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ТЕМА 1. Вступ до курсу «Зовнішня політика країн Західної Європи 

та Північної Америки» 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. . Вступ та загальні положення навчальної дисципліни 

2. Демографічно-етнографічні особливості країн Західної Європи 

та Північної Америки. 

3. Становлення міжнародної системи захисту прав людини 

 

Сьогодні спостерігається подальше посилення взаємозалежності 

регіональних та світових процесів й водночас зростання впливу активності 

окремих держав на різні складові міжнародних систем усіх рівнів. У нових 

умовах відбувається ускладнення та урізноманітнення сутності і методів 

формування та здійснення зовнішньополітичної діяльності країн світу. 

Звідси, актуальність курсу обумовлена потребою з’ясувати саме яким чином 

країни Північної Америки прагнуть самореалізуватись в масштабі світової 

системи міжнародних відносин та відповідно ефективно забезпечити свої 

національні інтереси у коротко- та довгостроковій перспективі. 

Запропонований курс присвячений вивченню становлення зовнішньої 

політики країн регіону в історичній ретроспективі, ознайомленню з 

конституційно-правовим механізмом формування та реалізації зовнішньої 

політики, аналізу змісту та форм сучасної зовнішньої політики, вивчення 

позицій держав стосовно ключових світових проблем людства, визначення 

регіональних особливостей зовнішньополітичної стратегії, що дасть змогу 

сформувати більш цілісне й об’єктивне уявлення про їх діяльність. Відтак, 

вивчення зовнішньої політики країн Північної Америки є необхідним 

елементом для адекватного та об’єктивного розуміння рольової функції цих 

держав у сучасних загальносвітових процесах. Контекст курсу тісно 

пов’язаний з потребою інтенсифікації співробітництва України з цим 

регіонам. Тому окремим чинником актуальності є дослідження становлення 

та динаміки розвитку двосторонніх з огляду на необхідність формування 

ефективнішої закордонної політики нашої держави щодо цього регіону. 

Окрім того, з’ясування на конкретному прикладі сенсу, особливостей та 

механіки участі в системі міжнародних відносин цих держав має значне 



науково-теоретичне та практичне значення для вдосконалення 

зовнішньополітичної діяльності України. Навчальний курс розрахований для 

студентів-міжнародників, що вже вивчали історію міжнародних відносин та 

ознайомлені з базовими поняттями і концепціями теорії міжнародних 

відносин та міжнародного права. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн 

Західної Європи та Північної Америки у сфері захисту прав людини» є 

отримання студентами систематизованих наукових знань:  

- про основні тенденції та етапи розвитку практик захисту прав 

людини у країнах Західної Європи та Північної Америки; 

- трансляція цих практик на зовнішньо-політичний курс; 

- про особливості внутрішньої та зовнішньої політики країн 

Західної Європи та Північної Америки; 

- про особливості діяльності інститутів Європейського Союзу та 

країн Північної Америки. 

Загальна кількість населення Північної Америки перевищує 320 млн. 

чоловік. Середня густота 12 чол. на 1 кв. км. Найгустіше заселені деякі 

острови на півдні Північної Америки, схід США, південь Канади. 

Гренландія, північ Канади, Аляска майже не заселені. Населення континенту 

складається з кількох груп, різних за походженням, расовою належністю і 

чисельністю: корінне населення — індіанці й ескімоси, нащадки 

європейських завойовників, вихідці з європейських країн, вихідці з Азії і 

негри. Іспанські завойовники почали називати корінних мешканців індіан-

цями, помилково вважаючи, що відкриті X. Колумбом землі і є Індією. 

Питання про походження індіанців довго лишалося не розв’язаним. Гіпотезу 

про одвічність корінного населення цього континенту тепер зовсім 

відкинуто, оскільки в Америці не знайдено залишків ні людиноподібних 

мавп, ні давньої людини. Гадали, що людина прийшла в Америку з Європи 

через Атлантичний океан чи з Південно-Східної Азії через острови Тихого 

океану. Тепер більшість учених підтримує теорію, яка доводить, що предки 

сучасних індіанців переселилися в Америку із Східної Азії через Берінгову 

протоку. Вірогідно, що це відбувалося вже в післяльодовиковий період, 

близько 15—30 тисяч років тому. Усі індіанці мають спільні антропологічні 

риси, які зближують їх з монголоїдним населенням Азії. У них жовтуватий 

або червонувато-коричневий відтінок шкіри, жорстке пряме волосся на 

голові, слабко розвинуте волосяне покриття на тілі, широке обличчя і випнуті 

вилиці. Але на відміну від монголоїдів в індіанців відсутня монгольська 

складка віка, порівняно великий рівний ніс. Індіанці утворюють особливу 

гілку монголоїдної раси — американську, або америндську. Європейці 



застали індіанців на різних ступенях матеріальної і духовної культури. 

Населення північно-західного узбережжя Північної Америки займалось 

рибальством і полюванням на морського звіра, мешканці тайги і прерій були 

мисливцями. Племена південно-східної частини материка займались 

землеробством. Високу культуру мали народи Мексики і Центральної 

Америки — майя й ацтеки. Вони не тільки були вмілими землеробами, а й 

добрими архітекторами, мали писемність, знали обробку металів. Мови 

корінного населення Північної Америки надзвичайно різноманітні: 

налічується до 1000 мов і діалектів, що об’єднуються майже в 100 

лінгвістичних груп. Так, головними мовними групами індіанців є: атапаська, 

селиш, сну, хока, пенути, шошонська, кеддо, мускаги, нахуа, майя. За 

структурою мови індіанців досить складні і здебільшого належать до так 

званих полісинтетичних мов. Після відкриття Америки Колумбом в кінці XV 

ст. материк почали заселяти представники європейської раси. Прихід білих 

призвів до поневолення корінних мешканців, до фізичного винищення цілих 

племен. Першими переселенцями були іспанці. В Мексиці і в Центральній 

Америці вони підкорили індіанців, змішались з ними й утворили метисний 

антропогеновий склад. Проте в Мексиці і в деяких країнах Центральної 

Америки до цього часу ще проживають індіанські племена, що зберегли свою 

мову і культуру. Всіх індіанців тепер налічується 9 млн. чол., з них у Мексиці 

— 6 млн., Гватемалі — 1,6 млн., в США — 520 тис, Канаді — 200 тис. Менш 

численна друга група місцевого населення Північної Америки — ескімоси. 

Вони проникли в Північну Америку також з Азії, але значно пізніше, про що 

свідчать археологічні знахідки, які відносяться приблизно до початку нашої 

ери. Населення Північної Америки Ескімоси розселилися по всьому 

північному узбережжі Америки — від Аляски до Гренландії. За фізичною 

типізацією і за мовою вони відрізняються від індіанців (ескімоси мають 

жовтий колір шкіри, вузький розріз очей, пряме жорстке чорне волосся, 

невеликий зріст) — це найтиповіші монголоїди. При розкиданості 

ескімоських племен у них спостерігаються варіації типів. Ескімосів близько 

40 тис. чоловік. Жоден народ земної кулі не зв’язаний з морем так тісно, як 

ескімоси. Тюлені, моржі, риба — основні продукти їх харчування. У пошуках 

звіра і риби мисливці виходять у море на своїх легких шкіряних човнах — 

каяках. Влітку ескімоси полюють на водоплавну птицю і канадських оленів 

карібу. Жінки в цей час збирають щавель, дудник, різні мохи, роблячи запаси 

на зиму. Близькі до ескімосів за характером життя і рівнем розвитку — 

алеути, їх збереглося дуже мало, якихось кілька тисяч у південно-східній 

частині Аляски. Коли на північ почали проникати англійці, а пізніше й 

американці, становище корінного населення дуже погіршало. Простодушні і 



чесні мешканці півночі потрапили в кабалу до торговців, які споювали і об-

дурювали їх. Основну масу сучасного населення Північної Америки 

становлять представники європеоїдної раси. Територію Канади і США 

колонізували переважно вихідці з Британських островів, а також з Франції. В 

цих країнах панує англійська мова, а в Канаді, крім того, поширена 

французька. Пізніше в Північну Америку переселилися вихідці і з інших 

країн Європи, в тому числі і з України. У США нині проживає 1 млн. 

українців, у Канаді — 700 тис. Значний процент населення Північної 

Америки становлять негри. Це нащадки рабів, привезених з Африки 

європейськими колонізаторами для роботи на плантаціях. Більша частина 

негрів (20 млн. чоловік) проживає в США. Становище їх у цій країні важке. 

Вони зазнають жорстокої дискримінації. У більшості південних і в ряді 

північних штатів у законодавчому порядку передбачено суворий расовий 

поділ. Фабрикантів, в яких є робітники тієї чи іншої раси, закон зобов’язує 

мати окремі приміщення для білих і для чорних робітників, окремий вхід і 

вихід до фабрики, окремі вбиральні, їдальні, перукарні тощо. Для негрів і 

білих повинні бути окремі школи і вчителі, окремі майданчики для ігор, 

окремі бібліотеки, лікарні, будинки сиріт і в’язниці. Багато негрів проживає 

на островах Карибського моря.  

Розподіл Європи на Західну і Східну посилилося після Падіння 

Західної Римської імперії в V столітті, в результаті завоювання тюрками 

Аттіли і Німецькими племенами, в той час як Східна Римська імперія (звана 

також Візантійська імперія) проіснувала ще тисячу років. Римська імперія 

була вже розділена на греко-говорять і латинсько-говорять регіони протягом 

багатьох століть. 

У 7-му і 8-му століттях арабська експансія принесла ісламську 

культуру до південних Середземноморським берегів (від Сирії до Сицилії та 

Іспанії), все більш збільшуючи різницю між різними середземноморськими 

цивілізаціями. Були втрачені багато знань і технології, торгівля занепала і 

люди повернулися до місцевих аграрних співтовариствам-громадам. 

Феодалізм створив новий порядок в світі без міст і замінив 

централізовану римську адміністрацію, яка була заснована на містах і 

високоорганізованої армії. 

Єдиним установою, які пережили крах Західної Римської імперії була 

римо-католицька Церква, яка зберегла частину римського культурної 

спадщини і залишилася первинним джерелом навчання в його області 

принаймні до 13-го століття. Єпископ Риму, відомий як Папа Римський, став 

лідером західної церкви (на сході його перевага не було визнано). 



Права людини, які закріплені у діючих міжнародно-правових 

договорах,  є  результатом  довготривалого  історичного  розвитку суспільно-

політичної  думки,  поступового  формування  стандартів, що  стали  нормою  

життя  сучасного  демократичного  суспільства. Пошук  універсальної  

моделі  взаємовідносин  індивіда  та  влади тривав  тисячоліттями,  ідеї  

демократії,  прав  людини  та  принципу громадянства  виникли  у  V–VI  

століттях  до  н.е.  у  стародавніх грецьких полісах. Мислителі того часу 

(Платон, Протагор, Сократ, Аристотель,  Перикл)  уперше  відзначили  тісну  

взаємодію  прав людини та панування закону у суспільстві та визначили 

напрямки і форми розвитку державності на шляху до свободи та гуманізму.   

На доктринальному рівні існують різноманітні концепції прав людини:  

природно-правова,  позитивістська,  соціалістична,  теоло-гічна  та  

універсальна  концепція  міждержавного  співробітництва  у галузі прав 

людини. Сьогодні  найчастіше  права  людини  розглядаються  як  права, які  

притаманні  кожній  людині  в  силу  того,  що  вона  є  людиною.  

Незважаючи на те що концепція прав людини часто сприймається як 

така,  що  відбиває  якісь  ідеали,  до  яких  необхідно  прагнути,  або взагалі 

як  утопічна за своєю природою, суть  її  полягає в тому, що права  людини  

встановлюють  той  необхідний  мінімум,  який потрібен, щоб забезпечити 

людині «людське» існування.  

Нині  функціонуюча  універсальна  система  міжнародного визнання та 

захисту прав і основних свобод людини склалася після Другої світової війни і 

в основному в рамках Організації Об’єднаних Націй. До  основних  прав  

людини  відносяться  такі  права,  початково закріплені у ЗДПЛ:  

–  право на життя, на свободу і на особисту недоторканність (ст. 3);  

–  свобода  від  катувань  чи  жорстокого,  нелюдського  або такого, що 

принижує гідність, поводження чи покарання (ст. 5);  

–  право на рівний захист від якої б то не було дискримінації (ст. 7);  

–  право  на  ефективне  поновлення  в  правах  компетентними 

національними  судами  в  разі  порушення  основних  прав  людини, наданих 

їй конституцією або законом (ст. 8);  

–  свобода  від  довільного  арешту,  затримання  або  вигнання (ст. 9);  

–  право на справедливий судовий розгляд (ст. 10);  

–  право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання в межах 

кожної держави (ст. 13);  

–  право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і 

користуватися цим притулком (ст. 14);  

–  право на свободу думки, совісті і релігії (ст. 18);  

–  право на соціальне забезпечення (ст. 22);   



–  право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі 

умови праці та на захист від безробіття (ст. 23); 

–  право на освіту, спрямовану на повний розвиток людської 

особистості  і  на  збільшення  поваги  до  прав  людини  і  основних  її 

свобод (ст. 26);  

–  право  на  соціальний  і  міжнародний  порядок,  при  якому права і 

свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені (ст. 

28)2.  

 

ТЕМА 2. Еволюція ідей права людини в країнах Західної Європи та 

Північної Америки 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Існування системи рабства на території країн Північної Америки як 

системи взаємовідносин. 

2. Феодальні відносини та феодальна залежність на території країн 

Західної Європи. 

3. Європейські буржуазні революції як система боротьби за права 

людини. 

 

Наприкінці серпня 1619 року англійський піратський корабель «Білий 

лев» пришвартувався біля мису Комфорт у Чесапікській затоці. На борту 

судна, згідно зі збереженими документами, перебували «20 з гаком» 

африканців, захоплених піратами у португальських работорговців. 

Португальці везли рабів з Африки в один з портів на території сьогоднішньої 

Мексики. 

«Ми маємо взяти на себе відповідальність за той факт, що наша країна 

була побудована на спинах рабів. Крапка. Чимало з нас досі не знають 

історії» Політичний аналітик Карін Жан-П'єр. Бранці «Білого лева», перші в 

історії африканці, які прибули до берегів колоніальної Вірджинії, були 

ангольцями. Пірати обміняли бранців на їжу та промислові товари. 400 років 

тому в історії англомовних Америки відбулася важлива подія, яка ще не раз 

вплине на долю всієї країни - тут виникло рабство. Інститут рабовласництва 

проіснував в країні понад два століття. 

З 1525 по 1866 роки в Америку з Африки вивезли, за даними 

дослідників з Університету Еморі, 12,5 млн осіб. Далеко не всі з них винесли 

тягар далекої подорожі в жахливих умовах - до американських берегів 



живими дісталися близько 10,7 млн чоловіків, жінок і дітей. Переважна 

більшість африканців опинилися у Бразилії і на Карибських островах. До 

США ввезли загалом близько 400 тисяч рабів. 

Один із підручників 20-го сторіччя вчив американців, що "у Вірджинії (штат 

США) чорношкірі знаходили краще життя, ніж у Африці". "У новій 

батьківщині, чорношкірий був далеко від списів та кийків ворожих племен", - 

писало видання The Washington Post. 

У африканців спочатку не було чіткого легального статусу у 

північноамериканських колоніях - формально вони не були ні найманими 

слугами, ні рабами. Однак уже в 1641 році влада Массачусетсу першою 

легалізувала рабство. У Вірджинії в 1662 році ухвалили закон, за яким діти 

рабів успадковували цей статус у батьків, стаючи рабами автоматично. 

Зрештою, до середини XIX століття число рабів в США досягло 4 млн осіб. 

Історія рабства регулярно постає на порядку денному політики у США. 

Деякі політики підтримують ідею репарацій нащадкам рабів, щоб допомогти 

їм отримати можливості, яких чимало людей позбавлені з причин, які можна 

прослідкувати до рабства їх нащадків та подальшої дискримінації 

чорношкірих у Сполучених Штатах. 

"Ми маємо взяти на себе відповідальність за той факт, що наша країна була 

побудована на спинах рабів. Крапка. Чимало з нас досі не знають історії", - 

твітує політичний аналітик Карін Жан-П'єр. 

Рабство виникло в Америці завдяки так званій «трикутної торгівлі» - 

так називали трансатлантичний торговий обмін між Африкою, Європою і 

Новим світом. Європейці везли до Африки тканини, зброю і метали, 

продаючи або обмінюючи їх на бранців, які потім поставлялися у якості 

«живого товару» із портів західної Африки до Північної і Південної 

Америки. Чимало рабів працювали на американських плантаціях, 

вирощуючи цукрову тростину, рис, бавовна і тютюн - цінні товари, на які 

завжди був попит у Європі. 

Історія рабства та закріпленого у суспільних інститутах расизму 

продовжує викликати великий біль та нерівність у громадах меншин. Ми 

маємо говорити правду і протидіяти цій реальності Камала Харіс, кандидатка 

у президенти США від Демократичної партії Переважна більшість 

сьогоднішніх афроамериканців - нащадки вихідців з Анголи, Гани і Сенегалу. 

Ангольців було більше всіх: 5 мільйонів чоловік, майже половина від 

загального числа усіх рабів, завезених до Нового Світу. Серед невільників, 

привезених до Північної Америку - вихідців з Анголи було близько чверті. 

Річка Кванза, що впадає в Атлантичний океан недалеко від ангольської 

столиці Луанди, була у ті часи важливим торговим шляхом. Люди, які жили 



на її берегах, найчастіше потрапляли в полон і ставали рабами, причому 

найчастіше у ролі загарбників виступали їх же земляки, які потім продавали 

бранців європейським работорговцям. 

Захоплених у полон людей відвозили в порт і утримували під вартою 

аж до моменту їх продажу. Потім майбутніх рабів на кораблях відправляли 

до Америки. Вигода - і нічого більше. Дешева (фактично - безкоштовна) 

робоча сила з Африки стала запорукою виживання для американських 

колоній, які в 1783 році проголосили незалежність від Британської імперії. 

«Рабство було дуже значним і важливим фактором для американської 

економіки: воно оцінювалося дорожче, ніж всі інші економічні галузі разом 

узяті», - говорить Кассандра Ньюбай Олександр, історик з Норфолкського 

університету. Саме через це вищі верстви суспільства так довго і 

наполегливо чинили опір скасуванню рабовласництва. Видання The 

Washington Post називає рабство "першорідним гріхом" США. 

До 1860 року, незадовго до початку Громадянської війни, майже 4 

мільйони американських рабів оцінювалися у суму близько 3,5 млрд доларів 

- раби були найбільшим фінансовим «активом» американської економіки: 

вони коштували більше, ніж всі інші галузі американського виробництва і 

сфера залізничних перевезень, писав історик Джеймс Макферсон. 

Рабовласницький кодекс Вірджинії прирівнював рабів до об'єктів нерухомого 

майна. Власник мав право вбити раба, якщо той відмовлявся підкоритися 

господарю. Федеральний уряд залишав питання рабовласництва на розсуд 

влади штатів - там могли як легалізувати, так і скасувати цей інститут. 

У південних штатах більшість рабів були зайняті у сільському 

господарстві, а на півночі США раби виконували функції домашніх слуг і 

кваліфікованих робітників. І хоча рабство на Півночі поступово скасували ще 

до Громадянської війни, жителі промислових штатів із задоволенням 

користувалися економічними вигодами рабовласництва. Наприклад, до 

самого лише крихітного штату Род-Айленд у Новій Англії з 1705 по 1805 

роки на 900 кораблях були ввезені понад 100 тисяч африканських рабів. 

Вірджинія стала першою англійською колонією, куди на початку XVII 

століття привезли рабів. Однак «початок кінця» рабовласництва теж було 

покладено в Вірджинії. У травні 1861 року, через місяць після початку 

Громадянської війни, в якій 11 штатів рабовласницького Півдня виступили 

проти промислової Півночі, троє Вірджинських рабів, що належали Армії 

Конфедерації, втекли у Форт-Монро - військову фортецю у порті Хемптон, 

який перебував під контролем федерального уряду. 

Раби попросили армію Федерації надати їм притулок. 

Головнокомандувач генерал Бенджамін Франклін Батлер оголосив рабів-



утікачів «військовою здобиччю» сил Федерації - нелюдський, на перший 

погляд термін, дозволив залишити втікачів у себе і надати їм допомогу. 

Таким чином свободу знайшли тисячі афроамериканців, які встигли втекти з 

Півдня у Форт-Монро за час війни. Саме ця подія заклала грунт для 

наступного скасування рабства. 

На початку 1863 року президент Авраам Лінкольн видав Прокламацію 

про звільнення - указ про скасування рабства в усій країні. Всі «особи, які 

утримуються у якості рабів» у штатах Конфедерації, були оголошені 

вільними людьми. Остаточне скасування рабства сталася з ухваленням 13-ї та 

14-ї поправок до Конституції. 14-а поправка, прийнята у 1866 році, надала 

усім колишнім рабам громадянство США. 

У вересні 2011 року форт у Хемптоні припинив існування у якості 

об'єкта оборони - Пентагон зняв фортецю з балансу з метою економії коштів. 

Через два місяці президент Барак Обама - син вихідця з Кенії і американки 

європейського походження - вніс Форт-Монро до списку національних 

історичних пам'яток. 

 

У середині першого тисячоліття нової ери в господарстві тогочасних 

суспільств відбулися кардинальні зміни, зумовлені появою і розвитком нових 

відносин, які в науковій літературі дістали загальну назву феодалізм, або 

аграрне суспільство 

В історіографії феодальне господарство характеризується такими 

загальними ознаками: 

протиріччя між дрібним селянським виробництвом і великою 

власністю на землю; 

монополія феодалів на землю, що полягала в принципі "немає землі без 

сеньйора"; 

умовний характер земельної власності, пов'язаний з військовою 

службою, наявність васально-сеньйоріальної системи; 

позаекономічний примус, особиста залежність селянина від 

землевласника; 

наявність ренти (натуральна, відбіркова і грошова); 

панування натурального господарства, при якому продукти праці 

використовувалися для задоволення власних потреб виробника, другорядна 

роль обміну. 

Основними господарськими формами були: 

феодальний маєток, 

ремісничий цех 

і торгова гільдія. 



Класичним зразком феодального суспільства в літературі вважається 

французька модель. Але в кожній країні процеси феодалізації, крім 

універсальних ознак, мали свої істотні риси, відмінності. 

У західноєвропейських країнах феодалізм пройшов три етапи розвитку: 

Перший етап (V - X ст.) - період генези (становлення) феодалізму, час 

виникнення феодального землеволодіння і держав феодального типу. 

Другий етап (XI - XV ст.) - період утвердження феодальних відносин, 

розвитку феодальних міст, зародження товарного виробництва, доба 

феодальної роздробленості й формування абсолютистських монархій. 

Третій етап (кінець XV - перша половина XVII ст.) - період розкладу 

феодальних відносин, інтенсивного розвитку товарного виробництва, 

зміцнення економічних зв'язків між регіонами і країнами, виникнення 

мануфактурного виробництва. 

Процес становлення феодального господарства яскраво простежується 

на прикладі Франкського королівства (VI - X ст.). Франки, що являли собою 

племінний союз - об'єднання кількох германських племен, поділялися на дві 

групи: салічних франків, які жили на території нижнього Рейну, та 

ринуарських франків, які жили південніше, на берегах Рейну й Маасу. 

Франкське суспільство початку VI ст. вже не становило єдиного цілого, 

а поділялося на кілька соціальних верств. Переважно його складали вільні 

франкські селяни, які жили сусідськими общинами, зберігали численні 

пережитки родового ладу і користувалися ще досить значними правами. 

Разом з тим вже склався прошарок нової служилої знаті (найближчого 

оточення короля), яка прийшла на зміну старій родовій еліті. 

Поступово нова знать перетворилася на клас великих земельних 

власників, оскільки саме вона отримувала захоплені землі на правах 

приватної власності. Третім прошарком були напіввільні літи та 

вільновідпущені - колишні раби, відпущені на волю. Вони були не 

власниками, а держателями невеликих земельних наділів, і за своїм 

становищем наближалися до кріпаків. 

Найважливіші відомості про суспільний лад франків вміщує судебник 

"Салічна Правда", в якому вміщено судові закони салічних франків. Він 

складався впродовж VI - IX ст. і відображав еволюцію франкського 

суспільства на шляху до остаточного розкладу родового ладу, утвердженню 

приватної власності на землю. 

Вже наприкінці VI ст. орна земля, що була в колективній власності 

сусідської общини - марки, стала предметом повної і вільної відчуженої 

власності - алодом. Власник алоду був зобов'язаний нести військову службу. 

Поряд з цим франки зберегли земельну власність галло-римлян, швидко 



утверджувалася приватна власність на землю франкського короля, 

дружинників, службових осіб і придворних, церкви тощо. 

Виникнення приватної власності на землю завершило трансформацію 

родової общини в сусідську общину - марку, в якій колективна власність на 

угіддя поєднувалася з приватною індивідуальною власністю. 

У VIII - IX ст. сталися істотні зміни у суспільному ладі франків, і 

насамперед у земельних відносинах. Відбувалося швидке нагромадження 

власності великих землевласників і розорення вільного франкського 

селянства. 

Економічне зміцнення аристократії супроводжувалося погіршенням 

становища вільних власників, що вело до посилення залежності від великих 

землевласників, а іноді й до втрати алоду. Вже у VIII - IX ст. набула 

поширення практика так званих прекаріїв (передач на прохання), тобто 

надання великим землевласником безземельному селянинові ділянки землі у 

тимчасове користування. Іноді і дрібні власники під тиском обставин 

віддавали свою землю феодалу, потім брали її в користування, 

перетворюючись таким чином на залежного від феодала держателя. За це 

землевласники охороняли господарство залежного від них селянина. Отже, 

прекарій вів до втрати вільним франкським селянином його власності на 

землю і до зростання земельної власності феодала. Водночас селяни втрачали 

й особисту свободу. 

Серед землевласників почали складатися особливі відносини, пов'язані 

з появою так званих бенефіціїв (буквально - благодіянь), або ленної системи. 

Суть її полягала в тому, що певна особа, отримуючи землю чи обійстя, 

зобов'язувалася пану (сеньйору), від якого вона отримувала бенефіцій, 

зберігати особисту вірність і відданість. 

Головним мотивом пожалування і головним обов'язком того, хто 

отримував землю, було виконання військової повинності. Військова 

повинність набула особливо важливого значення за Карла Великого. Для 

повного досягнення мети пожалування необхідно було долучити до 

бенефіційного зв'язку інший, особистий зв'язок. Ці відносини особистого 

зв'язку називалися комендацією, або васалітетом (уаззиз - слуга), ставили 

сеньйора (того, хто дав) і васала (того, хто отримав бенефіцій) у певні 

стосунки, подібні до родинних. Вони повинні були заповзятливо охороняти 

один одного. 

Цей новий зв'язок часом встановлювався і без пожалування землі, на 

якихось інших умовах, проте головним зобов'язанням в усіх випадках було 

несення військової служби. За прикладом королів почали роздавати бенефіції 

церковні сановники і світські вельможі. Вони роздавали землі, що були 



їхньою власністю, а також ті, якими вони самі користувалися як бенефіціями; 

особи, які отримували ці землі, ставали їхніми васалами. 

З часом бенефіцій перетворився із тимчасового держання землі на 

спадкове володіння - феод, що стало остаточним утвердженням земельної 

власності панівного класу. На місце колишньої вільної селянської общини - 

марки прийшла феодальна община, яка стала знаряддям закріпачення 

селянина. Феодальна община складалася з панської землі, яка називалася 

доменом, і землі, що перебувала у користуванні залежних селян. Феодальне 

залежне селянство поступово перетворилося на кріпосних селян, які 

залежали від феодала особисто, сплачували йому феодальну ренту у вигляді 

різних повинностей-відробітків, натурального чиншу. 

Виконання усіх судових, адміністративних, поліцейських та інших 

функцій передавалося феодалу, який здійснював їх своїм власним апаратом. 

Імунітет, таким чином, став засобом позаекономічного примусу, який 

породжувався характером феодальної земельної власності і сприяв 

посиленню політичної незалежності феодалів від центральної влади, що 

надавало приватній владі імуніста державного характеру, а його помістя 

перетворювало на своєрідну маленьку державу. Така система створювала 

передумови для майбутнього політичного розпаду Каролінгської імперії. 

Процес феодалізації, який здебільшого завершився на час правління 

Карла, різко змінив позицію земельної аристократії щодо центральної влади. 

Поглиблення системи імунітету перетворило великих феодалів на майже 

незалежних володарів, які прагнули політичного суверенітету. Політична 

роздробленість була викликана розвитком феодальної системи, яка відводила 

імператору місце лише голови цілої ієрархії незалежних володарів, що 

прагнули повної суверенності. З IX ст. традиційна римська централізація, що 

нею певний час послугувався Карл Великий, поступається місцем процесу, 

який розподілив владу між монархом і аристократією. 

Майже такий самий шлях розвитку феодальних відносин пройшли 

Англія, частково Німеччина, Норвегія та інші європейські країни. Подібними 

до алоду земельними інститутами були в Англії фолькленд, у Норвегії - 

одаль. Фолькленд не міг бути відчужений на відміну від бокленду (бокленд - 

земля, якою володіли на основі дарчої грамоти), що формально знаходився у 

приватній власності. Фолькленд - наділ, яким володіли згідно з "природним 

правом" і який не був об'єктом купівлі-продажу. Норвезький одаль, будучи 

спадковим володінням протягом усього середньовіччя, не став приватною 

власністю. 

В Англії панівною формою великого землеволодіння був бокленд. 

Формуляр королівської грамоти вказував, що король дарував лицареві або 



монастиреві повну і ніким не обмежену власність. Але насправді король на 

правах бокленду передавав села або цілі округи, що йому належали, з 

вільним населенням, яке було підвладне королю як главі держави, але не як 

власнику. Король дарував владу над людьми, а не землю. 

Між власником прав бокленду і населенням переданої йому землі 

встановлювались особисті відносини залежності. Селяни не втрачали права 

на свої наділи. В результаті королівського дарування складалась ситуація, за 

якої на одну і ту ж ділянку землі поширювалося право бокленду, що 

належало магнату, а за селянином зберігалося право фолькленду. Але ні 

перше, ні друге не були правом приватної власності на землю. 

Важливою подією, що прискорила феодалізацію в Англії, було 

нормандське завоювання 1066 року. Завойовники насильно закріпачили 

вільне населення острова і оформили його законодавче. Покріпачене 

населення ділилося на дві категорії: віланів та котерів. Перші - члени 

сільської общини з наділом З0 акрів землі. Вони мали свої знаряддя праці, 

робочу худобу, користувалися громадськими пасовищами, луками. Вілани 

відробляли 3-4 дні панщини на тиждень у маєтку феодала, платили оброк 

натурою, рідше - грішми. Котери - залежні селяни з незначними 

присадибними наділами або й без землі. І ті й інші змушені були молоти 

зерно у млині феодала, пекти хліб в його пекарні, варити пиво в броварні та 

ін., сплачуючи за всі ці послуги чинні. 

Характерною особливістю англійського села було те, що поряд з 

віланами, катерами там ще зберігалося вільне селянство. Ці землероби також 

виконували певні повинності на користь барона чи абата, але могли будь-

коли покинути манор. 

У Німеччині феодалізація села проходила значно пізніше - у VII - XI ст. 

На відміну від інших європейських держав, Німеччина була економічно 

відсталою країною. До того ж політична роздробленість гальмувала розвиток 

господарства і посилювала закріпачення селянства в той період, коли в інших 

країнах Західної Європи воно в основному було вільним. Іншою причиною 

запізнілого розвитку феодальних відносин було те, що Німеччина не входила 

до складу Римської імперії. 

У більшості європейських країн зміцнення феодальних відносин 

припадає на X - XIII ст., коли феодали встановлюють владу над селянами. 

Ступінь їх залежності від сеньйора у різних країнах була неоднаковою. Так, у 

Франції, де залишилися сліди від галло-римських рабів і колонів, феодальні 

відносини розвивалися активніше, ніж в інших країнах. У країнах Європи 

залишалася велика кількість вільних селян-общинників, які мали значний 

вплив на соціально-економічний розвиток. 



Залежні селяни за своїм складом були далеко не однорідними. У різних 

місцях навіть однієї країни вони виконували різні повинності. Найбільш 

поширеною формою феодальної експлуатації була панщина (відробіткова 

рента). Спочатку селяни відбували на полі феодала зі своїм реманентом і 

робочою худобою. Крім цього, вони виконували цілий ряд інших обов'язків: 

будівництво замків і доріг, транспортування вантажів, утримання військових 

загонів. Натуральний і грошовий оброки в Х - ХІ ст. були порівняно 

невеликими і дуже часто виступали як доповнення до панщини. 

У XIII ст. у Франції, а потім і в інших країнах Європи починається 

процес викупу селян із феодальної залежності. Поштовхом для цього стали 

хрестові походи. Викуп був дуже поширений у тих районах, що примикали 

до великих ремісничих і торгових центрів. Але не всі селяни змогли 

викупити повинності, тому що для цього потрібні були значні суми грошей. 

Селяни часто зверталися до міських лихварів, які забезпечували свої 

позики землею. Так з'явилася іпотека (позика під заставу землі). Хоч певні 

форми феодальних повинностей в деяких країнах зберігалися до середини 

XIX ст., у більшості країн Європи селяни стали особисто вільними в Італії у 

XIII ст., у Франції в XIV ст., в Англії у XV ст. 

 

Першими в Європі на шлях визвольно-революційної боротьби стали 

Нідерланди. Тут незадоволення іспанським пануванням назріло у 60-х роках 

XVI ст. Проти політики короля Філіппа П розгорнула опір нідерландська 

аристократична опозиція на чолі з Вільгельмом Оранським, графом 

Егмонтом і адміралом Горном. Згодом до них приєдналися буржуазія, 

вільнонаймані робітники, селяни, городяни. На початковому етапі боротьби 

антиіспанська опозиція висунула вимогу зменшити кількість католицького 

духовенства, припинити переслідування протестантів (кальвіністів) та 

скликати законодавчий орган. Згодом опозиційний рух переріс в 

іконоборський (1566 р.), повстання морських і лісових гезів (гези - бідняки, 

жебраки) (1572-1574 рр.), Гентське повстання (1576 р.). Ця боротьба 

завершилася підписанням між опозицією і королем Іспанії Утрехтської унії 

1579 р., за якою Нідерланди здобули автономію і створили власний вищий 

законодавчий орган - Генеральні штати. У 1581 р. Генеральні штати 

проголосили Нідерланди суверенною республікою, а в 1648 р. Іспанія за 

Вестфальським конгресом остаточно визнала незалежність Нідерландів. 

Активну участь у революції брали широкі народні маси: буржуазія, селяни, 

міщани, духовенство та інші верстви населення. Але найбільш активною в 



цьому русі була молода буржуазія, яка згодом, захопивши роль лідера в 

економічному і політичному житті країни, визволила нідерландське 

суспільство від феодально-абсолютистського режиму, дала відсіч спробам 

католицької реакції відновити свою владу та духовні інституції у країні та 

провела секуляризацію церковного майна. 

За своїм суспільно-політичним устроєм нове державне утворення 

докорінно відрізнялося від сусідніх країн. Нідерланди, визволившись з-під 

іспанської залежності, установили республіканську форму правління з 

виборним законодавчим органом - Генеральними штатами. У республіці було 

ліквідовано залишки феодалізму, встановлювалися свобода віросповідання, 

національна мова, почала формуватися національна культура, захищалися 

певні права людини. Нідерландська революція XVI ст. мала велике історичне 

значення. Це була перша переможна буржуазна й національно-визвольна 

революція в Європі. Її наслідком стало створення незалежної буржуазної 

держави - Республіки Сполучених провінцій, або Голландії. 

Революційні перетворення в нідерландському суспільстві мали своє ідейно-

теоретичне та ідеологічне обґрунтування та вчення, яке згодом поширилося і 

в інших країнах Європи. Особливо вагомий внесок у становлення нової 

суспільної ідеології, політико-правового життя Нідерландів і Європи в 

цілому та перемогу революції зробили вчені-гуманісти Пітер де ля Курт 

(1618-1685), Туго Гроцій (1585-1645) і особливо Барух Спіноза (1632-1677). 

Пітер де ля Курт написав декілька економічних трактатів, у яких розробив 

принципи вільного розвитку промисловості, торгівлі, ремесла і теоретично 

довів, що стара цехова система організації промислового виробництва, а 

також монопольна система торгівлі віджили, а на зміну мають прийти вільне 

виробництво та ринок. Гуго Гроцій (історик, юрист, дипломат) розробив 

теорію вільних морських просторів, якими б мали право користуватися усі 

країни світу. Він також створив концепцію міжнародного права, в основу 

якого було покладено принцип договірних міждержавних взаємовідносин. Це 

було прогресивне вчення, тому що закладало основи сучасних 

демократичних міждержавних відносин, на яких у подальшому створювалися 

цілі системи нових міждержавних правових відносин. Барух Спіноза у своїх 

працях "Основи філософії Декарта", "Богословсько-політичні трактати" 

торкався проблем формування нових суспільно-правових відносин. Він, 

зокрема, писав, що державна політика має законодавчо закріплювати потреби 

раціональної світської моралі, її свободу й свободу особи. Але особисту 

свободу людини чи навіть держави розглядав не як уседозволеність і 



свавілля, а як упорядковану, розумну, природну необхідність, яка б не 

завдавала шкоди собі та іншим людям. Тому, спираючись на ці принципи, він 

робить висновок, що держава як вищий інститут управління суспільним 

життям має дбати насамперед про захист незалежності власного народу й 

особистої свободи людини. 

Скинувши гніт іспанського абсолютизму, Голландія протягом кінця XVI-

XVII ст. розвивалася досить швидко і досягла великих успіхів у багатьох 

галузях економіки. Ця країна за порівняно невеликий історичний період 

стала зразковою капіталістичною державою. Інтенсивний розвиток 

економіки перетворив територіально маленьку Голландію у велику торгово-

морську країну. її торговий флот у цей час був найбільшим у світі й 

налічував близько 30 тис. морських суден. На середину XVII ст. голландські 

мореплавці обслуговували морським транспортом велику частку товарних 

перевезень багатьох країн світу. 

Революційно-реформаційні процеси, які відбувалися в континентальній 

Європі протягом XVI ст., проникли й в острівну Англію. Наприкінці XV - на 

початку XVI ст. у ній було ліквідовано кріпосне право. Інтенсивне торгове 

мореплавство дало можливість досить швидко нагромадити первісний 

капітал і вже до середини XVI ст. створити досить розвинену мережу 

капіталістичних мануфактур, особливо в суконно-ткацькій, гірничодобувній, 

машинобудівній, кораблебудівній та ряді інших галузей промисловості. 

Розвинута промисловість дала можливість Англії налагодити масове 

виробництво товарної продукції, створити міцну торгову конкуренцію іншим 

країнам Європи. 

Економічному процвітанню Англії, на відміну від монархій Західної 

Європи, активно сприяв англійський абсолютизм, започаткований династією 

Тюдорів. Королі цієї династії нещадно боролися із залишками феодалізму, 

всебічно підтримували капіталістичні форми господарювання, пов'язуючи з 

ними свою економічну політику. З 1534 р. англійська корона (Генріх VIII) 

пориває з Папою Римським, оголошує себе главою церкви, закриває 

католицькі монастирі, а їх землю роздає "новим дворянам". Згодом королева 

Єлизавета І (1558-1603) замість католицької церкви запроваджує в Англії 

(1571 р.) протестантизм у його поміркованій англіканській формі. 

Уже в ході революції в англійському суспільстві склалася четверта (після 

роялістів, пресвітеріан, індепендентів) велика політична партія - левелери 

(зрівнювачі), яка на 1647 р. налічувала понад 20 тис. осіб. Ідеологами цієї 



партії були Р. Обертон, Дж. Лільберн, Дж, Уінстенлі. Політична програма 

левелерів "Народна угода" базувалася на теорії природного права, яка 

проголошувала споконвічну свободу кожної людини й рівність всіх людей. 

Спираючись на ці принципи, левелери сформулювали теорію політичного 

устрою держави, який опирався б на народний суверенітет і суспільний 

договір. У цій політичній системі верховна влада належала не королю, 

дворянам чи буржуазії, а всьому англійському народу. Держава, на думку 

левелерів, мала бути республікою з однопалатним парламентом, у виборах 

якого брало б участь усе вільне населення країни, крім осіб, які отримували 

благодійну допомогу і залежали від подавців. Левелери пропонували 

демократизувати судочинство, цивільне право, відокремити церкву від 

держави, дотримуватися принципу віротерпимості. У галузі економіки вони 

стояли на позиціях надання приватної власності кожному громадянинові 

Англії без станового поділу. 

Ідеї левелерів були надзвичайно прогресивні, на століття випереджали свій 

час і виражали соціально-політичні прагнення широких народних мас. Саме 

під тиском цієї партії парламент у січні 1649 р. прийняв рішення про страту 

короля Карла Стюарта як винуватця в розпалюванні громадянської війни в 

Англії. 

Після повалення абсолютизму парламент Англії приймає конституцію 

республіки. За цим документом вищим законодавчим органом держави 

проголошувався однопалатний парламент, а вищим виконавчим органом 

стала Державна рада. Але з початком роботи цих структур, радикальні 

революційні перетворення поступово почали згортатися. Представники 

буржуазно-дворянської партії індепендентів фактично узурпували в них усі 

провідні посади й усунули звідти представників партії левелерів. Унаслідок 

цього продекларовані демократичні свободи суттєво обмежуються, 

припинилося проведення й економічних реформ. 

На зміцнення англійської буржуазії та держави в цілому спрямовувалася і 

зовнішня політика. З цією метою парламент розробив систему 

протекціоністських законів, які забороняли ввозити в Англію товари 

іноземного виробництва. Ужиті заходи сприяли інтенсивному розвиткові 

свого виробництва. У 1651 р. законодавці схвалюють Навігаційний акт, 

згідно з яким уся морська торгівля мала обслуговуватися виключно 

англійськими кораблями. Ці заходи за короткий період значно зміцнили 

економіку Англії, збагатили місцевого товаровиробника, торгівлю, і водночас 



помітно порушили й загальмували економічний розвиток інших 

західноєвропейських країн. 

Економічні успіхи Англії не тільки вимусили Францію, Іспанію, 

Португалію, Голландію та інші держави визнати Англійську республіку, а й 

стимулювали поступове їх втягування в економічні й політичні перетворення 

на зразок англійських. 

Слід зазначити, що в період революції і по її завершенню в Англії на 

досить високий рівень піднялося вчення про шляхи побудови нового 

суспільства. Вчені, філософи, політики предметно цікавилися проблемами 

походження влади, взаємовідносин держави і суспільства, формами 

державного устрою, власності, правами людини, демократією тощо. Розробка 

цих питань зробила вагомий внесок у розвиток світової політичної думки 

щодо побудови сучасного цивілізованого суспільства. 

Теоретик партії левелерів Джеральд Уїнстенлі (1609-1652) у своїх 

памфлетах "Новий закон справедливості" й "Закон свободи" створив 

самобутнє соціальне вчення про необхідність ліквідації великого 

землеволодіння лордів, передачі землі тим, хто на ній працює, про рівне 

право всіх працюючих на землю й установлення суспільного (колективного) 

землекористування. Державний устрій Англії Уїнстенлі розглядав як 

суспільство вільних працівників, засноване на принципах "закону про 

справедливість" без приватної власності, яка, на його переконання, була 

головною причиною експлуатації людини, поділу людей на класи й 

гноблення однієї частини суспільства іншою. Всі суспільні антагонізми й 

біди, на думку Уїнстенлі, породжувала приватна власність, яку він закликав 

ліквідувати. Велику роль у прогресивному розвитку нового суспільства 

Уїнстенлі відводив досягненням науки й техніки, на основі яких мали 

будуватись як економічні, так і суспільно-правові відносини. 

Томас Гоббс (1588-1679) - видатний філософ і політичний мислитель 

Англійської революції. Питанню перебудови суспільства він присвятив цілу 

низку філософських та політичних праць, таких як "Про тіло", "Про людину" 

та ін. На відміну від Уїнстенлі, він у них захищає абсолютизм, закликає нову 

буржуазію не підтримувати революцію. Свою позицію Гоббс обґрунтував 

теорією природного права і суспільного договору, згідно з якими люди 

спочатку здійснюють суверенітет суспільства, а потім добровільно 

передають владу державі. Тому Гоббс розглядає державу не як творіння 

господнє, а як витвір людей, і обстоює думку, що державний устрій має бути 



виключно абсолютистським, бо тільки монархія здатна контролювати й 

організовувати економічне, політичне та духовне життя суспільства. 

Гоббс висунув також теорію про народний суверенітет, згідно з якою нації 

мають право на створення власної держави з їх певними історичними 

державно-правовими традиціями, особливостями та закономірностями. 

В англійському політико-державному вченні середини XVII ст. 

сформувалися три напрями: монархічний, буржуазно-дворянський та 

робітничо-селянський. Виходячи з інтересів тих чи інших класів, ідеологи 

прагнули теоретично обґрунтувати їх право на життя і керівну роль у 

суспільстві. Згодом ці вчення поширилися на інші континенти, ставши 

визначальними у боротьбі за становлення та формування сучасного 

суспільно-політичного устрою країн світу. 

Принцип взаємовідносин нового короля і нового парламенту було 

зафіксовано в документі "Білль про права" (1689 р.), який складався із 13 

статей і надавав конституційну гарантію законодавчої влади парламенту у 

військовій, фінансовій та судовій сферах. Узаконювалися регулярне 

скликання парламенту, свобода проведення в ньому дискусій, 

підтверджувалося панівне становище у суспільстві протестантської релігії 

тощо. 

Після тривалої боротьби "Білль про права" дещо обмежив владу 

абсолютизму, юридично оформив Англію як королівсько-парламентську 

державу і закріпив основи буржуазної державності, яка розпочала 

формуватися внаслідок революції середини XVII ст. Слід також зазначити, 

що державний переворот 1688 р. здійснили об'єднані сили старої феодально-

дворянської верхівки і нової буржуазії, узаконивши політико-правову 

систему, яка влаштовувала обидва майнові класи: землевласників і 

буржуазію. Щодо третьої політичної сили - трудових верств населення, то ті 

незначні здобутки, які вони дістали в ході революції у сфері економіки та 

політичних свобод, згодом було майже повністю згорнуто й у майбутньому 

ця третя сила неодноразово піднімалася на боротьбу за здобуття своїх прав. 

Торкаючись проблем історичного значення Англійської революції, 

необхідно підкреслити, що як і в Німеччині та Голландії, тут до 

революційного руху на боротьбу зі старим феодально-абсолютистським 

ладом стали широкі народні маси - від селянства до буржуазії й дворян. У її 

ході утворилися різні політичні табори, які вели боротьбу за різні шляхи й 



методи оновлення суспільства. Наслідком цього протиборства стало обрання 

Англією капіталістичного шляху розвитку, а революція за своїм змістом 

стала буржуазною. 

Слід також зазначити, що англійський революційний рух приніс 

прогресивні зміни не тільки для самої Англії, а й для інших країн Європи і 

світу. Падіння англійської монархії та страта короля шокували монархічну 

Європу і викликали бурхливу реакцію у Франції, Голландії, Німеччині, 

Іспанії, Швеції, Данії та інших європейських країнах. Причому ставлення до 

цієї революції було неоднозначне. 

Сили старого феодального світу прагнули зберегти свою систему й 

монархію, повели наступ проти нових прогресивних сил. Демократичні ж 

сили, навпаки, вітали Англійську революцію, для яких вона стала взірцем 

боротьби за інтереси народу й суспільства. 

Утворення національних незалежних держав, зародження капіталістичних 

відносин, реформування суспільно-політичних і церковно-релігійних устроїв, 

колонізація відкритих земель привели до загострення суперечностей між 

європейськими країнами за сфери впливу та політико-економічне лідерство в 

Європі й світі. Ці суперечності переросли в довготривалу Тридцятилітню 

війну 1618-1648 рр. 

Тридцятилітня війна закінчилася Вестфальським мирним договором (1648 

р.). її результатом стали роздробленість Німеччини (утворилося 300 

князівств) і захоплення німецьких земель сусідніми державами. Зокрема, 

Франція приєднала собі Ельзас і Лотарингію, за які в майбутньому 

вибухатимуть кровопролитні війни. У політичному плані Тридцятилітня 

війна прискорила процес формування національних суверенних держав 

(Швейцарський союз, Голландія, Визвольна війна українського народу під 

проводом Б. Хмельницького), ослабила вплив католицької церкви у країнах 

Західної Європи, посилила роль у міжнародному житті Франції, Англії, Росії, 

Австрії, зменшила вплив Речі Посполитої, Оттоманської імперії. 

Таким чином, революції в Нідерландах та Англії привели до падіння 

феодального устрою в цих країнах, заклали основи капіталістичного способу 

виробництва, здійснили певні демократичні перетворення й дали поштовх та 

історичний досвід європейській суспільно-політичній думці в боротьбі за 

ліквідації феодалізму в інших західноєвропейських державах. 



 

ТЕМА 3. Європейська система захисту прав людини 

 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Європейський суд з захисту правах людини. 

2. Суд Ради Європи. 

3. Європейська комісія з прав людини. 

Європейський суд з прав людини,заснований на основі Європейської 

конвенції, складається із суддів,яка відповідає кількості Високих Договірних 

Сторін Європейської конвенції (близько 44 судді). Судді обираються 

Парламентською асамблеєю Ради Європи сроком на 6 років. Очолює 

Європейський суд Голова,який обирається сроком на 3 роки на пленарних 

засіданнях. Заявники мають дотримуватися певних умов звернення дао 

Європейського суду за прав людини: — звернутися до Європейського суду з 

прав людини можна з приводу лише тих питань,за які несе відповідальність 

орган влади. — Європейський суд може приймати скарги лише проти 

держави,які є учасницями Європейської конвенції,і не може розглядати 

скарги щодо подій,які відбулися до певної дати,яка змінюється залежно від 

того,якої держави це стосується. — Перед зверненням до Європейського 

суду з прав людини мають бути вичерпані всі засоби судового захисту 

відповідної держави,які могли задовольнити скаргу. Вимоги щодо самої 

петиції такі: — заявник має розкрити порушення конкретного права з боку 

держави-відповідача; — петиція не може бути анонімною, однак заявник має 

право вимагати від Суду не розголошувати його власне ім’я; — порушене 

право має бути зазначеним в Європейській конвенції. Процедура розгляду 

петицій у Європейському суді з прав людини надзвичайно складна і включає 

у себе декілька етапів . Спочатку петиція надходить до Секретаріату Суду, де 

реєструється і направляється у відповідний комітет (комісію), а в разі 

недотримання вимог — повертається до заявника без жодних наслідків для 

останнього. Комісія, до складу якої входять три судді, може визнати 

неприйнятною або вилучити з реєстру справ заяву, якщо ухвала щодо цієї 

справи винесена без додаткового вивчення. Тоді така ухвала є остаточною. 

Другий рівень організаційної структури Суду становлять Палати. Спочатку 

Палата докладає зусиль до дружнього врегулювання справи, що означає 

виплату державою-порушницею певної суми як компенсації, після чого 

заявник забирає свою петицію. Якщо досягти дружнього врегулювання не 



вдалося, справа розглядається в Суді шляхом відкритих слухань. Дана 

процедура є безоплатною, а вразі відсутності адвоката у заявника, Рада 

Європи бере на себе витрати на адвоката. Велика палата становить третій 

рівень, на якому здійснюється робота Суду. Тут приймається остаточне 

рішення, яке не підлягає оскарженню. Нагляд за виконанням рішень 

Європейського Суду з прав людини здійснює механізм забезпечення 

виконання рішень — Комітет Міністрів Ради Європи. 130 Виконання 

рішення Європейського суду включає в себе : — сплату визначеної суми 

грошової компенсації: 1) за остаточним рішенням Європейського суду з прав 

людини чи 2) за процедурою дружнього врегулювання; — вжиття 

додаткових заходів індивідуального характеру для відновлення порушених 

прав особи, на користь якої ухвалено рішення Європейського суду, через 

поновлення попереднього юридичного стану, який мала особа до порушення 

Європейської конвенції шляхом 1) перегляду справи національним судом чи 

2) повторним розглядом справи адміністративним органом; — вжиття 

заходів, що передбачає рішення Європейського суду про дружнє 

врегулювання; — вжиття заходів загального характеру, тобто заходів, які 

спрямовані на ліквідацію зазначеної в рішенні Європейського суду системної 

проблеми та її причин. Це здійснюється шляхом внесення змін до чинного 

законодавства, адміністративної практики, забезпеченням юридичної 

експертизи законопроектів та кваліфікаційної підготовки щодо вивчення 

Європейської конвенції прокурорів, адвокатів, юристів, правозахисників, 

працівників правоохоронних органів, інших категорій працівників, 

професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням. 

 

Рада  Європи  –  найбільш  стара  міжурядова  організація  в Європі, яка 

була створена 5 травня 1949 р., до сфери діяльності якої, зокрема,  входить  

захист  та  збереження  прав  та  основних  свобод людини. Відповідно до 

пунктів «а» та «б» ст. 1 Статуту Ради Європи, «метою Ради Європи є 

досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в 

життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним  надбанням,  а  також  

сприяння  їхньому  економічному  та соціальному  прогресу.  Ця  мета  

досягається  за  допомогою  органів  

Ради шляхом обговорення питань, що становлять спільний інтерес, 

шляхом  укладання  угод  та  здійснення  спільних  заходів  в  економічній,  

соціальній,  культурній,  науковій,  правовій  та  адміністративній галузях, а 

також у галузі захисту та збереження і подальшого здійснення прав людини і 

основних свобод».  



Основними  органами  РЄ,  відповідно  до  ст.  10  Статуту  Ради 

Європи є Комітет Міністрів, Консультативна асамблея. Роботу цих двох  

органів  забезпечує  Секретаріат  Ради  Європи.  Однак  важливо зазначити, 

що з 1994 року замість назви «Консультативна асамблея» використовується  

назва  «Парламентська  асамблея  Ради  Європи» (ПАРЄ).  

Членами  Ради  Європи на  даний  момент  є  47  держав,  в  тому числі 

Україна. РЄ в тісній співпраці з ЄС та ОБСЄ формує європейську  систему  

захисту  прав  людини,  в  якій  особливе  місце  займає Європейська 

конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950  р.,  що,  

безперечно,  є  основним  документом  прийнятим  РЄ  у сфері  захисту  прав  

людини.  ЄКПЛ  відіграє  значну  роль  в  процесі гармонізації  стандартів  у  

галузі  захисту  прав  і  свобод  людини  в Європі. Права, закріплені в ЄКПЛ, 

в країнах Європи мають обов’язкову  силу.  Ці  права  визначають  мінімальні  

обов’язкові  стандарти, що відповідають вимогам сучасного європейського 

законодавства. Цю Конвенцію інколи навіть називають «статутним» 

договором РЄ, оскільки  незважаючи  на  відсутність  відповідної  вимоги  в  

Статуті РЄ, починаючи з 1989 р ПАРЄ за підтримки КМ РЄ наполягає на 

ратифікації Конвенції  будь-яким  кандидатом  в  члени  РЄ.  Україна 

ратифікувала ЄКПЛ 17 липня 1997 року і Конвенція вступила в силу 11  

вересня  1997 року. Зв’язок  між  членством  у  РЄ  та  участю  у ЄКПЛ 

закріплено і у тексті Конвенції. Так, відповідно до ч. 3 ст. 58 ЄКПЛ,  «будь-

яка  Висока  Договірна  Сторона,  яка  перестає  бути членом Ради Європи, 

перестає бути і стороною цієї Конвенції на тих самих  умовах»32.  Цю  

практику  підтверджує  й  прецедент,  коли  в 1969 р.  Греція  заявила  про  

вихід  зі  складу  РЄ.  Тоді  міністр  закордонних справ Греції направив 

Генеральному секретарю РЄ документи щодо денонсації Грецією Статуту РЄ 

та ЕКПЛ33. Права  людини,  що  потребують  захисту  містяться  у  Розділі  І  

ЄКПЛ та у Протоколах до неї. Права і свободи людини, закріплені в Розділі  I  

ЄКПЛ  та  протоколах  до  неї,  охоплюють  найважливіші цивільні,  

політичні  та  економічні  права,  в  тому  числі:  право  на життя,  право  на  

свободу  та  особисту  недоторканність,  свободу думки,  свободу  совісті  та  

віросповідання,  свободу  вираження поглядів, право на мирні зібрання, 

право на  об’єднання і асоціації, право  на  повагу  до  приватного  і  

сімейного  життя,  право  на справедливий судовий розгляд, право на повагу 

власності, заборона дискримінації, катувань, рабства, примусової праці, 

недопустимість покарання без закону та інші права. Важливо зазначити, що 

ЄКПЛ та Протоколи до неї не містять норм, що захищали б соціальні права 

людини (право на працю, на відпочинок,  на  соціальне  забезпечення  тощо),  

забезпечення  яких  є предметом регулювання інших договорів Ради Європи, 



перш за все, Європейської  соціальної  хартії  1961  року  і  Переглянутої  

Європейської соціальної хартії 1996 року. Діяльність РЄ по захисту прав 

людини можна поділити на такі основні блоки:  

1.  Забезпечення прав людини, що здійснює Європейський суд з  прав  

людини  і  Європейський  комітет  з  питань  запобігання катуванням.  

2.  Просування  прав  людини,  що  здійснюється  перш  за  все Комісаром з 

прав людини Ради Європи.  

3.  Забезпечення  рівності,  різноманітності  та  прав  вразливих груп.  Перш  

за  все  мова  йде  про  захист  прав  національних  та сексуальних  меншин,  

інвалідів,  дітей,  жінок,  біженців  та  інших категорій населення.  

4.  Забезпечення соціальних прав людини.  

Основним  механізмом  реалізації  контролю  РЄ  над  захистом прав  людини  

у  державах-членах  РЄ  є Європейський  суд  з  прав людини ЄСПЛ). Згідно  

з  початковою  редакцією  ЄКПЛ,  ЄСПЛ  був  лише частиною триланкового 

механізму, що включав також Європейську комісію з прав людини і КМ РЄ. 

Спочатку заявники повинні були звертатися зі скаргами в нині вже 

неіснуючу Європейську комісію з прав  людини,  яка  виступала  своєрідною  

попередньої  інстанцією, оцінюючи  скарги  на  предмет  дотримання  умов  

прийнятності, вивчаючи  фактичні  обставини  справи,  пропонуючи  

сторонам примирні процедури і лише після цього передаючи справу в ЄСПЛ,  

який був створений в 1959 році.  

На  момент  утворення  ЄСПЛ  ратифікація  ЄКПЛ  державою-членом 

Ради Європи не тягнула за собою автоматичного визнання цією державою 

юрисдикції ЄСПЛ. Держава повинна була зробити з цього приводу особливу 

заяву. Окрему згоду держави також потрібно було надати на визнання за 

громадянами та їх об’єднаннями права на звернення до ЄСПЛ з 

індивідуальною скаргою проти власної держави35. Однак у 1994 році РЄ 

було прийнято Протокол №11 до ЄКПЛ (вступив  у  силу  у  1998  році),  

яким  попередня  триланкова  система була змінена на єдиний орган – 

Європейський суд з прав людини. Як результат  такої  реформи  все  

міждержавні  та  індивідуальні  скарги тепер направляються відразу до 

ЄСПЛ, який реєструє їх і розглядає їх як на предмет прийнятності, так і по 

суті справи. Протокол № 11 до ЄКПЛ, безумовно, підвищив ефективність 

роботи контрольного механізму Конвенції: якщо до реформи Європейська 

Комісія з прав людини та ЄСПЛ винесли 38 389 рішень по прийнятності та 

по суті справи за всі 44 роки своєї діяльності, то новий ЄСПЛ – 61 633 

рішення по прийнятності та по суті справи лише за перші 5 років своєї 

роботи. Однак проблема перевантаженості Європейського Суду з прав  

людини  все  одно  залишається  актуальною.  Частково  це  було пов’язано зі 



значним розширенням складу Ради Європи та стрімко зростаючою  кількістю  

справ.  Певним  чином  проблему  намагалися вирішити  прийняттям  

Протоколу  №14  відкритого  для  підписання 13 травня 2004 р. Однак в 

цілому проблема великої завантаженості та повільного розгляду справ у 

ЄСПЛ залишається актуальною.  

До складу ЄСПЛ входять 47 суддів – по одному від кожного держави. 

Судді  обираються ПАРЄ більшістю голосів за списком з трьох кандидатів, 

терміном на дев’ять років без права переобрання. Кожна держава-учасниця 

Конвенції самостійно визначає кандидатів в судді ЄСПЛ з урахуванням 

вимог, закріплених в ЄКПЛ. До таких критеріїв можна віднести вимоги/, 

закріплені у ч. 1 ст. 32 ЄКПЛ, де зазначено,  що  судді  повинні  мати  високі  

моральні  якості,  а  також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на 

високу суддівську посаду, чи бути юристами з визнаним рівнем 

компетентності. Також існує  віковий  критерій,  який  закріплено  у  ч.  2  ст.  

23  ЄКПЛ,  де зазначено,  що  строк  повноважень  суддів  спливає,  коли  

вони  досягають  70-річного  віку.  Кандидат  в  судді  ЄСПЛ  не  обов’язково 

повинен бути громадянином держави, що висуває його цю посаду. 

Наприклад, суддею від Сан-Марино був обраний громадянин Італії, а від 

Ліхтенштейну було обрано суддю-громадянина Швейцарії Компетенція  

ЄСПЛ  обумовлена,  перш  за  все,  метою  його діяльності, яка закріплена в 

ст. 19 ЄКПЛ: забезпечення дотримання зобов’язань, прийнятих на себе 

державами по ЄКПЛ та протоколами до  неї.  Для  досягнення  поставленої  

мети  ЄСПЛ  наділений  такою компетенцією:  

–  розглядати  скарг  на  порушення  прав  і  свобод  людини, гарантованих 

відповідно до ЄКПЛ та протоколами до неї;   

–  тлумачити і застосувати положення ЄКПЛ та протоколів до неї;   

–  готувати консультативні висновки за запитом КМ РЄ.  

До компетенції ЄСПЛ входить розгляд  двох категорій скарг: міждержавних 

справ (ст. 33 ЄКПЛ) та індивідуальних скарг (ст. 34 ЄКПЛ). Переважна 

більшість звернень, що надходять до ЄСПЛ, це індивідуальні  скарги,  що  

направляються  приватними  особами  або групами приватних осіб. 

 

Європейський Союз існує на основі Договору про Європейський Союз 

(ЄС), підписаного 7 лютого 1992 р. і чинному з 1 листопада 1993 р. 

Основною метою ЄС є підтримка миру, цінностей та добробуту своїх 

народів. Відповідно до Лісабонського договору, Союз засновано на цінностях 

поваги до Зовнішня політика та національна безпека 2 Теорія та практика 

державного управління 1(56)/2017 людської гідності, свободи, демократії, 

рівності, верховенства права та поваги до прав людини. На сьогодні 



Європейський Союз є спільнотою з населенням більше 508 мільйонів людей. 

Європейський Союз є повноправним членом Світової організації торгівлі, 

має представництва в ООН, “Великій Сімці”, “Великій двадцятці” та постійні 

дипломатичні місії по всьому світу. 

Основними завданнями Європейського Союзу є забезпечення вільного 

пересування людей, капіталу, товарів та послуг. Європейський Союз діє 

через спільно узгоджені рішення держав-членів та систему наднаціональних 

інституцій. Інституціями ЄС є: Європейський парламент, Європейська Рада, 

Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, Суд Європейського Союзу, 

Європейський суд аудиторів та Європейський центральний банк. 

Європейська Комісія є виконавчим органом Європейського Союзу. 

Вона приймає рішення про політику та реалізовує стратегії розвитку ЄС. 

Основною компетенцією Європейської Комісії є розроблення проектів 

законів та представлення їх Європейському парламенту, підготовка програм 

фінансування і щорічного бюджету. Європейська Комісія підзвітна 

Європейському парламенту, який може затвердити або розпустити всю 

Комісію. Комісія також повинна регулярно подавати доповіді до парламенту, 

включаючи щорічний зведений звіт і звіт про виконання бюджету. 

Основними пріоритетними завданнями Європейської Комісії є: 

– стимулювання інвестицій для створення робочих місць; – 

використання повною мірою можливостей для адміністрування, що 

надаються Інтернетом; 

– упровадження заходів щодо безпечної, доступної та стійкої енергії; 

– розвиток економічного і валютного союзу; 

– підтримка стабільності єдиної валюти, державних фінансів та 

соціальної справедливості; 

– покращання вільної торгівлі ЄС і США; 

– забезпечення дотримання верховенства закону і встановлення зв’язків 

між європейськими судовими системами; 

– посилення впливу ЄС на міжнародній арені. 

Діяльність Комісії проводиться групою з 28 комісарів, по одному від 

кожної країни ЄС. Ця команда має офіційну назву “Коледж”. Очолює 

“Коледж”. 

Голова Комісії абсолютною більшістю голосів членів Європейського 

парламенту кожні п’ять років за поданням Європейської ради, що 

складається з глав держав і урядів ЄС. 

Голова Комісії встановлює віце-президентів і затверджує список 

комісарів на основі пропозицій, що надійшли від країн ЄС. Цей список 

повинен бути схвалений всіма главами держав і урядів ЄС на основні зустрічі 



в Європейській Раді. Комісари є членами проектних груп на чолі з віце-

президентами. Кожна група комісарів відповідає за певну сферу політики. 

Реалізовують функції Європейської Комісії департаменти та служби, що 

відповідають за розроблення політики в конкретних царинах. Кожна служба 

знаходиться у веденні комісарів. 

Основними компетенціями Європейської Комісії є: 

– зайнятість, зростання та інвестиції – діяльність щодо стимулювання 

інвестицій для створення робочих місць. Розробляється інвестиційний план, 

що включає в себе заходи з мобілізації різних джерел фінансування на суму 

до 315 мільярдів євро протягом наступних трьох років (2015–2017). 

Реалізація економічних правил ЄС є частиною річного циклу – Європейським 

семестром. Розробляється план заходів із допомоги європейським 

представникам бізнесу зробити перехід до більш сильної і циркулярної 

економіки, де ресурси використовуються на більш стійкій основі. Цей план 

заходів включає: надання кредитів або гарантій зі збільшеною ємністю 

ризику; направлення коштів ЄС до сфер зайнятості, зростання й 

конкурентоспроможності; заохочення країн ЄС до стимулювання зростання 

та інвестицій у стабільність і зростання ЄС; зменшення бюрократичної 

тяганини з метою сприяння розвитку підприємництва та створення нових 

робочих місць; – цифровий єдиний ринок – використання можливостей 

Іінтернет. Ця діяльність включає такі напрями: проведення переговорів щодо 

загальних європейських правил захисту даних; реформування правил 

електрозв'язку; змінення, спрощення й уточнення правил, що регулюють 

авторські права в цілях обліку нових технологій; спрощення правил захисту 

споживачів для інтернет-магазинів; сприяння створенню бізнесу з метою 

сприяння інноваційній діяльності; підвищення якості навчання і навичок у 

сфері цифрової технології; дозвіл на доступ до тих же послуг та інтернет-

контенту в усіх країнах ЄС; – енергія ЄС і клімат – зробити енергію 

безпечною, доступною та стійкою. Основною метою цієї діяльності є 

утвердження ЄС як світового лідера в галузі поновлюваних джерел енергії та 

боротьба з глобальним потеплінням. Вона заснована на політиці 

диверсифікації джерел енергії, щоб Європа могла швидко звернутися до 

інших джерел постачання, якщо політичні або фінансові витрати на імпорт зі 

Сходу стануть занадто високими. Основними напрямами цієї роботи є: 

допомога країнам ЄС стати менш залежними від імпорту енергоносіїв; 

скорочення споживання енергії в Європі, принаймні на 27 % до 2030 р.; 

скорочення викидів парникових газів принаймні на 40 % до 2030 р.; 

– внутрішній ринок – більш ретельний і справедливий. Основними 

завданнями з реалізації цієї компетенції є: стимулювання інвестиції в нові 



технології, поліпшення бізнес-середовища, полегшення доступу до ринків і 

джерел фінансування, особливо для малих і середніх підприємств; створення 

союзу ринків капіталу з метою полегшення доступу до фінансування для 

малих і середніх підприємств і посилення привабливості Європи для 

інвестицій; заохочення європейців йти на роботу в інших країнах ЄС для 

заповнення вакансій і для задоволення конкретних потреб у навичках; 

запобігання соціальному демпінгу; посилення адміністративного 

співробітництва між національними податковими адміністраціями; 

прийняття на рівні ЄС єдиного консолідованого податку на прибуток та 

податку на фінансові операції; 

– економічний і валютний союз – економічне співтовариство, у якому 

кожна країна має свої структурні переваги, що дозволяють їй процвітати в 

Зовнішня політика та національна безпека межах валютного союзу. Комісія 

пропонує систему національної конкурентоспроможності, допомагає 

проводити реформи на національному та європейському рівні. Основнуа 

діяльність сконцентровано на забезпеченні цілісності євро через валютний 

союз, обмежуючи ризики для фінансової стабільності та зміцнення ризику 

обміну з приватним сектором. Створення банківського союзу має важливе 

значення для досягнення цих цілей; – розвиток вільної торгівлі між ЄС і 

США – збільшення впливу ЄС у світі, залучаючи більше інвестицій у 

встановлення високих стандартів для світової торгівлі та просування 

цінностей. Основними напрямами реалізації цієї компетенції є допомога 

європейським компаніям конкурувати за кордоном; розширення 

торговельних правил у галузі енергетики, конкуренції і сталого розвитку; 

– забезпечення справедливості й основних прав людини –дотримання 

верховенства закону і встановлення зв'язків між європейськими судовими 

системами. Упровадження політики, за якою громадяни і компанії ЄС 

можуть легше захищати свої права за межами своєї країни шляхом 

поліпшення взаємного визнання судових рішень на всій території ЄС. 

Основними завданнями є: боротьба з організованою злочинністю, такими її 

проявами, як торгівля людьми, контрабанда і кібер-злочинність, а також 

боротьба з корупцією; забезпечення належного захисту персональних даних 

європейців; реалізація європейського законодавства з боротьби з 

дискримінацією; – міграція – реалізація заходів, які необхідно прийняти для 

запобігання людським трагедіям і забезпечення порядку в надзвичайних 

ситуаціях. 

Основними напрямами реалізації цієї компетенції є: допомога 

біженцям, забезпечення їх житлом; управління кордонами; боротьба проти 



незаконного ввезення мігрантів та торгівлі людьми; міжнародний захист осіб, 

переміщених всередині країни; контроль міграційних процесів робочої сили. 

Для виконання вищезазначених компетенцій в Європейській Комісії 

створено організаційну структуру, що представлена департаментами: 

– з питань клімату; 

– з питань економічних та фінансових питань; 

– з питань морських справ і рибальства; 

– з питань сільського господарства і розвитку сільських районів; 

– з питань бюджету; 

– з питань комерції; 

– з питань конкуренції; 

– з питань міжнародного співробітництва та розвитку; 

– з питань освіти, молоді, спорту і культури; 

– з питань зайнятості та соціальних питань; 

– з питань енергії та навколишнього середовища; 

– Євростат – Європейська статистика; 

– з питань оподаткування та митного союзу; 

– з питань оброблення даних; 

– з питань правосуддя та у справах споживачів; 

– з питань розвитку внутрішнього ринку, промисловості та 

підприємництва; 

– з питань внутрішніх справ і міграції; 

– з питань мобільності і транспорту; 

– з питань Європейської політики сусідства та розширення; 

– регіональної та міської політики; 

– з питань Європейського цивільного захисту і надання гуманітарної 

допомоги; 

– з питань досліджень та інновацій; 

– з питань мереж зв'язку і технологій; 

– з питань людських ресурсів; 

– з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування; 

– з питань фінансової стійкості, фінансових послуг і ринків капіталу 

профспілок. 

Європейська Комісія – це установа, що налічує близько 32 966 

державних службовців та інших співробітників. На нашу думку, ця кількість 

співробітників Європейської Комісії не є великою, адже вона споріднена 

кількостіспівробітників мерії середнього європейського міста. 

Перед державними службовцями Європейської Комісії постають 

завдання та обов’язки, споріднені до службовців уряду і міністерств, адже це 



виконавчий орган влади. Основними напрямами роботи державних 

службовців Європейської Комісії є: 

– розроблення нових законів і правил, що подаються на розгляд Ради та 

парламенту, які буде обговорено та прийнято; 

– щоденне управління всією політикою та діяльністю ЄС (наприклад, 

сільське господарство і продовольча безпека, захист споживачів, 

недобросовісна конкуренція); 

– забезпечення у співпраці з Судом правильного і справедливого 

застосування законодавства усіма державами-членами, прийнятого Радою та 

Європейським парламентом; 

– представлення ЄС на міжнародній арені, наприклад шляхом 

укладення угод між ЄС та іншими країнами. 

Європейські чиновники надають адміністративні послуги в 

структурних підрозділах Європейської Комісії – департаментах. Кожен 

департамент Європейської Комісії відповідає за певну сферу політики: 

сільське господарство, конкуренцію, економічні та фінансові справи та ін., і є 

під прямою відповідальністю Комісара Європейської Комісії. Посадові 

особи, які працюють у різних галузях, є відповідальними за фактичну 

реалізацію політичних рішень. 

Європейська Комісія бере участь у всіх заходах Європейського Союзу. 

Коли Європейське співтовариство було засновано в 1950-х рр., державичлени 

були особливо зацікавлені у співпраці в торговельно-економічній сфері. 

Сьогодні Союз охоплює багато інших царин, що безпосередньо впливають на 

повсякденне життя, наприклад: права громадян, захист свободи, безпека та 

справедливість, створення робочих місць, регіональний розвиток, охорона 

навколишнього середовища та глобалізація. 

 

ТЕМА 4. Регіональні практики політики країн Північної Америки на 

сучасному етапі в сфері захисту прав людини. 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Практики захисту прав людини у Канаді. 

2. Ситуація із правами людини у Нікарагуа. 

З моменту підписання Загальної декларації з прав людини в 1948 році, 

канадський уряд намагався створити універсальні права людини як частину 

канадського закону. В даний момент існує чотири ключові закони з прав 



людини: Канадська хартія права та свободи, Акт про права людини Канади, 

Комісія з прав людини Канади та провінційні закони і комісії з прав людини. 

Канадська хартія прав і свобод 

Канадська хартія прав і свобод захищає права людини в Канаді. 

Оскільки вона є частиною Конституції Канади, федеральний уряд не може 

так легко внести в нього зміни. Вона також може мати пріоритет над іншими 

законами провінцій або створення територій. 

Хартія закріплює такі права та свободи: 

Основні свободи: свобода совісті, свобода віросповідання, свобода 

думки, свобода переконань, свобода слова і свобода преси, свобода мирних 

зібрань і свобода об'єднань. 

Демократичні права: право на участь у політичній діяльності та право 

на демократію; право голосу та право бути обраним на виборах. Свобода 

пересування й місце проживання право виїжджати з Канади та повертатись й 

оселятись у будь-якій провінції чи мати місцепроживання за межами Канади. 

Судові гарантії, право осіб у їхніх відносинах із системою правосуддя й 

силами охорони порядку на життя, свободу й безпеку особистості; 

захист від необґрунтованих обшуків і накладення арешту на майно; 

захист від довільного позбавлення свободи; 

права у разі арешту чи затримання, зокрема звертатись по допомогу до 

адвоката й бути інформованим про таке право; 

права в кримінально-правовій галузі, в тому числі презумпцію 

невинуватості; 

захист від жорстокого та незвичайного поводження чи покарання; 

те, що жодні свідчення, які надає особа, не будуть використані для 

звинувачення в іншому судовому процесі; допомогу перекладача під час 

судового процесу. 

Право на рівність 

право на рівний захист законом, незалежно від будь-яких відмінностей. 

Мовні права: право на використання або англійську, або французьку 

мови у відносинах з канадським федеральним урядом і певними 

провінційними урядами; 

англійська та французька є офіційними мовами Канади та Нью-

Брансвіку; англійська та французька мови мають однаковий статус і рівні 

права; право вживати англійську чи французьку мову в діяльності 

Парламенту Канади та Законодавчих зборів Нью-Брансвіку. Закони, архівні 

матеріали, звіти й протоколи засідань Парламенту та Законодавчих зборів 

Нью-Брансвіку друкуються англійською та французькою мовами; англійська 

чи французька мови можуть вживатись у всіх справах, що подаються на 



розгляд до судів, започаткованих Парламентом, і судів Нью-Брансвіку; право 

вживати англійську чи французьку мову для передавання повідомлень за 

місцем знаходження чи до центральних органів урядів Канади і Нью-

Брансвіку, а також отримувати повідомлення від тих органів; збереження 

прав щодо англійської чи французької мов, що існують на підставі будь-

якого іншого положення Конституції Канади; те, що в Хартії згадуються 

права лише англійської чи французької мов, не скасовує жодні права щодо 

іншої мови (наприклад, права на використання корінних мов зберігаються, 

навіть притому, що вони не згадуються в Хартії окремо); право на навчання 

мовою меншості (громадяни Канади з англомовної чи франкомовної 

меншості мають право здобуття освіти своєю мовою). 

Зазначені права можуть обмежуватись лише нормами права в межах, 

що вважаються розумними, й від них можливі відступи. Умова про межі, що 

вважаються розумними, дозволяє урядам виправдовувати певні порушення 

прав з Хартії. Кожна справа, в якій судовий орган виявляє порушення Хартії, 

робить, таким чином, неминучим аналіз статті 1 для визначення, чи може 

право бути збережене. Порушення зберігаються, якщо завданням урядової 

діяльності є досягнення мети, визнаної невідкладною чи важливою в межах 

вільного й демократичного суспільства, якщо виправдання порушення може 

бути доведеним. Так, стаття 1 використовувалась для збереження законів, що 

забороняють певну поведінку, в тому числі повні ненависті промови й 

непристойності, що насправді гарантуються Хартією як такі, що мають 

стосунок до свободи висловлення думки. Стаття 1 також підтверджує, що 

гарантуються всі права, що зазначені в Хартії. 

Положення про відступ дозволяє урядам тимчасово виходити за межі 

прав і свобод, що містяться у статті 2 і статтях 7—15, на максимальний 

термін у п'ять років; у разі перевищення цього терміну використання 

положення має бути відновлено, інакше закон, до якого його включено, 

втрачає чинність. Федеральний уряд ніколи не застосовував це положення, і 

вважається, що його використання може мати серйозні політичні наслідки. В 

минулому положення про відступ систематично використовувалось урядом 

Квебеку (висловлювався проти запровадження Хартії, втім прийняв її). 

Провінції Саскачеван та Альберта також удавались до застосування 

положення про відступ, відповідно, для припинення страйку та для захисту 

традиційного (гетеросексуального) визначення шлюбу. Територія Юкон 

також ухвалила закон, що посилається на положення про відступ, але він так 

і не набрав чинності. 



Хартія також передбачає, що максимальна тривалість повноважень 

законодавчих зборів становить п'ять років. Законодавчі збори засідають, 

щонайменше, один раз на кожні дванадцять місяців. 

Окрім того Хартія стверджує: 

Хартія не зазіхає на первинні права чи свободи корінних народів. Права 

корінних жителів, включаючи права, що витікають з договорів, додатково 

захищені статтею 35 Конституційного акту 1982 року; 

Хартія не заперечує інші права та свободи, що існують у Канаді; 

Хартія має тлумачитись таким чином, що корелює з цілями збереження 

та примноження мультикультурної спадщини; 

перелічені в Хартії права та свободи рівною мірою гарантуються 

особам обох статей; не принижуються права та привілеї стосовно 

конфесійних шкіл; Хартія рівною мірою стосується територій; 

Хартія не поширюється на законодавчі повноваження будь-якого 

органу. Канадський законодавчий акт з прав людини 

Закон про права людини Канади забороняє дискримінацію за ознакою 

раси людини, національного або етнічного походження, кольору шкіри, 

релігії, віку, статі, сексуальної орієнтації, сімейного стану, інвалідності або 

засуджених в минулому. 

Якщо вас дискримінують з будь-яких підстав від федерально-

регульованого роботодавця, профспілки або постачальника послуг, ви 

можете отримати допомогу від Комісії з прав людини Канади. 

Канадська комісія з прав людини (CHRC) 

Канадська комісія з прав людини розслідує скарги про дискримінацію 

щодо федерально-регульованих організацій. Якщо Канадська комісія з прав 

людини вважає, що для розслідування необхідно більше часу і компромісу 

між сторонами не знайдено, він передає справу до Канадського Суду з прав 

людини для офіційного слухання. Комісія з прав людини в Онтаріо 

Комісія з прав людини Онтаріо (OHRC) – є частиною системи Онтаріо 

з прав людини, також Трибунал з прав людини Онтаріо (HRTO) і Центр з 

прав людини правового забезпечення (HRLSC). Ця комісія грає важливу роль 

для перешкоджання дискримінації і заохочення до захисту прав людини в 

Онтаріо. Також OHRC виконує і інші ролі: 

Удосконалює державну політику з прав людини 

Активно сприяє розвитку культури прав людини в провінції 

Проводить громадські запити 

Втручається в справи Трибуналу Онтаріо з прав людини (HRTO) 

Крім того, OHRC має право контролювати і повідомляти про все, що 

пов’язано зі станом прав людини в провінції Онтаріо. 



 

Нікарагуа: криза в області прав людини вимагає дій і притягнення до 

відповідальності - йдеться в доповіді ООН 

ЖЕНЕВА (29 серпня 2018 г.) - У доповідіУправління ООН з прав 

людини, опублікованому в середу, йдеться, що необхідні термінові дії для 

боротьби з кризою в області прав людини в Нікарагуа, де рівень 

кримінального переслідування настільки високий, що багато хто з тих , хто 

взяли участь в протестах, що спалахнули в квітні, захищали права 

протестуючих або просто висловлювали свою незгоду, змушені ховатися, 

покинути Нікарагуа або намагаються це зробити. 

"У Нікарагуа тривають репресії і каральні заходи по відношенню до 

демонстрантів, в той час як світ не звертає на це уваги. Насильство і 

безкарність, що спостерігаються в останні чотири місяці, зробили очевидною 

нестійкість установ і верховенства права в країні і породили атмосферу 

страху і недовіри", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд 

Раад аль Хусейн. 

"Я закликаю Рада з прав людини і більш широке міжнародне 

співтовариство вжити конкретних заходів для того, щоб поточна криза не 

переросла в більш глибокий громадський і політичний безлад. Будь-які такі 

заходи повинні бути спрямовані на забезпечення повної підзвітності за 

порушення і зловживання в області прав людини, повинні давати 

постраждалим ефективний доступ до правосуддя і адекватним засобів 

правового захисту, включаючи відшкодування збитків та право на 

встановлення істини ", - заявив Верховний комісар. 

Доповідь охоплює період з 18 квітня, коли почалися протести проти 

запланованої реформи соціального страхування, по 18 серпня. Зловживання і 

порушення міжнародного права в галузі прав людини, задокументовані в 

доповіді, включають невідповідне застосування сили поліцією, яке в деяких 

випадках приводило до позасудових страт; насильницькі зникнення; 

поширені довільні затримання; тортури і неналежне поводження; і 

порушення права на свободу думок, їх вільне вираження і на свободу мирних 

зібрань. 

У доповіді наголошується, що на першому етапі кризи спостерігалися у 

відповідь каральні заходи відносно протестуючих з боку поліції і 

проурядових збройних елементів. В ході другого етапу "чистки" з середини 

червня до середини липня поліція і проурядові збройні елементи, відомі як 

"ударні сили" (fuerzas de choque), а також банди (turbas) силою руйнували 

дорожні застави і барикади. 



Інформація, отримана Управлінням ООН з прав людини, явно вказує на 

те, що дані збройні елементи діяли за згодою високопоставлених державних 

властей і національної поліції, часто спільно з ними і скоординованим чином. 

"Хоча уряд більше не заперечує існування проурядових збройних елементів, 

воно потурає їх діям і дозволяє їм діяти безкарно", - йдеться в доповіді. 

В ході кризи близько 300 осіб, за повідомленнями, були вбиті, і 2000 

були поранені, згідно з даними з різних джерел. Здебільшого дане насильство 

відбувалося з середини квітня до середини липня. Аналіз доступної 

інформації підтверджує, що більшість постраждалих були чоловіками у віці 

до 30 років, що дає уявлення про профілі середньостатистичних 

протестуючих, серед яких були студенти університету та молоді спеціалісти. 

У доповіді також наголошується, що члени Сандиністської партії, 

державні посадові особи і члени сил безпеки (зокрема, національна поліція) 

піддалися нападам, і було вбито 22 поліцейських. "Рівень жорстокості в 

деяких з цих випадків, включаючи спалювання, ампутації і осквернення тіл, 

говорить про серйозне погіршення кризи", - йдеться в доповіді. Ці 

порушення повинні бути розслідувані і жодним чином не повинні 

виправдовувати заходи з боку держави, які не відповідають нормам 

міжнародного права в галузі прав людини. 

Після придушення протестів в ході третьої і нинішній стадії кризи 

демонстранти та інші особи, яких вважають опонентами уряду, піддаються 

гонінням і кримінального переслідування. За даними, доступним Управлінню 

ООН з прав людини, на 18 серпня, щонайменше, 300 осіб зазнали 

кримінального переслідування, включаючи звинувачення в тероризмі і 

організованої злочинності за те, що вони брали участь в протестах або 

підтримували їх. Дані судові розгляди мають серйозні недоліки і не 

дотримуються процесуальні норми, включаючи неупередженість судів, як 

повідомляється в доповіді. 

Державні службовці, включаючи вчителів та лікарів, були звільнені, а 

люди, яких вважають критично налаштованими по відношенню до держави, 

зазнали утисків, залякувань і навіть нападам. Влада, в тому числі і на вищому 

рівні, все більше піддають стигме і дискредитують протестуючих і 

правозахисників, називаючи їх "терористами", "призвідниками перевороту" і 

"чумою". 

"Замість того, щоб визнати відповідальність за будь-які порушення під 

час кризи, уряд засуджує громадських і опозиційних лідерів за те, що вони 

називають" насильством, пов'язаним з державним переворотом ", а також за 

негативні наслідки даного політичної кризи для країни", - наголошується в 

доповіді. 



Доповідь закликає уряд негайно припинити подібні утиски, 

залякування і криміналізацію. Автори доповіді також закликають уряд 

негайно розпустити і позбавити зброї проурядові елементи, припинити всі 

незаконні арешти і звільнити всіх, хто був довільно поміщений під варту. 

Доповідь закликає уряд вжити термінових заходів для того, щоб 

гарантувати незалежність і неупередженість судової системи і відновити 

значимий національний діалог між державними посадовими особами та 

представниками різних секторів суспільства, щоб досягти угод на основі прав 

людини і демократичних принципів. 

 

ТЕМА 5. Регіональні практики політики країн Західної Європи у сфері 

захисту прав людини. 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Захист прав людини з боку ОБСЄ. 

2. Права людини в конституції Франції.  

3.  

 

ОБСЄ  –  найбільша  регіональна  організація,  в  рамках  якої 

створена  загальноєвропейська  система  колективної  безпеки,  яка 

об’єднує нині 57 держав та має 11 партнерів по співробітництву. 

Історія  установи  ОБСЄ  веде  свій  початок  від  Берлінського наради 

міністрів закордонних справ СРСР, США, Англії та Франції (25 січня – 

18 лютий 1954 г.), на якому СРСР виступив з ініціативою укласти  

договір  про  колективну  безпеку  в  Європі  терміном  на 50 років.  

Ініціатива СРСР не отримала підтримки. У 1966 р. СРСР виступив  від  

імені  Організації  Варшавського  договору  (ОВД)  з пропозицією  

провести  нараду  з  питань  європейської  безпеки,  на якому був би 

урочисто прийнятий документ, що закріплює існуючі кордони  в  

Європі  і  закладає  основу  для  широкого  політичного  і економічного  

співробітництва  держав.   

Згідно Заключного акту 1975 року держави-учасниці заявили про  

свій  намір  керуватися  у  взаємних  відносинах  такими  принципами:  

суверенна  рівність,  повага  до  прав,  властивих  суверенітету; 

незастосування  сили  або  загрози  силою;  непорушність  кордонів; 

територіальна  цілісність  держав;  мирне  врегулювання  суперечок; 

невтручання у внутрішні справи; повага до прав і основних свобод 

людини,  включаючи  свободу  думки,  совісті,  релігії  і  переконань;  



рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею; 

співробітництво  між  державами;  сумлінне  виконання  зобов’язань  за 

міжнародним правом.  

В  підсумковому  документі  Гельсінської  наради  держави 

сформулювали концепцію всеосяжної безпеки, в основі якої лежали 

три виміри або так звані «три кошики» безпеки ОБСЄ. Першими  двома  

вимірами  є  військово-політичний  та  економіко-екологічний. 

Людський вимір має відношення до прийнятих державами-учасницями  

зобов’язаннями  в  рамках  ОБСЄ  забезпечувати  повну  повагу  прав  і  

основних  свобод  людини,  визнавати верховенство  закону,  сприяти  

зміцненню  принципів  демократії  і відповідно  до  цього  створювати,  

зміцнювати  і  захищати  демократичні інститути, а також сприяти 

толерантності в регіоні ОБСЄ.  

Сфері  гуманітарного  співробітництва  в  Заключному  акті  

1975 р. присвячений спеціальний розділ, який охоплює широке коло  

питань взаємодії в області прав людини. Держави поставили собі за 

мету  забезпечення  більш  вільного  пересування  і  контактів  на 

індивідуальній  і  колективній,  офіційної  і  неофіційної  основі  між людьми, 

установами та організаціями держав-учасників і сприянню вирішення  питань  

гуманітарного  характеру,  що  виникають  в  цій галузі.  

Стосовно  освітньої сфери, в Заключному  акті 1975 р. закріплені  

наступні  напрямки  співробітництва:  розширення  зв’язків; поліпшення  

доступу  студентів,  викладачів  і  науковців  держав-учасників в навчальні, 

культурні та наукові установи інших держав-учасників, розвиток обмінів між 

цими установами в усіх галузях, що становлять  спільний  інтерес;  

поліпшення  співпраці  та  обміну  у сфері  науки;  заохочення  вивчення  

іноземних  мов  і  цивілізацій; сприяння  обміну  досвідом  в  сфері  методів  

навчання,  що  застосовуються на всіх рівнях освіти.  

Істотний внесок в зміцнення співпраці держав-учасниць ОБСЄ внесла  

Віденська  зустріч  1989  року.  У  преамбулі  Підсумкового документа  

Віденської  зустрічі  від  15  січня  1989  року  держави підтвердили,  що  

співробітництво  в  гуманітарній  сфері  –  це важливий фактор для зміцнення 

їх відносин. Така позиція знаходить своє підтвердження в тексті 

Підсумкового документа. Перелік прав і свобод людини був істотно 

розширений за рахунок його доповнення правом на свободу пересування і 

місця проживання в межах кордонів  своєї  держави;  права  залишати  будь-

яку  країну,  включаючи свою  власну,  і  повертатися  в  неї;  права  осіб,  що  

тримаються  під вартою або в ув’язненні; заборони катувань.  



Особливу увагу в Підсумковому документі Віденської зустрічі 1989  

року  приділено  релігійним  свободам.  В  одинадцяти  пунктах, присвячених  

цій  темі,  закріплено  право  релігійних  об’єднань засновувати і вільно 

підтримувати доступні місця богослужінь або зібрань; право кожного давати 

і отримувати релігійну освіту мовою на свій вибір індивідуально або спільно 

з іншими.  

Також  держави-учасниці  ОБСЄ ухвалили  рішення  провести  три  

наради  Конференції  з  людського виміру ОБСЄ. Перша  нарада  пройшла  в  

Парижі  в  1989  році.  Держави-учасниці  ОБСЄ  розглянули  чимало  

пропозицій  про  розширення переліку прав  і свобод людини, зафіксованих в 

документах ОБСЄ.  

Зокрема,  цей  перелік  пропонувалося  доповнити  свободою 

вираження поглядів; правом на мирні зібрання, включаючи право на 

маніфестації,  а  також  свободу  асоціацій;  правом  на  соціальне 

забезпечення  і  на  освіту;  правом  на  безпечне  довкілля;  правами дитини;  

правом  на  відмову  від  несення  військової  служби  з релігійних  та  інших  

мотивів.  Заключний  акт  наради  так  і  не  був прийнятий.  

Наступний етап Конференції з людського виміру ОБСЄ проходив в 

Копенгагені в 1990 році і завершився прийняттям Заключного акту. 

Відповідно до Документу Копенгагенської наради Конференції з людського 

виміру ОБСЄ 1990 року, повна повага до прав людини і основних свобод є 

необхідною умовою для забезпечення прогресу в справі  створення  

стабільної  обстановки  міцного  миру,  безпеки, справедливості  і співпраці. 

Цей Документ закріплює право організовувати  мирні  збори  і  демонстрації,  

а  також  право  мирно користуватися своєю власністю індивідуально або 

спільно з іншими. За  представниками  національних  меншин,  визнавалося  

право  на свободу  виражати,  зберігати  і  розвивати  свою  етнічну,  

культурну, мовну  чи  релігійну  самобутність,  підтримувати  і  розвивати  

свою культуру в усіх її аспектах, не зазнаючи будь-яких спроб асиміляції 

всупереч  своїй  волі,  що  передбачає  право  вільно  користуватися рідною  

мовою  в  особистому  та  суспільному  житті,  право  створювати і 

підтримувати свої власні інститути, просвітницькі організації або асоціації, 

право сповідувати свою релігії.  

Третім  етапом  Конференції  з  людського  виміру  стало  Московська  

нарада  1991  року,  результати  якої  зафіксовані  в  Підсумковому документі. 

«Віденський механізм» був істотно доповнений. У порівнянні з Документом 

Копенгагенської наради 1990 року, зменшився термін подання  письмової  

відповіді  державою-учасницею  на  запити  про інформацію і уявлення іншої 

держави-учасниці. Документ Московської  наради  1991  встановив  



десятиденний  термін  подачі  такої відповіді (раніше передбачався 

чотиритижневий термін). Крім того, двосторонні зустрічі, передбачені 

Віденським документом, згідно з Документом  Московської  наради  1991  

року,  проводяться,  як правило,  протягом  тижня  після  отримання  запиту  

(відповідно  до Документом  Копенгагенської  наради  1990  року  –  

протягом  трьох тижнів з дня кончини запиту).  

ОБСЄ  унікальна  за  своїм  статусом:  установчі  документи Організації  

не  мають  юридично  обов’язкового  характеру,  а  носять скоріше  

політично-зобов’язуючий  характер.  При  цьому  органи ОБСЄ діють на 

постійній основі.  

 

Упродовж неповних 170 років Франція знала 17 конституцій і 20 

напівконституційних режимів та 5 республік, за що отримала назву 

«лабораторії конституцій», а її мешканці — «великих споживачів 

конституцій». Такий процес обумовив вироблення країною своєрідної стійкої 

й ефективної моделі напівпрезидентської республіки, яка стала прикладом 

для низки держав, у тому числі Польщі, Португалії, Росії, України та ін. 

Конституція Франції 1958 р. створювалась із метою забезпечення політичної 

стабільності в країні, якій після Другої світової війни і до кінця 1950-х рр. 

були властиві систематичні урядові, парламентські і політичні кризи. 

Незважаючи на відіграну Конституцією 1791 р. роль у розвитку світового 

конституціоналізму, у Конституції 1958 р. відсутній розділ про правовий 

статус особи, і вона містить порівняно обмежений перелік її прав та свобод. 

Головну роль у закріпленні та врегулюванні правового статусу мешканців 

країни відіграють Декларація прав людини і громадянина 1789 р. та 

Преамбула до Конституції 1946 р. Декларація 1789 р. складалась із короткої 

передмови та 17 статей. У передмові йшлося, що представники французького 

народу вирішили викласти в урочистій Декларації «природні, невід’ємні й 

священні права людини, аби така Декларація, незмінно перебуваючи перед 

очима всіх членів громадянського союзу, постійно нагадувала їм їхні права й 

обов’язки; аби дії законодавчої та виконавчої влади при можливому 

зіставленні у будь-який момент із цілями кожної політичної установи 

зустрічали більшу повагу; аби зусилля громадян, що ґрунтуються віднині на 

простих і незаперечних засадах, спрямовувалися на забезпечення конституції 

та загального щастя». Перша стаття Декларації виголошувала, що «Люди 

народжуються й залишаються вільними та рівними у правах. Суспільні 

відмінності можуть ґрунтуватися виключно на загальній корисності». «Мета 

кожного політичного союзу, — йшлося у 2-й статті, — забезпечення 

природних і невід’ємних прав Людини. Цими правами є свобода, власність, 



безпека та опір гнобленню». Стаття 3-тя проголошувала, що «Джерело будь-

якого суверенітету міститься, головним чином, у Нації». Стаття 6-та 

заявляла, що «Закон є вираження загальної волі», що «усі громадяни мають 

право брати участь особисто або через своїх представників у його створенні». 

Усі громадяни рівні перед законом, що відкриває рівною мірою доступ до 

всіх публічних посад, місць і служб «відповідно до їхніх здібностей та без 

будь-яких інших 159 Політологія відмінностей, за винятком обумовлених 

їхніми чеснотами й здібностями». Статті 7, 9, 10 і 11 затверджували свободу 

особи, совісті, слова та друку. 13-та й 14-та статті встановлювали 

рівномірний розподіл податків між усіма громадянами на підставі вільної 

угоди, порядок їх зняття та контроль за їх витрачанням. Стаття 15-та 

надавала громадянам право вимагати «звіту від кожної посадової особи щодо 

дорученої їй ділянки управління». Остання стаття проголошувала власність 

священною і недоторканною та що ніхто не може бути позбавлений її інакше, 

як відповідно до закону та справедливого відшкодування. Декларація 

ввійшла до Конституції 1791 р. як її складова частина і мала велике 

прогресивне і революціонізуюче значення. Безпосереднім результатом її 

впливу виявилося внесення у 1791 р. десяти поправок до Конституції США 

1787 р. про права та свободи громадян. Проголошені Декларацію 1789 р. 

права були радикально звужені конституціями Франції 1795 та 1799 рр. Після 

закінчення Другої світової війни розпочався процес відновлення й 

розширення передбачених Деклараціями 1789–1793 рр. прав і свобод людини 

і громадянина. У першу чергу це відбулося у Франції. Преамбула її 

Конституції 1946 р. цілковито підтвердила проголошені Декларацією 1789 р. 

права людини й громадянина і низку визнаних законами політичних, 

економічних і соціальних принципів. Цими законами були: свобода праці та 

підприємництва, рівність господаря та працівника відповідно до Конституції 

1848 р., закони про свободу друку та зібрань 1881 р., про свободу асоціацій 

1901 р., про свободу совісті 1907 р. та ін. Викладені у 10-ти пунктах 

принципи додатково закріпляли права французьких громадян на організацію 

професійних спілок та страйкування (пп. 4, 5), проголошували рівноправність 

жінок та чоловіків (п. 1). Заборонялась дискримінація за мотивами 

національної приналежності, віросповідання та політичних переконань (п. 3). 

Передбачалося обмеження прав приватних монополій (п. 7), гарантувалося 

право на матеріальне забезпечення, відпочинок, працю, безоплатну світську 

освіту усіх рівнів, створення необхідних умов розвитку особи і сім’ї (пп. 8, 9, 

10), забезпечення нездатної працювати людини через похилий вік, фізичний 

чи розумовий стан необхідними для існування засобами (п. 9), право на 

участь у колективному визначенні умов праці (п. 6), право притулку на 



території Республіки особам, які переслідуються за діяльність на користь 

свободи (п. 2). У Преамбулі формулювались також 5 правових принципів 

зовнішньої політики. Вони полягали у гарантуванні дотримання 

Французькою Республікою норм міжнародного публічного права і 

незастосування своєї сили проти свободи будь-якого народу. На умовах 

взаємності Франція погоджувалась на необхідні для організації захисту миру 

обмеження суверенітету. 160 Вісник Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого» № 1 (24) 2015 Декларувався 

намір Франції утворити із заморськими народами Співдружність, що 

ґрунтується на рівності прав та обов’язків, без расових і релігійних 

відмінностей. Співдружність мала складатися з націй і народів, які 

об’єднують або координують свої зусилля задля розвитку цивілізації 

кожного, піднесення рівня свого добробуту і забезпечення своєї безпеки. 

Франція намірялась привести народи, управління якими вона взяла на себе, 

до вільного самоврядування і демократичного управління своїми власними 

справами, відкидаючи будь-яку систему колонізації, що ґрунтується на 

свавіллі, і здійснення проголошених прав і свобод. Еволюція змісту 

Декларації прав людини і громадянина у межах французького національного 

законодавства завершалась уведенням у Конституцію 1958 р. Декларації прав 

людини і громадянина 1789 р. Преамбули Конституції 1946 р. і Хартії 

навколишнього середовища 2004 р. Остання складалась із вступу та 10-ти 

статей. «Французький народ, — ішлось у вступній частині, — вважаючи, що 

ресурси та природна рівновага зумовили появу людини; що майбутнє і навіть 

теперішнє існування самого людства нерозривно пов’язане з його 

навколишнім природним середовищем; що навколишнє середовище є 

спільною спадщиною всього людства; що людина здійснює зростаючий 

вплив на умови життя і свою власну еволюцію; що біологічна 

різноманітність, розвиток особи та прогрес людських спільнот зазнають 

впливу певних видів споживання або виробництва та надмірної експлуатації 

природних ресурсів; що збереження навколишнього середовища має бути 

підпорядковане тим самим умовам, що й інші фундаментальні інтереси Нації; 

що для забезпечення довготривалого розвитку вибір цілей, призначених для 

відповіді на виклики сьогодення, не повинен піддавати небезпеці можливість 

наступних поколінь та інших народів задовольняти свої власні потреби, 

проголошує:…». У 1-й та 7-й статтях проголошувалось право кожного жити 

у збалансованому і сприятливому для здоров’я навколишньому середовищі, 

мати інформацію про навколишнє середовище і брати участь у громадському 

обговоренні рішень про пов’язані з ним питання. Інші статті виголошували 

зобов’язання, які полягали у необхідності покращання навколишнього 



середовища. Франція зобов’язувалась керуватися цією Хартією у своїй 

діяльності на європейському та міжнародному рівнях. Основні принципи 

захисту й гарантування прав і свобод людини і громадянина викладались 

також у Преамбулі до Конституції 1958 р., у ст. 1, у статтях 3, 4 розділу «Про 

суверенітет», у статтях 66, 661 (Титул VІІІ «Про судову владу), у статті 711 

(«Захисник прав»), у статтях 882 , 883 (Титул ХV «Про Європейські 

співтовариства та Європейський Союз».У цілому Конституція Франції 1958 

р. містить 35 присвячених правам і свободам особи статей: 8 статей її 

власного тексту, 17 статей Декларації 1789 р., 10 статей Хартії 

навколишнього середовища і 10 пунктів Преамбули до Конституції 1946 р. 

Разом із тим їй властиві десятки посилань на органічні закони, які 

врегульовують окремі проблеми, у тому числі й правового характеру. Історія 

країни після 1958 р. і до наших днів свідчить про досягнуту нею завдяки 

новому.  

 

ТЕМА 6. Міжнародно-правове регулювання міграції та захист прав 

біженців. 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Термін біженець у світовому правовому полі. 

2. Історія становлення правового статусу біженця. 

3. Предмет  та  поняття  міжнародного  гуманітарного права 

 

Згідно з Конвенцією під терміном "біженець" мається на увазі особа,  

яка  розглядалася  як  біженець  через  ряд  угод,  укладених  у період між 

двома світовими війнами, а також у результаті подій, що відбулися до 1 

січня 1951 р. У 1967 р. був прийнятий Протокол про статус  біженців,  

відповідно  до  якого  Конвенція  1951  р.  поширювалася на осіб, що стали 

біженцями після 1951 р. Статут УВКБ 1954  р,  Генеральна  Асамблея  

ООН,  на  основі  якого  Управління повинне  здійснювати  свою  

діяльність.  Крім  УВКБ,  що  є центральною  ланкою,  у  міжнародну  

систему  захисту  біженців входять  інші  міжнародні  установи  системи  

ООН,  міжнародні регіональні організації, неурядові організації і 

структури держав, що займаються питаннями захисту біженців. 

Відповідно  до  Конвенції  Організації  Об’єднаних  Націй  про 

статус  біженців  (1951  р.)  3  під  біженцем  розуміється  особа,  яка через  



обґрунтовані  побоювання  стати  жертвою  переслідувань  за ознакою  

расової  належності,  релігії,  громадянства,  належності  до певної  

соціальної  групи  чи  політичних  поглядів  знаходиться  за межами  

країни  своєї  національної  належності  і  не  в  змозі  користуватися  

захистом  цієї  країни  або  не  бажає  користуватися  таким захистом  

внаслідок  таких  побоювань;  або,  не  маючи  визначеного громадянства  

і  знаходячись  за  межами  країни  свого  колишнього місця проживання в 

результаті подібних подій, не може чи не бажає повернутися  до  неї  

внаслідок  таких  побоювань.  Конвенція Організації  Об’єднаних  Націй  

про  статус  біженців  (1951 р.)  стала універсальним і основним 

міжнародним документом, що закріплює визначення  поняття  «біженець»  

у  міжнародному  праві.  У  подальшому  саме  це  визначення поняття  

«біженець»  було  адаптовано  до національного  законодавства  більшості  

держав,  в  тому  числі  й України. Основним здобутком даної Конвенції є 

те, що в ній вперше акцентовано увагу не на групі осіб, які знаходяться 

перед загрозою переслідування  за  етнічною  ознакою  (як  це  було  до  

прийняття Конвенції),  а  на  конкретній  особі  –  біженці.  Тобто  у  

Конвенції використано  індивідуальний  підхід.  У  Протоколі  щодо  

статусу біженців (1966 р.) було деталізовано поняття «біженець» за 

часовою ознакою. Необхідність прийняття даного документу була 

зумовлена тим,  що  у  Конвенції  про  статус  біженців  (1951  р.)  існувало  

два обмеження  до  визначення  поняття  «біженець»,  які  створювали 

суттєві перешкоди для вирішення проблем біженців, забезпечення їх прав 

і свобод на належному рівні:  

–  тимчасове (право вважатися біженцем не поширювалось на осіб, 

що стали такими в результаті подій, що виникли після 1 січня 1951 р.);  

–  географічне  (зазначені  події  означають  або  події,  які відбулися  в  

Європі  до  1  січня  1951  р.  або  події,  які  відбулися  в Європі або в інших 

місцях до 1 січня 1951 р.).  

Положення  щодо  статусу  біженців  також  містяться  у  низці інших  

міжнародних  документів,  зокрема  таких:  –  Конвенція  про захист 

цивільного населення під час війни (1949 р.). Відповідно до статті  44  цієї  

Конвенції  будь-яка  держава  не  має  права  вороже поводитися з біженцями, 

які фактично не перебувають під захистом жодного  уряду,  лише  на  

підставі  їхньої  юридичної  належності  до держави-супротивниці;  –  Угода  

про  скасування  віз  для  біженців (1959  р.).  У  даній  Угоді  визначено,  що  

біженці,  які  законно проживають на території однієї з держав-учасниць 

Угоди, за певних звільняються  від  зобов’язань  щодо  набуття  візи  для  

в’їзду  на територію  чи  виїзду  з  території  іншої  держави  через  будь-який 



кордон.  До  числа  таких  умов  відноситься  наявність  дійсних проїзних  

документів  та  їх  перебування  не  території  держави  не більше 3 місяців; – 

Конвенція Організації африканської єдності, яка регулює специфічні аспекти 

проблеми біженців в Африці (1969 р.), відповідно  до  якої  термін  

«біженець»  може  бути  застосований  до будь-якої людини, що, через 

зовнішню агресію, окупацію, іноземне домінування  або  події,  що  серйозно  

порушують  громадський порядок  на  території  всієї  країни  чи  її  певної  

частини,  була  4 змушена  залишити  місце  свого  проживання  з  метою  

пошуку притулку в іншому місці поза межами країни свого походження або 

національності; – Конвенція про статус апатридів (1954 р.). Поняття 

«апатрид» означає особу, яка не розглядається як громадянин будь-якою 

державою через її закони. Конвенції закріплено, що апатриди можуть  бути  

визнані  біженцями,  і  необов’язково  кожен  біженець може вважатися 

апатридом; – Декларація ООН про територіальний притулок  (1967  р.),  яка  

закріплює  право  будь-якої  особи,  у  тому числі  і  біженця,  на  притулок  

та  використання  притулку.  Не  має права  на  притулок  та  особа  

(біженець),  відносно  якої  існують обґрунтовані  підозри,  що  нею  було  

вчинено  злочин  проти  миру, військовий  злочин  або  злочин  проти  

людства.  У  Декларації закріплюється  основний  гуманітарний  принцип  

заборони примусового  повернення;  –  Додатковий  протокол  до  

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів (Протокол І) 1977 р. У статті 73 

передбачається, що біженці й апатриди згідно з відповідними міжнародними  

актами,  прийнятими  заінтересованими  сторонами,  або  з національним  

законодавством  держави,  що  надала  притулок,  чи держави  проживання,  

користуються  захистом,  який  надається  у відповідності  до  частин  І  і  ІІІ  

Четвертої  Женевської  конвенції;  – Європейська угода про передачу 

відповідальності за біженців (1980 р.),  яка  була  прийнята  з  метою  

створення  законних  підстав  для перебування  біженців  на  території  інших  

держав  (зокрема  щодо можливості  передачі  однією  державою  

відповідальності  за  біженців).  Дотримання  норм  наведених  вище  

міжнародних  нормативно-правових актів є необхідною гарантією 

забезпечення прав біженців. 

 

Стосовно  питання  щодо  періодизації  становлення  правового статусу 

біженців в міжнародному праві ми погоджуємося з позицією А.А.  

Аванесової,  яка  запропонувала  таку  періодизацію  розвитку правового 

статусу біженців:   



–  І етап (з 1914 по 1938) – період становлення, під час якого 

формувались основні поняття та принципи;   

–  ІІ  етап  (з  1938  по  1951)  –  період  розвитку,  який  збігся  з 

початком  Другої  світової  війни  та  закінчився  з  ухваленням Конвенції 

1951 р.;  

–  ІІІ етап (з 1951 р. дотепер) – сучасний період, який характеризується  

постійними  змінами  та  доповненнями  в  законодавстві  у сфері вимушеної 

міграції. 

Питанню періодизації розвитку режиму біженців в сучасному 

міжнародному праві приділено також у Хрестоматії з прав біженців, яка  

була  презентована  на  науковому  семінарі  «Підвищення ефективності 

освіти з прав біженців у регіоні СНД», що проводився 2–5 лютого 2015 р. 

Угорським Гельсінським Комітетом та Глобальним учбовим центром УВКБ 

ООН. Автори останньої подають таку класифікацію:   

–  І  стадія (до початку Другої світової війни) – стадія  колективного 

визнання статусу біженця;  

            –  ІІ стадія (у період Другої світової війни та відразу після неї) – 

перехідна стадія;   

–  ІІІ  стадія  (з  моменту  створення  УВКБ  ООН  та  ухвалення 

Конвенції  про  захист  біженців  1951  року  і  дотепер)  

 –  стадія індивідуального визнання статусу біженця та створення 

інших форм захисту  останніх).  Оскільки  національна  доктрина  не  має  

жодної наукової праці,  у якій би була запропонована періодизація 

становлення  та  розвитку  правового  статусу  біженців,  то,  враховуючи 

думку попередніх авторів щодо цього питання та спираюсь розвиток 

історичних подій, що ставали причинами для виникнення величезних  

потоків  біженців  в  усьому  світі,  а  також  реакцію  світового 

співтовариства  на  ситуацію  з  біженцями,  пропонуємо  таку періодизацію:   

понять і принципів, пов’язаних із визначенням особливого статусу  біженців.  

У  межах  цього  періоду  доцільно  виділити  два етапи, а саме:   

1) зі стародавніх часів до 1914 р.;  

2) з 1914 р. і до початку Другої світової війни;   

  актів  у сфері  

захисту  біженців  та  визначення  їхнього  правового  статусу (1939–1951  

рр.),  під  час  якого  було  створено  УВКБ  ООН  та ухвалено Конвенцію про 

захист біженців;  



знання статусу біженців, постійних змін у 

законодавстві, що регулює питання біженців та їхнього правового статусу 

(1951–2010 рр.);  

спричинена  величезними  потоками  біженців  на  південних  та південно-

східних  кордонах  Європи.  За  словами  Єврокомісара  з внутрішніх справ та 

питань міграції Д. Аврамопулоса, «доводиться мати справу з однією з 

найскладніших криз – кризою біженців, коли тисячі  людей  намагаються  

одномоментно  потрапити  до  Європи».  

Гуманітарна  допомога,  захист  біженців  –  це  лише  часткова 

відповідь, вважає директор із питань міжнародного захисту біженців в 

Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців. На його 

переконання,  «нині  терміново  потрібні  політичні  ініціативи,  щоб 

конфлікти можна було вирішити». За його словами, це стосується і 

безпосередньо головних відповідальних осіб у країнах, де точаться 

конфлікти, і міжнародної спільноти. Тоді як політичних рішень для великих  

«гарячих  точок»  нині  замало,  мільйони  біженців перебувають  у  

жалюгідних  умовах,  очікуючи  вирішення  своєї долі.  

 

Предмет регулювання міжнародного гуманітарного права становлять  

специфічні  суспільні  відносини,  що  склалися  між  його суб’єктами під час 

збройних конфліктів. Розрізняють  міжнародні  збройні  конфлікти  і  збройні 

конфлікти  не  міжнародного  характеру.  Міжнародний  збройний конфлікт – 

це збройне зіткнення між державами, між національно-визвольним  рухом  і  

метрополією,  між  повсталою  стороною  та військами  уряду  відповідної  

держави.  Збройний  конфлікт  не міжнародного  характеру  –  це  збройне  

зіткнення  організованих антиурядових  законів,  повстанців  зі  збройними  

силами  уряду,  що відбувається на території однієї держави.  

Міжнародне  право  регулює  поведінку  воюючих  сторін  як  в умовах  

міжнародних  збройних  конфліктів  (війни),  так  і  збройних конфліктів  не  

міжнародного  характеру  (громадянські  війни, державні перевороти).  

До  основних  джерел  міжнародно-правового  регулювання збройних  

конфліктів  належить  так  зване  «право  Женеви» (Женевські конвенції 1949 

року: про поліпшення долі поранених  і хворих в діючих арміях; про 

поліпшення долі поранених, хворих і осіб, які потерпіли аварію корабля, зі 

складу збройних сил на морі; про  поводження  з  військовополоненими;  про  

захист  цивільного населення під час війни; Додаткові протоколи до них 1977 

року)  і «право  Гааги»  (Гаазькі  конвенції  1899  і  1907  років  про  закони  і 

звичаї  сухопутної  війни,  про  відкриття  воєнних  дій,  про  права  й 



обов’язки  нейтральних  держав  і  осіб  у  разі  сухопутної  і  морської війни, 

Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного 

конфлікту 1954 р.).  

Основні  їх  ідеї  розвиваються  в  рамках  ООН  та  інших організацій. 

Так, 1980 року прийнято Конвенцію про заборону або обмеження  

застосування  конкретних  видів  звичайної  зброї, Конвенцію про заборону 

розроблення, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і про її 

знищення 1993 року тощо. Основними принципами міжнародного 

гуманітарного права є: 

1.  гуманізація збройних конфліктів;  

2.  обмеження  воюючих  сторін  у  методах  і  засобах  ведення війни;  

3.  міжнародно-право вий захист жертв війни;  

4.  охорона  цивільних  об’єктів  і  культурних  цінностей;  е. захист 

інтересів нейтральних держав;  

5.  дії  військових  з’єднань  з  підтримання  громадського порядку 

ґрунтуються на повазі прав людини;  

6.  заборона завдання шкоди противнику, яка несумісна з метою війни – 

знищення або послаблення його військової могутності.  

У сучасному міжнародному праві деякі дослідники виділяють 

міжнародне  гуманітарне  право  в  мирний  час  (міжнародне  право прав 

людини), предметом якого є здійснення, забезпечення і захист прав  людини.  

Інші  зазначають,  що  міжнародне  гуманітарне  право утворює дві підгалузі: 

гуманітарне право в мирний час і міжнародне гуманітарне право в період 

збройних конфліктів. Принцип поваги прав і свобод людини, зафіксований у 

Статуті ООН,  був  деталізований  у  конкретних  міжнародно-правових 

нормах:  

Загальній декларації прав людини 1948 р.;  

Конвенції про політичні права жінок 1953 р.;  

Міжнародній  конвенції  про  ліквідацію  всіх  форм  расової 

дискримінації 1966 р.;  

Міжнародному  пакті  про  соціальні,  економічні  та  культурні права 

1966 р.;  

Міжнародному  пакті  про  громадянські  та  політичні  права 1966 р.;  

Європейській  конвенції  про  захист  прав  і  основних  свобод людини 

1950 р.;  

Конвенції про попередження злочинів геноциду і покарання за нього 

1948 р.;  

Конвенції про права дитини 1989 р. та ін.  



Отже,  на  універсальному  і  регіональному  рівнях  зафіксовані 

міжнародні стандарти в галузі прав людини – обов’язкові для всіх держав 

правила поводження з людьми, що полягають у необхідності  гарантувати  

особам,  які перебувають  під  їх  юрисдикцією,  встановлені  міжнародно-

правовими  актами  права  і свободи. Усі  існуючі  документи  у  цій  сфері  

можна  поділити  на  такі групи, що присвячені питанням:  

1) боротьби  з  масовими  порушеннями  прав  людини,  із злочинами 

проти людяності;  

2) захисту прав окремих категорій індивідів;  

3) правового статусу індивідів.  

На  сьогодні  прийнято  понад  350  міжнародних  документів, також 

понад 200 – у Європі у сфері прав людини. Вони, насамперед, регламентують 

рівноправність; заборону дискримінації; право брати участь  в  управлінні  

державними  справами;  заборону  жорстокого, принизливого  поводження  з  

будь-ким;  заборону  рабства,  работоргівлі  і  примусової  праці;  право  на  

свободу  і  особисту  недоторканність,  свободу  думки,  совісті  і  релігії;  

право  на  мирні  збори тощо.  

Згідно з Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод 

людини 1950 року  у разі порушення державою визначених цією  конвенцією  

прав  і  основних  свобод  людини  може  бути Порушена  справа  потерпілої  

особи  в  Європейському  суді  з  прав людини  проти  держави.  Держава  

може  бути  відповідачем  також  в ООН у тому разі, якщо проти держави, де 

порушені права людини, буде подано клопотання відповідно до існуючих 

процедур.  

Загалом  виділяють  консенсусні  і  не  консенсусні  механізми  і 

процедури в галузі прав людини. Перші, засновані на загальній згоді 

учасників,  переважно  договірні  (Комітет  проти  тортур),  другі 

створюються резолюціями міжнародних організацій. Міжнародними 

контрольними  механізмами  визначають  певні  організаційні  структури 

(комітети, робочі групи, спеціальні доповідачі), на відміну від процедур  –  

порядку  і  методів  вивчення  відповідної  інформації  і реагування  на  

результати  такого  вивчення.  У  межах  одного  контрольного механізму 

можуть використовуватися різні процедури. Це можуть бути колективні та 

одноособові органи. 

 

ТЕМА 7. Світові неурядові організації із захисту прав людини 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 



 

1. Захист прав людини неурядовими організаціями. 

2. Міжнародні неурядові організації з захисту прав людини. 

 

Неурядові організації виступають як поєднання інтересів окремих осіб 

у громадянському суспільстві. У такому суспільстві індивід має вибір: 

самореаліза - ція та самозахист інтересів, підкріплених відповідними 

правами, або реалізація і захист через спільність з іншими особами, і 

оскільки займає активну громадську позицію, здебільшого обирає спільну 

діяльність. 

Не можна не погодитися з тим, що громадянське суспільство, його 

інституції зумовлюються безпосередніми життєвими потребами й інтересами 

людей. Натомість у субстанціональному юридичному вимірі громадянське 

суспільство виступає перш за все цариною реалізації основних прав людини. 

Окрім того, громадянське суспільство дозволяє залучити до суто соціального 

буття енергію особистого самовизначення людей та власної ініціативи, 

оскільки воно ґрунтується безпосередньо на особистому інтересі. Отже, з 

точки зору конкретного суб’єкта, який включений до відповідної системи 

інституцій, громадянське суспільство представляє, перш за все, сферу 

сприяння реалізації і захисту прав людини і втілених у них інтересів та 

можливостей. 

Основу реалізації прав у громадянському суспільстві складають 

неурядові організації, оскільки вони є впливовішими, ніж окремий власник 

прав, через них легше реалізувати співпадаючі інтереси, захистити порушені 

права. 

Реалізації прав людини у конкретному суспільстві і державі залежить 

від багатьох умов, серед яких і правова активність осіб - власників прав, і 

наявність та особливості функціонування неурядових організацій, і стан 

нормотворчої та правозастосовної діяльності. 

Виділяють три групи факторів у сфері соціально-економічних відносин 

особи й держави, що безпосередньо впливають на можливість реалізації її 

прав. Це, по-перше, рівень соціально-економічного розвитку суспільства, 

принципи соціальної політики, що проводиться державою; по-друге, рівень 

злочинності; по-третє, комплекс заходів, що вживаються державою з метою 

створення максимально можливих гарантій прав і свобод людини. Потрібно 

зазначити, що в процесі формування громадянського суспільства 

покладатися на державу у питаннях створення максимально можливих 

гарантій прав і свобод людини не варто. Тому неурядові організації можуть 

до деякої міри зайняти вільну нишу. 



За допомогою неурядових організацій реалізуються саме спільні, 

співпадаючі інтереси людей. Відповідні організації виступають також 

сферою спілкування і обміну думками, спільної діяльності осіб, у них 

постійно підтримується інтерес до певної громадської, політичної, правової 

активності, поширюється інформація. Причому саме утворення громадського 

об’єднання є реалізацією інтересу до об’єднання з іншими особами, а у 

процесі його функціонування здійснюються інші інтереси учасників. 

Приміром, через неурядові організації реалізуються права, передбачені ст. 19 

Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р., прийнятої резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН № 217 А (III), а саме право на свободу 

переконань і на вільне їх виявлення, що включає свободу безперешкодно 

дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і 

поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від 

державних кордонів. Проте Комітет з прав людини витлумачив ст. 19 таким 

чином, що сприяє широкому здійсненню свободи висловлювань і при цьому 

вузькому, обмежувальному застосуванню положень цієї статті. На 

національному рівні справи йдуть ще гірше. Тому для реалізації і захисту 

певних прав людини через систему неурядових організацій недостатньо 

спільності індивідуальних інтересів, підкріплених правом, а потрібна ще й 

стійкість таких інтересів, підтверджена активними діями осіб з їх 

здійснення. 

Діяльність неурядових організацій може бути спрямована не на 

безпосередню реалізацію і захист прав людини, а на підвищення рівня 

правосвідомості та правової культури, утвердження прав як цінностей у 

свідомості людей. Особливого значення така діяльність набуває в умовах 

формування громадянського суспільства, оскільки для них характерні 

наявність протиріч та відсутність єдиних ціннісних орієнтацій у соціумі. Так, 

визначається, що поєднання ціннісної дезінтеграції суспільства і практичного 

апробування нових суперечливих цінностей багато в чому характерне для 

сучасного суспільства Необхідність вибору, що супроводжує будь-який 

життєвий акт, завжди ставить людину в центр ціннісних конфліктів. Однак ні 

заперечення цінностей, ні спроба їх створення не позбавляють людину 

залежності від них. 

У громадянському суспільстві діяльність із безпосередньої реалізації 

та захисту прав і правовиховну, аналітичну та просвітницьку поєднують 

правозахисні організації. Визначається, що громадська правозахисна 

організація - це недержавне об’єднання фізичних та юридичних осіб, 

створене насамперед з метою практичного захисту прав людини шляхом їх 

відновлення, запобігання порушенню, що здійснює свою діяльність 



безоплатно та не ставить метою отримання прибутку чи державної влади. 

Останні спрямовані безпосередньо на утвердження й захист прав людини, 

відновлення та попередження порушення прав, контроль за їх дотриманням 

державою, а також поширення інформації про права людини; вони 

займаються підготовкою незалежних доповідей, статистичних даних, 

пропозицій до законодавства. Правозахисні організації володіють або 

принаймні повинні володіти «професійним» рівнем захисту прав людини. 

Неурядові організації є тими елементами громадянського суспільства, що 

можуть протистояти державі та забезпечувати контроль за її діяльністю, 

стримування у випадках надмірного втручання у сферу соціуму. Адже 

однією з найхарактерніших рис громадянського суспільства при зіставленні 

особистості та держави є існування певного прошарку організованих груп 

людей, прошарку громадськості, яка може об’єднуватися і відстоювати 

визначені свої інтереси перед державою, оскільки самому індивіду важко 

захищати свої права та інтереси перед нею. При ускладненні у реалізації 

свого права окремий індивід, який не відчуває підтримки відповідної 

організації, залишається наодинці з державною структурою, і хоча 

формально ці суб’єкти суспільних відносин є рівними, у дійсності 

протистояння складається не на його користь. У той же час неурядові 

організації володіють більшими можливостями хоча б тому, що складаються 

з декількох індивідів-учасників, можуть бути власниками переданого їм 

майна і провадити комерційну діяльність у межах, встановлених 

законодавством. Відповідно, якщо у державі нерозвинутий такий елемент 

громадянського суспільства, як неурядові організації, це ускладнює контроль 

за державною владою з боку громадськості і може призвести до 

систематичного порушення прав людини. 

Слід докладніше зупинитися на деяких питаннях реалізації і захисту 

прав людини і специфіці діяльності неурядових організацій в умовах 

формування громадянського суспільства, особливої актуальності набуває тут 

питання втручання держави у простір соціуму. У цьому контексті 

підвищується значимість неурядових організацій, оскільки від того, як вони 

функціонують, залежить ступінь участі держави у відповідних суспільних 

відносинах. При цьому за умов низького рівня соціалізації індивідів, 

відсутності дієздатних громадських об’єднань урегульованість суспільства 

досягається шляхом надмірного втручання з боку інститутів державної влади. 

Натомість, коли значне коло питань організації спільної життєдіяльності 

людей вирішується на автономних правових засадах у межах спеціально 

утворених для цього інституцій, то це знижує потребу безпосереднього 



використання державно-примусових заходів, що за звичайних обставин 

розглядається скоріше як виняток, ніж правило. 

 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є неупередженою, 

нейтральною та незалежною організацією, цілі й завдання якої мають 

виключно гуманітарний характер і полягають в тому, щоб захищати життя й 

гідність людей, які постраждали через збройні конфлікти та інші ситуації 

насильства, і надавати їм допомогу. Поширюючи та укріплюючи гуманітарне 

право й універсальні гуманітарні принципи, МКЧХ докладає усіх зусиль, 

щоб запобігти стражданням людей. МКЧХ, заснований у 1863 р., стоїть біля 

витоків Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. МКЧХ 

надано повноваження здійснювати свою діяльність в країнах, що 

постраждали від збройних конфліктів та інших ситуацій насильства. МКЧХ 

присутній у більш ніж 80 країнах, де працює майже 18000 наших 

співробітників. Понад 500 співробітників працюють в наших офісах у Києві, 

Слов’янську, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Донецьку, Луганську та Одесі. 

Сфера діяльності. Допомога найуразливішим категоріям населення в 

подоланні економічних труднощів. Підтримка системи охорони здоров’я. 

Поліпшення житлових умов та відновлення інфраструктури. Робота в якості 

нейтрального посередника. Пошук зниклих безвісти осіб. Поширення поваги 

до медичних установ та медичних працівників. Захист цивільного населення. 

Захист людей від мін та боєприпасів, що не розірвалися. Співпраця з 

Товариством Червоного Хреста України.  

Принципи діяльності. Гуманність. Міжнародний рух Червоного Хреста 

і Червоного Півмісяця, виникнення якого зумовлене прагненням надавати 

допомогу всім пораненим на полі бою без винятку або переваги, намагається 

за будь-яких обставин як на міжнародному, так і на національному рівні 

попереджувати або полегшувати страждання людини. Міжнародний рух 

покликаний захищати життя та здоров’я людей і забезпечувати повагу до 

людської особистості. Він сприяє досягненню взаєморозуміння, дружби, 

співробітництва і міцного миру між народами. Неупередженість. 

Міжнародний Рух не проводить будь-якого розрізнення за расовою, 

релігійною, класовою ознакою або політичними переконаннями. Він лише 

намагається полегшувати страждання людей, і в першу чергу тих, хто 

найбільше цього потребує. Нейтральність. Щоб зберегти загальну довіру, 

Міжнародний Рух не може приймати будь-яку сторону у збройних 

конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або 

ідеологічного характеру. Незалежність. Міжнародний Рух незалежний. 

Національні товариства, надаючи своїм урядам допомогу в їхній 



гуманітарній діяльності та дотримуючись законів своєї країни, повинні проте 

завжди зберігати автономію, щоб мати можливість діяти відповідно до 

принципів Міжнародного Руху. Добровільність. У своїй добровільній 

діяльності з надання допомоги Міжнародний Рух жодною мірою не керується 

прагненням одержання вигоди. Єдність. У будь-якій країні може бути тільки 

одне національне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. 

Воно повинно бути відкритим для всіх і здійснювати свою гуманітарну 

діяльність на всій території країни. Універсальність. Міжнародний Рух є 

всесвітнім. Всі національні товариства користуються рівними правами і 

зобов’язані надавати допомогу одне одному.  

Хьюман Райтс Вотч - Human Rights Watch. Заснована в 1978 році 

неурядова організація, що займається моніторингом, розслідуванням і 

документуванням порушень прав людини більш ніж в 70 країнах світу. 

Проводить інформаційно-роз'яснювальні кампанії, з метою вплинути на ту чи 

іншу ситуацію. «Хьюман Райтс Вотч» виступає проти порушення тих прав, 

які вона вважає основними правами людини, включаючи смертну кару і 

дискримінацію на основі сексуальної орієнтації. Захищає свободи, пов'язані 

або виходять від основних свобод, таких як свобода релігії і преси. Розслідує 

порушення зазначених норм і оприлюднить результати в регіональних і 

міжнародних ЗМІ. Опубліковані організацією звіти використовуються в 

якості підстави для залучення уваги міжнародної громадськості до 

зловживань, а також в якості інструменту тиску на уряди і міжнародні 

організації з метою проведення реформ. Згідно з офіційними заявами, 

організація не приймає фінансової допомоги від урядових структур, існуючи 

за рахунок приватних пожертвувань. Щороку «Хьюман Райтс Вотч» 

нагороджує титулом «Захисник прав людини» активістів, які демонструють 

лідерство і мужність в області захисту прав людини. 

Лікарі без кордонів - Doctors Without Borders / Medecins Sans Frontieres 

Міжнародна незалежна гуманітарна медична організація, що надає 

невідкладну допомогу жертвам збройних конфліктів, природних катастроф і 

тим, кому відмовлено в медичній допомозі. Надає допомогу тим, хто її 

потребує, незалежно від статі, расової приналежності, релігійних переконань 

і політичних поглядів. Організація щорічно посилає більше 3 тисяч 

добровольців в більш ніж 80 країн світу, включаючи зони збройних 

конфліктів. Волонтери організації працюють в багатьох «гарячих точках». 

Крім того, «Лікарі без кордонів» ведуть профілактичну та просвітницьку 

роботу по боротьбі з наркоманією та СНІДом. Заснована в 1971 році і являє 

собою всесвітній рух, що складається з 23 асоціацій. 

Репортери без кордонів - Reporters sans frontières 

http://www.hrw.org/ru


Організація була заснована в 1985 році з метою боротьби проти 

цензури і за звільнення журналістів, які перебувають в ув'язненні через свою 

професійну діяльність. Щорічно публікує на своєму веб-сайті індекс свободи 

слова більш ніж 160 країн світу. 

 

ТЕМА 8.Практики захисту прав людини в США. 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Особливості законодавчого регулювання захисту прав людини у 

Америці. 

2. Практики використання захисту прав людини в США. 

3.  

 

Незважаючи  на  фактичну  невдачу  першої  спроби  створення 

регіональної  міжурядової  організації  в  Латинській  Америці,  було 

покладено  початок  більш  тісної  взаємодії  держав  американського 

континенту  з  різних  питань.  Пізніше  в  1890  р.  на  Першій  

конференції  американських  держав  у  Вашингтоні  були  засновані  

Міжнародний  союз  американських  республік  і  Комерційне  бюро 

американських республік. Надалі до 1938 р. міжнародні конференції 

американських держав проходили регулярно.  

У  1910  р.  на  четвертій  Конференції  в  Буенос-Айресі Міжнародний 

союз і Комерційне бюро були перейменовані в Союз американських  

республік  і  Панамериканський  союз  відповідно. Саме  Панамериканський  

союз  і  став  попередником  нині  діючої Організації американських держав 

(далі – ОАД). 30  квітня  1948  року  в  Боготі  (Колумбія)  на  IX  

Міжамериканській  конференції  Панамериканський  союз  був  перетворений  

в нову  регіональну  міжурядову  організацію  –  ОАД,  Статут  якої  був 

підписаний 21 державою. Генеральний директор Панамериканського союзу 

А. Л. Камарго став першим Генеральним секретарем ОАД. Зараз  35  країн  

ратифікували  Статут  277  ОАД  і  є  її  членами, штаб-квартира  ОАД  

розташована  у  Вашингтоні  (США).  Таким чином,  на  сьогоднішній  день  

всі  американські  держави  є  членами ОАД, також 66 країн і ЄС мають 

статус спостерігача ОАД. Міжамериканська  система  захисту  прав  людини  

виникла  і розвивається в рамках ОАД. Діюча в рамках ОАД система захисту 

прав  людини  має  цілу  низку  особливостей  порівняно  з  іншими 

регіональними  правозахисними  системами.  В  основі  функціонування  



міжамериканської  системи  захисту  прав  людини  лежать одночасно відразу 

чотири документа: Статут Організації американських держав 1948 року, 

Американська декларація прав і обов’язків людини  1948  року,  

Американська  конвенція  з  прав  людини 1969 року  і  Сан-Сальвадорський  

Додатковий  протокол  до  Американської  конвенції  про  правах  людини  в  

галузі  економічних, соціальних  і  культурних  прав  1988  року.  Однак  

якщо  в  першому документі міститься лише кілька положень про захист прав 

людини, то три інших цілком присвячені проблемам прав і свобод людини.  

У  Статуті  ОАД  вказується,  що  солідарність  американських держав 

призводить до необхідності їх політичної організації на базі ефективного 

здійснення представницької демократії. Тому в Статуті ОАД основна увага 

приділяється сферам, які сприяють просуванню прав  людини:  демократії,  

економічним  правам,  праву  на  освіту  і рівності.  У  цьому  містяться  

кілька  прямих  посилань  на  права  людини.  Ще  в  преамбулі  зазначається,  

що  справжнє  значення американської солідарності і добросусідства полягає 

в зміцненні на континенті,  в  рамках  демократичних  інститутів,  режиму  

індивідуальної  свободи  і  соціальної  справедливості,  заснованих  на  повазі 

основних прав людини. У ст. 3 (l) Статуту ОАД йдеться, що американські 

держави проголошують основні права людської особистості незалежно від 

раси, національного походження, релігії або статі, а в ст.  17  Статуту  

проголошується,  що  кожна  держава  має  право  на вільне  і  самостійне  

розвиток  свого  культурного,  політичного  та економічного  життя,  але  що  

в  цьому  вільному  розвитку  держава повинна поважати права людської 

особистості і принципи загальної моралі.  У  Статуті  ОАД  також  прописано  

створення  міжамериканської комісії з прав людини, яка спеціально 

призначена для захисту і просування прав людини. Однак в ньому не 

роз’яснюється поняття «основні права людської особистості», так само як не 

передбачено створення будь-якого механізму, що сприяє дотриманню цих 

прав. Прихильність зазначеним принципам розглядається як базис духовної 

єдності Америки. 2 травня 1948 року, за 7 місяців до прийняття Загальної 

декларації  прав  людини  ООН,  державами  американського  континенту 

була  проголошена  Декларація  про  права  та  обов’язки  людини,  що 

складалася  з  38  статей  і  представляла  собою  детальний  перелік визнаних 

на континенті прав і свобод. Таким чином, Американська декларація  –  це  

перший  міжнародний  документ,  в  якому  були проголошені основні 

політичні, громадянські, економічні, соціальні і культурні права: на освіту, на 

працю і справедливу винагороду, на соціальну безпеку, обирати і брати 

участь в державному управлінні, асоціацій  і  зборів,  на  власність,  на  

справедливий  судовий  розгляд тощо.  



У преамбулі Декларації підкреслюється, що права людини не залежать  

від  національної  належності  до  будь-якої  державі,  а належать індивіду 

вже на тій підставі, що він є людиною, а також тому, що міжнародний захист 

прав людини повинен бути основним вектором розвитку американського 

права. Крім того, в ст. 28 Декларації міститься загальне застереження про  те,  

що  права  кожного  обмежуються  правами  інших,  безпекою всіх,  і  

вимогами  загального  благополуччя  в  демократичному суспільстві.  Таке  

твердження,  з  одного  боку,  покликане  усунути ймовірність зловживання 

правами, а з іншого – залишає можливість розширеного тлумачення даного 

положення. Разом з тим, поряд з досить великим переліком прав і свобод, 

Американська  декларація  проголошує  також  десять  обов’язків людини, 

серед яких такі, як обов’язок по відношенню до суспільства в  цілому,  по  

відношенню  до  дітей  і  батьків;  отримувати  освіту; підкорятися  закону;  

служити  суспільству  і  нації,  платити  податки; утримуватися  від  

політичної  діяльності  в  іноземній  державі; обов’язок працювати тощо.  

Наступним етапом розвитку регіональної правозахисної системи  стало  

підписання  в  ході  другої  спеціальної  Міжамериканської конференції  в  

Сан-Хосе  22  листопада  1969  року  Американської конвенції  про  права  

людини  (Пакт  Сан-Хосе  або  Американська конвенція)80, яка набула 

чинності 18 липня 1978 року. Прийняття  та  набрання  чинності  Конвенцією  

завершило 30-річний процес формування в рамках ОАД регіональної 

системи захисту прав людини. Завершення цього процесу  означало перехід 

від  переважно  нормотворчої  діяльності  цієї  організації  до практичної 

реалізації правозахисних принципів і норм у сфері прав людини. Не 

випадково, що цей процес у американських країн зайняв значно  більше  

часу,  ніж  в  Європі.  Справа  в  тому,  що  в  роки прийняття  Декларації,  а  

потім  і  Конвенції  на  американському континенті  існували  численні  

диктаторські  режими,  а  політична нестабільність  була  його  характерною  

рисою.  Потрібні  були десятиліття,  щоб  створилися  політичні  та  

соціально-економічні передумови для реального втілення в життя прийнятих 

нормативних інструментів.  

Необхідно відзначити, що протягом 30 років, аж до вступу в силу в 

1978 році Американської конвенції, Американська декларація 1948  року  

була  тим  документом,  який  лежав  в  основі  діяльності Міжамериканської  

комісії  з  прав  людини.  З  набранням  чинності Американської  конвенції  

Комісія  у  своїй  правозастосовній  діяльності  щодо  держав-учасниць  

Конвенції  керується  положеннями останньої,  в  той  же  час  відносно  

держав-членів  Організації,  які  не ратифікували  Конвенцію,  

застосовуються  положення  Американської декларації.  



Другий Додатковий протокол до Американської конвенції, що 

стосується  скасування  смертної  кари,  був  прийнятий  в  1990  р.  і набув 

чинності в 1991 році. На сьогоднішній день Міжамериканська система 

захисту прав людини  включає  в  себе  також  такі  документи:  Конвенцію  

проти тортур  1985  р.;  Конвенцію  про  насильно  зниклих  осіб  1994  р.; 

Міжамериканську  конвенцію  про  запобігання,  покарання  і  викорінення 

насильства  щодо  жінок  1994  р.;  Конвенцію  про  запобігання всіх форм 

дискримінації проти інвалідів 1999 р. Міжамериканська  комісія  з  прав  

людини  була  проголошена органом для забезпечення захисту  і заохочення 

прав людини ще в Статуті ОАД, але Комісія почала працювати тільки через 

більш ніж 10 років.  

Головне  завдання  Комісії  –  сприяти  повазі  і  захисті  прав людини.   

При виконанні своїх завдань вона має такі функції: –  давати 

рекомендації урядам держав-членів; –  готувати  такі  дослідження  або  

доповіді,  які  вона  вважає розумними при виконанні своїх обов’язків;  –  

запитувати у урядів держав-членів інформацію про заходи, вжиті ними в 

області прав людини; –  відповідати через Генерального секретаря ОАД на 

запити, зроблені  державами-членами  з  питань,  що  належать  до  прав 

людини,  і  в  рамках  своїх  можливостей  надавати  таким  державам 

консультативні послуги за їх вимогам;  

–  вживати  заходів  щодо  петицій  та  інших  повідомлень відповідно 

до положень ст. 44-51 Конвенції;   

–  просити  держав-членів  приймати  запобіжні  заходи  відповідно до 

положень ст. 25 Правил процедури Комісії для запобігання нанесення 

непоправної шкоди правам людини в екстрених випадках.  

Вона може також звернутися з проханням в Міжамериканський суд 

щодо  винесення  рішень  про  «тимчасові  заходи»  в  разі  крайньої 

необхідності і терміновості для запобігання нанесення непоправної шкоди 

особам, навіть якщо справа ще не передана до Суду; –  передавати  справи  

до  Міжамериканського  суду  з  прав людини і виступати в суді під час 

судового розгляду; –  запитувати  консультативні  висновки  до  

Міжамериканського суду відповідно до положень ст. 64 Американської 

конвенції;  –  представляти щорічні доповіді Генеральній Асамблеї ОАД.  

Міжамериканський суд з прав людини – другий орган, відповідальний  за  

захист  та  заохочення  прав  людини  відповідно  до Американської 

конвенції. Ідея його створення була викладена ще в Резолюції XXXI 

«Міжамериканський суд із захисту прав людини», прийнятої в 1948 р на IX 

Міжнародній конференції американських держав  в  Боготі.  На  V  

Конференції  міністрів  закордонних  справ  в 1959 р, де була заснована 



Міжамериканська комісія з прав людини, в першій частині резолюції «Права 

людини» Міжамериканській раді юристів (Inter-american Council of Jurists) 

було  доручено розробити документ,  який  передбачає  створення  

Міжамериканського  суду  з прав людини. В результаті положення про Суд 

отримало  офіційне закріплення в Американській конвенції з прав людини 

(ст. 33), проте Суд зміг функціонувати лише з моменту набуття чинності 

Конвенцією з 1978 року. Він складається з семи суддів, які є громадянами 

держав-членів Організації і обираються з числа юристів, які відрізняються  

найбільш  високим  моральним  авторитетом  і  визнаною компетентністю в 

галузі прав людини і володіють якостями, необхідними  для  виконання  

вищих  судових  функцій.  Призначаються  і обираються  судді  строком  на  

шість  років  державами,  які приєдналися  до  Американської  конвенції,  

можуть  бути  переобрані тільки  один  раз.  Суд  має  постійне  

місцезнаходження  в  Сан-Хосе (Коста-Ріка).  

 

На відміну від  Сполученого  Королівства Великої Британії та  

Північної  Ірландії,  а також інших  країн  англосаксонської  системи  права,  

де  міжнародно-правові  акти  можуть застосовуватись національними 

судами лише після їхньої  інкорпорації  в  національне  законодавство  через  

прийняття  відповідних  національних  актів,  у  США,  згідно  зі статтею VI  

Конституції США,  «всі договори, які укладені чи будуть укладені від імені 

США,  є вищим Законом країни,  і судді  в  кожному  штаті  зобов’язані  їх  

виконувати,  навіть якщо в Конституції і законах будь-якого штату 

трапляються положення,  які  суперечать  цьому».  Імплементуючи  

міжнародні договірні норми,  суди США проводять розмежування між 

самовиконуваними (self-executing) договорами, які діють самостійно,  та  

несамовиконуваними  (non-self-executing)  договорами  чи  положеннями  

договорів,  що  не  діють  самостійно до прийняття відповідного 

законодавства.  Як заявив головний  суддя  Маршал  у  справі  Верховного  

Суду  США Foster  v.  Neilson,  договір  повинен  розглядатися  судами  як 

такий,  що  має  рівну  силу  з  актом  законодавчого  органу лише тоді, коли 

він може діяти сам по собі, без допомоги додаткових законодавчих положень.  

У тих же випадках, коли положення договору  є контрактним зобов’язанням,  

згідно з яким та чи інша сторона обіцяє здійснити певну дію, договір створює 

зобов’язання лише для політичної гілки влади, а не для судів;  законодавчі 

органи повинні реалізувати контрактні зобов’язання для того, щоб вони 

стали нормою права для суду. 

Як зазначалось у рішенні Верховного  Суду Каліфорнії у справі Sei 

Fujii, при встановленні того, чи є договір самовиконуваним,  суди  



з’ясовують  намір  сторін,  що  підписали договір, як він виявляється у 

формулюваннях,  що використовуються  в  договорі.  Якщо  ж  договір  не  

чіткий,  можна також  звернутись  до  обставин  його  укладення.  Для  того, 

щоб  положення  договору  могло  діяти  без  допомоги  імплементуючого  

його  законодавства  й  мало  силу  і  дію  закону, повинно бути зрозумілим, 

що ті, які укладали договір, мали намір  встановити  норму,  яка  сама  по  

собі  могла  би  бути застосована судами. У цій справі, аналізуючи статті 

Статуту  ООН,  Суд  зазначає,  що  в  тих  випадках,  коли  автори Статуту 

мали намір встановити положення, що діють без допомоги імплементуючого 

законодавства, вони застосовували зрозумілі  та  чіткі  формулювання,  які  

свідчили  про  такий намір.  Наприклад,  стаття  104  Статуту  гласить:  

«Організація має  на території  кожного  з  її членів  таку  правосуб’єктність, 

яка  необхідна  для  здійснення  її  функцій  та  досягнення  її цілей».  Стаття  

105 встановлює:  «Організація наділена на території кожного з її членів  

такими привілеями та імунітетом, які необхідні для досягнення її цілей».  Ці 

положення були визнані самовиконуваними у справі Curran v. City of New 

York. 

Іншим прикладом застосування самовиконуваних міжнародних норм  із  

прав  людини  є  справа  Верховного  Суду США  Roper  v.  Simmons,  у якій  

смертна кара  була визнана непропорційно жорстоким і незвичайним 

покаранням  (disproportionately cruel and unusual punishment) для злочинців, 

молодших за 18 років. Таке рішення відповідало статті 6 (пункту 5) 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (надалі -  МПГПП),  

згідно з якою  «смертний  вирок не виноситься за злочини,  здійснені 

особами молодшими за вісімнадцять років». 

Практика Верховного Суду США за останні десятиліття  підтверджує  

те,  що  норми  міжнародного  права  з  прав людини  і,  зокрема,  

міжнародного  гуманітарного права (надалі -  МГП)  застосовуються  Судом.  

Це  можна продемонструвати  на  прикладі  застосування  Верховним  Судом  

США Женевських  конвенцій  1949  року.  На думку  А.  Паулюса  і М. 

Вашакмадзе, «після рішень Верховного Суду США у справах  Хамдана  і  

Бумедьєна,  здається,  загальновизнано,  що збройні  конфлікти  з  

недержавними  угрупуваннями  не  є «вільною від закону» зоною чи 

«правовою чорною діркою» на кшталт тієї, яка була створена в Гвантанамо 

Бей,  а є предметом дії  МГП  або  захисту прав людини,  що передбачений 

міжнародним чи внутрішньодержавним правом» (“Since the Hamdan and 

Boumediene rulings by the US Supreme Court, it seems universally accepted that 

armed conflicts with non-state groups do not constitute a ’law-free zone’ or a ’legal 



black hole’, but are subject to IHL or to human rights provided by international 

and/or domestic law”).  

Зокрема, у страві Hamdan v.  Rumsfeld Верховний Суд США  визнав,  

що  спільна  стаття  3  Женевських  конвенцій 1949  року,  відповідно  до якої  

«у  випадку  збройного  конфлікту неміжнародного характеру на території 

однієї з договірних сторін кожна сторона конфлікту зобов’язана гуманно 

поводитися з особами, які не беруть активної участі у воєнних діях...»,  

передбачає мінімальні норми для всіх збройних конфліктів. Думка більшості 

у цій справі полягала в тому, що  стаття  75  Протоколу  І  також  

застосовується  до  всіх збройних конфліктів.  Зокрема, пункт 4 статті 75 

Протоколу І  до  Женевських  конвенцій  1949  року  передбачає:  «Особі, 

визнаній винною у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного зі 

збройним конфліктом, не може бути винесено жодного вироку, і вона не 

може бути піддана жодному покаранню, крім як за постановою 

неупередженого й відповідним чином  створеного  суду,  що  дотримується  

загальновизнаних принципів звичайного судочинства.».  Згідно з рішенням 

Верховного Суду США, недержавні угрупування і надалі не можуть 

претендувати на привілеї комбатантів, які є законною воюючою стороною, а 

отже - на право застосовувати силу проти будь-кого. 

Про  застосування  міжнародного  звичаєвого  права  в Конституції  

США не йдеться,  однак  США,  як і інші країни звичаєвого  права,  вважають  

міжнародне  звичаєве  право частиною права країни. Як пише Г.  М. 

Даниленко, ця група країн  є моністичною  стосовно  звичаю,  тобто 

відкритою  для  його  застосування,  та  дуалістичною  стосовно договору,  

тобто закритою для безпосереднього використання міжнародного договору. 

У США такий підхід був підтверджений ще в рішенні Верховного Суду 

США 1900 р. у справі The Paquete Habana, де було заявлено, що у випадку 

відсутності  договору,  який  можна  застосувати  до  справи виконавчого або 

законодавчого актів чи до судового рішення, суди повинні звертатися до 

прецедентів та звичаїв цивілізованих націй, .. .як достовірного підтвердження 

того, що є дійсно правом...». 

Про зобов’язання федеральних судів США застосовувати норми 

міжнародного права йдеться і в  справі Fernandez v.  Wilkinson.  Зокрема,  

зазначається,  що навіть якщо затримання на невизначений час іноземця, 

який підлягає депортації,  не порушує  Конституцію чи закони Сполучених 

Штатів, то можна звернутися до суду зі скаргою щодо порушення норм 

міжнародного права. Тривале затримання заявника в тюрмі суворого режиму 

за умови,  що він не здійснив у  цій країні жодного злочину,  є незаконним.  



Це затримання є свавільним і порушує норми міжнародного звичаєвого 

права. 

Оскільки  США є державою  з прецедентною  системою права,  суди  

можуть  застосовувати  і  застосовують  рішення міжнародних  судових  і  

квазісудових  органів.  Однак,  як можна  продемонструвати  на  прикладі  

справи  Верховного Суду  США  Breard  v.  Greene,  Суд  відмовив  у  

задоволенні прохання Бреарда «примусити» США виконати припис 

Міжнародного  Суду  Справедливості  ООН  (надалі  -  МСС)  щодо вжиття 

заходів  для того,  аби Анджел Франціско Бреард не був  страчений,  поки  

МСС  не  винесе  остаточне  рішення відповідно  до  розпочатої  процедури.  

Верховний  Суд США заявив,  що виконавча влада,  маючи повноваження у 

сфері зовнішніх відносин,  може використати дипломатичні переговори,  і  

якщо  губернатор  вирішить  чекати  рішення МСС,  то  це  його  прерогатива.  

Верховний  Суд  не  прийняв того аргументу, що скарга Бреарда з 

посиланням на Віденську конвенцію про консульські відносини  1963 р.  

повинна бути  розглянута  у  федеральному  суді  на  тій  підставі,  що 

Конвенція -  «вище  право  країни».  На  обґрунтування  цього Верховний  

Суд,  по-перше,  навів  положення,  закріплене  в самій  Конвенції,  яка  

передбачає,  що  права,  гарантовані Конвенцією,  «повинні  бути  застосовані 

відповідно  до  законів  і правил держави, яка їх застосовує».  По-друге,  

Верховний Суд зазначив, що Акт Конгресу є рівнозначним договору і, якщо 

договір і федеральний закон суперечать один  одному, останній за датою 

прийняття матиме перевагу. 

Отже, аналіз судової практики США щодо застосування  міжнародних 

норм  із  прав  людини  свідчить  про те,  що проводиться розмежування 

судами самовиконуваних і несамовиконуваних  норм  міжнародного  права.  

Цим  судова практика імплементації міжнародного права з прав людини 

США відрізняється  від його  застосування  в  національному судочинстві 

багатьох інших держав, де така практика дуже різниться - від прямого 

застосування міжнародно-правових стандартів  у  сфері  прав  людини  

судами  Південно-Африканської  Республіки  до  застосування  міжнародних  

актів  із прав  людини лише  за умови їх інкорпорації  в  національне 

законодавство  через  прийняття  відповідних  національних актів  

(Сполучене Королівство,  Ірландія).  Насамкінець,  група держав,  до яких 

належить і Україна,  перебувають на етапі становлення  судової  практики  

застосування  міжнародно-правових  актів  із  прав  людини.  Лише  після  

становлення такої судової практики можна буде говорити  про  ефективність  

дії  ратифікованих  Україною  міжнародно-правових актів  з  прав  людини  

та міжнародного  звичаєвого  права із прав людини.   



 

ТЕМА 10. Світові виклики у сфері захисту прав людини 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Європейські виклики захисту прав людини. 

2. Питання захисту прав людини у інформаційному просторі. 

3. Міжнародний тероризм у контексті захисту прав людини. 

 

Важливими питаннями, які мають бути вирішені у Європі, назвати 

проблеми, які ще залишаються у нас нерозв’язаними, і оприлюднити перелік 

завдань, які треба вирішити найближчим часом. Невідкладні проблеми. 

Насамперед це потреба у захисті прав людини в контексті боротьби з 

тероризмом. Тероризм повинен бути засуджений, з ним треба боротися. Але 

ми не можемо застосовувати методи самих терористів, а лише ті, які 

здійснюються у рамках закону.Права мігрантів – у Європі бракує поваги до 

прав мігрантів. Зокрема, чимало незаконних мігрантів є жертвами торгівлі 

людьми, перебувають у дуже вразливому стані.Нерідко забувають, що 

основні права людини є універсальними у своєму застосуванні, тобто 

однаковою мірою це стосується як громадян країни, так і іноземців, навіть 

тих, у кого немає документів. У деяких європейських країнах існує цинічне 

ставлення до мігрантів, але ми мусимо ще раз підкреслити, що мігранти – 

також люди, які мають такі самі права, як і всі. 

Ксенофобія – це ключова проблема у багатьох європейських країнах. У 

нас є довгий перелік злочинів, пов’язаних з виступами, які розпалюють 

ненависть. Тож треба вживати більш рішучих дій і боротися проти 

ксенофобії ще наполегливіше. Зокрема, роми зазнають дискримінації на 

ринках житла та праці, багато їхніх дітей і досі не відвідують школу. Це 

велика ганьба для нашої системи. Люди зазнають дискримінації за ознакою 

сексуальної орієнтації, і мало хто готовий виступати проти гомофобії. 

Дискримінація – це також проблема для людей, які страждають на ВІЛ/СНІД. 

І тут треба вживати рішучих кроків, щоб запобігти поширенню ВІЛ/СНІДу та 

лікувати тих, хто вже є інфікованим. Треба також активніше захищати права 

дітей та ґендерну рівність, здійснювати заходи проти насильства у сім’ї. 

У деяких європейських країнах і досі існує потреба у реформах для 

забезпечення незалежності судової влади і захисту судової системи від 

корупції. У деяких країнах в’язниці надто переповнені і умови тримання 

ув’язнених є неприйнятними. Свобода слова залишається хиткою і 



непоодинокі випадки злочинних дій щодо журналістів становлять серйозну 

проблему.  

 

Інформаційні технології постійно розвиваються, що призводить до 

виникнення нових ризиків та загроз. Однак основними проблемами, які 

виникають сьогодні у процесі захисту порушеного права, є складність 

встановлення особи порушника, складність виконання заходів реагування з 

огляду на екстериторіальний характер інтернету, а також дотримання 

балансу між заходами реагування на порушення і збереженням свободи в 

інформаційному просторі. 

Труднощі ідентифікації особи порушника обумовлені специфікою 

інтернету, в якому здебільшого від користувача не вимагається повідомлення 

персональних даних. Ініціативи із впровадження повнішої ідентифікації 

з’являються регулярно, у тому числі у формі змін до законодавства. Йдеться, 

наприклад, про неодноразові пропозиції реєструвати веб-сайти подібно до 

традиційних ЗМІ. Однак переважно такі ініціативи відхиляються через 

значний суспільний опір. Їх запровадження несе ризик перетворення на 

механізм цензури. 

У сучасних умовах встановлення особи порушника відбувається на 

основі даних про реєстранта доменного імені в базі WHOIS, даних про 

замовника послуг хостингу, або в крайньому разі – контактних даних на 

самому веб-сайті (якщо вони наявні). Проблема полягає у тому, що такі 

відомості далеко не завжди доступні, достовірні або їх отримання надто 

ускладнене. Наприклад, до бази WHOIS можуть бути внесені дані про 

неіснуючу особу з неіснуючими засобами зв’язку, або інформація взагалі 

може бути прихована з мотивів захисту персональних даних реєстранта. 

Хостинг-провайдери також добровільно не розкривають дані про своїх 

клієнтів через законодавчі обмеження.  

Спробу спростити процедуру визначення особи порушника, а разом і 

зробити ефективнішим захист порушених прав, зроблено в Законі України 

«Про авторське право і суміжні права» в результаті внесення до нього змін у 

березні 2017 року. 

Власників веб-сайтів і хостинг-провайдерів зобов’язано 

оприлюднювати інформацію про назву, адресу, електронну пошту і 

контактний номер телефону для зв’язку. Сама ж процедура захисту прав 

передбачає звернення до власника веб-сайту, на якому здійснюється 

порушення, або до хостинг-провайдера. Праву на звернення кореспондує 

обов’язок власника або провайдера відреагувати на протиправний контент у 

визначений строк. Такий механізм діє стосовно обмеженого переліку творів, 



а саме: музичних, аудіовізуальних, комп'ютерних програм, відеограм, 

фонограм, передач (програм) організацій мовлення. 

Однак щодо захисту інших прав, порушених в інтернеті, взаємодія з 

провайдерами є значно менш ефективною. Закон не зобов’язує провайдерів 

слідкувати за змістом інформації, яка розміщується їхніми клієнтами, а тим 

більше за власною ініціативою припиняти порушення. Такий підхід 

відповідає стандартам регулювання діяльності провайдерів, які діють в ЄС, і 

які, зокрема, відображені у статті 248 Угоди про асоціацію. 

Провайдери також не зобов’язані розкривати інформацію про своїх 

абонентів (їхні персональні дані чи матеріали, які ними публікуються). 

Навпаки, передача таких відомостей може становити порушення прав 

абонента. 

У цьому контексті цікавими є нововведення до Правил надання та 

отримання телекомунікаційних послуг, які наберуть чинності в березні 2018 

року. Зміни, що були проголосовані парламентом 20 вересня 2017 року, 

передбачають покладення на провайдерів і операторів обов’язку складати 

акти, якими фіксувати порушення з боку користувачів, а також можливість 

призупиняти надання послуг у зв’язку з вчиненням таких порушень. Йдеться, 

зокрема, про випадки розсилання спаму або розповсюдження інформації, що 

загрожує інтересам національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. 

Варто наголосити, що формулювання норми передбачає покладення на 

провайдерів і операторів обов’язку фіксувати порушення «у разі їх 

виявлення». Тобто прямого обов’язку виявляти порушення Правила не 

встановлюють. Складені стосовно інтернет-користувачів акти провайдери 

повинні будуть надавати на запити уповноважених державних органів. 

Такі зміни загалом відповідають згаданій вище статті 248 Угоди про 

асоціацію, яка допускає встановлення для провайдерів зобов’язання 

повідомляти державу про «можливу незаконну діяльність» користувачів, а 

також на вимогу компетентних органів ідентифікувати їх. 

На нашу думку, закріплення на нормативному рівні процедури 

фіксування порушень може створити прецедент, за якого провайдери самі 

проявлятимуть ініціативу та відслідковуватимуть протиправний контент. У 

рамках обговорень у колах провайдерів  неодноразово лунали пропозиції 

боротися з незаконним контентом на рівні саморегулювання. Це, зокрема, 

стосується інформаційної пропаганди, яка може посягати на національну 

безпеку України. 

Окрім того, у ЗМІ регулярно з’являється інформація про виявлення і 

затримання Службою безпеки інтернет-користувачів, які поширюють у 

соціальних мережах заклики до повалення державного ладу. Часто таких 



користувачів виявляють внаслідок неофіційної взаємодії між 

правоохоронцями та провайдерами. Однак можна припустити, що коли 

згадані зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг 

запрацюють, ситуація може змінитися. 

На переваги і ризики регулювання інформаційної сфери активними 

діями провайдерів звертає увагу Комітет Міністрів Ради Європи у 

Рекомендації CM / Rec (2016) 1. Зокрема, Комітет зазначає, що 

«…провайдери можуть вживати заходів, щоб запобігти доступу або 

розповсюдженню контенту, наприклад, через системи саморегулювання у 

співпраці з державними органами. Разом з тим інші втручання до інтернет-

трафіку можуть вплинути на якість послуг, що надаються інтернет-

користувачам, і можуть призвести до блокування, дискримінації або 

пріоритетності конкретних видів контенту, додатків і послуг. Крім того, деякі 

з методів нагляду або моніторинг повідомлень, можуть підірвати довіру 

користувачів в інтернеті». 

Якщо випадки фіксування порушень за власною ініціативою 

провайдерів дійсно відбуватимуться, гостро постане питання захисту 

персональних даних. Очевидно, що збір і подальша добровільна передача 

державним органам (коли закон не вимагає таких дій від провайдера) чи 

будь-кому іншому інформації про користувача без його на те згоди дає 

підстави стверджувати про порушення права на персональні дані. 

У цьому контексті доречно звернути увагу на тенденцію до посилення 

охорони даних про особу в ЄС. Так, вже у травні 2018 року в ЄС на повну 

силу запрацює новий Регламент про захист персональних даних (GDPR), 

який висуває жорсткіші вимоги до обробників і контролерів персональних 

даних і встановлює значні штрафи за допущені порушення. Приміром, із ЄС 

персональні дані у треті країни можуть передаватися лише за наявності 

позитивного висновку Єврокомісії щодо відповідності країни високим 

стандартам захисту персональних даних. 

Ще однією проблемою захисту прав людини в інформаційному 

суспільстві є складність виконання заходів реагування. Так, з огляду на 

екстериторіальний характер мережі інтернет припинити порушення може 

бути надскладним завданням. Наприклад, веб-сайт, який поширює 

незаконний контент, може мати сервер в одній державі, власником домену 

бути резидент іншої держави, а шкоди такий сайт заподіюватиме громадянам 

України. У такому разі дії з припинення порушення потрібно буде вчиняти в 

різних юрисдикціях. Рішення про визнання спірного контенту незаконним і 

зобов’язання припинити його поширення може прийняти й український суд 

(формально, якщо контент доступний в Україні, порушення вважається 



вчиненим в Україні), однак виконання такого судового рішення в будь-якому 

разі потребуватиме взаємодії з судами, правоохоронцями іншої держави. 

Є звичайно й більш радикальні заходи реагування, як-то внесення 

певних веб-сайтів у санкційні списки і, як наслідок, добровільно-примусове 

блокування провайдерами доступу до цих ресурсів. Однак такі механізми є 

щонайменше дуже дискусійними з погляду відповідності їх демократичним 

стандартам, зокрема свободі доступу до інформації. 

Загалом пошук балансу між захистом прав людини і невтручанням у 

свободу інформації є одним із тих проблемних питань, які хвилюють не 

тільки Україну, але й західні держави. 

Чого тільки варта дискусія про відповідальність Facebook, Twitter, 

Google за вплив реклами на їхніх сайтах на волевиявлення виборців. Мова 

йде про замовлення афілійованими з Росією особами реклами (здебільшого 

завуальованої під інформаційні повідомлення), яка ставила на меті 

просування одного кандидата в президенти США і одночасний негативний 

вплив на рейтинги іншого. З погляду дотримання закону власники веб-сайтів 

не допустили порушення. Разом з тим, усвідомлюючи серйозність наслідків 

таких випадків у довгостроковій перспективі, стає зрозуміло, що залишатися 

зовсім осторонь від регулювання надто ризиковано. 

З іншого боку, постає питання про те, які заходи регулювання можуть 

вважатися адекватними і такими, що не посягають на свободу інформації? 

Західні держави поки не ризикують вдаватися до посилення 

державного втручання, натомість покладаються на саморегулювання. 

Наприклад, згадані вище соціальні мережі задекларували свій намір 

здійснювати ретельнішу ідентифікацію замовників рекламних матеріалів і 

самостійно проводити перевірку їхнього змісту на предмет достовірності 

(fact-checking). 

Окрім того, в рамках саморегулювання ключові гравці інтернет-ринку 

свого часу оголосили про створення Глобального Інтернет-форуму боротьби 

з тероризмом. У межах такої співпраці компанії домовилися об’єднати 

зусилля, щоб блокувати і запобігати розповсюдженню небезпечних 

матеріалів ще до того, як вони стануть доступними для інших. Таким чином, 

власники веб-сайтів розуміють, що реагування на незаконний контент 

виключно на підставі скарги користувача, як це зазвичай відбувається, вже не 

є достатнім. Необхідними є проактивні дії, адже суспільна небезпека 

інформаційних загроз є надто високою. 

Подібні заходи саморегулювання учасників ринку, з одного боку, 

попереджують надмірне втручання з боку держави, а з іншого – сприяють 

забезпеченню суспільних прав та інтересів. 



Разом з тим очевидно, що саморегулювання не може бути єдиним 

механізмом реагування на загрози правам людини, а часто таких заходів є 

просто недостатньо. Крім того, розвиток інформаційного суспільства 

призводить до виникнення новин особливостей, які  потребують адекватних 

заходів впливу. 

Пошук механізмів реагування потрібно здійснювати із залученням як 

учасників ринку, так і державних органів, а з огляду на специфіку інтернету 

оптимально здійснювати це в межах міжнародної співпраці. Приміром, 

усвідомлюючи необхідність реагування на нові виклики інформаційній 

безпеці, у Європейському Союзі повідомлено про ініціативу залучення 

фахівців і громадськості до пошуку шляхів боротьби з пропагандою. 

Ключовим завданням є напрацювання таких підходів, які б забезпечували 

баланс між свободою вираження поглядів, медіа-плюралізмом і правами 

людини на доступ до повної і достовірної інформації. 

Окрім того, говорячи про проблеми захисту прав людини в умовах 

інформаційного суспільства, необхідно усвідомлювати технічну специфіку 

таких відносин. Вона обумовлена динамічністю інформації, яка може бути як 

швидко опублікована порушником, так і видалена. Відтак ключові дані 

можуть виявитися недоступними, що фактично унеможливить ефективний 

захист. 

Реагування на порушення прав людини в інформаційному суспільстві 

повинно враховувати зазначені особливості, бути швидким та комплексним, 

а також здійснюватися у співпраці між державними органами та учасниками 

правовідносин. 

 

Тероризм завжди є загрозою державі. Деякі держави, посилаючись на 

серйозність цієї загрози, обґрунтовують необхідність зняття обмежень на 

застосування досить жорстких заходів. Уряди можуть бути схильними 

об’єднати правоохоронну діяльність з підтримання військової безпеки і 

застосувати свою військову машину з метою підтримки порядку, накладаючи 

на збройні сили при цьому менше обмежень, ніж ті, якими керується поліція 

при виконанні тих же завдань. У цій ситуації функцією міжнародного права 

прав людини повинно бути перешкоджання введенню законів і практики, які 

вторгаються у сферу прав людини під приводом боротьби з тероризмом. У 

ряді випадків держави вказували на те, що акти державного тероризму є 

фундаментальним порушенням міжнародного права, що, в свою чергу, знімає 

з них обов’язок дотримуватися його норм, оскільки їхнім призначенням є 

регулювання відносин між цивілізованими націями, кожна з яких пов’язана 

тими ж стандартами поведінки. Як зазначає К. Уорбрік, застосування 



міжнародних стандартів у галузі прав людини у ході боротьби з тероризмом є 

одним з найбільш важких випробувань для ідеї прав людини.  

Демонізація терористів призводить до виправдання в очах людей менш 

поважного поводження з ними порівняно з особами, які вчинили «звичайні» 

злочини. Це виправдання може ґрунтуватися на тому, що самі терористи 

заперечують стандарти прав людини, верховенство права і демократію. 

Влада може стверджувати, що суворе дотримання прав людини при боротьбі 

з тероризмом може наразити на небезпеку права людини в майбутньому, 

якщо терористи досягнуть своєї кінцевої мети.  

Міжнародне право допускає в деяких випадках обмеження або 

тимчасове призупинення деяких прав людини. При цьому про ці обмеження 

повинно бути офіційно оголошено, їхнє введення можливо тільки в тому 

випадку, якщо вони є необхідними в ситуації, що склалася. Вони повинні 

бути тимчасовими і відповідати критерію пропорційності. Ряд прав не може 

бути обмеженим за жодних умов. На практиці права людини сприяють тому, 

щоб контртероризм не вийшов з-під контролю. Не підлягає сумніву теза, що 

держави зобов’язані вживати заходи, спрямовані на боротьбу з тероризмом, 

оскільки тероризм тягне порушення прав людини, він дестабілізує ситуацію в 

державі в цілому і підриває громадянське суспільство. Важливим, однак, є те, 

щоб методи, які використовуються в боротьбі з тероризмом, не порушували 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. Міжнародне право прав людини 

створює умови для ефективної боротьби з тероризмом. Міжнародно-правові 

акти у галузі прав людини (ст. 4 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права людини, а також аналогічні положення регіональних 

документів) передбачають, що в деяких ситуаціях права і свободи можуть 

бути обмежені. В окремих випадках тероризм може призвести до такої 

ситуації. Таке обмеження допускається тільки у випадках і порядку, 

передбачених у цих документах. Згідно з п. 1 ст. 4 «Під час надзвичайного 

стану в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про 

наявність якого офіційно оголошується, що беруть участь у (...) Пакті, 

можуть вживати заходи на відступ від своїх зобов’язань за (...) Пактом тільки 

такою мірою, якою це потрібно гостротою становища, за умови, що такі 

заходи не є несумісними з їхніми іншими зобов’язаннями за міжнародним 

правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, 

кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження». При цьому п. 

2 ст. 4 Пакту містить перелік статей, відступ від яких не допускається. У цих 

статтях закріплені такі положення: 1) право на життя (ст. 6); 2) заборона 

тортур або жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання (ст. 7), заборона рабства і работоргівлі, утримання 



в підневільному стані (пп. 1 і 2 ст. 8); 3) заборона позбавлення волі на тій 

лише підставі, що особа не в змозі виконати якесь договірне зобов’язання (ст. 

11); 4) заборона надання кримінальному закону зворотної сили, крім випадків 

пом’якшення кримінального покарання (ст. 15); 5) право кожної людини на 

визнання її правосуб’єктності (ст. 16); 6) право на свободу думки, совісті і 

релігії (ст. 18). Оскільки п. 1 ст. 4 Пакту містить положення, згідно з яким 

держави можуть вживати заходи щодо відступу від своїх зобов’язань за 

Пактом «за умови, що такі заходи не є несумісними з їхніми іншими 

зобов’язаннями за міжнародним правом», Комітет з прав людини, 

проаналізувавши ці та інші зобов’язання, склав список елементів прав, 

закріплених в інших статтях Пакту (не перерахованих у п. 2 ст. 4), відступ від 

яких не допускається на підставі п. 1 ст. 4 Пакту. До них Комітет відносить 

такі елементи положень Пакту: 1) право осіб, позбавлених волі, на гуманне 

поводження і повагу гідності людської особистості; 2) заборона взяття в 

заручники, викрадень, а також таємних затримань; 3) деякі елементи прав 

меншин; 4) заборона депортації або насильницького переміщення населення 

в порушення міжнародного права; 5) заборона пропаганди війни і 

підбурювання до національної, расової або релігійної дискримінації, 

ворожнечі або насильства. Державам при реалізації контртерористичних 

заходів не слід виходити за рамки, встановлені міжнародним правом прав 

людини, ще й тому, що в такому випадку особи, які здійснюють 

насильницькі дії, яких держава розглядає як терористів, зможуть з більшими 

підставами стверджувати, що вони є не терористами, а діють у рамках 

збройного конфлікту. Право на життя, що захищається міжнародними та 

регіональними договорами у сфері прав людини, вимагає, зокрема, від 

держави вживати всіх необхідних і адекватних заходів для захисту життя тих, 

хто перебуває під її юрисдикцією. Для виконання цього зобов’язання 

держави повинні створювати ефективні системи кримінального правосуддя і 

правозастосування, приймаючи в тому числі заходи для попередження і 

розслідування правопорушень; залучаючи до відповідальності осіб, 

підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів; надаючи жертвам дієві 

засоби правового захисту; роблячи інші необхідні кроки для недопущення 

рецидиву порушень. Крім того, в міжнародному і регіональному праві прав 

людини визнається, що за конкретних обставин держави несуть позитивний 

обов’язок вживати превентивних дієвих заходів для захисту одного або 

декількох осіб, якщо, згідно з наявними відомостями або підозрами, їхньому 

життю загрожують злочинні дії іншої особи, до числа яких, безперечно, 

належить і тероризм. Важливо також згадати зобов’язання держав 

забезпечувати особисту безпеку осіб, які перебувають під їхньою 



юрисдикцією, коли є підстави говорити про існування для них небезпеки або 

підозрювати її. Безумовно, йдеться і про терористичні загрози. Тероризм 

ставить за мету просто ліквідувати права людини, демократію та законність. 

Він завдає удар по цінностях, які лежать в основі Статуту Організації 

Об’єднаних Націй та інших міжнародних договорів: повага прав людини; 

верховенство права; терпимість між народами і країнами; мирне 

врегулювання конфліктів. Тероризм безпосередньо відбивається на 

можливості здійснення деяких прав людини, зокрема права на життя, 

свободу і фізичну недоторканність. Терористичні акти можуть 

дестабілізувати уряди, руйнувати громадянське суспільство, підривати мир і 

безпеку, ставити під загрозу процес соціально-економічного розвитку та 

надавати особливо сильний негативний вплив на деякі групи населення. Усе 

це безпосередньо позначається на здійсненні основних прав людини. Згубний 

вплив тероризму на права людини і безпеку було визнано на найвищому 

рівні Організації Об’єднаних Націй, у тому числі на рівні Ради Безпеки, 

Генеральної Асамблеї, колишній Комісії з прав людини і нової Ради з прав 

людини. 
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