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РЕСУРС 2

История на правата на човека

Цилиндърът на Кир (539 пр.н.е.)

През 539 година пр.н.е. Кир Велики, първият цар на Персия (днешен Иран), превзема древния
град Вавилон (който се намира в днешен Ирак). Разпоредбите на Кир, записани върху
цилиндър, оцелял до ден-днешен, са изключително важни за човечеството и са признати за
първата харта на правата на човека в света. Наред с другото Кир освобождава робите, обявява,
че всички хора имат правото да избират религията си, и установява равенство между расите.

Магна харта (1215 г.)

През 1215 г., след като английският крал Джон нарушава ред отдавна съществували закони и
обичаи, от които се е водело управлението на Англия, някои негови поданици го заставят да
подпише Магна харта, документ, принуждаващ краля да зачита определени права. Сред тях са
правото на църквата да не бъде обект на държавна намеса, правата на всички свободни
граждани да притежават и наследяват собственост и да бъдат защитени от прекомерни
данъци. В нея се установява правото на вдовиците да вземат решение да не се омъжват
повторно и принципите на справедлив съдебен процес и равенство пред закона. Тя съдържа и
разпоредби, с които се забраняват подкупите и неправомерното поведение на длъжностно
лице.

Петиция за правата (1628 г.)

Петицията за правата е изготвена през 1628 г. от Парламента на Англия и изпратена на крал
Чарлз І като изявление, посочващо граждански свободи. Парламентът е отказал да финансира
непопулярната външна политика на краля, с което принуждава кралското правителство да
взема насилствени заеми и да настанява войници в домовете на хората като мярка за
икономии. Произволните арести и произволното хвърляне в затвор за противопоставяне
срещу тези политики са довели до силна враждебност у Парламента срещу краля. В Петицията
за правата, чието начало е дадено от сър Едуард Коук, се утвърждават четири принципа: (1) не
може да се налагат данъци без съгласието на Парламента, (2) никой поданик не може да бъде
хвърлян в затвор без доказана причина, (3) не може войници да бъдат настанявани в домовете
на гражданите и (4) не може да се използва военно положение в мирно време.

Декларация на независимостта на САЩ (1776 г.)

Декларацията на независимостта, одобрена от Конгреса на Съединените щати през 1776 г.,
всъщност е формална обосновка на обявяването на независимостта на САЩ от
Великобритания. В Декларацията се подчертават две теми: индивидуалните права и правото
на революция. Тези идеи стават широко споделяни от американците, като се разпространяват
и в други държави, повлиявайки по-специално френската революция.
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Декларация за правата (1791 г.)

Конституцията на САЩ е написана през 1787 г. Първите десет поправки на Конституцията –
наричани Декларация за правата – влизат в сила на 15 декември 1791 г., като ограничават
правомощията на федералното правителство на Съединените щати и защитават правата на
всички граждани, пребиваващи лица и посетители на американска територия. Декларацията за
правата защитава свободата на словото, свободата на вероизповеданието, правото да се
притежава и носи оръжие, свободата на събранията и свободата на представяне на петиции.
Там също така се забраняват неоснователните обиски и иззeмвания, жестоките и необичайни
наказания и принуждаването на лице да свидетелства срещу себе си в наказателно дело. Сред
правните гаранции, които дава Декларацията за правата, са забрана федералното
правителство да лишава някого от живот, свобода или имущество без надлеженсъдебен
процес. При федерални наказателни дела съгласно нея се изисква обвинителен акт на
разширен съдебен състав („голямо жури“), гарантира се бърз и публичен съдебен процес пред
съдебно жури от окръга, където е извършенопрестъплението, и се забранява да бъде съден
човек два пъти за едно престъпление.

Декларация за правата на човека и гражданина (1789 г.)

Декларацията за правата на човека и гражданина има за цел да разруши традиционната
наследствена монархия и да я замени с нови институции, основаващи се на принципите на
Просвещението – философско движение от 18 век. През 1789 г. народът на Франция премахва
монархията и подготвя  условията за създаването на първата Френска република, скоро след
което идва Декларацията за правата на човека и гражданина. В Декларацията се обявява, че на
всички граждани трябва да се гарантират правата на свобода, собственост, сигурност и
съпротива срещу потисничество. В нея се твърди, че правото произлиза от това, че
упражняването на естествените права на всеки човек е ограничено само от тези граници, които
гарантират на другите членове на обществото същите права. По този начин Декларацията
разглежда закона като израз на общата воля, предназначен да насърчава това равенство на
правата и да забрани само действията, които са вредни за обществото. В Декларацията се
говори за свобода, като се има предвид свободата на вероизповеданието, свободата на печата
и свободата от неразумно управление (напр. изтезания, цензура).

Първа Женевска конвенция (1864 г.)

През 1864 г. шестнайсет европейски държави и няколко американски щата присъстват, по
покана на Федералния съвет на Швейцария, на конференция в Женева, свикана по инициатива
на Женевския комитет. Тази дипломатическа конференция е проведена с цел да се приеме
конвенция за третирането на ранени в бой войници. Основните принципи, заложени в
Конвенцията и запазени от по-късните Женевски конвенции, предвиждат задължение за
полагане на грижа без дискриминация за ранените и болни военни и зачитане и
сигнализиране на оборудването и транспортните средства на медицинския персонал с
отличителния знак червен кръст на бял фон.

Обединени нации (1945 г.)

Към края на Втората световна война градовете в цяла Европа и Азия са в димящи развалини.
Милиони хора са загинали, бездомни или гладуват. През април 1945 г. делегати от петдесет
държави се събират в Сан Франциско, изпълнени с оптимизъм и надежда. Целта на
Конференцията на Обединените нации е да се създаде международен орган, който да
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насърчава мира и да предотвратява бъдещи войни. Идеалите на тази организация са записани
в преамбюла на предложения устав: „Ние, народите на Обединените нации, решени да
избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе
неизразими нещастия на човечеството ...“ Уставът на новата Организация на обединените
нации влиза в сила на 24 октомври 1945 г., дата, която се празнува ежегодно като Ден на
Обединените нации.

Европейската конвенция за правата на човека (1953 г.)

Европейската конвенция за правата на човека влезе в сила през 1953 г. Тя беше първият
инструмент, който въведе на практика някои от правата, посочени във Всеобщата декларация
за правата на човека, и ги направи обвързващи. Освен това в Страсбург беше създаден
механизъм за защита, който да разглежда предполагаемите нарушения и да гарантира
спазване на ангажиментите, поети от държавите – страни по конвенцията. В този контекст през
1959 г. беше създаден Европейският съд по правата на човека. Всеки човек, който счита, че
правата му по конвенцията са били нарушени от държава, която е страна по нея, може да
заведе дело в този съд. Съдебните решения, които установяват нарушение, са обвързващи за
засегнатите държави и те са длъжни да ги изпълнят.

Източник: Европейски съд по правата на човека
http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts


