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Правен субект. Правосубектност. 
Правосубектност на физическите 
лица. 
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Връзка между понятията: права 
– субекти - правосубектност 

 Субективното право = Възможност за поведение, 
гарантирана от правото; 

 Субект на правото наричаме този (човек или 
юридическа конструкция), на когото правото признава 
възможността да бъде участва активно в правния живот 
(включително и най-важно: да бъде носител на 
субективни права); 

 Правосубектност = Качеството да бъдеш правен 
субект; 

◦ Това качество може да бъде анализирано в подробности, 
да се изследва неговия елементен състав. 

 

Член 6 от Всеобщата декларация за правата на човека 

Bсеки човек, където и да се намира, има право на 
признаване на неговата правосубектност. 

 
 



Понятието „правен субект“ 
 Понятието правен субект: правен субект наричаме 
◦ онази даденост – човешка личност или юридическа 

конструкция, 

◦ на която правото признава възможност за участие в 
правния живот чрез 
 носенето и 

 упражняването на СП и ЮЗ и 

 понасянето на юридическа отговорност. 

 Историческо развитие на понятието: 
◦ Хора-субекти и хора-обекти  Съсловни, класови, 

кастови привилегии на едни субекти пред други  
Всеобща правосубектност  Формално равенство между 
правните субекти;  

 Политическа важност на понятието: 
◦ „Правосубектност на животните“; „Правосубектност на 

природата“; 

◦ Борбата за уреждане на статуса на определени категории 
правни субекти като борба за субективни права. 



Система на правните субекти в 
РБългария 

 Субекти с универсална 
правосубектност, разпространяваща 
се в различни правни отрасли 
(основни субекти): 
◦ Физически лица; 

◦ Юридически лица; 

◦ Държавата; 

◦ Международните организации. 

 Субекти с частична, отраслова 
правосубектност. 



Какво представлява 
правосубектността 

 Правосубектността като базово субективно право 
(теза на Росен Ташев, която ще срещнете в учебника); 
◦ Недостатък: чрез тази теза трудно се обяснява 

деликтоспособността (тя не е право да носиш 
отговорност, защото е в чужд интерес, а не изразява 
интереса на самия правен субект) 

 Правосубектността като сложносъставно качество 
на правните субекти (класическа теза). 
◦ Недостатък: ВДПЧ изрично говори, че правосубектността 

е човешко право, което държавите трябва да гарантират 
за всеки. 

 Двете идеи не си противоречат коренно. В крайна 
сметка правосубектността представлява качеството 
на правния субект да може да бъде носител на права 
и задължения, да ги упражнява със собствени 
действия, както и да бъде задължен да понася 
юридическа отговорност за своите неправомерни 
действия. 



Елементи на правосубектността 

 Правоспособност: гарантираната от правото 
способност субектът да бъде носител на СП и 
ЮЗ; 
◦ Обща и специална правоспособност; 

 Дееспособност: гарантираната от правото 
способност субектът да упражнява свои или 
чужди СП и ЮЗ; 
◦ Обща и специална дееспособност; 

 Деликтоспособност: гарантираната от правото 
способност на субекта да носи юридическа 
отговорност за своите правонарушения. 
◦ 4 основни вида деликтоспособност със съответните 

им подвидове според видовете правонарушения. 

 

Правосубектност = Правоспособност +/- 
Дееспособност +/- Деликтоспособност. 



Правосубектност на 
физическите лица 

 Понятието „физическо лице“ = 

основен вид правен субект; 

юридическата форма чрез която 

правото предоставя правосубектност 

на отделната човешка личност. 

 Свързани отрасловоправни понятия: 

държавен служител, 

работник/служител, съпруг, дете, 

родител/осиновител... 



Правоспособност на ФЛ 

 Понятие; 
 Обща правоспособност и примери за 

специална правоспособност при ФЛ; 
 

 
 

 Етапи: 
◦ Въпросът за правосубектността на заченатия 

и за началото на човешкия живот; 

◦ Примери за ограничаване на 
правоспособността на ФЛ; 

◦ Прекратяване на правоспособността на ФЛ: 
 Обявяване на смърт на дългосрочно отсъстващ; 

 Въпросът за смъртта. 

Възникване Ограничаване Прекратяване 



Дееспособност на ФЛ 

 Понятие; 

 Обща дееспособност и примери за 
специална дееспособност (брачна, 
трудова) при ФЛ; 

 Частична и пълна дееспособност. 

 

 

 

 Етапи: 
◦ Малолетни – Непълнолетни – Пълнолетни; 

◦ Поставяне под пълно и под ограничено 
запрещение; 

Недееспособн
ост; 

Получаване на 
частична 

дееспособност; 

Получаване на 
пълна 

дееспособност; 

Ограничаване 

Прекратяване 



Деликтоспособност на ФЛ 

 Понятие; 

Пълна и ограничена деликтоспособност; 

 

 Наказателноправна деликтоспособност: 

◦ Понятието „наказателно отговорно лице“; 

 Административнонаказателна 

деликтоспособност; 

 Гражданска деликтоспособност; 

 Дисциплинарна деликтоспособност. 



Правна индивидуализация н ФЛ 

 Понятието „правна индивидуализация“; 

 Елементи на правната 
индивидуализация на ФЛ: 
◦ Име; 

◦ Пол; 

◦ Гражданство; 

◦ Адрес/местожителство; 

◦ Идентификационни номера. 

 Гражданска регистрация, гражданско 
състояние и актове по гражданското 
състояние. ЕСГРАОН. 



Литература за самоподготовка 

 Р. Ташев, ОТП, с. 339-382; 

 Т. Колев, Теория на правото, 392-404; 

 Дим. Милкова, ОТП, гл. 8 (кратко 

изложение). 


