„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.“ (ВДПЧ, чл. 1)
„Всички хора са равни пред закона и имат право без
каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от
закона.“(ВДПЧ, чл. 7)
ПРАВО НА ЖИВОТ
„Всеки има право на живот. Посегателството върху
човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.“ (Конст., чл. 28)
„Правото на живот е присъщо на човешката личност.
Това право трябва да се защитава от закона. Никой не
може произволно да бъде лишен от живот.“ (МПГПП,
чл. 6)
ЗАБРАНА ЗА ИЗТЕЗАНИЕ
„Никой не може да бъде подложен на изтезания или
нечовешко или унизително отнасяне или наказание.“
(ЕКПЧ, чл. 3)
„…„изтезание“ означава всяко действие, с което умишлено се причинява силно физическо или психическо
страдание или болка на дадено лице, за да се получат
от него или от трето лице сведения или признание…“
(КПИ, чл. 1)
ЛИЧНА СВОБОДА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ
„Всяко лице има право на лична свобода и сигурност.
Никой не може да бъде обект на произволен арест или
задържане… Всяко задържано лице ще бъде уведомявано в момента на арестуването му за причините
на ареста и ще му бъдат съобщени в най-кратък срок
всички предявени срещу него обвинения… Всяко лице,
арестувано или задържано по обвинение в престъпление, ще бъде в най-кратък срок изправяно пред съдия
или друго длъжностно лице, упълномощено от закона
да упражнява съдебна власт, и трябва да бъде съдено
в разумен срок от време или да бъде освободено.“
(МПГПП, чл. 9)
„Всеки има право на адвокатска защита от момента
на задържането му или на привличането му като обвиняем.“ (Конст., чл. 30)
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВ СЪД
„Всяко лице при определянето на неговите граждански
права и задължения или при наличието на каквото и
да е наказателно обвинение срещу него има право на
справедливо и публично гледане на неговото дело в
разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона... Всяко лице, обвинено в криминално престъпление, се счита за невинно
до доказване на вината му в съответствие със закона...
Всяко лице, обвинено в криминално престъпление,
има в частност следните права... да бъде незабавно и
в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него на разбираем за него
език... да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята защита... да се защитава лично или
да ползва адвокат по свой избор; ако не разполага със
средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват
интересите на правосъдието... да участва в разпита или
да изисква разпит на свидетелите на обвинението...“
(ЕКПЧ, чл. 6)
НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ
„Всеки има право на зачитане на неговия личен и
семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция.“ (ЕКПЧ, чл. 8)
„Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично
несъгласие освен в предвидените от закона случаи.“
(Конст., чл. 32)
„Жилището е неприкосновено... Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или
без разрешение на съдебната власт се допуска само
за предотвратяваме на непосредствено предстоящо
или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.“ (Конст,, чл. 33)
СВОБОДА НА СЪВЕСТТА
„Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за
поддържанс на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между
вярващи и невярващи.“ (Конст., чл. 37)
„Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и
религията; това право включва свободата да променя
своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или
колективно, публично или частно, чрез богослужение,
обучение, религиозни обреди и ритуали.“ (ЕКПЧ, чл. 9)
СВОБОДА НА СЛОВОТО И ИНФОРМАЦИЯТА
„Всяко лице има право на свобода на словото; това
право включва свободата да търси, да получава и да

разпространява сведения и идеи от всякакъв вид, независимо от границите, било устно, писмено, печатно или
като произведение на изкуството или чрез каквото и да е
друго средство по свой избор.“ (МПГПП, чл. 19)
СВОБОДА НА СЪБРАНИЯТА И СДРУЖАВАНЕТО
„Всеки има право на свобода на мирни събрания и на
свободно сдружаване, включително правото да образува
и членува в професионални съюзи за защита на своите
интереси.“ (ЕКПЧ, чл. 11)
„Гражданите могат свободно да се сдружават.“ (Конст.,
чл. 44)
ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА
„Всеки гражданин има правото и възможността... да взема участие в ръководенето на обществените работи пряко или посредством свободно избрани представители...
да гласува и да бъде избиран в истински, периодично
провеждани избори, при всеобщо, равно и тайно гласоподаване...“ (МПГПП, чл. 25)
ПРАВО НА ТРУД
„Държавите-страни по този пакт, признават правото
на труд, което включва правото на всеки човек да има
възможността да изкарва прехраната си чрез труд, свободно избран или приет, и ще вземат съответни мерки за
защита на това право.“ (МПИСКП, чл. 6)
ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
„Гражданите имат право на обществено осигуряване и
социално подпомагане.“ (Конст., чл. 51)
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
„Държавите-страни по този пакт признават па всяко лице
правото на образование. Те приемат, че образованието трябва да бъде насочено към пълното развитие на
човешката личност и на съзнанието за нейното достойнство, както и да засили зачитането на човешките права и
основни свободи.“ (МПИСКП, чл. 13)
КУЛТУРНИ ПРАВА
„Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята
култура в съответствие с етническата си принадлежност,
което се признава и гарантира от закона.“ (Конст., чл.
54)
ПРАВА НА ЖЕНАТА
„Държавите-участнички се задължават... да приемат
всички надлежни мерки за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените от страна на което и да е
лице, организация или предприятие.“ (КПДОЖ, чл. 2)
ПРАВА НА ДЕТЕТО
„Всяко дете, без разлика па раса, цвят на кожата, пол,
език, религия, национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има право на такива мерки
на закрила от страна на неговото семейство, на обществото и на държавата, каквито състоянието му на малолетен изисква.“ (МПГПП, чл. 24)
ВДПЧ – Всеобща декларация за правата на човека
ЕКПЧ – Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Конст. – Конституция ма Република България
КПДОЖ – Конвенция за премахване на всички форми
на дискриминация по отношение на жените
КПИ – Конвенция против изтезанията и други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
МПГПП – Международен пакт за граждански и политически права
МПИСКП – Международен пакт за икономически, социални и културни права

