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Международноправната защита 
на социалните права и принципът 
на достойно съществуване

Паунита Петрова*

Резюме: Цялата изградена система на 
международноправна защита на социал-
ните права е съдържателно изпълнена от 
идеята за достойното човешко съществу-
ване. Нейните норми, защитаващи на пръв 
поглед разнородните категории социални 
права – трудови, осигурителни, здравни и 
образователни, са обединени от единния 
принцип на достоен живот. Достойното 
човешко съществуване обосновава един-
ството и неделимостта на всички соци-
ални права. То е моралният извор на тях-
ната закрила от международното право.

Ключови думи: международно право, 
международноправна защита, достоен жи-
вот.
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Въведение

Социалните права се характеризи-
рат като т.нар. второ поколение 

права, които започват да се признават и 
защитават по-късно от гражданските и 
политическите права. Идеята за тяхната 
защита се оформя най-напред на нацио-
нално ниво в резултат на наслоените към 
средата на 19-и век социални противоре-
чия и конфликти и обществените промени 
в буржоазното общество и впоследствие 
преминава на международноправно ниво. 
Тежките условия на труд и липсата на 
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социална защита на работниците налага 
държавата да предприеме мерки за защи-
та на трудещите се, социално слабите и 
бедните. В отделни държави се наблюда-
ват опити за подобряване условията на 
труд. Те са свързани с формиране на тео-
рията за социалната държава.

Международноправна защита 
на социалните права – 
възникване и развитие

Международноправното регулиране на 
това второ поколение права започва през 
1919 г. Като част от международноправ-
ната закрила на правата на човека, начен-
ки на такова регулиране се наблюдават в 
Споразумението за Обществото на наро-
дите (ОН) от цитираната година, в което 
е включен текст, който гласи, че страни-
те предприемат мерки за предпазването 
и създаването на добри трудови условия 
и честно отношение към народите, било 
то от колониите или от страните член-
ки, като възлага на Съвета задачата да 
приема споразумения, касаещи се до раз-
пространение на наркотици, предпазване 
от трафик на деца и на жени (чл. 23). 

Развитието на международното съ-
трудничество в сферата на защитата 
на социалните права се свързва и със съз-
дадената към Обществото на народите 
през 1921 г. Международна комисия за ин-
телектуално сътрудничество, както и със 
Здравната организация към ОН. 

Като цяло, обаче, до средата на 20-и 
век нормотворческата дейност на меж-
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дународните организации в областта на 
човешките права може да бъде оценена 
като значително по-ограничена по об-
хват. Тя засяга отделни права, вкл. от-
делни социални права на определени ка-
тегории индивиди. Важното през този 
първи етап е, че обществените отноше-
ния в областта на закрилата правата на 
човека, вкл. в областта на закрилата на 
социалните права, вече излизат от пре-
делите на вътрешната компетентност 
на държавата и се превръщат в междуна-
родни отношения, регулирани от нормите 
на международното право и в този сми-
съл – международноправни отношения. 
Този процес започва на по-късен етап за 
социалните права и това повлиява по-на-
татъшното развитие на тяхната защи-
та като второ поколение права.

Развитието на защитата на правата 
на човека и гражданина в позитивнопра-
вен аспект навлиза в нов етап, който е 
най-значимият, след Втората светов-
на война. В период, когато световната 
общност, изпитала потреса от войната, 
издига човешката личност в най-висша 
ценност и когато цялото международно 
публично право като самостоятелна и 
сложна правна система продължава да се 
развива, специализира и обхваща все по-
вече области на сътрудничество между 
държавите, тласък в развитието си полу-
чава и международноправната закрила на 
правата на човека. Още в Преамбюла на 
Устава на ООН се изтъква, че членовете 
на Организацията са изпълнени с реши-
мост отново да утвърдят вярата в основ-
ните права на човека, в достойнството и 
ценността на човешката личност. Без да 
бъде установена като принцип, защитата 
правата на човека се превръща в един от 
приоритетите на междудържавното съ-
трудничество. Защитата на социалните 
права се развива в рамките на защитата 
правата на човека, но обособявайки се и 
разграничавайки се от защитата на граж-

данските и политическите права. Такова 
обособяване се наблюдава още в Устава 
на ООН. То е заложено в неговите Преам-
бюл и Глава I и се доразвива и разгръща 
в Глава IX, която е изцяло посветена на 
международното икономическо и социално 
сътрудничество.

През следващите години в рамките на 
ООН и на други международни организации 
са разработени и приети множество 
международноправни актове, посветени 
на правата на човека, най-важният от 
които е Международната харта за права-
та на човека, в чийто състав е включен 
специален източник, гарантиращ социал-
ните права, а именно: Международният 
пакт за икономически, социални и култур-
ни права (МПИСКП). Активна нормотвор-
ческа дейност в областта на междуна-
родноправната закрила на правото на 
труд и правото на социално осигуряване 
развива Международната организация на 
труда (МОТ). В регионален европейски 
план се формират самостоятелни 
европейски източници на социални права, 
които времево изпреварват създаването 
на двата пакта за правата на човека от 
ООН – специалната Европейска социална 
харта (ЕСХ) и единични разпоредби на 
Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните свободи 
(ЕКЗПЧОС).

Принципът на достойно 
съществуване, обединяващ 
социалните права

Всички тези източници гарантират 
четири основни социални права – право на 
труд, право на социално осигуряване, пра-
во на здраве и право на образование. Как-
во, обаче, обединява тези на пръв поглед 
разнородни социални права?

Изследвайки съдържанието на източ-
ниците на международноправната защита 
на социалните права с помощта на два ос-



71

Икономика и право

новни метода – системния подход и анали-
тичния метод, стигам до извода, че може 
да бъде изведен принцип, който е общ за 
нейна система от права и обединява всич-
ки нейни норми и партикуларни принципи. 
Това е принципът на достойно съществу-
ване, принципът на достоен живот, кой-
то е отражение на цялата идеология на 
социалната държава. 

„Социалното“ е свързано със специфич-
ното състояние на човешкото съществу-
ване“ (Мръчков, 2017, с. 12). Цялата систе-
ма на защита на социалните права е насо-
чена към постигане на достойно човешко 
съществуване – физическо и духовно. Под 
„съществуване“ обаче не трябва да се 
разбира само „физиологичното съществу-
ване“ на човека, но и неговата „дейност“ 
и „развитие“ – както биологично, така и 
духовно. Човешката личност трябва не 
само да оцелява материално и физиологи-
чески чрез труд и здравеопазване, но и да 
достигне определено ниво на жизнено рав-
нище и благосъстояние. Тя трябва да се 
развива и духовно чрез образование.

Всеобщата декларация за правата на 
човека (ВДПЧ) в своя чл. 22 отчетливо 
свързва закрилата на социалните права 
с човешкото достойнство, декларирайки, 
че всеки човек, като член на общество-
то, има право на социална сигурност и 
на осъществяване – чрез национални уси-
лия и международно сътрудничество и в 
съответствие с устройството и ресур-
сите на съответната държава – на ико-
номическите, социалните и културните 
права, необходими за неговото достойн-
ство и за свободното развитие на него-
вата личност. По-нататък, в чл. 23, т. 3, 
отново е направена връзката между соци-
алните права и достойното съществуване: 
„всеки човек, който се труди, има право 
на справедливо и задоволително възна-
граждение, което да осигури на него и не-
говото семейство съществувание, съот-
ветстващо на човешкото достойнство и 

допълнено, ако това е необходимо, с други 
средства за социална защита“.

МПИСКП в чл. 13, т. 1 прави директна 
връзка между правото на образование и 
човешкото достойнство: „…образование-
то трябва да бъде насочено към пълното 
развитие на човешката личност и на съз-
нанието за нейното достойнство”.

Прави впечатление, обаче, че принци-
път на достойно съществуване търпи 
развитие от ВДПЧ в МПИСКП. В Деклара-
цията той се свързва с правото на труд и 
правото на социална сигурност. В Пакта 
принципът вече се разпростира и върху 
правото на образование.

МОТ също обвързва международноправ-
ната защита на правото на труд с човеш-
кото достойнство. Филаделфийска декла-
рация за целите и задачите на МОТ от 
1944 г., която е неразделна част от Ус-
тава на МОТ, гласи: „Всички хора, незави-
симо от тяхната раса, вяра или пол, имат 
право да осъществяват своето матери-
ално благосъстояние и духовно развитие 
в свобода и достойнство, в икономическа 
сигурност и с равни възможности“. Този 
принцип се свързва не само с материал-
ното благосъстояние, но и с духовното 
развитие. Така цялата нормотворческа 
дейност на МОТ в социалната сфера се 
ориентира около принципа на „достойното 
човешко съществуване“. А Декларацията 
на МОТ относно социална справедливост 
за справедлива глобализация от 2008 г. 
препоръчва на членовете на организация-
та „да поставят пълната и продуктивна 
заетост и достойните условия на труд в 
центъра на икономическите и социалните 
си политики“ (ILO Declaration, 2008). За по-
стигане на тази цел МОТ приема Програ-
ма за достоен труд, която разглежда съз-
даването на работни места, правата на 
работното място, социалната защита и 
социалния диалог, като равенството меж-
ду половете е пресечна цел.

Принципът на достойно съществуване е 
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принципът, който обединява разнородните 
на пръв поглед категории социални права –  
трудови, осигурителни, здравни и образо-
вателни. Трудът трябва да бъде достоен 
труд. Образованието трябва да бъде на-
сочено към чувство за достойнство на 
човешката личност. Здравеопазването 
трябва да бъде на най-високия постижим 
стандарт, необходим за достойни условия 
на живот.

Цялото сложно право на труд с всички 
съставни и производни нему права е защи-
тено от международното право с оглед 
принципа на достойното съществуване. 
Не само международните договори гаран-
тират правото на труд в цялата му слож-
ност и многоаспектност в контекста на 
принципа на достойния труд. Достойни-
ят труд се превърна в универсална цел и 
беше включен и в основните декларации за 
правата на човека, резолюциите на ООН и 
резултатите от основните конференции, 
включително разгледаната вече Всеобща 
декларация за правата на човека (1948 г.), 
Световната среща на високо равнище за 
социално развитие (1995 г.), Свят Доку-
мент за резултатите от срещата на вър-
ха (2005 г.), сегментът на високо ниво на 
ИКОСОС (2006 г.), Второто десетилетие 
на ООН за премахване на бедността (2008-
2017 г.), Конференцията за устойчиво раз-
витие (2011 г.) и Програмата на ООН за 
устойчиво развитие за 2030 г. (2015).

Международноправната защита на 
правото на труд цели да осигури възмож-
ност на всеки да изкарва прехраната си 
чрез труд и по този начин да води дос-
тоен живот. (CESCR, General Comment No. 
18, Para. 1). При зачитане на човешкото 
достойнство всеки свободно, без никаква 
принуда, трябва да избере работа, като 
държавите са задължени да гарантират 
достъпа на всеки желаещ до заетост, 
както и да го предпазят от несправедливо 
лишаване от заетост.

Полагането на труд също трябва да 

бъде достойно, при достойни условия, 
като се зачитат физическата и морална-
та неприкосновеност на работника. Това, 
от своя страна, включва справедливи и 
благоприятни условия на труд – право на 
справедливо и задоволително възнаграж-
дение; на разумно ограничаване на работ-
ното време; на почивки и отпуски; на без-
опасни условия на труд; на равни възмож-
ности и недискриминация при реализиране 
правото на труд.

Справедливото и задоволително въз-
награждение, което се гарантира от из-
точниците на МЗСП, трябва да осигу-
ри на всеки човек и неговото семейство 
достойно съществуване и задоволително 
жизнено равнище. 

Достойният труд се гарантира и чрез 
осигуряване на разумно ограничаване на 
работното време. Определянето на раз-
умна продължителност на работния ден и 
на работната седмица и тяхното ограни-
чаване са мерки, които целят създаването 
на справедливи и благоприятни условия на 
труд и достойно съществуване.

Почивките и отпуските целят да се 
осигури време на краткотраен и продължи-
телен отдих от полагането на труд. Те са 
конкретен израз на закрилата на достой-
ния труд и достойното съществуване.

Забраната за дискриминация при уп-
ражняване правото на труд създава въз-
можност за равно третиране на всички 
работници при зачитане на тяхното дос-
тойнство, независимо от различията им, 
основани на раса, цвят на кожата, пол, език, 
религия, политически или други възгледи, на-
ционален или социален произход, материал-
но, обществено или друго положение.

Забраната на принудителния или задъл-
жителен труд е негативният аспект на 
свободния избор на работа. Понасянето на 
принуда за полагане на труд накърнява чо-
вешкото достойнство и е в противоречие 
с доброволното съгласие, със свободната 
воля за извършването на определена рабо-
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та. Ако някой е принуден да действа срещу 
волята си, то това нарушава неговото чо-
вешко достойнство.

Гарантиране на правото на социал-
ни осигуровки от международноправната 
защита на правото на труд дава възмож-
ност за достойно съществуване на все-
ки човек, изпаднал поради определени об-
стоятелства в някакво неблагоприятно 
състояние, различно от обичайното. Чрез 
международноправната защита на осигу-
рителните права се цели да се предотвра-
ти или да се неутрализира опасността 
индивидите да изпаднат в такава жизнена 
ситуация, при която те не са в състояние 
да осигурят своето и за семейството си 
обичайно съществуване.

Правото на здраве най-напред е уре-
дено от международноправните актове 
(чл. 25, т. 1 на ВДПЧ) като част от пра-
вото на жизнено равнище на всеки човек 
и това не е случайно. То разкрива вижда-
нето, че чрез полагане на усилия от дър-
жавата за опазване на човешкото здраве 
се достига определено жизнено равнище 
като предпоставка за достойно човешко 
съществуване. 

Всеки има право на най-високия пости-
жим стандарт на здравеопазване, необхо-
дим за достойни условия на живот. Право-
то на здраве е тясно свързано с човешкото 
достойнство и достойното съществуване 
(CESCR, General Comment No. 14, Para. 1). То 
включва не само навременно и подходящо 
здравеопазване, но и основните детерми-
нанти на здравето като: храна и хранене, 
жилище, достъп до безопасна питейна вода 
и санитарни условия, безопасни и здраво-
словни условия на труд, както и здравослов-
на околна среда (Ibidem, Para. 4).

Правото на образование трябва също да 
бъде насочено към чувство на достойн-
ство на човешката личност според източ-
ниците на МЗСП. То трябва да бъде насо-
чено към цялостно развитие на човешка-
та личност. Необходимо е да функциони-

рат достатъчно образователни институ-
ции в държавата, които да са достъпни 
за всички – физически, икономически и без 
дискриминация. Формата и съдържанието 
на учебните програми и методи трябва да 
бъдат приемливи за студентите. Образо-
ванието трябва да е гъвкаво и да отгова-
ря на нуждите на студентите в рамките 
на техните разнообразни социални и кул-
турни среди (CESCR, General Comment No. 
13, Para. 6).

Следователно, може да се обобщи, че 
цялата международноправна защита на 
социалните права е съдържателно изпъл-
нена от идеята за достойното човешко 
съществуване. Нейните норми, защитава-
щи на пръв поглед разнородните категории 
социални права – трудови, осигурителни, 
здравни и образователни, са обединени от 
единния принцип на достоен живот. До-
стойното човешко съществуване обосно-
вава единството и неделимостта на всич-
ки социални права. То е моралният извор на 
тяхната закрила от международното пра-
во; отражение на холистичния подход към 
правата на човека, според който различни-
те измерения на живота на хората са вза-
имосвързани, взаимозависими и неделими и 
следователно трябва да бъдат разгледани 
в цялостна правна рамка (MacNaughton and 
Frey, 2011, рp. 469-471).

Принципът на достойното човешко 
съществуване произтича от принципа 
на човешкото достойнство, който стои 
в основата на цялата международноп-
равна закрила на човешките права. Но 
той не е идентичен с него. Той е него-
во развитие и продължение, отразяващо 
социалния аспект на това второ поко-
ление права. В своето съдържание прин-
ципът на достоен живот е носител на 
исканията за адекватно участие в благо-
състоянието, насочен е срещу социални-
те контрасти, против изключването на 
цели групи от житейския кръгооборот. 
Гражданите разполагат с равни шансове 
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за използване на класическия пакет пра-
ва (първото поколение права, а именно –  
гражданските и политическите, бел. е 
моя), когато едновременно им се гаранти-
ра, че са достатъчно независими в своето 
частно и икономическо съществуване и че 
тяхната персонална идентичност и по-
требността им от културно обкръжение 
по тяхно желание могат да се развиват и 
стабилизират. Класическите основни пра-
ва получават „равна ценност“ за всички 
граждани само тогава, когато се допъл-
ват от социални и културни права.

Международните права на човека, взе-
ти като цялостен пакет, са предназначе-
ни за гарантиране на социални условия, 
които водят до изпълнено с достойнство 
живеене на хората. Тези права символи-
зират морална отговорност на публична-
та сфера, което липсва в класическите 
теории за естествените права (Beitz, 
2003). Социалните права като второ по-
коление права са отправени към държава-
та и представляват своеобразни искания 
към държавата, на които кореспондират 
нейните задължения в социалната сфе-
ра. Ако социалните права се разглеждат 
само като естествени права, присъщи 
на всяко човешко същество, то трябва 
да търсим основанието за тях само в чо-
вешката природа, т.е. във физическите 
и духовните нужди на човека. Но това е 
само половината от основанието на со-
циалните права. Цялостното обяснение 
на тези права трябва да даде отговор на 
въпроса откъде ще дойдат ресурсите, за 
да се удовлетворят правата и защо дър-
жавата има задължението да ги осигури 
(Beitz, 2003).

Принципът на достойно човешко съ-
ществуване е отражение именно на посо-
чените особености на социалните права. 
Ако принципът на човешко достойнство е 
моралният извор на всички основни човешки 
права и е отражение на тяхната естестве-
на общочовешка природа, то принципът на 

достойно човешко съществуване отразява 
втория аспект от същността на социал-
ните права, а именно – изискуемостта от 
държавата да осигури ресурсите за такова 
съществуване. Естествено присъщото на 
човешката личност достойнство се въплъ-
щава в достойно съществуване на човека 
само ако са създадени условия за това. Съ-
ществуването на човека в обществото, 
зачитащо неговото достойнство и целящо 
постигането на задоволителен стандарт 
на живот, е възможно само ако е наличен 
необходимият ресурс за това.

Заключение

Достойното човешко съществуване е 
не просто човешко право, то е материал-
ният източник, основанието на всички со-
циални права. В международното право то 
се оформя като принцип, който обединява 
на пръв поглед разнородните категории 
социални права в една единна система за 
защита, целяща да гарантира тяхното из-
пълнение от държавите в националните им 
законодателства и практики.
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