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Анотация: Сравняват работата на Марти Коскениеми с 

чувството, което Грегор Замза е изпитал, когато се е събудил и е 
осъзнал, че вече не е човек, а буболечка. Отвъд читателското 
удоволствие от свободния му, но силно полемичен стил, позициите на 
Коскениеми разобличават заблудите за мястото и възможностите на 
международното право днес, както и предупреждават за опасността 
от неговата „кичификация“. Инструментите за този подход – цинизъм 
и апатия, накрая се снемат в изстрадан, но заслужен оптимизъм. 
Идеята, на която настоява и този текст, е, че правата, и особено 
човешките права, имат подчертано политическа природа, като 
единствено отварянето към тази тяхна характеристика може да ни 
направи свободни чрез проекта на радикалната демокрация. Авторът 
разкрива присъщите противоречия, недостатъци и непълноти на 
правата, като в привидно хаотичен вид прибягва както до исторически 
(и дори биографични) бележки, така и до теоретични и практически 
наблюдения на дейността на ООН, ЕСПЧ, СЕС и други институции, 
заети с тълкуването на човешките права.  

 
Преобладаващо критичният или негативен тон на предишната 

глава3 ме накара да изследвам конструктивния и положителен аспект 
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на човешките права в съвременните общества. Настоящата глава е 
основана на лекция, изнесена в Университета в Осло ден преди атаката 
срещу Световния търговски център в Ню Йорк през септември 2001 
година. Оттогава посланието на лекцията ми се струва все по-важно: 
човешките права са невъзможни, но в същото време необходими. 
Трудната и удивителна задача на юриста е да успее да се справи с 
напрежението между тези два техни аспекта. 

Човешките права са като любовта – едновременно необходими и 
невъзможни. Не можем нито да живеем без тях, нито обаче да ги имаме. 
Веднага щом като намерим сигурно място в обществен ред, който 
обещава да гарантира нашите права, този ред започва да изглежда 
потиснически и тоталитарен. Нуждаем се от нови права, от нашите нови 
интерпретации на старите права. Рутината убива любовта, също както 
убива режима на правата. Борбата за права е нещо хубаво, постигането на 
права – също: във Франция между 1789 и 1791 г., в Южна Африка през 
1994 г., в Източна Германия или Русия за кратко след 1989 година. 
Когато тиранинът падне от власт, по улиците започват танци. Но 
следващата сутрин е студена и неизбежна. Защо? 

В тази глава искам да обсъдя парадокса на международното право. 
То се опитва да създаде пространство за нормативност, която не е 
политическа по същността си и може да се противопостави на политиката 
на държавите, но е осуетена от това, че значението на правата и тяхното 
приложение могат да бъдат определени единствено от политиката на 
държавите. Това поставя реформаторски настроените юристи в неудобно 
разкрачено положение между наивния ентусиазъм и изискания цинизъм. 
Предполагам, че това е познат психологически капан. За да се преоткрие 
еманципаторският етос на правата, трябва да бъде схваната тяхната 
отвореност, тяхната незаобиколимо политическа природа, както и 
начинът, по който правата водят до диалектика между универсализма и 
партикуларизма, индивидуализма и общността, и, може би също като 
любовта, понякога правят така, че тези двойки да изглеждат еднакво, 
макар и само за миг. 

Произходът на правата 
С какви права разполагаме? Първия парадокс, който искам да 

изследвам, се отнася до начина, по който правата се създават като аспект 
на обществения живот. Въпреки значимостта на този въпрос той ни е 
дошъл наум едва наскоро. Това ми дава възможност да опиша политиката 
на правата в историческа перспектива. Обичайният отговор на въпроса „с 
какви права разполагаме?“ отпраща към международните реакции на 
ужасите от Втората световна война. В един скорошен сборник с есета 



можем да открием твърдението, че Всеобщата декларация за правата на 
човека: 

... представлява историческа еволюция в нормите на 
международното общество, което от XVII век нататък поддържа 
позицията, че управленските практики на отделните държави не засягат 
международната общност4. 

Това е толкова явно проблематично твърдение, че дава добра 
изходна точка за изследване на особената слабост на човешките права в 
днешни дни. Разбира се, юристите, кралете и правителствата винаги са 
критикували чуждите владетели за това, че нарушават правата на техните 
поданици. Въпреки че схоластичната идея за субективните права е била 
въплътена в решително „обективната“ рамка на добродетелта и добрия 
живот, най-малкото от Хуго Гроций (1583-1645) или навярно от 
испанския Ренесанс от XVI век идеята, че хората имат права, които не 
могат да бъдат нарушавани от техните владетели, е станала част от 
ранномодерния речник на jus naturae et gentium5. За Франсиско де 
Витория (1492-1546) например справедливата война не може да се 
обявява от идеологически или религиозни причини, а за да „се защитят 
невинните“6. Разбира се, мотивите, които са повеждали народите на 
война, са били различни. Няма обаче причина да се смята, че обичайната 
претенция за борба срещу несправедливия тиранин е била винаги 
погрешна или неискрена. Намесите на Запада на Балканите или в Светите 
земи през XIX век комбинират имперски дневен ред с хуманитарни 
съображения по начин, който разкрива много и за двете7. Съмнително е, 
че преди края на XIX век е съществувало нещо като система от 
международни норми. Въпреки това, когато се установяват първите 
професионални органи, издания и академични позиции между 1870 и 
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1885 г., нито един представител на тази нова професия не е пропуснал да 
развее знамето на човечността, когато новините за деспотизма са 
намерили място в заглавията на вестниците. Те са се уповавали на 
либералния сантимент от късната Викторианска епоха, възхищавали са се 
на философите8 и са говорили за неотчуждимите права, които следват от 
човешката природа и важат в Европа и колониите. Тези хора са били 
убедени поддръжници на цивилизаторската мисия и това е било 
неотменима част от техния хуманизъм9. 

Произходът на универсалните права от Витория до Гроций и от 
Кант до ООН е описан в една от първите монографии по темата на 
представител на международноправната професия, Херш Лаутерпахт, 
през 1950 година. След като през 20-те години на XX век имигрира във 
Великобритания от Галисия и Виена, Лаутерпахт става професор по 
международно право в Кембридж и през 1950 година е сред най-
уважаваните юристи от своето поколение. Книгата му се състои от две 
части – едната се занимава с аргумента против държавния суверенитет, 
който се налага в тази професия в началото на 20-те години. Той обаче го 
развива, като връща западния канон на индивидуалните права не само 
към произхода му при мислителите на Просвещението, но и към 
религиозния хуманизъм от XVI век и дори към догмата на стоиците. Във 
втората част книгата се противопоставя на Всеобщата декларация за 
правата на човека, тъй като тя не предлага изпълняема система и е правно 
необвързваща. Нейното приемане по превратен начин предоставя на 
държавите правото да заявят публично, че са юридически неотговорни за 
нарушения на човешките права – нещо, за което те по принцип биха 
замълчали публично. Декларацията не е просто безсмислена, а вредна – 
вместо пример за действие тя дава ерзац10. 

Тези аргументи заслужават внимание. През 1950 г. Лаутерпахт 
ясно заявява, че човешките права трябват да образуват ядрото на 
реформираното международно право. В това твърдение той вижда чисто 
и просто продължение на традицията на западната мисъл, която 
произхожда от гръцката философия. Дипломацията на държавите, т.е. 
Всеобщата декларация, не може нито да даде, нито да отнеме права. 
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Декларацията е представлявала такова опасно разочарование именно 
защото се е предполагало, че това ще се случи. 

От сегашна гледна точка горното противоречи на виждането, че 
универсалните човешки права по някакъв начин се основават на 1948 
година. Защо, дори след като признаваме Лаутерпахт за може би най-
впечатляващия юрист в международното право от предходното 
поколение, сме в такова крещящо несъгласие с него по този въпрос? Боя 
се, че отговорът е, че за разлика от Сър Херш юристите в 
международното право никога не са приемали насериозно традицията в 
доктрината, в рамките на която човешките права са се развили, а „са [я] 
фрагментирали... като са приели части от традицията, но в същото време 
изоставяйки основни условия, които са придали кохерентност на тези 
части“11. През 60-те и 70-те години на XX век правата проникнаха 
навсякъде в международните институции12. Но тази (нова) традиция така 
и не успя да изследва сериозно как пасва в икономическия, обществен и 
психологически свят, в който ѝ се налага да живее. В резултат от това 
правата в най-добрия случай се превърнаха в сантиментален спомен за 
политическата вяра, с която вече не разполагаме – като любов, която сме 
изгубили, но към която все още се придържаме поради липсата на по-
привлекателни алтернативи или по причини, които най-добре може да 
наречем естетически. Те ни предлагат самоописание, което изглежда 
привлекателно и не се нуждае от по-добро оправдание13. В най-лошия 
случай необикновеният език на правата се превърна във фасада за 
цинизъм и имперски инструмент. 

Традицията, която Лаутерпахт е искал да съживи след Холокоста 
(в който по-голямата част от полското му семейство загива), извежда 
значението на човешките права отчасти от свещените книги, отчасти от 
идеята за постоянната човешка природа, от прогресивната философия на 
историята или от автономна идея за разума. В днешни дни обаче 
натурализмът, рационализмът и религията са станали уязвими към 
херменевтиката на съмнението, въплътена в същото това Просвещение, 
което преди това ни е дало понятието за права. Моралната основа на 
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правата, която е ключова за Витория, Гроций или Лок, не важи в свят, в 
който моралността се е превърнала в субективни, исторически 
обусловени „ценностни системи“ и където антропологиите на 
човечеството са довели едновременно до либерални и до расистки 
изводи. По думите на италианския теоретик Норберто Бобио идеите за 
човешката природа са се оказали илюзии. Не просто не можем да открием 
основа за човешките права, ами „всяко търсене на решителните основи 
само по себе си е лишено от основа“14. В резултат от това на 
политическия пазар всяко предпочитание претендира да получи статут на 
право, всеки романс тържествува като любов, а ние оставаме объркани 
дали изобщо може да бъде другояче. 

Такъв е парадоксът на международните човешки права в днешни 
дни. В морално агностично общество всеки има право да реши какви са 
неговите морални или политически предпочитания. Правата имат за цел 
да защитят сферата на предполитическите предпочитания. Това е 
значението на либералния принцип за приоритет на правата спрямо 
доброто, или теорията за правата като „козове“ спрямо политиката, която 
е добила популярност чрез Джон Роулс и Роналд Дуоркин1516. 
Претендирането на право е различно от претендирането на полза или 
налагането на политика. То ограничава политиката независимо от това 
колко широко подкрепена или полезна може да бъде тя. Законодателят не 
може да разпореди по-възрастните граждани да бъдат преместени 
принудително в старчески домове или в индустриална област, която се 
намира в земите на племенно население, независимо от това какви 
икономически ползи могат да възникнат за обществото от такива 
решения. Възрастните или представителите на малцинствата имат 
правото да живеят където пожелаят! 

Специалната сила на правата почива на това, че те са повече от 
привилегии, предвидени от законодателството, или резултат от 
утилитарни сметки, или нещо друго. Правата претендират, че поставят 
граници на онова, което може да бъде предмет на законодателство. В това 
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се съдържа и тяхната особена привлекателност. В ерата на идеологиите 
защитниците на човешките права могат да ги защитават като нещо 
неидеологическо, което стои извън политиката17. Правата изглеждат като 
чисти факти, обективни, истинни и самодостатъчни. 

Но какво е онова, което се намира отвъд политическата система, и 
как да стигнем до него? В по-старата традиция правата са били част от 
моралния ред, който е определял какво да бъде мястото на политиката в 
обществото и какво може тя да постигне легитимно. Вече не вярваме в 
подобен морален ред или най-малкото изглежда ужасно трудно да се 
каже какви са неговите условия. Освен това сме напълно объркани как да 
убедим онези, които не споделят нашата интуиция. Каквото и да казват 
философите, общественото значение на правата се изчерпва със 
съдържанието на юридическите права, от институционалната политика, 
която им придава значение и приложимост. От условие или граница на 
политиката те се превръщат в неин ефект. 

Човешките права като резултат от политиката 

Има четири начина, по които правата се свеждат до политика в 
контекста на професионалната практика. Наричам ги теренна 
конституция, неопределеност, изключението от правото и конфликт 
между права18. 

На първо място е теренната конституция, т.е. процесът, чрез 
който определен аспект от реалността започва да се характеризира чрез 
понятията на правата. Може да помислим за начина, по който 
отношенията между Изтока и Запада бяха преописани в езика на 
човешките права в рамките на Конференцията за сигурност и 
сътрудничество в Европа, която доведе до Заключителния акт от 
Хелзинки от 1975 година и Парижката харта от 1990 година. Онова, което 
до онзи момент е било характеризирано като проблем на сигурността на 
границите или като конфронтация между два идеологически блока, 
започна да се описва в понятията на човешките права. Това включи 
деликатно използване на политика, разпределяне на ресурси и борба за 
институционална компетентност. Удивителен пример за последното е 

																																																													
17 Вж. MW Mutua, ‘The Ideology of Human Rights’ (1996) 36 Virginia Journal of 
International Law 591 и по-общо 589–657. В сходен смисъл и D Kennedy, A Critique of 
Adjudication (fn de siècle) (Cambridge, Harvard University Press, 1997) 304–09. 

18 Тази глава резюмира позиции, развити по-горе в Глава Пета. 



начинът, по който Европейският съд19 промени съдебната си практика в 
края на 60-те и 70-те години под натиска на върховните съдилища на 
Германия и Италия. За да защити легитимността си спрямо конституции с 
развита система за защита на правата, Съдът започна да характеризира 
аспекти от пазарната интеграция – по-специално четирите свободи, в 
понятията на „фундаменталните права“20. 

Оттогава насам множество аспекти на общностната политика 
започнаха да се характеризират с понятията на човешките права, като 
това развитие достигна своя връх с приемането на Хартата на основните 
права на Европейския съюз през декември 2001 година в Ница и тяхното 
включване в Договора от Лисабон от 2007 година. Нищо от това, разбира 
се, не е политически невинно – само някои аспекти от реалността се 
припознават в понятията на правата, докато други – не. В крайна сметка 
Европейският съд в Люксембург решава дали индивидите могат да 
нарушават човешките права21. Освен това свободното придвижване 
дотогава е било описвано като функция на пазарната интеграция, а не 
като аспект на личен избор22. 

Вторият начин, по който правата се свеждат до политика, касае 
неопределеността на езика на правата. Обсъждайки института на 
„унизителното отношение“, Европейският съд за правата на човека стига 
до самоочевидното заключение, че „преценката е относителна по своята 
природа. Тя зависи от всички обстоятелства в конкретния случай и по-
специално от вида и контекста на самото наказание и от начина на 
неговото изпълнение.23“  

Неопределеният език и „динамичната“ интерпретация обикновено 
произвеждат интересни резултати. Член 11 от Европейската конвенция за 
правата на човека предвижда правото „да се образуват и да се членува в 
																																																													
19 Доколкото в текста се цитира практика както на Съда на Европейския съюз, така и на 
предходника му по име (Съд на Европейските общности), в превода се използва 
обобщаващото наименование Европейски съд – бел. прев. 

20 Тази известна история е резюмирана в B de Witte, ‘The Past and Future Role of the 
European Court of Justice in the Protection of Human Rights’, В: P Alston et al (ed), EU and 
Human Rights (Oxford, Oxford University Press, 1999) 859–97. 

21 Пак там, 874. 

22 Вж. PМ Мaduro, ‘Striking the Еlusive Balance between Economic Freedom and Social 
Rights in the EU’, В: Alston, EU and Human Rights (1999) 462. 

23 Tyrer v. United Kingdom, ЕКПЧ, Серия A, № 26 (1978) 15. 



професионални съюзи“. От този израз Съдът успява да изведе правото на 
професионалните съюзи да се допитват до тях в случай на колективен 
трудов спор24. Но дори основни права като правото на живот придобиват 
значение само в политически контекст: да помислим за аборта и 
евтаназията. Европейският съд за правата на човека интерпретира 
правото на живот, като отстъпва на националните органи „свобода на 
преценката” и като създава стандарт за балансиране. Практиката на Съда 
може да бъде резюмирана по следния начин: „[…] дори и ако се приеме, 
че чл. 2 защитава неродения живот, засегнатите права и интереси са 
претеглени помежду си по разумен начин“. Същото важи за поставянето 
на край на живота – „ценността на живота, който трябва да бъде защитен, 
може и трябва да бъде претеглена спрямо други права на засегнатото 
лице“25. В подобни случаи правото на живот е лишено от значение, което 
да е независимо от начина на тълкуване на компетентния орган. Разбира 
се, тогава липсва гаранция за еднаквото прилагане. Докато Европейският 
съд отказва да признае на юридическите лица правото на личен живот по 
чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека, Европейският съд 
за правата на човека им дава такова право26. Нищо в самите права не 
може да даде решение на подобни интерпретации. Те придобиват 
значение само с оглед на препращането към някакъв контекст или цел. 
Но подобна преценка включва именно онзи тип свобода, който идеята за 
правата (като „козове“) е искала да избегне. 

На трето място, правата винаги идват с изключения, но обхватът 
или условията за прилагане на изключенията никога не са ясно 
определени. В САЩ например правото на свобода на словото е 
обусловено от стандарта за балансиране на „ясната и непосредствена 
опасност“ съгласно Първата поправка. В резултат от това свободата на 
словото е ограничена до „обществени форуми“ по начин, който изключва 
раздаването на брошури в търговските центрове и забранява 
публикуването на знаци в сгради общинска собственост. В европейската 
система връзката между правата и изключенията е обусловена от онова, 
което би могло да е „необходимо в демократичното общество“. Трудно е 
да се сетим за по-политически зареден критерий от този27. Няма нищо 
																																																													
24 Swedish Engine Drivers’ Union v. Sweden, ЕКПЧ, Серия А, № 20 (1976) 15. 

25 Van Dijk-Van Hoof, Theory and Practice of the European Convention of Human Rights, 
2nd edn (Deventer and Boston, Kluwer, 1990) 220–23. 

26 Вж. Hoechst [1989] ECR 2856 и Niemietz ECtHR A/251-B 1992. 

27 Вж. S Marks, ‘The European Convention of Human Rights and its “Democratic Society”’ 
(1995) LXVI British Yearbook of International Law 209–38. 



неполитическо в извода, че ако едно лице изгуби възможността си да 
работи, защото държавните власти са разкрили тайна информация за 
него, все пак има значение дали „[…] [намесата] е била необходима в 
демократичното общество за интересите на националната сигурност, като 
се вземе предвид областта на свободна преценка, която трябва да бъде 
оставена на държавата с оглед на защитата на националната сигурност“28. 
Защо проследяването на кореспонденция или подслушването, които се 
извършват от затворническата администрация или службите за 
сигурност, биха били „необходими в демократичното общество“? За да се 
отговори на тези въпроси, европейските органи в областта на човешките 
права ползват понятия като „разумно“, „пропорционално“, „обществен 
ред“ и „морал“, за да оправдаят препращането или към правото, или към 
изключението29. По този начин обхватът на правата се обуславя от 
избори, които изглежда, че могат да бъдат оправдани само чрез 
препращане към алтернативни концепции за доброто общество. 

На четвърто и последно място, във всеки значим обществен 
конфликт претенциите на насрещните страни могат да бъдат описани 
като претенции за наличие на права. Типичен пример е конфликтът 
между правото като свобода и правото като сигурност. Ако властта на 
държавата да забрани изнасилването в брака се разбира чрез понятието за 
„право на личен живот“, тогава правото на съпруга на (сексуална) 
свобода получава приоритет спрямо правото на сигурност на съпругата, 
или обратното. Подобни конфликти не могат да бъдат разрешени 
единствено чрез разговор за правата. Границите на свободата и 
сигурността не са зададени отвъд политиката. Напротив, дебатът отразява 
културно обусловените начини на мислене за семейните отношения и 
функцията на държавата. 

В практиката на европейските органи за човешките права един от 
повтарящите се конфликти е индивидуалното право на личен живот и 
правото на сигурност на останалите индивиди. Има ли затворническата 
администрация право да цензурира писмата на затворниците? Отново 
въпросът се свежда до политика или „[…] намирането на баланс между 
легитимните интереси на обществения ред и сигурността, от една страна, 
и на превъзпитанието на затворниците, от друга“30.  

																																																													
28 Leander v. Sweden (1987), Серия А, № 116, 39 [26]–[27]. 

29 За дискусия и критика вж. Van Dijk-Van Hoof, Theory and Practice (1990) 604. 

30 Делото Sliver (1987), Серия Б, № 51, 75–76, Серия А, № 61. 



В същото време няма технически средства за пресмятане на 
тежестта на тези два интереса. Както и да бъде извършено 
„балансирането“, то ще включва културни и политически допускания 
относно това дали доброто общество трябва да предпочете ценностите на 
обществения ред или на превъзпитанието. Трудно е да мислим за по-ясно 
културно-политическо разделение. Освен това понякога страните могат 
да се позовават на едно и също право – такъв пример е случаят със 
страните по австрийското дело с предмет допустимостта на 
ограничаването на списания, в които се провеждат състезания с 
награди31. Макар и парадоксално, в този случай мотивите за ограничаване 
на свободата на печата се основават на налагането на свобода на печата. 
Значението на тази свобода се формулира с препращане към (спорните по 
същността си) идеи за ефекта на пазара върху свободата32. 

Контекстуалността на правата 

Проектирането на някои аспекти от обществения живот в 
понятията на правото, разрешаването на неопределеностите или 
конфликтите между правата (а всеки обществен конфликт може да бъде 
описан по този начин) допуска, че съществува място „отвъд“ правата, 
което позволява ограничаването на обхвата на заявените права и тяхното 
подчиняване спрямо някакъв модел, идеал или идея за това какво е 
доброто общество. В общностното право този модел е изложен в 
популярното решение Wachauf от 1989 г. на Европейския съд по следния 
начин: 

Фундаменталните права, които Съдът признава, не са абсолютни, а 
трябва да бъдат взети предвид във връзка с тяхната обществена функция. 
Затова могат да бъдат налагани ограничения на упражняването на тези 
права, по-специално в контекста на общата организация на пазара, стига 
тези ограничения действително да съответстват на целите от общ 
интерес, които общността преследва, както и ако не представляват 

																																																													
31 Става дума за делото C-368/95 на Европейския съд. Негов предмет е забраната, която 
австрийското законодателство налага на периодични издания, в които се провеждат игри 
с награди. В мотивите на съда може да се прочете, че подобна забрана е допустима, 
стига да е пропорционална и да обслужва по-широката свобода на словото и печата – 
бел. прев. 

32 Вж. FG Jacobs, ‘Human Rights in the European Union. The Role of the Court of Justice’ 
(2001) 26 European Law Review 336. 



непропорционална и недопустима намеса, която накърнява същността на 
тези права от гледна точка на преследваната цел33. 

Въпросът не е, че подобно твърдение може да се разбира като 
погрешно или цинично, а че чисто и просто не може да се избегне 
употребата на думи като „функции“, „цели“, „общ интерес“ и 
„пропорционалност“, които изглеждат толкова далече от интуитивното 
асоцииране на правата с тяхната абсолютност, с „характера им на козове“ 
спрямо обществените политики. Правата не съществуват като такива – 
„по фактически начин“ – извън структурите на политическия дебат. Те не 
са граница, а резултат от политиката. 

Това идва да покаже, че значението и ефектът на правата зависят 
от наличието на институции, истории и култури, както и на хора, които 
като цяло мислят по сходен начин по обществените и политическите 
въпроси. Свободата на словото зависи от системите за вземане на 
политически решения и обществена информация, които преобладават в 
обществото. Договорната свобода е ограничена от условията на 
действително съществуващия пазар. Правата защитават автономията, но 
автономията е възможна само ако обществото предлага колективни блага. 
Автономията губи значение в общество, което не предлага избор. Дали са 
налице колективни блага обаче е изцяло въпрос на политическа ценност; 
на борба и компромис между алтернативните виждания за това как би 
изглеждало доброто общество. В понятията на политическата теория това 
подкрепя вижданията на Аристотел или Св. Тома, а не на Лок или 
Всеобщата декларация. Никое право не е „дадено“. Правото е онова, 
което се дължи на едно лице по силата на политическия дебат34. Правата 
обаче са се опитвали да избегнат точно това. Именно защото политиката 
е изпаднала в борба за налагане на определени интереси, правата са 
въведени, за да защитават онези, които се намират в по-слаба позиция. 
Ако правата са функция на обществена договореност, тази позиция е 
изгубена и те се превръщат просто в една от всички политики. Няма 
любов, само брак по сметка. 

Нека изясня нещо. Не можем да открием утеха в преобръщането 
на същността на агностичната модерност. Някои приемат позицията, че 
„човешките права са религиозни и това не може да бъде отнето“ и че 
само космологичният светоглед може да поддържа сакралността на 
индивида35. Според това разбиране агностиците обикновено могат да 
																																																													
33 Дело C-5/88 Wachauf [1989] ECR 2639 [18]. 

34 Вж. също M Villey, Le droit et les les droits de l’homme (Paris, PUF, 1983) 114–15. 

35 Вж. MJ Perry, The Idea of Human Rights (Oxford, Oxford University Press, 1998) 11–41. 



бъдат по-съвестни защитници на човешките права от религиозните 
фанатици, но агностиците не разполагат с обяснение защо трябва да е 
така. За кантианците например необходимостта от зачитане на човешките 
права произтича от универсалното правило – прави на другите онова, 
което искаш те да правят на теб. Въз основа на това правило обаче те не 
могат да обяснят защо мазохистът няма право да измъчва децата си. Това 
е вярно. Ако сме част от дискурсивна вселена, която се населява от думи 
като „сакралност“, „неотменими“ и така нататък, това загатва за религия. 
Единствено Бог може по несъмнен начин да изпълни очакванията36. Но 
със сигурност това е само преформулиране на проблема. Вярата, също 
както любовта, не се ражда от желанието да бъде притежавана. В същото 
време вярата не се ражда и от разума. Това си личи най-ясно от начина, 
по който опитите за оправдаване на права правят тези права уязвими за 
възраженията, които могат да бъдат отправени към причината за тяхното 
оправдаване. Дали хората имат право на свободно слово, защото така се 
постига най-голяма обща полза, или защото е в съзвучие с човешката 
природа, или защото съответства на волята на обществото? Всяко от тези 
обяснения съдържа спорна теория за политическото благо. 
Предоставянето на такова обяснение ще зарази правата със слабостите, 
свързани с тези теории, поради което те не могат да бъдат ползвани за 
преодоляване на конфликтите между тях и това ги лишава от смисъл37. 
Със сигурност разполагаме с право на живот, дори и ако чл. 6 от Пакта за 
граждански и политически права никога не беше приеман. Но тогава на 
какво би се основавало това право? Парадоксът е, че правата изглеждат 
ефективни единствено ако могат да бъдат приети на доверие, при все че 
липсата на вяра е самата причина да се налага да прибегнем до тях. 

Вярата не може да бъде приета за даденост. Всеки знае, че „в 
действителност“ политиката не е въпрос на трансформиране на законите 
на природата в позитивно право, а че става дума за борба и компромиси, 
власт и идеология. Критиките на формализма не могат да бъдат 
игнорирани. Всеки е наясно, че управляването и правораздаването са 
свързани със свободна преценка и че резултатите от „балансирането“ 
отразяват широки културни предпочитания, които по никакъв начин не са 
неотменими. 
																																																													
36 Но не е сигурно, че дори Бог може, защото в този случай вече няма да съществува 
задължение в смисъла на нещо универсално извън времето, а като заповед, която е 
свързана с личността. Нейната обвързваща сила ще се нуждае от допълнително 
допускане, че е налице лоялност, MS Moore, ‘Good without God’, Във: RB George, 
Natural Law, Liberalism and Morality (Oxford, Oxford University Press, 2001) 260–61. 

37 За повече подробности вж. Глава Осма. 



Нищо от горното не дава основание да се прекрати разговорът за 
правата, тъй като няма друг език, на който е да било възможно 
политическият конфликт да бъде вече разрешен. Въпреки тяхната 
некохерентност и трудността да бъдат оправдани, човешките права са 
функционирали сравнително добре в западните общества, тъй като са 
въплътени в западния начин на живот по същия начин, както, да речем, 
носенето на вратовръзка или ръкостискането при среща. Фактът, че на 
запад усещаме, че правата са важни и като цяло сме способни да ги 
интерпретираме по сходен начин е функция на общата ни история, може 
би резултат от това, че си представяме нашите общества като морални 
общности, но в никакъв случай не се дължи на способност за схващане на 
значението на човешкото „достойнство“ или „сакралността“ в някакъв 
автентичен предобществен смисъл38. Промотираме правата не по някаква 
по-специална причина, а защото сме доволни от начина, по който нашата 
собствена политическа култура е успяла да ги използва. Универсалността 
на човешките права се свежда до следния апел: вижте ни и помислете за 
себе си, ако не искате да живеете по същия начин39. 

Това обаче не отнема ли универсалността на правата и не ги ли 
прави ужасно евроцентрични, а не естествено валидни за всички 
общества? Защитаването на универсалността в този случай изглежда 
просто още един oпит за убеждаване на другите хора да приемат 
предпочитанията, които приемам за любими, и обществените договорки, 
които приемам за ценни. Ако предпочитанията ми са продукт на моето 
общество, на какво основание критикувам практики, които смятам за 
неприемливи в другите общества? Намира ли се нещо между 
империализма и безразличието? 

Правата са продукт на западната култура и история и техните 
основни защитници са били западните организации, активисти и 
представители на академичните среди40. Но това е проблем само ако 
мислим за правата като нещо универсално добро – защото тази позиция 
води до мисленето, че западната култура също е универсално добра. 
Наследството от права в Европа обаче, също както навсякъде другаде, е 
																																																													
38 За този аргумент вж. също C Brown, ‘Universal Human Rights: A Critique’, В: Dunne and 
Wheeler Human Rights in Global Politics (1999) 103–27. 

39 Вж. R Rorty, ‘Justice as a Larger Loyalty’, В: P Cheach – B Robbins, Cosmopolitics: 
Thinking and Feeling beyond the Nation (Мinneapolis, University of Мinnesota Press, 1998) 
46, 56–57. 

40 Мнозина са заявявали това, но полезна информация може да се открие в Mutua ‘The 
Ideology of Human Rights’ (1996) 607–40. 



нееднозначно. В крайна сметка, самото създаване на доктрина за 
(субективните) права през XII и XIII век е било част от защитата на 
притежанията на католическата църква срещу францисканската доктрина 
на естествената бедност. Както Суарез, така и Гроций са я използвали, за 
да защитават доброволното робство41. Също както всяка институция, 
правата могат да бъдат използвани за добри и за лоши цели. Тъкмо по 
тази причина те не могат да бъдат отстранени от политическия дебат 
относно тези цели42.  

Вместо да говорим за правата по абстрактен и универсален начин, 
предпочитам да ги обвържем с професионалната традиция. Както посочва 
Лаутерпахт, от момента, в който съществува професията на юрист в 
международното право, апелът за зачитане на човешките права е бил част 
от нея. Това, което той пропуска да спомене, е, че това винаги е било в 
контекста на публичноправния суверенитет от един или друг вид и това 
не бива да ни изненадва. Човешките права се коренят в същото място 
като суверенитета и самоопределението. Законът за правата от 1776 
година и Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 година 
са приети в контекста на образуването на нации и претенцията за 
ненамеса спрямо външните сили. Това не е пропуснато от юристите от 
XIX век. Джон Уестлейк, водещият британски международник от онова 
време, смята, че правата и задълженията на държавата са единствено 
„права и задължения на лицата, които образуват държавата“43. Йохан 
Каспар Блунчли, виден континентален теоретик на публичното право и 
активист на космополитната мисъл, със сигурност никога не си е 
представял, че съществува конфликт между пруския му национализъм и 
това, че защитава индивидуалните права: всяко от двете се дефинира чрез 
понятията на другото44. Човешките права и национализмът са били 
примирени в едно виждане, което позволява чрез суверенитета да се 

																																																													
41 R Tuck, Natural Rights Theories. Their Origin and Development (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1979) 22–24, 56. Вж. също B Tierney, The Idea of Natural Rights: Studies 
on Natural Rights, Natural Law and Church Law 1150–1625 (Cambridge, Eerdmans 1997), 
по-специално 43–77 (основата на правата в каноническото право). 

42 Незаменимото съчинение в това отношение е D Kennedy, The Dark Sides of Virtue: 
Reassessing International Humanitarianism (Princeton University Press, 2005). 

43 J Westlake, Chapters on the Principles of International Law (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1894) 78. 

44 JC Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der civilisierten Staaten (Beck, Nördlingen, 1887) 
20. 



стигне до човечността. И двете предполагат, че правата са част от 
националните традиции, но също така, че съществуват универсални 
права, които дават право на намеса срещу тираниите. И двете подкрепят 
имперските политики на техните родини. Цивилизаторската мисия на 
XIX век е тясно свързана с либералната идеология на човешките права. 
Западът я е използвал, за да оформи „Ориента“ по свой образ. 

След Първата световна война обаче национализмът става 
подозрителен и европейските интелигенции се обръщат към 
индивидуализма. Ключови представители на професията в междувоенния 
период – Жорж Сел във Франция, Ханс Келзен в Австрия и Германия и 
Лаутерпахт в Англия, също приемат индивида като основна единица в 
международното общество. Основавайки се на социологията, формализма 
и естествения закон, всеки от тях се опитва да интегрира либералните 
политики в международните институции от онзи период, но никой от тях 
не успява. Да се прави от това извод, че човешките права са създадени 
през 1948 година обаче, означава да не се разбира как човешките права са 
въплътени в либералния реформизъм, който е търсил баланс между 
правото на народност – суверенитета – и правото на индивида да бъде 
равностоен член на космополитния свят. 

Правата в историческата борба 

Този баланс е бил много крехък. Йерархиите са се сгромолясвали 
отново и отново от една или от друга страна. Универсализмът се е 
провалил под формата на империализъм, а национализмът – като 
шовинизъм. Това може да се проследи лесно в четири исторически 
контекста: 

1. През XVI и XVII век универсалистките домогвания на 
католическата църква се сблъскват с появата на светски 
суверенитет чрез папската амбиция, маскирана под религиозен 
претекст. Оттук и Вестфалската система на cuius regio eius 
religio45. 

2. През XIX век френският революционен национализъм развява 
знамето на универсално валидната цивилизация срещу появата 
на партикуларизма на (германската) национална култура 
[Kultur]. В крайна сметка той се разкрива като имперска 
амбиция в неоколониалните войни в Индокитай и Алжир през 
50-те и 60-те години на ХХ век. 

																																																													
45 „Чиято е властта, негова е и религията“, а именно – религията на владетеля може да 
определя и религията на неговите поданици – бел. прев. 



3. Преди Първата световна война цивилизаторската мисия е 
водила универсалната „модерност“ срещу племенната 
назадничавост на „Ориента“, само за да бъде впоследствие 
нарочена за „колониализъм“ спрямо универсалното право на 
самоопределение в Третия свят. 

4. Правото на самоопределение обаче отново започва да се 
преобръща в прослава на (егоистичната) партикуларност 
спрямо технологическата и икономическата модерност, която 
сега окупира мястото на универсалното под етикета на 
„глобализацията“. В същото време това понятие се атакува 
като проста генерализация на определени западни порядки и 
привилегии, спрямо които може би възниква необходимостта 
от по-решителна „политика на идентичност“. 

Във всеки от тези случаи претенцията за „универсалност“ 
разкрива определена политика. За да цитирам един скептик: 
„Интелектуалните теории и етичните стандарти на утопизма са далеч от 
това да изразяват абсолютни и априорни принципи, а са исторически 
обусловени, като са едновременно продукт на обстоятелствата и 
интересите, както и на оръжията, които се изработват за поддържането на 
интересите“.46 Това не звучи много различно от критиките на Едмънд 
Бърк към Френската революция от 1790 година или от Карл Маркс, който 
през 1843 г. се опитва да успокои ентусиазма на Бруно Бауер за „чисто 
политическа“ еманципация47. И двамата твърдят, че превръщането на 
правата в нещо абстрактно е техният практически недостатък. Щом бъдат 
приложени на практика, те ще подкрепят определени групи спрямо 
други. Ако се приложат като нещо абсолютно или като „козове“ според 
езика на политическата философия, тогава те напълно изместват 
привилегията на неколцина от сферата на политическия спор – за Бърк 
това е амбицията на якобинците, а за Маркс – икономическата система. 

От тази гледна точка универсалността на правата е чиста 
хегемония. „Определеното“ облича дрехата на универсалното: 
хуманитаризмът, самоопределението, равенството на правата, глобалната 
справедливост. Но изборът никога не е между универсалното и 
определеното. Изборът е между различни видове определено. Ако човек 
не забелязва това, значи остава сляп за начина, по който политическата 
																																																													
46 EH Carr, The Twenty-Years’ Crisis 1919–1939 2nd edn (London, Macmillan, 1946) 68. 

47 E Burke, Reflections on the Revolution in France (Stanford, Stanford University Press, JCD 
Clarke, 2001) 217–21; K Marx, ‘On the Jewish Question’, В: Early Political Writings 
(Cambridge, Cambridge University Press, Joseph O’Malley, 1994) 42–50. 



система прави такива избори. Ако въпросът никога не е да се осъзнаят 
правата, които са „там някъде“, а винаги да се разбере кого ще 
привилегироваме и как ще се разпределят ограничените ресурси, тогава 
става задължително да се артикулират критериите за разпределение, на 
които се основават тези избори. Това значи не само постоянно внимание 
към резултатите, които политическите институции произвеждат, както и 
какви претенции могат да бъдат намерени в тях, но по-специално до 
каква степен езикът на човешките права може да спомогне в това 
отношение за един или друг вид системни пристрастия48. 

Таксономия на стратегиите за правата 

Нека завърша с очертаване на пет познати юридически стратегии 
за справяне с напрежението между човешките права и суверенитета, или 
за търсенето на автономия в общността. 

Формализмът на човешките права 

Формализмът на човешките права изследва правата така, както са 
залегнали в международните инструменти, приети в рамките на ООН и 
други организации от 1948 година насам. По този начин отпада въпросът 
за историческия контекст или моралната легитимност на правата. 
Формалната валидност е достатъчна, като тя се опира на коментарите за 
това как са въведени правата. Това не значи, че формализмът на 
човешките права би бил лишен от политическа ангажираност. Тази 
ангажираност има за цел да покаже, че човешките права не са просто част 
от утопичния морал, но могат да бъдат предмет на технически спор също 
както всеки друг правен институт49. 

Формализмът обаче не просто е сляп за проблемите на теренната 
конституция, неопределеността, изключението от правото и конфликта 
между права. Той инструментализира човешките права, като ги превръща 
в оръжие на хегемона именно по смисъла на Грамши: мястото, което е 
отворено за универсалното, е окупирано от определени интереси, които 
са в състояние да го направят. Нека помислим как протече 
Конференцията на ООН за расизма в Дърбън през есента на 2001 година. 
																																																													
48 Полезна „прагматична“ критика може да бъде открита в D Kennedy, ‘The International 
Human Rights Movement; Part of the Problem?’ (2001) 3 European Human Rights Law 
Review 245–67. Вж. също моята статия ‘International Law in Europe: Between Tradition and 
Renewal’ (on the need to identity these aspects of international law that are today ‘kitsch’) 
(2005) European Journal of International Law 113–24. 

49 Вж. M Koskenniemi, ‘The Pull of the Mainstream. Review article on Theodor Meron, 
Human Rights and Customary International Law’ (1990) 88 Michigan Law Review 1946–62. 



За първи път хегемонът не беше нито САЩ, нито Европа, но това беше 
изключението и нищо няма да произтече от него. До помислим тогава за 
стотиците хиляди африканци, а скоро може би и азиатци, които 
наближават ранната си смърт поради сексуално предавани болести. 
Единствените формални правила, които се прилагат, са тези, които 
системата на интелектуалната собственост предоставя на 
мултинационалните фармацевтични компании при определяне на цената 
на техните продукти. 

Формализмът не намира опора за претенции, които надскачат 
договорите и в които се отразяват държавните политики: декларацията от 
Дърбън или споразумението ТРИПС. Юристи с добри намерения, разбира 
се, използват техниките на телеологическото тълкуване, обичайното 
право или латински фрази като jus cogens или erga omnes, за да отговорят 
на моралните тревоги, но всичко това е уязвимо за техническите 
аргументи относно това дали е подходящо да се използват такива 
тълкувания. Формализмът изпада в затворен кръг: непрофесионалната 
публика е неформалистки настроена и неубедена, докато колегите 
формалисти знаят, че всичко може да бъде доказано с формални 
аргументи. Вместо любов – разменни отношения. 

Фундаментализмът на човешките права 

Фундаментализмът на човешките права изпитва носталгия към 
естественото право. Макар да признава, че вратата към класическия 
хуманизъм вече не е отворена, той използва есенциалистки понятия като 
„свобода“, „човешко достойнство“ или „сакралност“. Фундаментализмът 
обаче мистифицира човешките права. Той използва аргументи за 
естествените същности, които водят отвъд конвенциите, техниките и 
политиките на модерността. В този смисъл той по трагичен начин губи 
своя критичен характер. Опитвайки се да постави основи на правата, той 
ги заразява с критицизма, който може да бъде отправен към тези основи. 
В крайна сметка, какво значи „човешката природа“, „свободата“ или 
„разумът“? Ако правата се поставят под условие на отговора на тези 
въпроси, това ги прави възможно най-уязвими. Отново – няма любов, 
само романтичен сантиментализъм. 

Скептицизмът на човешките права 

Скептицизмът на човешките права знае, че правата нито 
съществуват „там някъде“, нито могат да бъдат доказани по начин, който 
е валиден между индивидите. Затова той приема човешките права за 
нерационален бряг на либералната теория, като „безсмислица на кокили“, 
ако трябва да използваме думите на Бентъм. Скептицизмът ползва 
критики като тези, които аз използвах по-горе, и от тях прави изводи, че 



човешките права нямат никаква роля за политиката. Скептицизмът обаче 
приема твърде насериозно своята собствена критика. Той предполага, че 
единствените защитими човешки права са онези, които могат да устоят на 
екстравагантните претенции за валидност, които сам е наложил. 
Скептицизмът е разочарован абсолютизъм. Той не съумява да създаде 
или да поддържа ангажираност към нищо друго освен към своите 
(произволни) предпочитания. Правата се превръщат в поредното 
стратегическо средство в онова, което се приема за незаобиколима борба 
за власт. Вместо любов – манипулация. 

Формализмът, фундаментализмът и скептицизмът вярват, че 
задачата на правото е да установи чрез правата каква е подходящата 
среда за индивидуална автономия спрямо изискванията на общността. 
Никой от тях не успява да очертае тези граници и тогава се появява 
обратната опасност. Правата или биват погълнати изцяло от изискванията 
на общността, или политическата култура се превръща в отстояване на 
абсолютни права – тоталитаризъм или политики на идентичността. 
Влюбеният или се губи изцяло във връзката и е разрушен в нейния ход, 
или е блокиран от изживяването на любовта заради обсесивната тревога 
дали „настина“ разполага с любовта. Травиата или Сексът и градът. 

Възможно ли е да боравим с правата, като отразяваме 
обществения контекст, но в същото време предоставяйки зачатъци на 
автономност? 

Космополитната демокрация 
Космополитната демокрация разбира правата като един от 

аспектите на разширяващата се демократична международна сфера. 
Международното остава хетерогенно, заради което тази теория взема от 
Кант виждането за международното като конфедерация на независими 
републики, а не като хомогенна световна държава. Това процедурно 
разрешение приема, че човешките права зависят от вземането на 
политически решения и затова настоява за демократични международни 
процедури и честна игра. Основата се крепи на три елемента: 
конституционализъм, демокрация и права. Конституцията включва 
баланс на властите и върховенство на правото, както и републиканска 
ангажираност. Демокрацията включва търсенето на най-инклузивно 
участие на всички засегнати, а правата посочват моралните принципи, 
които ръководят дебата в рамките на установената структура50. Подобен 
„конституционен патриотизъм“ има за цел да предостави език, чрез който 
																																																													
50 Вж. например C Niño, The Constitution of Deliberative Democracy (Yale University Press, 
1996). 



дори и маргинализираните субекти могат да изкажат своите болезнени и 
несправедливи изживявания, така че да участват в разпределението на 
материални и духовни ресурси. 

Макар космополитната демокрация да може да каже много за 
идеята за правата, която е въплътена в нея, тя би могла да подцени ролята 
на институционалната власт и недобросъвестността. Както отбелязва 
Макс Вебер, институциите и процедурите носят своите опасности. Те 
също така могат да замръзнат в състояние, което оправдава 
привилегиите. Без активна политическа сфера те могат да бъдат сведени 
до формална фасада на обществения процес по вземане на решения, зад 
който частната среда остава отделена от претенциите за права51. 

Демократичният радикализъм 

И така, космополитната демокрация трябва да бъде 
радикализирана чрез подчертаване на ролята на властта в демократичните 
процеси. Да се отстоява право, ще остане опит за изпълване на 
пространството на универсалното (значението на „право“) с онова, което 
е определено (което е в нечий интерес). Няма невинно пространство. 
Всеки демократичен механизъм също се основава на изключване (на 
частното, на негражданина, на маргинализираните) и задачата ще бъде 
принципът на изключването да бъде вкаран в рамките на политическия 
спор52. Радикалната демокрация ще атакува фиксираните и хармонични 
аспекти на правата и ще подчертае тяхната роля в борбата за хегемония и 
в обсъждането на противоборствата и изключванията. Така правата ще се 
мислят като нещо ценно именно заради начина, по който комбинират 
определеното с опит за универсалност и така предоставят ресурси за 
предизвикване на съществуващите йерархии и изключвания. Както беше 
казано, в крайна сметка претенцията за право е нещо повече от претенция 
за полза. Това е претенция в името на универсалното: това право не 
принадлежи само на мен, но на всеки в моето положение. Ето защо тази 
претенция винаги включва в себе си принадлежността към общност и 
ползата, която произтича от тази принадлежност. Това не отнема нищо 
от спорната природа на определеното, което се претендира. Идеалната 
общност, а именно идеалната конституция от права, ще остане хоризонт, 
който се отдалечава с всяко приближаване. Ето защо е толкова важно да 
не се вярва, че правата могат да бъдат фиксирани в постоянни 
																																																													
51 Вж. S Marks, The Riddle of All Constitutions. Democracy, International Law, Democracy 
and the Critique of Ideology (Oxford, Oxford University Press, 2000). 

52 Вж. E Balibar, ‘Frontières du monde, frontières de la politique’, В: M Delbracco – B 
Pelloile Du cosmopolitique (Paris, Harmattan, 2000) 181–202. 



институционални структури и да се подчертава гъвкавостта на 
реториката за правата и ползата от нея, която е обусловена от контекста. 
Правата може би не винаги носят еманципация, но обикновено са 
способни на това, защото са вътрешно разделени: едновременно 
определени и универсални, силни в обявяването на борби за хегемония, 
но слаби в поддържането на хегемонни позиции. В популярните 
позовавания на международното право и справедливостта срещу 
безличните сили на глобализацията правата само смътно са свързани с 
каквито и да било институционални реформи. Вместо това, независимо от 
институцията, те включват в себе си претенция за вслушване в онези, 
които остават извън, като това вслушване трябва да се направи 
добросъвестно и навярно с отворено сърце. 

Ето защо правата са като любовта. Те не носят хармония или 
контрол, но тъкмо заради това, дори и в рамките на общността, те могат 
да донесат свобода. 


