
ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ

І. Реферат на обрану тему

ІІ. Практикум 

Складіть проект повідомлення до Комітету з прав людини у зв’язку з фальсифікацією виборів

до сенату держави “Х”, яка є учасником Факультативного протоколу.

Петиціонер обвинувачує окружну виборчу комісію у включенні до списків виборців “мертвих

душ”,  а  також у  тому,  що  голова  комісії  заповнив їх  на  користь  кандидатів  певної  політичної

орієнтації та вкинув до урни.

Повідомлення складається за такою формою:

Зразок повідомлення

Повідомлення на адресу

Дата _____________

Подається на розгляд згідно з першим Факультативним протоколом до Міжнародного пакту

про громадянські та політичні права.

1. Інформація відносно автора повідомлення:

Прізвище__________ Ім’я ______________

Громадянство ______ Фах ____ Дата і місце народження _____

Теперішня адреса _________________________________________

Адреса для конфіденційної кореспонденції (якщо така потрібна).

Повідомлення подає:

а) жертва порушень;

б) адвокат;

в) родич жертви порушень.

2. Інформація відносно жертви порушень, якщо повідомлення подає її представник (див. п. 1).

3. Інформація відносно виконання умов, передбачених Факультативним протоколом.

Назва  держави  –  учасниці  Міжнародного  пакту  про  громадянські  та  політичні  права  і

Факультативного протоколу, дії якої оскаржуються.

Стаття Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яку порушено.

http://www.neevia.com


Відомості про документи, які свідчать про те, що національні заходи правового захисту були до

кінця вичерпані, якщо ні, то пояснити – чому.

Чи були подання в інші міжнародні інстанції.

Докладний опис фактів, які оскаржуються як порушення прав людини.

 

 Підпис

ІІІ. Написати твір – есе* з прав людини “Права людини: знання – ставлення – захист” на одну

із запропонованих тем:

Яке саме право людини Ви вважаєте найбільш важливим?

Ваша думка про право народу на повстання проти тиранії, яке закладене в конституціях різних країн?

Чи є проблема співіснування української і російської мов в Україні проблемою прав людини? Що потрібно і
чого не варто робити державі в мовній сфері?

Як співвідносяться права людини і право нації на самовизначення?

Порушення прав людини державою: хто винний і що робити?

Якби омбудсменом був я…

Для чого потрібні недержавні правозахисні організації? Як оцінити ефективність їхньої роботи?

Вільна тема, яка відповідає загальному спрямуванню.


