
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/LQ2SgG
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/v79TFz
https://goo.gl/BcgWMH
https://goo.gl/BcgWMH
https://goo.gl/BcgWMH
https://goo.gl/BcgWMH
https://goo.gl/BcgWMH
https://goo.gl/BcgWMH
https://goo.gl/VdvXEy
https://goo.gl/VdvXEy
https://goo.gl/VdvXEy
https://goo.gl/VdvXEy
https://goo.gl/VdvXEy
https://goo.gl/VdvXEy
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7
https://goo.gl/QY7ER7


Анализ на общата тенденция в 
историята на човешките права 
 Утвърждаване на идеята за правата във 

философско-политическата мисъл  
 Кодификация на правата в писмено 

законодателство (от XVIII. в. насетне)   
 Даване на всеобщ характер на правата 

(XIX.-XX. в.)  
 Интернационализация на защитата на 

правата (XX. век)  
 Съдебна еволюция на правата 

(развиване на общите права в по-
конкретни възможности от върховните, 
конституционните и международните 
съдилища – XX.-XXI. в.) 



Понятието човешки права 

 Човешки права наричаме онези права, които са присъщи 
на човека не защото са му предоставени от 
законодателството, а просто по силата на неговата 
човешка природа; Сравнете този тип разсъждение и 
механизма на получаване на субективните права: 
◦ Властническо волеизявление, създаващо правния източник = 

Правна норма /нормативно основание на СП/  Възникване 
на ЮФ в хипотезата  Пораждане на Субективното право; 

◦ Х е човек  Х има човешки права. 

 Според идеологията на човешките права тези права са: 
◦ Неотменими; 

◦ Вътрешноприсъщи на човека само поради това, че е 
човешко същество.  

◦ Еднакви за всички хора; 

◦ Обвързващи за държавата. 
 Те не се „създават“ от държавата, тя трябва да ги закриля; 



Три поколения човешки права 
 СВОБОДА Граждански и политически права и свободи: признаване в хода на 

буржоазните революции. 

◦ Равенство пред закона; 

◦ Право на собственост; 

◦ Пасивно и активно избирателно право; 

◦ Свобода на словото, съвестта и вероизповеданията; 

◦ Свобода на събиранията и свобода на на сдружаването; 

◦ Телесна неприкосновенност; забрана за мъчения; установяване на принципите на законоустановеност 

на престъпленията и наказанията и на презумпцията за невиновност. 

 

 РАВЕНСТВО Икономически, социални и културни права: признаване от средата на XIX. 

до 60-те г. на XX. век. 

◦ Право на труд; 

◦ Особена закрила за майките и децата; 

◦ Право на образование; 

◦ Право на социално осигуряване и на медицинска помощ; 

◦ Право на участие в културния живот. 

 

 БРАТСТВО Колективни права: утвърждане от 70-те г. на XX. век до сега: 

◦ Колективно право на живот в мир, свобода и безопасност; 

◦ Право на национално самоопределение за народите, които нямат самостоятелна държавност; 

◦ Право на използване на майчиния език и култура; 

◦ Право на икономическо развитие, балансирано с правото на защита на околната среда; 

◦ Право на всеки народ суверенно да използва своите ресурси; 



Защита на човешките права в 
националната правна система 

 Конституцията като кодекс на човешките 
права и обществен договор за признаване 
и защита на човешките права; 

 Институционализиране на човешките 
права в юридически субективни права; 

 Административна и наказателноправна 
защита на човешките права. 

 Влияние на международните юрисдикции, 
защитаващи човешките права, и главно на 
ЕСПЧ върху националната правна 
система (идея за т. нар. „силни 
съдилища“). 



Понятие за субективно право 

 Субективното право може да бъде 
дефинирано по два различни (и 
еднакво верни) начина като: 
◦ Гарантирана от правото възможност за 

субект на правото да има някакво 
поведение в реализация на свой правен 
интерес; 

◦ Индивидуално правило за поведение от 
оправомощаващ тип (Х може да ….), 
гарантирано от правния ред в полза на 
определен правен субект с цел реализиране 
на негов правен интерес. 

 Правният интерес като необходим 
елемент на субективното право. 



Форми на субективното право 

Понятието „форма на субективното право“. В 
правната теория (вж. Р. Ташев) се предлагат 4 
форми на СП: 

Субективни права – притезания; 

Субективни права – свободи; 

Субективни права – власти:  

◦ Потестативни (притезателни) субективни права; 

◦ Представителни субективни права; 

Въпросът за мястото на правата-
способности правоспособността, 
дееспособността и деликтоспособността. 



Видове субективни права 

 Според правния дял, към който 

принадлежат: 

◦ Материални и процесуални СП; 

◦ Публични и частни СП; 

 Според правния отрасъл, към който 

принадлежат; 

 Относителни СП и Абсолютни СП; 

 Имуществени и неимуществени СП; 

 Прехвърлими и непрехвърлими СП; 

 



Защита на субективните права  - I. 

Понятие за защита на СП; 

  Самопомощ и самозащита = Собствени действия 
за защита на СП; 

  Назателноправна защита = Противодействие на 
най-тежките правонарушения, застрашаващи СП на 
гражданите; 

  Административна защита на СП: 
o  Действия на административните органи за запазване 

на правата на гражданите; 

o  Действия на титуляра на субективното право спрямо 
АОргани за защита на правата. 

  Съдебна защита: 
o Обжалване на админ. актове пред съда: 

o Искова защита на СП: 
o Установителни искове; 

o  Осъдителни искове; 

o Конститутивни искове. 



Защита на субективните права  - II. 

Защита на отделните форми на 

субективното право: 

 Защита на притезателните 

субективни права; 

 Защита на правата-свободи; 

 Защита на останалите форми на 

субективното право. 



Понятието „злоупотреба с 
право“ 
 Злоупотребата с право представлява 

юридически факт – действие, при което 
титулярът на едно субективно право го 
използва за цел – различна от целта, за която 
то му е предоставено. Това означава, че 
лицето действа не за да  удовлетвори своя 
правен интерес, а за да навреди на друго 
лице. 
◦ Злоупотребата с право не е правонарушение, 

защото формално не противоречи на ПН и не 
изисква наличието на вина; 

◦ Обективна и субективна теория за злоупотребата 
с право; 

◦ Основна уредба: чл. 57, ал. 2 КРБ; чл. 8, ал. 2 
ЗЗД; чл. 289 ТЗ. 



Понятие за юридическо 
задължение 
 Понятие за юридическо задължение: 

ЮЗ представлява предписаната от 
правото обвързаност на един субект 
(задължено лице) да има определено 
поведение с цел удовлетворяването 
(реализацията) или гарантирането 
(незасягането) на чужд за субекта правен 
интерес. 

 Значение на правния интерес като 
елемент на юридическото задължение; 

 Корелативна връзка между субективно 
право и юридическо задължение (=> идея, 
че „няма право без задължение“). 



Литература за самоподготовка 

 Р. Ташев, ОТП, гл. IV: с. 283-292, с. 296-

318. 

 Т. Колев, Теория на правото, с. 346-379. 


