
 

 

 

 

Уважаеми читатели,  

 

Представям на вниманието Ви новия брой на сп. "Право, политика, 

администрация", който е посветен на правата на човека в светлината на 70- 

годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека. 

С правното си институционализиране естествените права придобиват друго 

словесно обозначение, съответно права на човека и основни субективни права. Желана 

последица от това е защитата им с правни средства. В същото време се констатира и 

друг съпътстващ процес, съдържанието на който се изразява в институционализиране 

на възможността някои от тях да бъдат ограничавани.Последното съставлява 

интервенция, която води до промяна във възможностите с тези права да се усвоява 

пълният спектър от полезни свойства на благата, които са техен обект. И колкото и 

странно да звучи, това решение на законодателя цели да гарантира тяхната защита. 

Казано с други  думи, чрез отрицателно въздействие върху права на човека се постига 

защита на права на човека. Това е правотворческо решение, доказало своята 

ефективност. В същото време ефективното му изпълнение е съпроводено със сложна 

система от изисквания, произтичащи от величината на значимост на правата на човека 

в съвременното демократично общество. 

Освен в националното законодателство, правата на човека и съпътстващият ги 

процес, предвиждащ ограничаването на някои от тях, се регламентира също и в 

международното и общностното право. Последица от това е прецизиране на гаранциите 

за съществуването и ефективната защита на правата, но и на правомерното 

ограничаване в контекста на значимостта им за модерната правова държава. Тези 

процеси катализират формирането на съвременните демократични, хуманни, 

национални правни системи. 

 Стремежът към разбиране на сложната същност и съдържание на материята 

очертава необходимостта от перманентна дискусия за изработването на единна 

общотеоретична концепция, тъй като правата на човека винаги ще пораждат отекващи 

в световен мащаб въпроси у човека за човека, за правото и правата. 

Желая Ви приятно четене, новости в новата 2019 г., както и повече добрини и 

по-далече към безкрая на познанието! 

 

Доц. д-р Манол Станин 


