ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

КОНСПЕКТ ПО ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
1. Историческо развитие на идеите за защита на правата на човека.
2. Основни понятия –права на човека, на личността, на гражданина.
Съпоставка и взаимозависимост.
3. Идеите за правата на човека и реализацията им до Втората световна
война.
4. Създаване на международноправна система за защита правата на
човека след Втората световна война.. Основни структури и
организация на дейност на ООН.
5. Правно и политическо значение на Всеобщата декларация за правата
на човека.
6. Пакт за граждански и политически права. Факултативни протоколи.
7. Пакт за икономически социални и културни права.
8. Конвенции на ООН в областта на правата на човека – гражданите,
лицата без гражданство, търсещите убежище и т.н. Положението на
Република България по основните от тях.
9. Новите положение свързани с хуманитарната интервенция и
съпоставяне с основните положения от Международното публично
право.
10.Европейска конвенция за защита правата на човека и основните
свободи. История по нейното създаване. Правен механизъм за
приложение. Положението на Република България.
11.Европейска конвенция за гражданството. Обяснителен доклад.
Положението на Република България.
12.Рамкова конвенция за защита на националните малцинства.
Положение на Република България по отношение на този акт.
Решения на Конституционния съд по тези въпроси.
13.Съдебна практика на Европейския съд по правата на човека.
14.Конституционно правна и друга вътрешноправна уредба на
основните права и свободи.
15.Принцип на неотнимаемост на основните права и свободи в правната
уредба на Република България.
16.Закрила на основните права и свободи. Правото на защита.

17.Практика на Конституционния съд по въпросите за защита на
правата на човека.
18.Съдебна практика в Република България по въпросите за защита на
правата на човека.
19.Въвеждане на граждански посредник омбудсман. Опита от първите
три години- работа по пилотни проекти по изграждане на местен
посредник.
20.Законодателна уредба на омбудсмана.
21.Защита срещу дискриминация.Понятие. Видове. Правни средства за
защита.
22.Харта за по правата на човека в законодателството на ЕС. Агенция
по основните права на ЕС.
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