


В средновековна Aнглия през 1212 г. владетел е крал Джон и мнозина 
смятат, че той е най-лошия крал в историята. Той извършва много 

незаконни действия, като например умъртвява чрез глад противниците 
си, убива племенника си и хвърля в затвора официалната си съпруга.  

Велика харта на свободите 
на английското кралство  

 
 Magna carta libertatum 

regni Angliae MCCXV  
 

1. На първо място, отстъпваме 
пред Бога и с тази своя настояща 

Харта потвърждаваме от свое 
име и от името  на наследниците 

си, че английската църква 
винаги ще бъде свободна и ще 
притежава пълните си права и 

ненакърнимите си свободи. 
Желанието ни да ги спазваме 
проличава от това, че по своя 

собствена воля, още преди  
началото на настоящия спор 

между нас и бароните ни, 
признахме и утвърдихме 

свободата на църковните избори 
със своя Харта, за която 
поискахме и получихме 

Всички хора имат право да 
избират собствената си религия и 
трябва да има расово равенство. 

Историята започва, когато Кир Велики, първият цар на Персия, 
освобождава с указ робите на Вавилон през 539 г. пр. н. е.  

Този и други укази са изписани върху глинен цилиндър на акадски език  
с клинописно писмо. Днес той е известен като Цилиндъра на Кир.  

Много се притеснявам, че утре 
имам изпит по история на 

правата на човека и ми е трудно 
да проследя хронологията. Не се притеснявай, ще ти 

обясня всичко накратко. 

Освен това злоупотребява с властта си, като налага тежки данъци на 
бароните си. При отказ да заплатят те биват сурово наказвани или им се 

отнема имуществото.  

ХА—ХА—ХА 

Ако не можете да платите 
данъците, ще трябва да ги 

заплатите с имуществото си. 

Помилуй! 

Кралят изобщо не спазва закона и бароните се вдигат на бунт, водени от 
барон Робърт Фицвалтер, дългогодишен противник на Джон. Те превземат 

Лондон и принуждават крал Джон да преговаря.  

Достатъчно! 

На 15 юни 1215 г. в Рунимед (разположен край река Темза, сега в 
графство Съри) крал Джон приема условията, включени в документа, 

ограничава правомощията си и така подписва Магна Харта.  

Не сте над закона и 
трябва да го 

зачитате!  

Добре! 

„Днес стоим на прага на голямо събитие както 
в живота на ООН, така и в живота на 

човечеството. Тази декларация може да се 
превърне в международна Магна Харта за 

всички хора по света.“ 

През 1948 г. Елинор Рузвелт създава декларацията за  
свободите, която винаги ще бъде нейно наследство:  

Всеобщата декларация за правата на човека. 

 

МАГНА ХАРТА НА СЪДИИТЕ  
(основни принципи) 

 
Върховенство на закона и 

справедливостта  
 

1. Съдебната система е една от 
трите власти във всяка 

демократична държава. Нейната 
мисия е да гарантира самото 
съществуване на принципа за 
върховенството на закона и по 

този начин да гарантира точното 
прилагане на закона по 

безпристрастен, справедлив, 
честен и ефективен начин. 

 
Независимост на съдебната 

система  
 

2. Независимостта на 
съдебната система и нейната 

О! Всичко разбрах, 
благодаря ти много!  

Пак заповядай! 

Магна Харта надхвърля своите средновековни корени и се явава през 
вековете стимул на хората да изискват гаранции за своите права,  

и е началото "на свободата в рамките на правото“. 

Всеобщата декларация за правата  
на човека е документ, приет от  

Общото събрание на ООН с  
Резолюция 217 A (III) на  

10 декември 1948 г. в Париж, който 
включва в своите 30 члена правата  

на човека, считани за основни  
и има за цел да защити всички хора  

от несправедливо отношение, 
включително насилие,  

дискриминация и  
нечовешко отношение. 


