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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината изучава правата на човека, регламентирани в различните международни 

договори. Тъй като дисциплината е предназначена за студенти – неюристи, акцентът в нея е 

поставен не върху специфично юридическите, а върху по – общите теоретически и практически 

аспекти на материята за правата на човека в международното право. Специално внимание е 

обърнато на въпроса за малцинствата в международното право, тяхната история, видове, 

настоящо състояние. Подробно е разгледана Рамковата конвенция за защита на националните 

малцинства. 

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целта на дисциплината е да се дадат специализирани знания за съществуващата в 

международното право система на правата на човека. По – конкретно студентите трябва: 

да разберат генезиса и правната природа на правата на човека; 

да познават принципите на международноправната регламентация на правата на човека; 

да познават по – важните международни договори за правата на човека; 

да познават конкретно разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека, като пряко 

касаеща правата на българските граждани; 

да усвоят принципите на международноправната регламентация на малцинствата и конкретната 

правна уредба за тях в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.  

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от цялостното преподаване на международноправни знания. Тя 

надгражда базисните знания от общия курс по международно публично право и затова трябва да 

се изучава след него. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Историческо развитие на идеите и международноправната регламентация на правата на 

човека 

Исторически обзор на теориите за правата на човека. Преглед на отношението на международното 

публично право към въпроса за правата на човека през различните периоди от развитието на това 

право. Системата за закрила на малцинствата в епохата между двете световни войни. 

Тема 2. Правна уредба на правата на човека в Устава на ООН 

Обща характеристика на Устава на ООН. Анализ на разпоредбите на Устава относно правата на 

човека като правно основание за последващата правна регламентация на тези права в 

международното право. 

Тема 3. Международна харта за правата на човека 

Обща характеристика на Международната харта за правата на човека. Всеобща декларация за 

правата на човека – история, видове права на човека, правна същност и значение. Обща 

характеристика и история на Пактовете за правата на човека. Пакт за гражданските и 

политическите права – правна същност и видове права. Факултативен протокол към пакта – правна 

същност и специфика. Институционален механизъм и процедури за защита на правата на човека 

според пакта и Факултативния протокол. Пакт за икономическите, социалните и културните права – 

правна същност и видове права. Институционален механизъм според пакта. 

Тема 4. Други по – важни договори за правата на човека 

Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г., Конвенция за 

ликвидиране на всички форми на расова дискриминация от 1966 г., Конвенция за предотвратяване 

и наказание на престъплението апартейд от 1973 г. Предвидени в конвенциите органи за защита 

на лицата, жертви на геноцид, расова дискриминация и апартейд. 

Тема 5. Конвенция на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи 

Обща характеристика и история на Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи (ЕКПЧ). Видове права на човека в конвенцията. Допълнителни протоколи към 

ЕКПЧ – правна същност, специфика, анализ на отделните протоколи. Обща характеристика на 

институционалния механизъм за защита на правата на човека в ЕКПЧ – Европейски съд за правата 

на човека (ЕСПЧ). Юрисдикция на ЕСПЧ и видове жалби, подавани до него.  

Тема 6. Извъневропейски системи за защита на правата на човека 

Обща характеристика на Американската конвенция за правата на човека, Африканската харта за 

правата на човека и народите и Арабската харта за правата на човека. Междуамериканска комисия 

за правата на човека, Междуамерикански съд за правата на човека и Африканска комисия за 

правата на човека и народите. Съпоставка на тези органи с правозащитния механизъм по ЕКПЧ. 

Тема 7. Правата на човека и проблемът за малцинствата в международното право 

Исторически обзор на проблема за малцинствата в международното право. Понятие за 

малцинство и видове малцинства. Правна уредба на правата на лица, принадлежащи към 

малцинство. Рамкова конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства. 

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценяването на студентите става чрез семестриален изпит. Изпитът е устен. 
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1. Възникване и развитие на идеите за правата на човека 

2. Историческо развитие на международноправната регламентация на правата на 
човека 

3. Правна уредба на правата на човека в Устава на ООН 

4. Международна Харта за правата на човека. Всеобща декларация за правата на 
човека от 1948 г. 

5. Международна Харта за правата на човека. Пактове за правата на човека от 1966 г. – 
обща характеристика 

6. Пакт за гражданските и политическите права от 1966 г. Правна уредба на правата на 
човека по Пакта 

7. Институционален механизъм и процедури за защита на правата на човека в Пакта за 
гражданските и политическите права 

8. Правило за изчерпване на вътрешноправните средства за защита на правата на 
човека 

9. Факултативен протокол към Пакта за гражданските и политическите права 

10. Пакт за икономическите, социалните и културните права от 1966 г. Правна уредба на 
правата на човека по Пакта. Институционален механизъм и процедури за защита на правата на 
човека в Пакта 

11. Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г. 

12. Конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация от 1966 г. 

13. Конвенция за предотвратяване и наказание на престъплението апартейд от 1973 г. 

14. Конвенция на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните 
свободи. Правна уредба на правата на човека в конвенцията 

15. Протоколи към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи 

16. Европейски съд по правата на човека  - обща характеристика 

17. Юрисдикция на Европейския съд по правата на човека 

18. Извъневропейски регионални системи за защита на правата на човека 

19. Международната закрила на правата на човека и проблемът за малцинствата 

20. Рамкова конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства 
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INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

 

ANNOTATION 

The subject studies the institutions and procedures for human rights protection that exist in 

international law. Although more generally there are also considered particular kinds of human rights, 

stipulated in various international treaties. It has also been stated the matter of minorities which is of 

growing interest. 

 


