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Въпроси 

за изпита по международно хуманитарно право 

Юридически факултет, УНСС, 2016/2017 академична година 

Проф. д.ю.н.Цветана Каменова 
 

1. Въоръжени конфликти в началото на 21 век. Причини. Способи за 

предотвратяване. 

2. Понятие за международно хуманитарно право. Основни източници. 

3. Историческо развитие на международното хуманитарно право 

4. Основни принципи на международното хуманитарно право. Клауза на 

Мартенс. 

5. Принцип на хуманност. 

6. Принцип на военна необходимост 

7. Принцип на пропорционалност 

8. Принцип за ограничаване на методите и средствата при въоръжен 

конфликт 

9. Източници на „хагското право” и източници на „женевското право” 

10. Четирите женевски конвенции за защита на жертвите на войните 

11. Допълнителни протоколи към четирите женевски конвенции 

12. Обичайно международно хуманитарно право 

13. Норми на международното хуманитарно право и норми за защита на 

правата на човека 

14. Национални мерки против нарушаване на международното хуманитарно 

право 

15. Насоки, приети от Европейския съюз за съобразяване с международното 

хуманитарно право 

16. Прилагане на нормите на международното хуманитарно право от 

международни съдилища и трибунали 

17. Предизвикателства с оглед на новите видове оръжия и методи за водене на 

военни действия. Технологичното развитие в началото на 21 век и новите 

оръжия  

18. Цели на правните норми, отнасящи се до регулирането на използваните 

оръжия  

19. Правно регулиране на използваните оръжия в края на 20 век . 

20. Създаване на международните наказателни  съдилищa  

21. Международен наказателен съд – Римски статут. Видове престъпления, 

закрепени в Римския статут. 

- Престъпления срещу човечеството  

- Военни престъпления 

- Агресията като престъпление по международното право  

-  Геноцид 

22. Международните наказателни съдилища ad hoc създадени от Съвета за 

сигурност на ООН. За задължението за  сътрудничество на държавите – 

членки на ООН с МТБЮ 

23. Смесени международни съдилища 

24. Универсална юрисдикция  
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