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Генезис на човешките права

• Естествен ред (космос)  Естествен закон 

Естествени права.

– Древните не познават нито абстрактното
понятие „субективно право“, нито идеята за
естествените права.

– Развитие на идеята за субективното право в
късноредновековни църковни автори (Герсон,
Суарез);

– „Новото“ естествено право на Просвещението
ражда и прехода от мислене върху естествения
закон към мислене за естествените права:

• Томас Хобс (1588-1679);

• Джон Лок (1632-1704) – вж. лекцията за Ест.
пр.;

• В Англия – The Bill of Rights, 1689.



Исторически „преход“ от 
естествени към човешки 

права

• Идеята за естествените права като знаме
на либералните революции в края XVIII.
век.

• Развитие на „първото поколение
човешки права“ (граждански и
политически права) и „второто
поколение човешки права“ (т. нар.
„икономически и социални права“).

• Възприемане на термина „човешки“
вместо „естествени“ права – след
ВСВойна.

• Идеята за „трите поколения“ човешки
права е развита от Карел Васак (1929-
2015) през 70-те години на XX. век.



Три поколения човешки 
права

• Важна идея, с която можете да се
запознаете:

– На английски:

• Обзор - http://bit.ly/трипоколения;

• Приятна статия със списък -
http://bit.ly/корнеску;

– На български – от учебника по
Обща теория на правото на проф.
Дим. Милкова.

http://bit.ly/трипоколения
http://bit.ly/корнеску


Остават обаче няколко 
важни въпроса за правата:

• Културно универсални ли са човешките
права или са чисто западен проект?

• Въпрос на политическо решение ли са
човешките права (правата са тези, които
парламентите решат) или са обективна
даденост, с която трябва да се
съобразяваме? Кое ги прави
„обективни“ тогава?

• Зависи ли осъществяването на
човешките права от изпълняването на
някакви задължения? Има ли (също под
някаква форма обективно дадени
„човешки задължения“?)



Съвременно развитие на идеите за човешките права 
(възприетите отговори на въпросите от предходния 

слайд)
• Идеологически статус за либералните

демокрации:

– Правата като цел на държавата;

– Правата като идеал за международния правов
ред;

– Правата като център на политическата
дискусия; Борбата за самоопределение като
борба за признаване на права.



• Производни на идеологическия статус правни
интерпретанции:

– Правата като централна конституционна
ценност;

– Правата като принципи;
• Правата като касетъчни явления;

• Правата като динамични явления.



Същевременно не трябва да 
забравяме и някои...

• ... основни вътрешни противоречия на правата:
– Човешките права като абсолютно задължение на

държавата  Субективните права като предоставени
от закона и възможни за реализиране искания към
държавата (= разработвания по настоящем проблем за
ресурсно базираните права).

– Човешките права като като индивидуални права 
Възможно противоречие с различни колективни права
(най-често този конфликт възниква във връзка с
правата на мнозинството).

– Конкуренция между правата и проблем на
балансирането по между им – могат да бъдат дадени
интересни примери при свободата на словото и
свободата на вероизповеданията. Докъде стига
границата, след която свободата става накърняване на
чуждата правна сфера?
• Въвеждане на принципа на пропорционалността – колкото

повече се засяга едно право, толкова по-важна трябва да е
защитата на друго право.



Човешките права и 
традиционната ни правна 

догматика

• Субективни права и човешки права;

• Въпросът за насрещните задължения на
държавата, следващи от
конституционно установените човешки
права (наричаме ги още „основни
права“);

• Проблемът за използването на примата
на международните договори в полза
на върховенството на човешките права
и правоприлагането след дерогирането
на националната норма, която им
противоречи.



Човешките права като 
властнически инструмент

• Една от възможните дефиници на субективните права ги представя
като предоставени от правния ред власти на волята на един
субект спрямо друг (Виндшайд, Шершеневич, Венедиков);
– Тези теория може да бъде съотнесена с познатото Ви от ОТП деление на СУ

на притезателни-свободи-власти-способности (ще Ви разкажа на лекцията).
– В крайна сметка всяко субективно право може да бъде разглеждано или

като власт или като автономия (антивласт, сфера на неприкосновеност за
осъществяване на личната свобода).

• Субективните права се превръщат на власти, гарантирани от
държавата на субекта и предназначени да противостоят на
държавната власт и да служат за осъщестяването на собственото
благо на субектите.

• Critical Legal Studies въвеждат понятието овластяване
(empowerment) – предоставянето на субективни права (дори били
те от типа „свободи“) на определена социална група засилва
нейната позиция в обществото и я снабдява с по-добри позиции (т.
е. с власт) да влияе върху социалните процеси. Теориите на
овластяването чрез права разглеждат правата като защита в полза
на слабите в обществото по пътя на:
– Съдебния контрол, най-вече контрола за конституционосъобразност;
– Борбата за общественото мнение – включително за подкрепа на НОВИ

права.
– Лобирането на законодателни промени.



Критиките срещу 
човешките права

Можете да срещнете твърденията, че:

• Човешките права са западен империалистически проект за налагането
на определени ценности и свързаните с тях модели на влияние на
незападните страни;

• Човешките права са загубили първоначалния си революционен
потенциал и са се превърнали в част от официалния дискурс (от
политическото говорение), легитимиращо настоящата система;

• Човешките права и най-вече „силните съдилища“, които ги прилагат, като
например ЕСПЧ, са инструмент за внасяне на неопределеност и
политизация в правното регулиране.

• В един по-широк план (вж. следващия слайд) се поставя въпроса за
моралната легитимност на предоставянето на права:

– които не биха могли да бъдат ефективно реализирани от
държавите;

– Без обвързаност с някакви човешки задължения;

– Промотиращи един (твърди се)
атеистичен/упадъчен/противоречив модел за човека и смисъла на
неговия живот.



Критиката на правата у Ф. М. Достоевски

Защото светът казва: „Имаш потребности и затова ги насищай, защото
имаш същите права, каквито имат най-знатните и най-богатите хора. Не се
бой да ги насищаш, но дори ги преумножавай“ — ето сегашното учение на
света. В това виждат свободата. И какво излиза от това право на
преумножаване на потребностите? У богатите — уединение и духовно
самоубийство, а у бедните — завист и убийство, защото се дадоха правата,
а още не са посочени средства да се наситят потребностите. Уверяват, че
колкото по-нататък върви светът, толкова повече се сближава, сродява се в
братско общение с това, че скъсява разстоянията, предава мислите по
въздуха. Уви, не вярвайте на такова сближение на хората. Разбирайки
свободата като преумножение и бързо насищане на потребностите,
изопачават и природата си, защото зараждат в себе си много безсмислени
и глупави желания, навици и най-нелепи измислици. Живеят само за
взаимна завист, за сладострастие и големеене. Да имаш обеди, разходки,
каляски, чинове и роби-прислужници, се смята вече такава необходимост,
за която се жертвуват дори животът, честта и човеколюбието, само и само
да се насити тази необходимост, и дори се самоубиват, ако не могат да я
наситят.

У онези, които не са богати, виждаме същото, а у бедните ненасищането на
потребностите и завистта временно се затискат с пиянство. Но в скоро
време вместо е вино ще се опият и с кръв, натам ги водят. Питам ви аз:
свободен ли е такъв човек?

Из беседите и поученията на стареца Зосима, „Братя Карамазови“, 1879 г.



Мисловен експеримент

• Напишете в Google „поискаха права“ и
потърсете новини (ще се появяват
такива).

• Помислете по следните въпроси:
– Как ще обосновете в различните ситуации

„правото на хората да искат [нови]
права“?

– Спрямо кого трябва да се насочи искането
и какъв да е критерият за неговото
удовлетворяване?

– Всички искания, намерени в потърсените
от Вас новини, ли биха били
удовлетворени според Вашия критерий?



Литература

• Я. Стоилов, Основните права като
принципи на правото – В: сб. Право
и права.

• Ст. Йотов – съставител на
антологичните сборници:
– Философия на правата (англоезични

автори);
– Субективните права: германски визии.

• Онлайн издание на сб. „Критически
погледи върху човешките права“ -
http://bit.ly/погледи

http://bit.ly/погледи

