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Метою лекції є надати інформацію студентам щодо міжнародних угод у сфері 

захисту прав людини та діяльності відповідних органів та суб’єктів, покликаних 

реалізовувати ці норми. 

 

ВСТУП 

 

Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, 

юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні 

набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. 

З 1991 р. в законах, які приймаються українським парламетом, вперше 

з’явилися наповненні конкретним змістом норми, спрямовані на захист прав людини 

від чиновницького свавілля. 31 жовтня 1995 р. Верховна Рада України внесла зміни 

до Цивільного процесуального кодексу України, значення яких важко переоцінити: 

громадяни отримали право оскаржувати в суді не тільки одноособові дії службових 

осіб (як це було раніше), а також прийняті ними рішення та бездіяльність органів 

державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівних органів 

установ, організацій, підприємств і їх об’єднань незалежно від форми власності, 

керівних органів об’єднань громадян. 



В Україні розгорнули свою діяльність кілька десятків громадських 

організацій, метою яких є захист прав людини: Український центр людини, 

Всеукраїнський комітет охорони прав людини, Українська асоціація “Міжнародна 

амністія”, Українська секція міжнародного товариства прав людини, Українсько-

американське бюро захисту людини та ін. 

9 листопада 1995 р. у м. Страсбурзі від імені України було підписано 

Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод людини та п’ять 

протоколів до неї, а 17 липня 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала їх. 

Указом Президента України № 615/98 від 11 червня 1998 р. затверджена Стратегія 

інтеграції України до Європейського Союзу, одним із напрямів якої є зближення 

законодавства України із сучасною європейською системою права , стержнем якої є 

забезпечення добробуту людини. На жаль , з грудня 1993 року в Україні не 

виконується вимога пункту 8 ст. 7 Закону України “Про міжнародні договори 

України”, відповідно до якої під час ратифікації міжнародних договорів Верховна 

Рада України має водночас розглядати питання про внесення змін і доповнень до 

чинних законів України. Адже за своїм значенням це положення перевищує і 

вказану Стратегію. У 1998 р. Міністерством юстиції України підготовлено та 

передано на розгляд Верховної Ради України Концепцію державної правової 

політики захисту прав людини. 

Права і свободи людини – це гарантовані демократичним суспільством 

можливості для кожного індивідуум на гідній рівень життя, ефективну соціальну 

систему охорони від свавілля держави у відповідності з встановленими 

міжнародними та національними стандартами і процедурами. 

Права людини відносяться до “вічних тем”, якими займались мислителі різних 

епох: від древнього миру до теперішнього часу. 



 

1. Міжнародні документи щодо захисту прав людини 

 

Права та свободи людини у міжнародному публічному праві розглядаються як 

природні та невід’ємні, завдяки яким людина може реалізувати себе як особистість. 

Вперше права людини були юридично закріплені у Декларації незалежності США 

1776 р. та французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Першим 

міжнародно-правовим кроком у сфері захисту прав людини стало прийняття у 

1815 р. Декларації відносно торгівлі неграми. Ця декларація оголосила работоргівлю 

діянням, що суперечить принципам гуманності та загальновизнаним нормам права, 

проте не містила прямої заборони работоргівлі. Лише у 1890 році була підписана 

Брюссельська конвенція, яка забороняла рабство і работоргівлю в окремих регіонах 

Індійського океану та Червоного моря. Мирні договори, укладені після першої 

світової війни, крім військово-політичних питань, містили також положення про 

захист прав національних меншин на території новоутворених європейських держав. 

Після підписання 26 червня 1945 р. Статуту ООН права людини набули якості 

міжнародних універсальних стандартів, починають прийматися багатосторонні 

договори, спрямовані на забезпечення міжнародно-правового захисту прав людини в 

цілому, окремих видів прав людини чи прав окремих категорій осіб. 

Після Другої світової війни еволюція договірних засад щодо захисту прав 

людини була багатоаспектною і йшла за багатьма напрямками. У процесі 

позитивізації виник широкий і різнорідний звід універсальних і регіональних 

документів. На рівні універсального міжнародного права даний процес можна 

умовно розділити на чотири етапи. 

Перший етап (1945-1948 рр.) почався з прийняттям Статуту ООН і 

завершився проголошенням Загальної декларації прав людини. Таким чином, 

початком цього етапу стало визнання принципу міжнародної поваги до прав 

людини. У рамках заходів з реалізації цього принципу вперше були закладені 

організаційні та процедурні засади для діяльності Організації Об’єднаних Націй в 

сфері заохочення і захисту прав людини. Особливе значення тут мало створення 



Комісії з прав людини як допоміжного функціонального органу при Економічній і 

Соціальній Раді відповідно до статті 68 Статуту ООН. Завдяки заходам щодо 

створення організаційних і функціональних рамок створилися умови для підготовки 

конкретних норм щодо прав людини. У 1946 році ООН приступила до реалізації 

програми, спрямованої на прийняття так званого Міжнародного білля (хартії) прав 

людини, до складу якого повинні були увійти декларація про права людини, 

конвенція про права людини та заходи щодо їх реалізації1. Завдання першого етапу в 

реалізації Міжнародного білля (хартії) прав людини були вирішені 10 грудня 1948 

року, коли був прийнятий перший необов’язковий документ загального характеру – 

Загальна декларація прав людини. У той же період були прийняті перші конкретні 

юридично обов'язкові норми (Конвенція про попередження злочинів геноциду і 

покарання за нього,1948 р.; Конвенція № 87 МОП щодо свободи асоціацій і захисту 

права на організацію, 1948 р.; та Додаткова конвенція про скасування рабства, 

работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних рабству, 1956 р.). Однак, безперечно, 

вищим досягненням цього етапу стало проголошення у Загальній декларації 

першого міжнародного каталогу прав людини, який містив цивільні і політичні, а 

також економічні, соціальні і культурні права.  

Другий етап (1949-1966 рр.) можна вважати етапом кодифікації 

програми, закріпленої в Загальній декларації. Даний період був значною мірою 

присвячений розробці конвенції про права людини і створення механізму їх 

реалізації, як передбачалося у Міжнародному біллі (хартії) прав людини. Ця робота 

велася майже 20 років – до 16 грудня 1966 року, коли Генеральна Асамблея 

прийняла три роздільних документа: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та 

Факультативний протокол до другого Пакту. З прийняттям цих договорів закінчився 

період закладки загальних правових основ для прав людини, проголошених у 

Загальній декларації. Проте варто відзначити, що в цей період робилися також і 

заходи щодо кодифікації, спрямовані на вироблення більш детальних і конкретних 

конвенцій про права людини: про статус біженців (Конвенція 1951 р.), про політичні 

                                           
 



права жінок (Конвенція 1952 р.), про ліквідацію расової дискримінації (Конвенція 

1965 р.), про скасування примусової праці (Конвенція МОП № 105 від 1957 р.), про 

ліквідацію дискримінації в області освіти (Конвенція ЮНЕСКО 1960 р.) і у сфері 

праці та зайнятості (Конвенція МОП № 111 від 1958 року) і по іншим питань. 

Досягненням всього цього етапу стало створення широких правових рамок для 

більш конкретних і раціональних дій Організації Об’єднаних Націй, для здійснення 

визнаних прав людини та для підготовки більш змістовних норм з суттєвих питань.  

Третій етап (1967-1989 рр..), який можна назвати посттегеранським, 

характеризується переважанням чотирьох тенденцій. Перша була пов’язана зі 

вступом в силу Пактів і Факультативного протоколу (1967 р.) і, отже, з початком 

реалізації цілого набору заходів по їх здійсненню, покликаних гарантувати 

дотримання прав людини і контроль за цим процесом. Друга тенденція стала 

продовженням попередніх зусиль з підготовки детальних договорів про 

права людини (наприклад, були прийняті Конвенція про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.; Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання 

1984 р.; Конвенція про права дитини, 1989 р.). Третя тенденція проглядається у 

великому числі заходів, спрямованих на вдосконалення здійснення прав, а також 

органів і механізмів, створених з цією метою. Четверту тенденцію можна визначити 

як пошук нових сфер і способів захисту і заохочення прав людини, включаючи 

тенденцію до включення прав людини в більш широкий контекст таких глобальних 

передумов, як мир, розвиток і навколишнє середовище. Всі ці тенденції, особливо 

остання, виразно відбилися в дебатах і остаточних висновках Міжнародної 

конференції з прав людини, проведеної ООН в Тегерані 22 квітня-13 травня 1968 р., в 

20-ю річницю прийняття Загальної декларації. Конкретними цілями Конференції 

були огляд досягнутого процесу, оцінка ефективності методів, що застосовувалися 

Організацією Об’єднаних Націй, і на цьому тлі – формулювання і підготовка 

програми подальших дій в галузі прав людини.  

Четвертий етап (з 1989 р. по теперішній час) став результатом 

припинення конфлікту між Заходом і Сходом, а також накопичення невирішених 



проблем у відносинах між Північчю і Півднем. Організація Об’єднаних Націй 

зафіксувала більш широке визнання наглядових заходів країнами Центральної та 

Східної Європи, а також іншими державами, які намагаються «демократизувати» 

свої системи правління (наприклад, Південна Африка), але відзначається також і 

погіршення стану з правами людини в Східній Європі (наприклад, у 

Боснії та Росії), Африці (Нігерія і Руанда) і Азії (Китай і Південна Корея). Для 

досягнення відповідності Організації Об’єднаних Націй до старих і нових завдань у 

1993 році у Відні була проведена Всесвітня конференція з прав людини.  

Міжнародне співробітництво держав у галузі прав людини відбувається у формі 

прийняття певних стандартів стосовно змісту правового статусу індивіда та прийняття 

державами зобов'язань дотримуватись цих стандартів у своєму внутрішньому 

законодавстві і у повсякденній діяльності. 

 

Висновки до першого питання 

 

Здійснення прав залишилось пріоритетним завданням порівняно з подальшим 

нормотворчостю; були зроблені зусилля з розробки заходів превентивної дипломатії 

та раннього попередження в області прав людини.  Умовним підсумковим заходом 

четвертого етапу можна вважати доповідь Міжнародної амністії про стан прав 

людини в світі через 60 років після затвердження Загальної декларації прав людини, 

представлену у 2008 році. 

 

2. Загальна декларація з прав людини та інші угоди у галузі прав людини 

 

Міжнародне товариство в рамках ООН виробило ряд документів (декларації, 

акти, договори), які містять у собі норми, що стосуються цих питань. Становлення 

міжнародного права прав людини пов’язане з розробкою й ухваленням міжнародних 

актів універсального характеру, у яких права людини було систематизовано, а також 

із формуванням міжнародних організаційних механізмів захисту цих прав. У 

міжнародному праві така систематизація була здійснена з 1948 по 1966 роки в серії 



нормативних актів, неофіційно іменованих Міжнародною хартією прав людини, яку 

складають Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські 

та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 

права. У ці ж роки були створені найважливіші універсальні міжнародні механізми 

захисту прав людини. Міжнародна хартія прав людини є нормативно-правовою 

основою міжнародного права прав людини. 

Загальна декларація прав людини ухвалена 10 грудня 1948 р. і досі 

залишається з багатьох поглядів документом унікальним. Це був перший 

міжнародний акт, у якому були викладені громадянські, політичні, економічні, 

соціальні та культурні права людини. Вперше вони були викладені в міжнародному 

документі систематизовано, у вигляді каталогу, тобто як перелік прав і свобод. 

Декларація вперше проголосила необхідність єдиного для всіх розуміння прав 

людини. Уперше в міжнародному праві Декларація пов’язувала дотримання прав 

людини з рухом до демократії. 

Загальна декларація прав людини була ухвалена Генеральною Асамблеєю 

ООН у формі резолюції. Це викликало та викликає чимало питань про юридичну 

силу цього документа, тому що за загальним правилом резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН мають рекомендаційний характер. Втім більшість правників 

поділяють думку про те, що норми Декларації є відображенням звичаєво-правових 

норм і тому мають характер міжнародно-правового зобов’язання. 

У сферу цивільних прав Декларація включила права: на життя, свободу та 

особисту недоторканість (ст. 3); свободу від рабства або перебування у підневільному 

стані (ст. 4): свободу від катувань чи жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує людську гідність поводження та покарання ( ст. 5); визнання 

правосуб'єктності кожної людини,де б він не знаходився (ст. 6); рівність усіх людей 

перед законом і рівний захист, без будь-якої різниці, закону; рівний захист від 

дискримінації і від підбурювання до неї (ст. 7); ефективне поновлення у правах 

компетентними національними судами в разі порушення основних прав людини, 

наданих їй конституцією або законом (ст. 8); свободу від довільного арешту, 

затримання або вигнання (ст. 9); розгляд, у разі необхідності, справи кожної людини на 



основі повної рівності прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості 

незалежним і безстороннім судом (ст. 10); презумпцію невинності (ст. 11); невтручання 

в особисте і сімейне життя кожного; недоторканність житла; таємницю кореспонденції; 

на честь і репутацію (ст. 12); вільне пересування і вибір місця проживання в межах 

кожного держави; можливість залишати будьяку країну, включаючи свою власну, і 

повертатися у свою країну (ст. 13); право шукати притулку від переслідувань в інших 

країнах і користуватися цим притулком (ст. 14); громадянство, неможливість його 

позбавлення (ст. 15) ; право на вступ у шлюб і заснування сім'ї (ст. 16); право володіти 

своїм майном як одноособово, так і спільно з іншими (ст. 17); свободу думки, совісті і 

релігії (ст. 18); свободу переконань і вільне їх вираз (ст. 19). У Декларацію включені 

наступні політичні права: свобода мирних зборів і асоціацій, а також свобода від 

примусу вступати до будь-якої асоціації (ст. 20); брати участь в управлінні своєю 

країною безпосередньо або через вільно обраних представників; рівний доступ до 

державної служби в своїй країні (ст. 21). У систему економічних і соціальних прав і 

свобод людини включені: право кожної людини на соціальне забезпечення і на 

здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав 

у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і 

міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави 

(ст. 22); право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови 

праці, на захист від безробіття; право на рівну оплату за рівну працю; право на 

справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої 

та її сім'ї, і, при необхідності, іншими засобами соціального забезпечення; право 

створювати профспілки і входити до них для захисту своїх інтересів (ст. 23); право на 

відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на 

оплачувану періодичну відпустку (ст. 24); право кожного на такий життєвий рівень, 

включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, 

який необхідний для підтримки здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на 

забезпечення в разі безробіття , хвороби,інвалідності, вдівства, старості чи іншого 

випадку загрози засобів до існування через незалежні від неї обставини (ст. 25). Серед 

культурних прав Декларація виділила: право кожної людини на безкоштовної 



початкової і загальну освіту, яка має бути обов'язковим; на загальнодоступність 

технічного та професійної освіти, а також на однакову доступність для всіх на основі 

здібностей кожного вищого освіти (ст. 26); право кожної людини вільно брати участь у 

культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому 

прогресі і користуватися благами, а також право на інтелектуальну власність (ст. 27). В 

якості однієї з гарантії перерахованих прав і свобод людини Декларація вказала на те. 

що кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і 

свободи, викладені в цьому документі, можуть бути повністю здійснені (ст. 28). При 

здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких 

обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного 

визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, 

громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві (ст. 29). 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. є одним із 

найбільш авторитетних міжнародно-правових договорів про права людини. Його 

текст може бути умовно розділений на дві частини: статті, у яких викладено зміст 

громадянських і політичних прав, і статті, що стосуються міжнародного контролю 

за дотриманням цих прав. Формулювання статей про права людини не залишають 

сумнівів у їхньому імперативному характері. Це є наслідком розуміння того, що з 

дотриманням саме громадянських і політичних прав пов’язані ґарантії особистої 

свободи людини та рух суспільства до дійової демократії. Держави-учасниці 

зобов’язані забезпечити в межах своєї юрисдикції дотримання громадянських і 

політичних прав у повному обсязі. Пакт надає державі право обмежити деякі із 

проголошених прав. Контроль за дотриманням норм Пакту, включаючи розгляд 

індивідуальних скарг, здійснює міжнародний орган – Комітет із прав людини. 

Деякі положення Пакту торкаються питань, які регулюються також Пактом про 

економічні, соціальні і культурні права. Це право кожної людини на свободу асоціації з 

іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх 

інтересів (п.1 ст.22), а також право на одержання і заснування сім'ї, рівність прав і 

обов'язків обох з подружжя (п.п. 1,2,3 ст. 23), право кожної дитини на громадянство та 

«на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітнього, з боку її 



сім'ї, суспільства і держави» (п.п. 1,2,3 ст. 24) та ін. У третій частині Пакту (ст. 6-27) 

міститься конкретний перелік громадянських і політичних прав, які повинні бути 

забезпечені людині в кожній державі: право на життя (ст. 6); заборона піддання 

катуванню чи жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню, неприпустимість без вільної згоди людини піддання її 

медичним чи науковим дослідам (ст. 7); заборона рабства і работоргівлі в усіх їх видах 

та примусової праці (ст. 8); право кожного на свободу та особисту недоторканність (ст. 

9); право осіб, позбавлених волі, на гуманне поводження і поважання гідності (ст. 10); 

право на вільне пересування і свобода вибору місця проживання (ст. 12); рівність всіх 

осіб перед судами і трибуналами (ст. 14); право кожної людини, де б вона не 

перебувала, на визнання її правосуб'єктності (ст. 16); невтручання в особисте та 

сімейне життя людини, недоторканність її житла, таємниця кореспонденції (ст. 17); 

право на свободу думки, совісті і релігії (ст. 18); право на мирні збори (ст. 22) та ін. 

Серед політичних прав Пакт проголошує право кожного громадянина без будь-якої 

дискримінації брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і через 

своїх вільно обраних представників, голосувати і бути обраним на справжніх 

періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права 

при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; 

допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби (ст. 25). 

Відповідно до Пакту про громадянські і політичні права, закріплені в ньому певні 

фундаментальні права і свободи мають дотримуватися у будь-якій ситуації, навіть в 

умовах збройних конфліктів. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. був 

підписаний одночасно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права. 

Його юридичні особливості пов’язані з особливостями проголошених у ньому 

економічних, соціальних і культурних прав. Економічні, соціальні та культурні 

права є невід’ємними, як і громадянські та політичні права, і не менш важливими. 

Проте існують суттєві особливості в реалізації економічних, соціальних і 

культурних прав. Вони витратні, тобто обсяг їхньої реалізації залежить від 

економічного добробуту держави, а тому не може бути однаковим у різних країнах. 



Реалізація цих прав пов’язана з розширенням патерналістських функцій держави, 

що завжди містять потенційну загрозу авторитизації влади, а тому повинні мати 

межі. Міжнародний контроль за дотриманням економічних, соціальних і культурних 

прав зазвичай не пов’язаний із розглядом індивідуальних скарг. Формулювання 

статей Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права за 

загальним правилом є диспозитивними і не передбачають прямої дії. 

Пакт складається з преамбули і 31 статті, які поділені на 5 частин. У преамбулі 

відзначається, що права, проголошені в пакті, випливають з властивої людській особі 

гідності, а ідеал людської особи, вільної від страху та нужди, можна здійснити лише за 

наявності таких умов, за яких кожен може користуватися своїми економічними, 

соціальними і культурними правами. Конкретний їх перелік розпочинається з 

проголошення права на працю (ст. 6), права кожного на справедливі і сприятливі умови 

праці (ст. 7), право на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування (ст. 

9), право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї (ст. 11), право 

кожної людини на освіту (ст. 13), право на участь у культурному житті, користування 

результатами наукового прогресу (ст. 15). Згідно зі ст. 2 Пакту, держави, які 

приєдналися до нього, зобов'язувалися в індивідуальному порядку і в порядку 

міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, 

вжити в максимальних межах наявних ресурсів заходи щодо забезпечення поступового 

здійснення визначених у цьому документі прав усіма належними способами, 

включаючи, зокрема, ухвалення законодавчих актів. Держави також брали на себе 

зобов'язання гарантувати, що права, проголошені в Пакті, здійснюватимуться без будь-

якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження 

чи інших обставин. Для контролю за здійсненням прав, передбачених пактом, у рамках 

ООН з 1985 р. діє Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, що розглядає 

доповіді держав про їхню діяльність по дотриманню положень Пакту. 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. – 

найстаріший серед регіональних договорів про права людини та найбільш 

авторитетний міжнародно-правовий документ із прав людини в Європі. Крім 



основного тексту Конвенція містить Протоколи, у яких розвинуті, доповнені чи 

уточнені окремі її положення. 

Конвенція була одним із перших міжнародних документів, що містив поняття 

політичної демократії, одночасно визнаючи її найважливішою умовою дотримання 

прав людини. Тим самим була підкреслена антитоталітарна спрямованість цього 

акта, ухваленого “європейськими країнами, що є однодумцями та мають спільну 

спадщину в політичних традиціях, ідеалах, свободі та верховенстві права”, з метою 

“зробити перші кроки до колективного забезпечення певних прав, проголошених у 

Загальній декларації [прав людини]” (Преамбула). Конвенція є першим 

міжнародним договором у галузі прав людини, що не тільки має на меті захистити 

широкий спектр громадянських і політичних прав, а й встановлює систему 

міжнародного судового контролю за їх дотриманням у кожній із держав-учасниць. 

Нинішня заклопотаність питаннями міжнародного захисту прав 

людини виникла в період формування Організації Об’єднаних Націй як реакція на 

звірства другої світової війни. Хоча і до неї робилися певні спроби, проте 

досягнення в даній сфері, тим не менш, були обмежені територіально, 

стосувалися лише деяких категорій людей, а реальний захист був фрагментарний. 

Лише після другої світової війни спостерігається тенденція до всеосяжної 

нормотворчості в міжнародному праві, що стосується прав людини.  

Першим міжнародно-правовим договором, що відображає цей новий підхід, є 

Статут Організації Об’єднаних Націй, прийнятий 26 червня 1945 р. в Сан-

Франциско. Він свідчить про рух до тривалої та стійкої інтернаціоналізації прав 

людини. Будучи установчим правовим документом всесвітньої міжнародної 

організації, Статут ООН закріпив основні принципи післявоєнного світового 

порядку. Однак серед семи принципів, викладених у статті 2, немає більш-менш 

явного формулювання принципів міжнародної поваги прав людини. Тим не менш, 

можна погодитися, що ряд ключових положень, розсіяних по всьому Статуту, 

свідчать про визнання міжнародної поваги до прав людини одним з найважливіших 

принципів Організації Об’єднаних Націй. Це припущення при тлумаченні Статуту з 

роками стало широко поширеною думкою. 



Такий висновок можна зробити з усіх семи положень Уставу ООН щодо прав 

людини. Якщо припустити, що принципи – це загальне викладення правової норми 

або норм, що відображають серію детальних домовленостей, то сфера дії положень 

щодо прав людини та їх статус в Статуті підтверджують висновок тлумачів про те, 

що міжнародна повага до прав людини – один із принципів Організації Об’єднаних 

Націй і сучасного міжнародного права взагалі. Важливо, що принцип «поваги прав 

людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії або 

переконань» був закріплений у Декларації про принципи відносин між державами 

учасниками, прийнятої Нарадою з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі, 

1975 р.). Більш того, принцип «загальної поваги і дотримання прав людини та 

основних свобод для усіх» згадується як один з принципів міжнародного права, 

втілених у Статуті Організації Об’єднаних Націй у пункті 7 преамбули до Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів (1969 р.).  Положення Статуту ООН і 

закріплене в ньому визнання принципу міжнародного поваги до прав людини 

створили рамки для прогресивного розвитку і кодифікації прав людини2. Ця задача 

прямо випливає з положень Статуту, в якому права людини підняли до висоти однієї 

з основних цілей, зробили їх предметом турботи і зумовили необхідність 

подальшого нормотворення. 

Висновки до другого питання  

 

Міжнародне право прав людини органічно включає в себе реґіональні 

міжнародно-правові акти про права людини. Такі договори укладено державами 

ОАД, ОАЄ, ЄС, Ради Європи, СНД. Незважаючи на певну самостійність і специфіку 

реґіонального співробітництва в галузі прав людини, було б невірним цілком 

відокремлювати реґіональне право прав людини. Можна навести чимало прикладів 

використання реґіональними органами захисту прав людини норм універсальних 

міжнародних договорів як договорів загального права. 

 

                                           
 



3. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. 

як регіональний документ у галузі прав людини 

 

Конвенція складається з Преамбули, ст. 1 «Зобов’язання додержувати поваги 

до прав людини»; розділу 1 «Права і свободи», що містить сімнадцять статей; 

розділу 2 «Європейський суд з прав людини», що містить 32 статті; розділу 3 «Інші 

положення», що містить вісім статей. 

Відповідно до Преамбули Конвенції, учасниками цього акта можуть бути 

держави-члени РЄ, які поділяють мету прийняття Загальної декларації прав людини, 

а саме «загальне та ефективне визнання і додержання проголошених у ній прав», а 

також мету РЄ – «досягнення тіснішого єднання між її членами», одним із засобів 

якого є «забезпечення і розвиток прав людини та основоположних свобод», які 

об’єднані спільним надбанням «політичних традицій, ідеалів, свободи і 

верховенства права», а також прагненням «зробити перші кроки для забезпечення 

колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації [прав 

людини]». Суд посилається на Преамбулу Конвенції у мотивувальній частині 

рішення - при обґрунтуванні рішення і тлумаченні положень Конвенції, – оскільки 

«преамбула до договору створює невід’ємну частину його контексту; більше того, 

преамбула зазвичай буває корисною для визначення предмета та мети конкретного 

міжнародно-правового акта при його тлумаченні» (рішення Суду справі «Golder v. 

the United Kingdom» від 1975 p.). Спираючись на Преамбулу Конвенції, Суд виявив 

у Конвенції такі права, які безпосередньо в ній не передбачені. Саме на основі 

Преамбули Конвенції Суд шукає правильно збалансований підхід до захисту 

гарантованих прав особи, з одного боку, та захисту загального інтересу - з іншого. 

Преамбулою визначено зв’язаність Суду принципами політичної демократії і 

верховенства права. Нагадаємо, що, згідно з положеннями Брайтонської декларації 

щодо майбутнього Суду, у Преамбулі пропонується також закріпити принципи 

субсидіарності ролі Суду та свободи розсуду держави. 

Стаття 1 Конвенції «Зобов’язання додержувати поваги до прав людини», 

винесена за межі розділу 1. Вона має суттєве значення для окреслення цілей і 



завдань, тлумачення та застосування Конвенції. Відповідно до ст. 1 Конвенції 

«Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою 

юрисдикцією, права і свободи, визначені в Розділі 1 цієї Конвенції». З цієї норми, на 

думку А. Абашидзе та К. Алісієвич, випливають такі положення3: 

1)  учасниками Конвенції можуть бути лише держави; 

2)  держави, котрі ратифікували Конвенцію, взяли на себе зобов’язання 

забезпечити певні права і свободи. Термін «забезпечити» означає визнання, 

дотримання, забезпечення реалізації і ефективний захист відповідних прав та 

свобод; 

3)  Конвенція встановлює не взаємні обов’язки між її державами-учасницями, а 

певний стандарт у сфері прав і свобод людини, який ці держави зобов’язані 

гарантувати; 

4)  встановлений Конвенцією каталог прав та свобод гарантуєтья кожному, хто 

(що) перебуває під юрисдикцією держав-учасниць Конвенції. Термін «кожен» 

означає, що права та свободи, перелічені в розділі 1 Конвенції, гарантуються будь-

якій особі, незалежно від її правового статусу, походження, соціального статусу, 

віку, дієздатності, статі, раси, кольору шкіри, мови, віросповідання, політичних та 

інших переконань, національної належності чи належності до національних меншин, 

майнового статусу чи будь-яких інших ознак. Термін «кожен» включає в себе не 

лише фізичних осіб, а й неурядові організації, незалежно від наявності чи 

відсутності у них статусу юридичної особи; 

5)  держава забезпечує права та свободи, закріплені в Конвенції, лише у межах 

своєї територіальної юрисдикції. Проте, відповідно до ч. 1 ст. 56 Конвенції, будь-яка 

держава може при ратифікації або будь-коли після цього заявити шляхом 

повідомлення Генеральному секретареві РС про те, що дія цієї Конвенції 

поширюється, з урахуванням ч. 4 цієї статті, на всі чи деякі з територій, за 

міжнародні відносини яких вона є відповідальною. У деяких ситуаціях в поняття 

території, що знаходяться під юрисдикцією держави, входить і територія, яка 

фактично контролюється державою; 

                                           

 



6) держава забезпечує лише ті права і свободи, які перелічені в розділі 1 «Права 

та свободи». Каталог прав, що гарантуються, був істотно розширений за допомогою 

протоколів до Конвенції, які доповнили встановлений Конвенцією перелік правом 

на захист власності, правом на освіту та багатьма іншими. Протоколи є невід’ємною 

частиною Конвенції, проте ратифікація Конвенції не означає автоматичну 

ратифікацію державою усіх чинних Протоколів, тому для кожної держави каталог 

прав та свобод, закріплений у розділі 1 Конвенції, доповнюється певними правами 

та свободами. 

У розділі 1 «Права та свободи» перелічуються права та свободи, котрі 

гарантуються Конвенцією, в тому числі і право на життя (ст. 2 Конвенції), право на 

заборону катувань (ст. З Конвенції), право на свободу та особисту недоторканність 

(ст. 5 Конвенції) та ін. При цьому в одній статті Конвенції може бути закріплено 

декілька прав. Наприклад, ст. 8 Конвенції гарантує право на повагу до приватного 

життя, право на повагу до сімейного життя, право на повагу житла і право на повагу 

кореспонденції. Каталог прав і свобод людини, закріплений у Конвенції, 

доповнюють права та свободи, передбачені в Протоколах до Конвенції. Коло прав та 

свобод, які закріплені у Конвенції та Протоколах до неї, є вичерпним і не підлягає 

поширювальному тлумаченню. 

Розділ 2 «Європейський суд з прав людини» присвячено створеному на основі 

Конвенції контрольному органу – Суду, який виконує три основні функції: 

розглядає індивідуальні та міждержавні заяви, котрі подаються у зв’язку з 

порушенням прав та свобод, передбачених Конвенцією та Протоколами до неї; 

тлумачить і застосовує положення Конвенції та Протоколів до неї до обставин роз-

глядуваних скарг; готує консультативні висновки на запит Комітету Міністрів РЄ. 

У цьому розділі визначено структуру, організацію діяльності, компетенцію 

Суду, процедуру звернення до Суду та порядок розгляду заяв. Розділ 2 Конвенції 

був змінений Протоколами № № 2, 3,5, 8, 9 і 10, а згодом і Протоколом № 11, з 

набуттям чинності якого попередні протоколи втратили чинність. Положення 

розділу 2 суттєво змінені Протоколом № 14, який імплементовано в текст Конвенції. 



Суттєвим доповненням до розділу 2 Конвенції у частині організації діяльності 

Суду та процедури розгляду заяв є Регламент Суду, у якому докладно регулюється 

процедура розгляду заяв Судом, повноваження та процедура діяльності структурних 

підрозділів Суду та інші процесуальні питання. Регламент є доволі динамічним 

документом і дуже часто змінюється і доповнюється Судом. Остання редакція 

Регламенту Суду завжди доступна на сайті Суду англійською та французькою 

мовами. 

У розділі 3 «Інші положення» об’єднано статті, присвячені дії Конвенції в 

просторі, застереженням до Конвенції, підписанню, ратифікації та денонсації 

Конвенції та деяким іншим питанням. Відповідно до положень цього розділу, 

Конвенція прийнята англійською та французькою мовами, причому обидва тексти 

мають однакову юридичну силу і є в одному примірнику, який зберігається в архіві 

РЄ. Генеральний секретар РЄ скеровує завірені копії тексту Конвенції кожній 

державі, яка її підписала. 

Той факт, що Конвенція є двомовним документом, створює певні проблеми у 

її тлумаченні, зокрема лінгвістичним способом. Хоча рівень ідентичності 

англійського і французького текстів Конвенції є доволі високим, окремі 

невідповідності, техніко-юридичні недоліки були виявлені у процесі 

правозастосовної діяльності Суду. Наявність таких недоліків пояснюється тим, що 

Конвенцію приймали у стислі строки, зміни в проекти вносили різними мовами, 

причому деякі з таких змін були прийняті в останній момент. Цим, мабуть, і поясню-

ється те, що у французькому тексті Конвенції формула «передбачено законом» 

звучить однаково («prevue par la loi»), тоді як в англійському тексті для позначення 

цієї формули використано два різні терміни-сполучення («prescribed by law» та «in 

accordance by law»). Протилежною є ситуація це щодо формулювання ч. 2 і ч. 3 ст. 5 

Конвенції: в англійському тексті використано одне й те саме слово «promptly» 

(«негайно»), тоді як у французькому у ч. 2 ст. 5 вказано «le plus court délai» («y 

найбільш стислий строк»), а в ч. 3 – «aussitôt» («негайно»). При застосуванні ст. 5 

Конвенції Суд провів семантичний аналіз для з’ясування того, який саме термін - 



французький «aussitôt» («негайно») чи англійський «promptly» («негайно») – 

юридично більше відповідає вимозі «невідкладності» у розумінні ст. 5 Конвенції. 

Розходження у текстах Конвенції ускладнюються ще й тим, що англійське 

право і французьке право належать до різних правових систем, які мають суттєві 

відмінності, що впливає на поняттєвий апарат та юридичну термінологію. Так, 

термін «possession», що використовується у ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, де 

йдеться про користування майном, не відповідає французькому «biens», який є 

ширшим за значенням. 

У всіх неоднозначних з позицій лінгвістики ситуаціях Суд послуговується 

формулою, що випливає з ч. 4 ст. 33 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів: «маючи два аутентичні варіанти нормовстановлюючого договору, які не є 

цілком ідентичними, Суд повинен дати їм тлумачення, яке б їх зближувало, 

наскільки це можливо, і було би прийнятним для досягнення цілей Конвенції». 

Усі держави-учасниці Конвенції здійснили офіційний переклад Конвенції 

державною мовою. В Україні ситуація склалася таким чином, що офіційний 

переклад Конвенції, який був додатком до відповідного закону про ратифікацію 

зараз втратив чинність. Натомість, у 2006 р. Міністерство закордонних справ 

України удосконалило цей переклад, опублікувавши його в офіційних джерелах 

оприлюднення нормативно-правових актів. Тому, незважаючи на те, що парламент 

України ратифікував Конвенцію у перекладі 1998 p., нині вона є чинною у перекладі 

2006 р. В результаті зміни перекладів змінився не лише текст Конвенції, але і її 

офіційна назва: «Конвенція про захист прав людини і основних свобод» 

перетворилася на «Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод». 

Саме остання назва фігурує в Законі України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» 2006 р. 

Норми Конвенції та Протоколів до неї становлять конвенційну систему 

захисту прав людини. В. Туманов поділяє ці норми на матеріальні та організаційно-

процесуальні4. Організаційні норми передбачають утворення, порядок формування 

та внутрішню структуру Суду. До організаційних норм тяжіють і процесуальні 

                                           

 



норми, які визначають основні аспекти процедури розгляду справ Судом, 

процесуальні права та обов’язки учасників процесу, процесуальні форми 

правозастосовної діяльності палат Суду тощо. Організаційно-процесуальні норми 

деталізуються в Регламенті Суду, який, відповідно до ст. 26 Конвенції, приймає сам 

Суд. 

Матеріальні норми містяться переважно в розділі 1 Конвенції та Протоколах 

№ № 1, 4, 6, 7, 12, 13, у яких визначено перелік гарантованих прав і свобод людини. 

Крім того, важливі матеріально-правові положення містяться в інших статтях 

Конвенції, наприклад, у ст. 1, про яку йшлося вище. При цьому, відповідно до вимог 

ст. 53 Конвенції в редакції Протоколу № 11 (колишня ст. 60 Конвенції), «ніщо в цій 

Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує або порушує будь-які права 

людини та основні свободи, які можуть гарантуватися законами будь-якої Високої 

Договірної Сторони або будь-якою іншою угодою, стороною якої вона є». 

На думку В. Туманова, в аспекті класифікації юридичних норм у загальній 

теорії права норми Конвенції можна віднести до правоохоронних норм, але не в 

розумінні каральних норм кримінально-правового характеру, а у значно ширшому 

розумінні. Це норми, котрі гарантують і в цьому розумінні охороняють права 

людини, передбачені Конвенцією, у випадках, коли це не вдалося зробити у рамках 

національного правопорядку. 

Деякі з цих прав охороняються шляхом встановлення прямих заборон, а саме: 

заборона жорстокого поводження, заборона примусової праці, заборона 

зловживання правами. Більшість матеріально-правових норм Конвенції по суті 

також мають заборонний характер, але заборона в них є опосередкованою, 

виражається вказівкою на конкретні права, захист яких від порушень гарантується 

Конвенцією. При цьому ці статті, як правило, містять другу частину, яка передбачає 

можливі обмеження таких прав державними органами, якщо такі обмеження 

встановлені законом та є необхідними в демократичному суспільстві. Найменшу 

кількість можливих обмежень передбачено у ст. 9 Конвенції (свобода думки, совісті 

і релігії), тоді як найбільшу кількість обмежень передбачено стосовно ст. 10 

Конвенції, що пов’язується з особливостями діяльності ЗМІ. 



У 1983 р. рада Європи прийняла Протокол № 6 до Європейської конвенції про 

захист прав і основних свобод людини (1950 р.), який встановлює повне скасування 

смертної кари. Ст. 1 цього Протоколу проголошує, що смертна кара скасовується і 

ніхто не може бути засуджений до смертної кари або страчений. Держави - учасниці 

Протоколу могли лише передбачити у своєму законодавстві смертну кару за тяжкі 

злочини, скоєні під час війни або неминучої загрози війни. На сьогодні більшість 

країн-членів Ради Європи ратифікували Протокол № 6 і не виносять смертних вироків 

або не виконують їх. Але слід мати на увазі, що приєднання до цього протоколу не є 

обов'язковою умовою приєднання до самої Конвенції. Ухвалений Радою Європи 

Протокол № 6 до Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

сприяв зміні позиції багатьох країн світу - членів ООН у питанні про скасування 

смертної кари. Це призвело до того, що 15 грудня 1989 р. Генеральна Асамблея ООН 

ухвалила Другий Факультативний протокол до Пакту про громадянські і політичні 

права, спрямований на скасування смертної кари. Згідно з цим Протоколом здійснення 

права кожної людини на життя нерозривно пов'язане із забороною смертної кари. Ст. 1 

документа зобов'язує держави-учасниці скасувати смертну кару і не виконувати 

винесені вироки про смертну кару. При цьому Протокол забороняє державам робити 

які-небудь застереження, за винятком застосування смертної кари за тяжкі злочини, 

вчинені під час війни. Контроль за дотриманням державами - учасницями положень 

Протоколу покладений на Комітет з прав людини. Кожна держава, що стала учасницею 

Протоколу, подаючи доповіді Комітету про стан прав людини, зобов'язана включати до 

неї також інформацію про вжиті заходи по імплементації Протоколу. 

 

Висновки до третього питання  

 

Нормативно-правові приписи Конвенції містять два елементи юридичної 

норми-гіпотезу та диспозицію. Санкція за невиконання цих нормативно-правових 

приписів є загальною – у разі порушення Конвенції Суд має право призначити 

потерпілій стороні грошову компенсацію, яку держава-відповідач повинна 

виплатити протягом трьох місяців. Суд, залежно від особливостей певної справи, 



може також визначити заходи індивідуального та/чи загального характеру, які 

підлягають виконанню поряд з виплатою справедливого відшкодування. 

Проте поділ норм Конвенції на матеріальні та організаційно-процесуальні 

видається не зовсім досконалим з огляду на те, що не всі норми, які віднесені до 

матеріальних, мають справді матеріальний характер. Йдеться, зокрема, про ст. 6 

Конвенції «Право на справедливий суд» та ст. 13 «Право на ефективний засіб 

юридичного захисту», які за традиційною для загальної теорії права класифікацією 

юридичних норм є процесуальними правами за критерієм характеру врегульованих 

суспільних відносин. Звідси випливає, що матеріальні норми Конвенції можуть 

передбачати як матеріальні та процесуальні права. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

 

Становлення міжнародного права прав людини пов’язане з розробкою й 

ухваленням міжнародних актів універсального характеру, у яких права людини було 

систематизовано, а також із формуванням міжнародних організаційних механізмів 

захисту цих прав. У міжнародному праві така систематизація була здійснена з 1948 

по 1966 роки в серії нормативних актів, неофіційно іменованих Міжнародною 

хартією прав людини, яку складають Загальна декларація прав людини, 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права. У ці ж роки були створені найважливіші 

універсальні міжнародні механізми захисту прав людини. Міжнародна хартія прав 

людини є нормативно-правовою основою міжнародного права прав людини. 

Загальна декларація прав людини ухвалена 10 грудня 1948 р. і досі 

залишається з багатьох поглядів документом унікальним. Це був перший 

міжнародний акт, у якому були викладені громадянські, політичні, економічні, 

соціальні та культурні права людини. Вперше вони були викладені в міжнародному 

документі систематизовано, у вигляді каталогу, тобто як перелік прав і свобод. 

Декларація вперше проголосила необхідність єдиного для всіх розуміння прав 



людини. Уперше в міжнародному праві Декларація пов’язувала дотримання прав 

людини з рухом до демократії. 

Схематично всі правозахисні міжнародні організації можна розподілити на дві 

групи: універсальні та реґіональні. 

Універсальні правозахисні міжнародні організації  – це органи й організації, 

які поширюють свою діяльність на увесь світ, незалежно від державних і 

реґіональних кордонів. Ці механізми тією чи іншою мірою пов’язані з основною 

міжнародною організацією світу – ООН. Це не випадково: по-перше, її членами є 

майже всі держави світу, по-друге, відповідно до Статуту ООН однієї з основних 

цілей діяльності цієї організації є “утвердження віри в основні права людини, у 

гідність і цінність людської особистості”. 

Залежно від підстав створення міжнародні органи та організації, спрямовані на 

захист прав людини поділяються на два види:  

1. Конвенційні органи, що утворені на підставі міжнародних договорів. Це, 

зокрема, Комітет з прав людини (діє на підставі Пакту про громадянські та політичні 

права 1966 p.), Європейський суд з прав людини (діє на підставі Європейської 

конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 p.), Комітет з прав 

дитини (засновано відповідно до Конвенції про права дитини 1989 р.) та інші.  

2. Органи, що утворені міжнародними організаціями. Специфікою діяльності 

цих органів є те, що їх рішення мають, як правило, рекомендаційний характер і 

забезпечуються лише авторитетом самих організацій До таких органів відносяться 

Комісія ООН з прав людини, Комісія з положення жінок (засновані Економічною та 

соціальною радою ООН), Верховний комісар ООН у справах біженців (посада 

заснована Генеральною Асамблеєю ООН), Міжнародне бюро праці (засноване 

Міжнародною організацією праці). 



 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Міжнародно-

правові стандарти прав людини». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 1 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 1 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

ТЕМА № 2. ПРАВОВА ОСНОВА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ 

СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

План 

1. Міжнародно-правові організації з прав людини. 

2. Класифікація джерел у сфері захисту прав людини і громадянина. 
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Мета лекції: 

 

Розкрити студентам основні правові основи міжнародно-правових стандартів 

прав людини і громадянина в межах міжнародно-правових організацій прав людини, 



основні джерела прав людини і громадянина. 

 

ВСТУП 

 

Рівень розвитку людської цивілізації на сьогоднішній день такий, що кожна 

особа має фундаментальні загальнолюдські права, однак через проблему визначення 

понять права людей серйознім чином порушуються. Міжнародно-правові стандарти 

прав людини – єдині принципи і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані 

в основних джерелах міжнародного права. Суттєвим моментом в понятті міжнародних 

стандартів прав людини є те, що вони встановлюють обсяг загальновизнаних прав і 

свобод, мінімальний рівень, на якому мають ці права реалізовуватися. 

Проблематика цієї теми полягає в тому, що на сьогодні відсутні єдиний критерій 

класифікації міжнародно-правових стандартів прав людини, відповідно встановлення 

єдиної класифікації не можливо, тому правильним буде зазначити єдину найбільш 

узагальнену класифікацію з огляду на існуючи критерії встановлення видових 

характеристик. 

 

1. Міжнародно-правові організації з прав людини 

 

В 1946 році була створена Комісія ООН з прав людини, в обов'язки якої входила 

підготовка Міжнародного білля про права людини, який би визначав права і свободи, 

задекларовані Статутом ООН. Першим таким документом стала Загальна декларація 

прав людини. Крім комісії, як передбачено ст.28 Пакту про громадянські і політичні 

права, було створено Комітет з прав людини, який має право здійснювати контроль за 

дотриманням положень Пакту: 

1) розглядаючи періодичні доповіді, які подаються країнами-учасницями Пакту; 

2) розглядаючи скарги однієї держави на другу про порушення прав людини; 

3) з врахуванням положень Факультативного протоколу може приймати і 

розглядати скарги окремих осіб, які стверджують, що вони стали жертвами порушень 

даною державою-учасницею певного із закріплених у Пакті прав. 



Контроль за дотриманням державами-учасницями положень Пакту про 

економічні, соціальні і культурні права здійснює Комітет з економічних, соціальних і 

культурних прав, створений Економічною і Соціальною Радою ООН в 1985 році. 

Механізм його діяльності аналогічний до Комітету з прав людини. Існує ще ряд інших 

Комітетів ООН, зокрема Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з ліквідації 

дискримінації стосовно жінок та ін. В ООН є ряд установ, які в межах своєї 

компетенції володіють певним механізмом захисту тих чи інших прав людини. До них 

належать: 

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури(ЮНЕСКО). В 

коло повноважень цієї організації входять питання, які стосуються прав, пов'язаних з 

освітою, наукою, культурою, засобами масової інформації, включаючи свободу 

переконань і їхнього висловлювання. В рамках організації створений Комітет з 

конвенцій і рекомендацій ЮНЕСКО. 

Міжнародна Організація Праці існує з 1919 року і має на меті досягнення 

соціальної справедливості як у соціальній сфері, так і у трудовій діяльності. В рамках 

організації також створений Комітет із застосування конвенцій і рекомендацій. 

У світі існують дві регіональні організації, які мають у своєму розпорядженні 

постійні установи, покликані захищати права людини. Це: 1) Рада Європи; 2) 

Організація американських держав. В Раді Європи вперше створені ефективні 

механізми забезпечення і захисту прав людини. Це Європейська комісія з прав людини, 

Європейський суд з прав людини і Кабінет міністрів. Організація американських 

держав у своєму складі має Міжамериканську комісію з прав людини. 

10 грудня 1991 року було прийнято закон «Про дію міжнародних договорів на 

території України», в якому, зокрема, підкреслено: «Виходячи з пріоритету 

загальнолюдських цінностей, загальновизнаних принципів міжнародного права, 

прагнучи забезпечити непорушність прав і свобод людини, включитись у системи 

правових відносин між державами на основі взаємної поваги до державного 

суверенітету і демократичних засад міжнародного співробітництва, встановити, що 

укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять 

невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, 



передбаченому для норм національного законодавства». 

 

Висновки до першого питання 

 

Права і свободи людини та громадянина в цілому, у тому числі економічні, 

регулюються не лише нормами внутрішньодержавного законодавства. 

Міжнародноправові акти у галузі прав людини відіграють надзвичайно важливу роль у 

внутрішньому законодавстві будьякої країни. Саме міжнародноправові документи 

визначають універсальний комплекс основних прав і свобод, який у єдності з 

національними має забезпечити нормальну життєдіяльність особи, міжнародні 

стандарти у сфері прав людини. 

 

2. Класифікація джерел у сфері захисту прав людини і громадянина 

 

Система міжнародно-правових актів у сфері регламентації прав і свобод 

людини містить у собі до нинішнього часу близько 300 документів, котрі можна 

класифікувати як акти універсального характеру, акти спеціального характеру та 

акти регіонального характеру. В цілому система характеризує сучасне міжнародне 

право як найдемократичніше, найсправедливіше і найпрогресивніше з усіх існуючих 

до цього часу систем. Ця система справляє величезний вплив на національні правові 

системи і визначає характер міжнародного співробітництва і міжнародні стандарти у 

сфері прав і свобод людини. 

Утвердження в міжнародному праві загальновизнаних прав і свобод людини 

веде до утвердження індивіда як суб'єкта міжнародного права. Однак з огляду на те, 

що предметом міжнародного права с, в основному міждержавні відносини, це 

питання поки що не вирішено. 

З-поміж міжнародно-правових актів, що мають універсальний 

(загальновизнаний і глобальний) характер, насамперед варто назвати Статут ООН 

(прийнятий 24.06.1945), у Преамбулі якого, як уже відзначалося, проголошена 

рішучість народів «знов утвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність 



людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і 

малих націй». Ст.1 Статуту ООН (п.3) зобов'язує всі держави до міжнародного 

співробітництва «у заохоченні і розвитку поваги до прав людини й основних свобод 

для всіх без розрізнення раси, статі, мови і релігії». Таке формулювання в поєднанні 

з положенням, відзначеним у Преамбулі Статуту, свідчить про те, що розвиток 

поваги до прав і свобод людини є однією з основних цілей ООН і найважливішим 

принципом сучасного міжнародного права. Це підтверджується в ст.55 Статуту, де 

підкреслюється, що з метою створення умов стабільності і благополуччя, 

необхідних для мирних і дружніх відносин між націями, заснованих на повазі 

принципу рівноправності і самовизначення народів, Організація Об'єднаних Націй 

сприяє загальній повазі і дотриманню прав людини й основних свобод для всіх, без 

розрізнення раси, статі, мови і релігії.  

Таким чином, у Статуті ООН сформульований і закріплений один із 

найважливіших принципів сучасного міжнародного права – принцип поваги прав і 

свобод людини. Змістом цього принципу є утвердження віри в основні права 

людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і 

жінок, у рівність прав великих і малих націй, а також заходи, що здійснюються 

міжнародним співтовариством з метою реалізації цих положень. Згідно зі ст.60 

Статуту ООН, відповідальність за виконання функцій ООН у сприянні загальній 

повазі прав і свобод людини покладена на Генеральну Асамблею ООН і під її 

керівництвом на Економічну і Соціальну Раду. Внаслідок цього і на підставі ст.13 

Статуту ООН Генеральна Асамблея організовує дослідження і робить рекомендації з 

метою «сприяння здійсненню прав людини й основних свобод для всіх без 

розрізнення раси, статі, мови і релігії». 

Повноваження Економічної і Соціальної Ради у цій сфері визначені в ст.62 

Статуту ООН. У ній відзначається, що «Рада уповноважується робити рекомендації 

з метою заохочення поваги і Дотримання прав людини й основних свобод для всіх». 

Важливим документом універсального характеру у сфері захисту прав і свобод 

людини є Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю 



ООН 10.12.1948 р. Вона ґрунтується на положеннях Статуту ООН і формулює 

основні права і свободи людини. 

У статтях 1-11 Декларації сформульовані так звані природні права людини. 

Серед них – рівність усіх людей без будь-якої дискримінації, право на життя, на 

свободу, особисту недоторканність, право на недоторканність честі, репутації, 

житла, право кожної людини на захист своїх прав неупередженим судом. 

У статтях 12-21 сформульовані громадянські та політичні права і свободи. Це 

право громадянства і притулку, право на володіння майном, на вступ у шлюб, 

свободу думки, совісті, релігії, свободу переконань, мирних зібрань і асоціацій, 

загальне рівне виборче право при таємному голосуванні. Права, викладені у статтях 

1-21, це права, що класифікуються як права 1-го покоління. 

У статтях 22-28 сформульовані соціально-економічні права людини. Це право 

на працю і відповідну оплату праці за тотожну працю, право на створення 

профспілок і на участь у культурному житті суспільства, право на освіту, право на 

соціальний і міжнародний порядок, право на відпочинок і соціальне забезпечення. 

Права, викладені у статтях 22-27, – це права 2-го покоління. 

Ст. 29 говорить, що кожен має обов'язки перед суспільством. Кожен зазнає 

тільки таких обмежень, які встановлені законом. Здійснення всіх прав і свобод не 

повинно суперечити цілям і принципам ООН. 

У ст. 30 відзначається, що ніщо в Декларації не може бути витлумачене на шкоду 

відзначеним правам і свободам. 

Загальна декларація прав людини прямо вказує, що всі відзначені у ній права і 

свободи повинні шануватися і дотримуватися скрізь, як у державах-членах ООН. так 

і на територіях, що перебувають під їхньою юрисдикцією. Для розвитку положень 

Декларації в рамках ООН був розроблений ряд міжнародних конвенцій, зокрема: 

- Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього (1948); 

- Конвенція про політичні права жінок (1952); 

- Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, 

подібних до рабства (1956); 

- Конвенція про ліквідацію дискримінації у сфері освіти (1960); 



- Конвенція про ліквідацію дискримінації у сфері праці і занять (1958); 

- Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1956) та ін. 

Аналіз показує, що в Декларації прав людини відображені основні найбільш 

загальні принципи, за якими почало розвиватися міжнародне співробітництво у 

сфері захисту прав людини. До таких принципів належать: 

- принцип відповідальності за злочини проти людства; 

- принцип поважання прав людини ; 

- принцип міжнародного захисту прав людини; 

- принцип рівноправності і самовизначення націй; 

- принцип неприпустимості дискримінації за ознаками раси, статі, мови, релігії; 

- принцип обов'язкової зайнятості населення. 

У грудні 1966 р. під егідою ООН були прийняті два дуже важливі документи 

універсального характеру – Пакт про громадянські та політичні права і Пакт про 

економічні, соціальні та культурні права. З огляду на їхній солідний обсяг, 

відзначимо тільки основний зміст постатейного матеріалу. 

Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 (набув 

чинності 23.03.1976): 

Ст. 1. Право народів на самовизначення, встановлення політичного статусу, 

економічного, соціального, культурного розвитку. 

Ст. 2. Держави - учасники Пакту зобов'язані забезпечити рівноправність без 

дискримінації з причин раси, статі, мови, релігії, політичних переконань, 

соціального походження, майна та ін. Держави забезпечують своїм громадянам 

право на судовий захист їх прав. Ст. 3. Рівні політичні права для чоловіків і жінок. 

Ст. 6. Право на життя. Страта допускається як виняткова міра покарання. 

Ст. 7. Право на недопущення піддання катуванням або жорстокому 

поводженню, покаранню. 

Ст. 8. Ніхто не повинен утримуватися в рабстві. Ніхто не повинен 

примушуватися до насильницьких зобов'язань праці. 

Ст. 9. Право на свободу й особисту недоторканність. 



Ст. 10. Право законно заарештованих на гуманне поводження і судовий 

захист. 

Ст. 12. Право на свободу пересування, вибір місця проживання в межах 

держави. Право залишати будь-яку країну, в тому числі і свою власну. 

Ст. 14. Всі особи рівні перед судами і трибуналами. 

Ст. 17. Право на невтручання в особисте і сімейне життя. Право на 

недоторканність житла і таємницю листування. 

Ст. 18, 19. Право на свободу думки, переконання і вираження своєї думки. 

Ст. 20. Пропаганда війни повинна бути заборонена. 

Статті 21, 22. Право на мирні зібрання, свободу об'єднань, профспілок, 

асоціацій. 

Ст. 23. Право на вільний вступ у шлюб і заснування сім'ї. 

Ст. 24. Дітям забезпечується повний захист їхніх інтересів. 

Статті 25, 26. Повна рівноправність усіх перед законом, аж до ведення 

державних справ. 

Ст. 27. Для міжнародного захисту утворюється Комітет із прав людини (18 

осіб.). 

Наступні статті – до 53 (останньої) – містять процедури утворення і механізми 

дії Комітету з прав людини. 

Міжнародний акт про економічні, соціальні та культурні права людини від 

18.12.1966 (набув чинності 03.01.1976). 

Ст. 1. Право народів на самовизначення, встановлення політичного статусу і 

вільного економічного, соціального і культурного розвитку. 

Ст. З Рівне право чоловіків і жінок на користування економічними, 

соціальними і культурними правами. 

Ст. 6. Право на працю й одержання можливості заробляти працею на життя. 

Ст. 7. Право на справедливі і сприятливі умови праці. 

Ст. 8. Право вступати у профспілки для захисту своїх економічних і 

соціальних прав. Право профспілок на об'єднання, організацію страйків. 

Ст. 9. Право на соцзабезпечення і соцстрахування. 



Ст. 10. Охорона сім'ї як основного осередку суспільства і допомога їй. 

Ст. 11. Право на достатній рівень життя для кожної людини і її сім'ї. 

Ст. 12. Право кожної людини на найвищий рівень фізичного і психічного 

здоров'я. 

Статті 13, 14. Право кожного на освіту й обов'язковість початкової освіти. 

Ст. 15. Право на участь у культурному і науковому житті, право на захист 

моральних і матеріальних інтересів у зв'язку з цим. 

Ст. 16. Всі держави зобов'язуються подавати Генеральному Секретареві ООН 

доповіді про вжиті ними заходи і про прогрес на шляху до досягнення дотримання 

прав, визнаних у цьому Пакті (це вже - механізм реалізації). 

Статті 16 -23 – положення про реалізацію прав, викладених у Пакті. 

Статті 27-31 – процедури набуття чинності, внесення поправок, ратифікації та ін. 

Як можна було зауважити з короткого аналізу Загальної декларації прав 

людини (і аналіз положень відзначених двох міжнародних пактів підтверджує це), 

основні права і свободи людини в доктрині піддаються певній градації на права і 

свободи першого покоління і права і свободи другого покоління. Між ними є істотна 

відмінність. 

Права першого покоління, до яких відносяться права, викладені у статтях 1-21 

Загальної декларації прав людини, розглядаються як негативні, тобто як захист від 

якогось втручання (у тому числі й державного) у здійснення громадянських і 

політичних прав. 

Інша природа прав другого покоління (тобто економічних, соціальних і 

культурних прав). Для їхнього здійснення недостатньо утримуватися від втручання 

у сферу їхньої дії. Необхідна постійна правотворча діяльність держави, щоб 

гарантувати проголошені соціальні, економічні і культурні права. Ці права 

сформувалися у процесі боротьби народів за поліпшення умов життя. Серед них – 

право на працю, на вільний вибір роботи, професії, право на соціальне забезпечення, 

на відпочинок, право на захист материнства і дитинства, право на освіту, участь у 

культурному й інтелектуальному житті суспільства та ін. (лив. статті 22-27 Загальної 

декларації прав людини). 



У післявоєнний період стали формуватися так звані права і свободи, що 

належать до третього покоління прав людини. Це права людини і народів на мир, на 

здорове навколишнє екологічне середовище, на гідний соціальний та економічний 

розвиток. Такі права належать кожній людині окремо, але їхня особливість у тому, 

що вони зачіпають інтереси всього суспільства і повинні вироблятися і 

здійснюватися всім суспільством. Дотримання прав і свобод третього покоління – це 

одне з головних завдань ООН у наш час. Найбільш яскравим прикладом вираження 

таких прав є сформульована в Статуті ООН мета, що є одним із найважливіших 

завдань ООН, – врятувати прийдешні покоління від лиха війни. Через це сучасне 

міжнародне право заперечує війну як засіб вирішення міжнародних суперечок і 

регламентує тільки мирні засоби їхнього вирішення. 

Значну групу міжнародно-правових актів у сфері захисту прав і свобод 

людини складають спеціальні акти. Ці акти, як правило, носять характер 

універсальних (діючих у глобальному масштабі) норм, але відмінних від уже 

розглянутих універсальних актів тим, що регламентують окремі, специфічні питання 

у сфері захисту прав і свобод людини. 

До таких актів варто віднести: 

- Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього (1948); 

- Конвенцію про припинення злочину апартеїду і покарання за нього (1973); 

- Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1966); 

- Декларацію про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок (1979); 

- Декларацію прав дитини (1989); 

- Декларацію про територіальний притулок (1967); 

- Конвенцію про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти (I960); 

- Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання (1984); 

- Конвенцію щодо рабства (1926); 

- Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми й експлуатацією проституції третіми 

особами (1949); 

- Конвенцію про права дитини (1989); 



- Значну кількість документів МОП, що регулюють різні питання трудової 

діяльності та ін. 

Виходячи з наявності специфічних особливостей та інтересів держави і 

народів у різних регіонах світу, склалася практика укладання регіональних 

міжнародно-правових актів про права і свободи людини на регіональних форумах. У 

них, зазвичай, відображаються характерні для того або іншого регіону особливості, 

продиктовані національними, соціальними, політичними, економічними та іншими 

умовами регіонів. У цьому плані вельми характерні і визначні європейська, 

африканська та американська регіональні системи міжнародного захисту прав 

людини. 

Особливо широкого і прогресивного за своєю демократичністю розвитку 

набула європейська система, основою якій послужили Європейська конвенція про 

права людини (1950) і Європейська соціальна хартія прав людини (1961). Ця 

система постійно розвивається й удосконалюється, чому значною мірою сприяють 

рішення Наради з безпеки і співробітництва у Європі. Це підтверджується 

підписанням Заключного акта в Гельсінкі у 1975 p., де поряд із констатацією 

основних принципів сучасного міжнародного права був сформульований принцип 

«поваги до прав людини й основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, 

релігії і переконань». 

На Мадридській зустрічі учасників ОБСЕ в 1983р. була продемонстрована 

рішучість держав удосконалювати своє національне законодавство про права і 

свободи людини. 

На нараді ОБСЄ у Відні у 1989р. було прийняте рішення про розширення 

кола питань міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і свобод людини. 

Тоді ж у Відні було сформульовано нове поняття – людський вимір ОБСЕ. Під 

таким формулюванням розуміється співробітництво держав у сфері поваги до всіх 

прав і основних свобод людини, контактів між людьми з різних питань 

гуманітарного характеру. 

На Копенгагенській нараді з питань людського виміру НБСЕ в 1990р. зміст поняття 

«людський вимір ОБСЕ» був значно розширений у сфері обсягу прав людини і 



контактів між людьми, свободи пересування, обміну ідеями, інформацією та з інших 

питань. У тому ж 1990р. у Парижі учасниками ОБСЕ була підписана Паризька 

хартія для нової Європи, де підкреслювалося зобов'язання держав шанувати 

особистість і верховенство закону. У 1992 р. на Паризькій нараді Ради ОБСЕ було 

сформовано Бюро демократичних інститутів і прав людини. У результаті прийняття 

цих та інших численних документів і заходів з прав і свобод людини в Європі був 

створений певний механізм реалізації цих прав. Основними органами цього 

механізму є Європейська комісія з прав людини і Європейський суд з прав людини. 

 

Висновки до другого питання 

 

В цілому, система міжнародно-правових норм, спрямованих на захист прав і 

свобод людини, являє собою одну з найважливіших галузей сучасного 

міжнародного права, яка багато в чому визначає його особливості і характерні риси. 

Джерела міжнародно-правових стандартів прав людини характеризують сучасне 

міжнародне право як найдемократичніше, найсправедливіше і найпрогресивніше з 

усіх існуючих до цього часу систем. Така система справляє величезний вплив на 

національні правові системи і визначає характер міжнародного співробітництва і 

міжнародні стандарти у сфері прав і свобод людини. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Рівень розвитку людської цивілізації на сьогоднішній день такий, що кожна 

особа має фундаментальні загальнолюдські права, однак через проблему визначення 

понять права людей серйознім чином порушуються. Міжнародно-правові стандарти 

прав людини – єдині принципи і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані 

в основних джерелах міжнародного права. Суттєвим моментом в понятті міжнародних 



стандартів прав людини є те, що вони встановлюють обсяг загальновизнаних прав і 

свобод, мінімальний рівень, на якому мають ці права реалізовуватися. 

2. Права і свободи людини та громадянина в цілому, у тому числі економічні, 

регулюються не лише нормами внутрішньодержавного законодавства. Міжнародно- 

правові акти у галузі прав людини відіграють надзвичайно важливу роль у 

внутрішньому законодавстві будь-якої країни. Саме міжнародно-правові документи 

визначають універсальний комплекс основних прав і свобод, який у єдності з 

національними має забезпечити нормальну життєдіяльність особи, міжнародні 

стандарти у сфері прав людини. 

 

Методичні поради щодо підготовки даної теми 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що необхідно 

буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується звернутись 

не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці 

університету або у книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри 

загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння навчального 

матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. При використанні джерел російських авторів необхідно опанувати 

навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними серед 

науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного поглядами 

вирішення теоретичної проблеми. 



 

ТЕМА № 3 МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ  

 

План 

3. Поняття міжнародних механізмів прав людини і громадянина. 

4. Міжнародні механізми захисту прав людини. 
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Мета лекції: 

 

Розкрити студентам механізм міжнародного захисту прав людини, який являє 

собою цілу систему міжнародних органів та організацій, які діють задля ефективного 

функціонування міжнародних стандартів прав і свобод людини і громадянина. 

 

ВСТУП 

 

Під терміном «механізми міжнародного захисту прав людини”» розуміють 

систему міжнародних (міждержавних) органів і організацій, що діють з метою 

здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх відновлення у випадку 

порушення. Слід зазначити, що, окрім міждержавних органів і організацій, у світі існує 

безліч так званих неурядових правозахисних організацій. 

 

1. Поняття міжнародних механізмів прав людини і громадянина 

 

Механізм захисту прав і свобод людини досить складний і в нього вчені 

зазвичай включають внутрішньодержавні або національні та міжнародні установи і 

інститути захисту прав і свобод людини, включаючи, природно, європейські. 

Розглянемо ці дві складові зазначеного механізму. 



У сучасній правовій літературі існує два основних підходи до визначення 

обсягу і змісту цього поняття. Перший являє собою гранично широкий підхід, що 

включає практично всі національні установи, що мають пряме або непряме 

відношення до захисту прав людини. Відповідно до цього підходу до національних 

установ захисту прав і свобод людини відносяться законодавчі, виконавчі і судові 

органи влади, засоби масової інформації, національні комісії з прав людини, 

інститут омбудсмена, профспілки, а також різні неурядові організації. Другий підхід 

до визначення обсягу і змісту поняття внутрішньодержавні, національні установи з 

прав людини має більш вузький характер. Відповідно до цього підходу, до цих 

установ з прав людини відносяться тільки ті установи, які функціонально призначені 

виключно для захисту прав людини. Виходячи з цього, до внутрішньодержавних, 

національним установам захисту прав людини відносяться три категорії установ: 

комісії з прав людини, омбудсмени, спеціалізовані національні установи. Останні 

призначені для захисту прав особливо вразливих груп населення, наприклад, 

етнічних і мовних меншин, корінного населення, дітей, біженців або жінок. 

Сьогодні більш прийнятний перший підхід, - адже дійсно займатися захистом 

прав людини повинні всі органи держави, і перш за все національні (державні) 

комісії з прав людини, комісії з прав людини при главі держави, депутатські комісії 

в парламенті, суди, інші правоохоронні органи. 

Права людини, гарантовані Конституцією та міжнародними угодами нашої 

країни, мають бути реалізовані. Один із засобів реалізації прав людини полягає у 

тому, що їх можна захистити у випадку порушення. Реальний захист прав людини 

належить до найгостріших проблем української дійсності. В останні роки це 

питання є предметом серйозного наукового аналізу. Конституційне прагнення 

розвивати і зміцнювати демократичну державу неможливо реалізувати без 

утвердження в суспільній свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і 

свобод людини, нормативного закріплення їх гарантій. Держава зобов'язана 

проявляти активність у забезпеченні прав людини, у створенні матеріальних, 

організаційних, соціальних, політичних та інших умов для найповнішого 

використання людиною своїх прав і свобод. 



Важливим елементом механізму захисту прав та свобод людини є гарантії. 

Вони є системою норм, принципів та вимог, які забезпечують процес дотримання 

прав та законних інтересів людини. Призначенням гарантій є забезпечення 

найсприятливіших умов для реалізації конституційно закріпленого статусу людини. 

Таким чином, гарантії є засобом, що забезпечує перехід від передбачених 

конституцією можливостей до реальної дійсності. Ефективність гарантій залежить 

від рівня розвитку загальноправових принципів, стану економіки, рівня розвитку 

демократичних інститутів, реальності політичної системи суспільства, наявності 

системи досконалих законів у державі, ефективності механізмів реалізації 

законоположень, ступеня правової свідомості, правової культури населення, 

узгодженості інтересів населення та суспільства в цілому і наявності 

високоефективного органу конституційного контролю. 

 

Висновки до першого питання 

 

Механізми та форми міжнародного контролю у сфері забезпечення прав і 

свобод людини можна умовно поділити на дві великі групи: універсальні та 

регіональні системи захисту прав людини. Перша група, являє собою гранично 

широкий підхід, що включає практично всі національні установи, що мають пряме 

або непряме відношення до захисту прав людини. Відповідно до цього підходу до 

національних установ захисту прав і свобод людини відносяться законодавчі, 

виконавчі і судові органи влади, засоби масової інформації, національні комісії з 

прав людини, інститут омбудсмена, профспілки, а також різні неурядові організації. 

Друга група визначає обсяг і зміст поняття внутрішньодержавні, національні 

установи з прав людини та має більш вузький характер. До цих установ з прав 

людини відносяться тільки ті установи, які функціонально призначені виключно для 

захисту прав людини. 



 

2. Міжнародні механізми захисту прав людини 

 

Схематично всі правозахисні міжнародні організації можна розподілити на дві 

групи: універсальні та реґіональні. 

Універсальні правозахисні механізми – це органи й організації, які поширюють 

свою діяльність на увесь світ, незалежно від державних і реґіональних кордонів. Ці 

механізми тією чи іншою мірою пов’язані з основною міжнародною організацією 

світу – ООН. Це не випадково: по-перше, її членами є майже всі держави світу, по-

друге, відповідно до Статуту ООН однієї з основних цілей діяльности цієї 

організації є “утвердження віри в основні права людини, у гідність і цінність 

людської особистости”. 

Статут зобов’язує головний орган ООН – Генеральну Асамблею ООН – 

приділяти особливу увагу захистові прав людини. У 1948 р. вона прийняла 

Всезагальну декларацію прав людини, а після цього цілу низку міжнародно-

правових актів, які торкаються різноманітних аспектів правозахисної діяльности 

(про громадянські, політичні, культурні права, заборону геноциду, апартеїду, 

расової дискримінації тощо). Питання прав людини розглядають в Головних 

комітетах Асамблеї, а також у її допоміжних органах (наприклад, у спеціальних 

комітетах з дискримінації, проти апартеїду тощо). 

Серед інших основних органів ООН особливу роль у захисті прав людини 

відіграє Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОС), яка під керівництвом Генеральної 

Асамблеї координує економічну і соціальну діяльність ООН, у тому числі, як 

зазначено в Статуті, готує “рекомендації з метою поглиблення поваги і дотримання 

прав людини й основних свобод для всіх”. 

Однак, незважаючи на широкі повноваження і ту важливу роль, яку відіграють у 

міжнародних відносинах головні органи ООН, основні функції щодо захисту прав 

людини виконують спеціалізовані правозахисні органи й організації. 

Отже, всі універсальні правозахисні органи поділяють на три види: 



1) Постійні органи, що є частиною апарату ООН – Комісія ООН з прав людини та 

її експертний орган – Підкомітет по запобіганню дискримінації та захисту прав 

меншин. Ці органи, а також Комісія становища жінок, створені в рамках ЕКОСОС 

для виконання його повноважень в галузі захисту прав людини. У рамках іншого 

основного органу ООН – Секретаріату, створений Центр прав людини, 

розташований в Женеві і Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. 

Останньою за часом була створена в 1993 р. посада Верховного Комісара ООН з 

прав людини. 

2) Органи, створені згідно з міжнародними угодами, укладеними під егідою 

ООН. У рамках ООН було розроблено безліч міжнародних договорів про захист 

прав людини, що розвивають положення Всезагальної декларації, щодо окремих 

груп прав чи окремих прав, закріплених у ній. Однак, якщо Декларація прав, як ми 

пам’ятаємо, формально не є ні для кого обов’язковою, але стала такою фактично для 

всіх держав, то вищевказані договори юридично обов’язкові для виконання 

державами, але тільки тими, котрі їх підписали і ратифікували. Це насамперед 

стосується затвердженого в 1966 р. Пакту про громадянські та політичні права і про 

соціальні й економічні права (перший набув чинности 23 березня 1976 р., а другий – 

3 січня 1976 р.). Ці документи (а також Протоколи до Пакту про громадянські і 

політичні права), разом із Всезагальною Декларацією складають основне джерело 

міжнародного права в галузі захисту прав людини – Міжнародний білль про права 

людини. 

Окрім Пактів під егідою ООН були розроблені: Конвенція про ліквідацію усіх 

форм расової дискримінації, Конвенція про запобігання катуванням та іншому 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи 

покаранню, а також безліч інших договорів. На виконання усіх цих угод були 

створені: Комітет ООН з прав людини (не плутати з Комісією ООН), Комітет з 

економічних, соціальних і культурних прав, Комітет з расової дискримінації, 

Комітет проти катувань тощо. 

3) Спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй. У відповідності зі ст. 

57 і 63 Статуту ООН із Організацією пов’язані різні установи, створені 



міжурядовими угодами в галузі економіки, соціальних відносин, культури, освіти, 

охорони здоров’я та ін. Спеціалізовані установи є постійно діючими міжнародними 

організаціями, які працюють на підставі власних статутів і угод з ООН. Сьогодні 

існує 16 таких організацій. Однак далеко не всі ці установи займаються правами 

людини. Для тих, що здійснюють правозахисну діяльність, вона не є основною, а 

випливає із загальсоціальної спрямованости їх діяльности і, відповідно, лише 

доповнює її. До таких установ відносяться насамперед Міжнародна Організація 

Праці (МОП) і Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО). 

Другим найважливішим елементом міжнародного механізму захисту прав 

людини є реґіональні міжнародні організації. Реґіональною міжнародну організацію 

називають, якщо її учасниками є держави, розташовані в межах певного реґіону 

земної кулі, наприклад, Европи, Африки чи Південної Америки. 

На сьогодні у світі існує три дієздатні реґіональні системи захисту прав людини: 

Міжамериканська, Африканська і Европейська. Перша діє в рамках Організації 

Американських Держав і представлена Міжамериканською комісією з прав людини 

і Міжамериканським судом з прав людини. На відміну від відповідного 

европейського органу Міжамериканський суд не вчинив якогось значного впливу на 

формування реґіональних стандартів прав людини, розглянувши за 40 років 

існування ледь більше 10 справ. Уся правозахисна діяльність лягла, таким чином, на 

Комісію, в яку можуть звертатися зі скаргою будь-які фізичні особи, групи, особи чи 

недержавні організації. Комісія вживає заходів до досягнення дружнього 

врегулювання, а якщо це не вдалося, – вона приймає висновок у справі. Ці висновки 

мають велику моральну вагу, їх, як правило, враховують держави, обвинувачені в 

порушеннях прав людини. 

Африканська система складається з Африканської комісії прав людини і народів, 

що є органом Організації Африканської Єдности. Вона діє на підставі Африканської 

хартії прав людини і народів. Комісія заслуховує кожні два роки звіти держав про 

законодавчі й інші заходи для захисту прав людини. Комісія з цього приводу 

формулює судження і пропозиції. Також вона розглядає заяви громадян і 



недержавних організацій про масові і систематичні порушення прав людини. По них 

Комісія готує свої висновки для вищого органу ОАЕ – Асамблеї глав держав і 

урядів. 

Найбільший інтерес для нас, безсумнівно, представляє Европейська система 

захисту прав людини. По-перше, вона найрозгалуженіша і найдієздатніша, а по-

друге, вона має до нас, українців, найбезпосередніше відношення. Система діє в 

рамках Ради Европи (не плутати з Европейським Союзом), членом якої Україна є від 

1995 р. Европейський правозахисний механізм заснований на низці договорів, 

основним серед них є Европейська конвенція захисту прав людини й основних 

свобод. Крім неї, у рамках Ради Европи розроблені Европейська соціальна хартія, 

Европейська конвенція прав меншостей, Европейська конвенція прав дитини, 

Европейська конвенція запобігання катуванням. 

Головний европейський правозахисний орган – Европейський суд прав людини – 

має одну відверту перевагу перед більшістю сучасних правозахисних організацій – 

його рішення обов’язкові для держав, що приєдналися до Конвенції захисту прав і 

свобод. У результаті, рішення Суду впливають на формування не тільки 

европейських, але і світових стандартів прав людини, і навіть на відповідну 

законодавчу практику багатьох цивілізованих держав. 

Крім суду, при Раді Европи діють Европейський комітет з прав меншин, Комітет 

незалежних експертів по соціальних і економічних правах, Европейський комітет 

запобігання катуванням. Повноваження цих органів непорівнянні з повноваженнями 

Суду, однак, їх діяльність цікава хоча б з огляду на те, що вона повинна 

найближчим часом заторкнути, чи вже заторкнула Україну. 

Отже, ми розділили міжнародні органи на універсальні і реґіональні, 

систематизувавши, таким чином, їх з точки зору організаційної приналежности та 

географічних меж їх діяльности. Але необхідно розглянути ще одну підставу для 

класифікації: природу права, яке захищають ці організації. Відповідно можна 

виділити три групи органів, які захищають громадянські та політичні права і 

свободи, які захищають економічні, соціальні та культурні права і які здійснюють 

комплексний захист прав і свобод. Якщо порівняти повноваження, надані цим 



групам, – результат буде не на користь соціальних і економічних прав, а також 

комплексних механізмів. Організації, що працюють із громадянськими і 

політичними правами, іноді можуть приймати від громадян держав-учасниць 

відповідних конвенцій індивідуальні скарги на порушення прав, перелічених у цих 

договорах. Розгляд міжнародними органами таких звертань відбувається в рамках 

квазісудових процесів, і в деяких випадках за результатами розгляду можуть 

прийматися обов’язкові для держав рішення. У той же час, як ми побачимо далі, 

органи, які захищають соціальні права, можуть у кращому випадку приймати 

висновки після розгляду окремих порушень, і ті справи, які “гідні особливої уваги”, 

скеровувати у вищі інстанції (крім механізму захисту прав профспілок у рамках 

Міжнародної Організації Праці, але по-перше, це радше виключення, аніж правило, 

по-друге, йдеться насамперед про захист права на асоціацію, що, безсумнівно, є 

політичним, а не соціальним). 

Таке ставлення до захисту соціальних і економічних прав породжене двома 

причинами. По-перше, тим, що недотримання громадянських і політичних прав 

може призвести до фізичної неможливости існування людини (право на життя), до її 

рабського чи підневільного існування, чи неможливости існування демократичного 

режиму в державі (виборчі свободи, незалежність суду тощо). 

По-друге, більшість громадянських і політичних прав є негативними, тобто для їх 

реалізації державі досить їх не порушувати, у той час як забезпечення соціальних і 

економічних прав вимагає від держави витрати певних коштів. Отже, зовсім 

відмовитися від їх виконання не можна, але різні за багатством і доходами держави 

можуть витрачати різні суми на реалізацію цих прав. Саме тому, згідно із ст.2 Пакту 

про громадянські та політичні права, держави-учасниці зобов’язуються вжити усіх 

необхідних заходів, у тому числі законодавчих, для здійснення прав людини, 

зазначених у цьому міжнародному договорі. Тоді як у відповідності зі ст.2 Пакту 

про економічні, соціальні і культурні права держави повинні вжити в максимальних 

межах наявних ресурсів заходи задля того, щоб забезпечити поступове здійснення 

прав і свобод, визнаних у Пакті. 



Нарешті, ще один нюанс, який, безсумнівно, зацікавить читача – це питання про 

те, яка ефективність міжнародних правозахисних організацій у питанні надання 

дійсно реальної допомоги у вирішенні конкретної проблеми конкретної жертви 

порушення прав людини. 

Більшість міжнародних інстанцій зосереджені на загальному нагляді за станом 

прав людини в державах, які підписали міжнародні угоди, на основі яких ці 

організації працюють. Таке спостереження полягає у заслуховуванні періодичних 

доповідей держав, перевірках на місцях. Скарги чи петиції про порушення прав 

людини, які надходять у такі організації, використовують для формування уявлення 

про загальну ситуацію, яка склалася в сфері захисту прав людини у відповідній 

державі. Тобто такі органи не розглядають кожне повідомлення про порушення 

прав, а намагаються з’ясувати загальну картину. 

Багато міжнародних механізмів улаштовані так, що вони можуть безпосередньо 

реаґувати тільки на масові чи систематичні порушення прав тими чи іншими 

державами, скарги ж на одиничні випадки порушень враховуються лише як ще один 

штрих до загальної ситуації захисту прав людини в окремих державах. Тобто, вони 

діють у рамках процедур “скарг до роздумів”, коли відповідний орган не прагне до 

виправлення кожного порушення прав людини, про які йому повідомляють. Скарги, 

які надходять до нього, він оцінює на предмет визначення того, наскільки те чи інше 

порушення торкається всього населення держави, скарги втрачають свою 

індивідуальність і збираються в масиви даних, які згодом використовують для 

рішення питання про необхідність, методи й обсяг втручання. Заявник при цьому, як 

правило, не має ніякої офіційної можливости довідатися про долю своєї заяви. 

Переважна більшість спеціалізованих міжнародних організацій по захисту прав 

людини засновує свій вплив на держави-порушники на своєму авторитеті і 

можливості впливу на міжнародну і внутрішньодержавну суспільну думку. 

Скажімо, основний акт Европейського комітету запобігання катуванням – висновок 

за результатами перевірок на місці, готується таємно і направляється державі. 

Остання повинна вжити заходів по виправленню знайдених порушень і, якщо 



побажає, може цей звіт опублікувати. Якщо не відбувається ні того, ні іншого, 

Комітет може прийняти самостійне рішення про опублікування звіту. 

Ще одна можливість впливу на держави-порушники для деяких організацій 

полягає у скеруванні звіту про становище в країні у вищий орган: для Комітету 

експертів МОП – це Міжнародна конференція праці, для Комісії ООН з прав 

людини – ЕКОСОС. Однак варто пам’ятати, що такого роду вищі органи – завжди 

більше політичні організації, ніж правозахисні, тому вони оцінюють ситуацію не 

стільки з точки зору наявности чи відсутности порушення прав людини, скільки з 

точки зору політичної доцільности чи недоцільности покарання держави-

порушника. І в будь-якому випадку вони ніколи не розглядають окремі порушення, 

якщо вони не носять масовий чи грубий характер. 

Найефективнішими є органи й організації, які мають право прийому і розгляду 

індивідуальних скарг (петицій) від громадян і організацій – жертв порушень прав 

людини. Тобто, ці організації провадять квазісудовий процес, на якому 

сперечаються між собою дві сторони – обвинувачувана держава й особа, яка заявляє 

про порушення її прав. За результатами виноситься рішення, обов’язкове для 

виконання державою чи юридично, чи фактично через величезний міжнародний 

авторитет відповідного органу і характеру самого рішення. Відмінність цих органів 

полягає в їх “обов’язку прийняти рішення по кожній спрямованій до них справі, 

навіть якщо це усього лише рішення щодо питання про його допустимість” [8] . 

Таким чином, метою процедури є виправлення кожного конкретного порушення. 

Сторони при цьому можуть бути присутні при розгляді їхньої справи (обсяг цього 

права варіюється в різних органах). 

Подібних правозахисних інстанцій у світі дуже небагато, українець/українка 

може звернутися тільки до чотирьох: Комітету з прав людини, Комітету проти 

катувань, Европейського суду прав людини і Комітету із свободи асоціацій МОП. 

 

Висновки до другого питання 

 

http://www.ji.lviv.ua/n21texts/lischyna.htm#p8


На сьогодні у світі існує три дієздатні реґіональні системи захисту прав людини: 

Міжамериканська, Африканська і Европейська. Схематично всі правозахисні 

міжнародні організації можна розподілити на дві групи: універсальні та реґіональні. 

Універсальні правозахисні механізми – це органи й організації, які поширюють 

свою діяльність на увесь світ, незалежно від державних і реґіональних кордонів.  

Реґіональною міжнародну організацію називають, якщо її учасниками є держави, 

розташовані в межах певного реґіону земної кулі, наприклад, Европи, Африки чи 

Південної Америки. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

3. Рівень розвитку людської цивілізації на сьогоднішній день такий, що кожна 

особа має фундаментальні загальнолюдські права, однак через проблему визначення 

понять права людей серйознім чином порушуються. Міжнародно-правові стандарти 

прав людини – єдині принципи і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані 

в основних джерелах міжнародного права. Суттєвим моментом в понятті міжнародних 

стандартів прав людини є те, що вони встановлюють обсяг загальновизнаних прав і 

свобод, мінімальний рівень, на якому мають ці права реалізовуватися. 

4. Права і свободи людини та громадянина в цілому, у тому числі економічні, 

регулюються не лише нормами внутрішньодержавного законодавства. Міжнародно- 

правові акти у галузі прав людини відіграють надзвичайно важливу роль у 

внутрішньому законодавстві будь-якої країни. Саме міжнародно-правові документи 

визначають універсальний комплекс основних прав і свобод, який у єдності з 

національними має забезпечити нормальну життєдіяльність особи, міжнародні 

стандарти у сфері прав людини. 

5. Схематично всі правозахисні міжнародні організації можна розподілити на дві 

групи: універсальні та реґіональні. 



6. У світі існує три дієздатні реґіональні системи захисту прав людини: 

Міжамериканська, Африканська і Европейська. 

 

Методичні поради щодо підготовки даної теми 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що необхідно 

буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується звернутись 

не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці 

університету або у книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри 

загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння навчального 

матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. При використанні джерел російських авторів необхідно опанувати 

навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними серед 

науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного поглядами 

вирішення теоретичної проблеми. 

 

ТЕМА № 4 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

 

План 

1. Міжнародні стандарти регламентації прав людини в Україні та проблеми їх 

застосування. 

2. Питання застосування міжнародно-правових стандартів прав людини і 

громадянина. 
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Мета лекції: 

 

Розкрити студентам питання практичного та теоретичного застосування 

міжнародно-правових стандартів прав людини в просторі українського законодавства. 

 

ВСТУП 

 

Захист прав людини є одним з головних завдань світової спільноти. Тому у галузі 

прав людини існує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний час створених і 

визнаних світовою спільнотою. 

Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини - це встановлені в 

договірному порядку правові норми мінімально допустимого поводження держави з 

проживаючими на його території індивідами (громадянами, іноземцями, апатридами). 

 

1. Міжнародні стандарти регламентації прав людини в Україні та проблеми 

їх застосування 

 

Україна є учасницею основних міжнародних конвенцій у галузі прав людини. 

З урахуванням їх норм створювалася Конституція України. Серед найважливіших 

загальних документів, з якими повністю узгоджуються положення Конституції 

України - Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний договір про 

громадянські і політичні права (1966), Міжнародний договір про економічні, 

соціальні і культурні права (1966), Європейська конвенція про захист прав і 

фундаментальних свобод людини з протоколами (1950), Європейський соціальний 

статут (1961), Завершальний акт Наради з питань безпеки і співпраці в Європі 

(1975), Завершальний документ Віденської зустрічі представників держав - 



учасників Наради з питань безпеки і співпраці в Європі (1989), Документ 

Копенгагенського наради-конференції по людському вимірюванню РБСЄ (1990) та 

ін. 

 Україна є учасницею основних міжнародних конвенцій у галузі прав людини. 

З урахуванням їх норм створювалася Конституція України. Серед найважливіших 

загальних документів, з якими повністю узгоджуються положення Конституції 

України - Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний договір про 

громадянські і політичні права (1966), Міжнародний договір про економічні, 

соціальні і культурні права (1966), Європейська конвенція про захист прав і 

фундаментальних свобод людини з протоколами (1950), Європейський соціальний 

статут (1961), Завершальний акт Наради з питань безпеки і співпраці в Європі 

(1975), Завершальний документ Віденської зустрічі представників держав - 

учасників Наради з питань безпеки і співпраці в Європі (1989), Документ 

Копенгагенського наради-конференції по людському вимірюванню РБСЄ (1990) та 

ін. 

Міжнародні стандарти прав людини є системою прав, що розкриває сучасну 

ідею прав людини, закріплену в основних міжнародно-правових документах і, 

відповідно, визнану в усьому світі. Стандарти основних прав і свобод людини та 

громадянина регулюються низкою міжнародно-правових актів, що визначають 

політичні, природні, культурні, соціальні права. Тому, вирішення питання про 

міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод і обов’язків, їх захисту є 

актуальним напрямом сучасної правової науки. 

Визначаючи особливості реалізації міжнародних стандартів прав людини в 

Україні, необхідно відзначити наявність основних проблем, повязаних із 

застосуванням органами влади положень міжнародних договорів з прав людини. 

Аналіз судової практики засвідчує, що суди у своїх рішеннях вкрай рідко 

посилаються на положення міжнародних договорів з прав людини. У більшості 

випадків такі посилання мають ілюстративний та формальний характер, а сама 

справа вирішується в першу чергу на підставі положень внутрішнього 

законодавства України. Ще більше складнощів на практиці виникає при 



застосуванні похідних міжнародних документів як наприклад рішень міжнародних 

провідних установ. 

Судова та правоохоронна системи відіграють важливу роль у ефективному 

функціонуванні міжнародних стандартів прав людини в Україні. 

Розроблення національних програм щодо адаптації законодавства Укураїни до 

міжнародних стандартів у галузі прав людини допоможуть безперешкодно 

адаптуватись та реалізовувати визначені міжнародним співтовариством стандарти у 

сфері прав людини і громадянина в Україні. 

Приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними 

стандартами необхідно впроваджувати через їх узгодження. Серед найважливіших 

загальних документів, з якими повністю узгоджуються положення Конституції 

України, є: Загальна декларація прав людини (1948 р.), Європейська конвенція про 

захист прав та фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.), 

Європейський соціальний статут (1961 р.), Міжнародний договір про громадянські 

та політичні права (1966 р.), Міжнародний договір про економічні, соціальні та 

культурні права (1966 р.), Заключний акт Наради з питань безпеки та 

співробітництва в Європі (1975 р.), Підсумковий документ Віденської зустрічі 

представників держав-учасниць Наради з питань безпе - ки та співробітництва в 

Європі (1989 р.) 

 

Висновки до першого питання 

 

Міжнародні стандарти у сфері прав людини мають чітко визначений характер, 

закріплені в Основному законі України, але реалізація таких стандартів має ряд 

проблем. Українське законодавство і надалі адаптується до стандартизованих 

міжнародними країнами прав людини. 



 

2. Питання застосування міжнародно-правових стандартів прав людини і 

громадянина. 

 

На сьогодні деякі норми Основного Закону України залишаються переважно 

декларативними. Наслідком цього є поширення правового нігілізму в суспільстві та 

породження недовіри громадян у спроможності держави належним чином 

забезпечити й гарантувати їхні конституційні права. Питання прав і свобод людини 

та громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої 

політики всіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення 

прав і свобод особи, їх практичної реалізації є одним із основних критеріїв, за яким 

оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави. Міжнародні 

стандарти прав людини є системою прав, що розкриває сучасну ідею прав людини, 

закріплену в основних міжнародно-правових документах і, відповідно, визнану в 

усьому світі. 

Україна як суб’єкт міжнародного права, одна із засновниць ООН, проводить 

активну роботу, спрямовану на використання не тільки національних, а й 

міжнародних інститутів захисту прав людини. Зазначеному сприяють положення 

Конституції України , згідно з якими «чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України» (ст. 9), а також визначення зовнішньої політичної діяльності 

України як такої, що «спрямована на забезпечення її національних інтересів і 

безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права» (ст. 18) [8]. Серед найважливіших загальних документів, з 

якими повністю узгоджуються положення Конституції України, – Загальна 

декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний договір про громадянські та 

політичні права (1966 р.), Міжнародний договір про економічні, соціальні та 

культурні права (1966 р.), Європейська конвенція про захист прав та 



фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.), Європейський соціальний 

статут (1961 р.), Заключний акт Наради з питань безпеки та співробітництва в 

Європі (1975 р.), Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-

учасниць Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (1989 р.) . З огляду 

на подальшу демократизацію в Україні процесу захисту прав і свобод людини у ст. 

55 конституції записано, що кожен має право після використання всіх національних 

засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, 

членом або учасницею яких є Україна. Такими органами є Комітет з прав людини 

ООН, Європейський суд з прав людини, а також Європейська комісія з прав людини. 

Склад і порядок діяльності вказаних судів визначаються у розділах II, III і IV 

Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини. 

Загальне визнання міжнародних стандартів обумовлює зобов’язання всіх держав 

світу погодитися на міжнародний контроль за додержанням цих стандартів у 

національній правовій системі. Крім того, відповідно до Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права та Факультативного протоколу до нього 1966 р., 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., 

Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенції 

про права дитини 1989 р., Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 

р. Україна, ратифікувавши їх, узяла на себе зобов’язання надавати 

конвенційниморганамдоповіді про дотримання прав і свобод, передбачених цими 

конвенціями, і виконувати зауваження цих органів, а також брати участь у інших 

формах міжнародного контролю. Крім того, приєднавшись до Конвенції про захист 

прав і основних свобод людини 1950 р., Україна взяла на себе зобов’язання щодо 

імплементації цього документа в національне законодавство. Особливістю цієї 

конвенції є встановлення механізму міжнародного контролю, найважливішим 

елементом якого є діяльність Європейського суду з прав людини. Цей суд розглядає 

заяви будь-яких осіб, неурядових організацій або груп осіб про порушення 



положень конвенції або протоколів до неї. Держави-учасниціконвенціїзобов’язалися 

жодним чином не перешкоджати ефективному здійсненню цього права. 

Відповідно до Статуту ООН і Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів 1969 р. Україна повинна сумлінно виконувати чинні договори, учасницею 

яких вона є, а також дотримуватися всіх загальновизнаних нормміжнародного права 

у сфері прав і свобод людини. Зокрема, згідно з Міжнародними пактами про права 

людини 1966 р. Україна взяла на себе зобов’язання привести своє законодавство у 

відповідність до міжнародних стандартів, закріплених у цих пактах. Отже, наша 

країна з часу проголошення незалежності стала складовою частиною міжнародної 

системи захисту прав людини, взяла на себе відповідні міжнародні зобов’язання, 

зокрема в рамках європейської системи захисту прав людини, яка є найбільш 

розвинутою та найефективнішою у світі. 

 

Висновки до другого питання 

 

Приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними 

стандартами необхідно впроваджувати через їх узгодження. Серед найважливіших 

загальних документів, з якими повністю узгоджуються положення Конституції 

України, є: Загальна декларація прав людини (1948 р.), Європейська конвенція про 

захист прав та фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.), 

Європейський соціальний статут (1961 р.), Міжнародний договір про громадянські 

та політичні права (1966 р.), Міжнародний договір про економічні, соціальні та 

культурні права (1966 р.), Заключний акт Наради з питань безпеки та 

співробітництва в Європі (1975 р.), Підсумковий документ Віденської зустрічі 

представників держав-учасниць Наради з питань безпе - ки та співробітництва в 

Європі (1989 р.) 



 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

 

Ураховуючи вищевикладене, можна зробити висновки, що права людини, 

міжнародні стандарти щодо них є одним із головних правових інститутів сучасного 

демократичного суспільства, норми якого встановлюють найбільш суттєві, вихідні 

засади, що визначають положення особистості в суспільстві та державі, принципи їх 

взаємовідносин. Права і свободи людини та громадянина в цілому, у тому числі 

економічні, регулюються не лише нормами внутрішньодержавного законодавства. 

Міжнародно- правові акти у галузі прав людини відіграють надзвичайно важливу 

роль у внутрішньому законодавстві будь-якої країни. Саме міжнародно-правові 

документи визначають універсальний комплекс основних прав і свобод, який у 

єдності з національними має забезпечити нормальну життєдіяльність особи, 

міжнародні стандарти у сфері прав людини. 

Основними факторами підвищення дієвості роботи механізму соціально-

правового захисту прав людини, як й інших засобів гарантування цих прав, є: 

створення ефективних контрольних процедур поновлення порушених прав; 

вдосконалення правової бази з регулювання та захисту прав і свобод людини на 

національному та міжнародному рівнях, вдосконалення механізму реалізації 

конституційних прав і свобод; поширення інформації про права та свободи людини; 

надання допомоги професійними юристами, що розробляють проблеми прав людини, 

парламентарям та населенню; підвищення рівня правової культури і свідомості всіх 

суб’єктів права 

 

Методичні поради щодо підготовки даної теми 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що необхідно 

буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 



Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується звернутись 

не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці 

університету або у книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри 

загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння навчального 

матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. При використанні джерел російських авторів необхідно опанувати 

навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними серед 

науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного поглядами 

вирішення теоретичної проблеми. 

 

ЛЕКЦІЯ № 5: “ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 

ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ, ПРАВООХОРОННИХ ТА 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ” 

 

ПЛАН 

1. Поняття та основні елементи механізму міжнародно-правових стандартів 

прав людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в 

Україні. 

2. Міжнародні документи у механізмі використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних 

органів в Україні. 

3. Європейський суд з прав людини: 

а) вплив рішень Європейського суду з прав людини на національне право 

України; 

б) правова основа процедури розгляду справ ЄСПЛ; 

в) особливості функціонування Європейського суду з прав людини. 

ВИСНОВКИ. 
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Метою лекції є надати інформацію студентам щодо поняття та основних елементів 

механізму використання міжнародно-правових стандартів прав людини в діяльності 

судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні, зокрема міжнародних 

угод у сфері захисту прав людини та діяльності відповідних органів та суб’єктів, 

покликаних реалізовувати ці норми. 

 

ВСТУП 

 

Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, 

юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні 

набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. 

З 1991 р. в законах, які приймаються українським парламетом, вперше 

з’явилися наповненні конкретним змістом норми, спрямовані на захист прав людини 

від чиновницького свавілля. 31 жовтня 1995 р. Верховна Рада України внесла зміни 

до Цивільного процесуального кодексу України, значення яких важко переоцінити: 

громадяни отримали право оскаржувати в суді не тільки одноособові дії службових 

осіб (як це було раніше), а також прийняті ними рішення та бездіяльність органів 



державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівних органів 

установ, організацій, підприємств і їх об’єднань незалежно від форми власності, 

керівних органів об’єднань громадян. 

В Україні розгорнули свою діяльність кілька десятків громадських 

організацій, метою яких є захист прав людини: Український центр людини, 

Всеукраїнський комітет охорони прав людини, Українська асоціація “Міжнародна 

амністія”, Українська секція міжнародного товариства прав людини, Українсько-

американське бюро захисту людини та ін. 

9 листопада 1995 р. у м. Страсбурзі від імені України було підписано 

Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод людини та п’ять 

протоколів до неї, а 17 липня 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала їх. 

Указом Президента України № 615/98 від 11 червня 1998 р. затверджена Стратегія 

інтеграції України до Європейського Союзу, одним із напрямів якої є зближення 

законодавства України із сучасною європейською системою права , стержнем якої є 

забезпечення добробуту людини. На жаль , з грудня 1993 року в Україні не 

виконується вимога пункту 8 ст. 7 Закону України “Про міжнародні договори 

України”, відповідно до якої під час ратифікації міжнародних договорів Верховна 

Рада України має водночас розглядати питання про внесення змін і доповнень до 

чинних законів України. Адже за своїм значенням це положення перевищує і 

вказану Стратегію. У 1998 р. Міністерством юстиції України підготовлено та 

передано на розгляд Верховної Ради України Концепцію державної правової 

політики захисту прав людини. 

Права і свободи людини – це гарантовані демократичним суспільством 

можливості для кожного індивідуум на гідній рівень життя, ефективну соціальну 

систему охорони від свавілля держави у відповідності з встановленими 

міжнародними та національними стандартами і процедурами. 



 

1. Поняття та основні елементи механізму міжнародно-правових 

стандартів прав людини в діяльності судових, правоохоронних та 

правозахисних органів в Україні  

 

Для реалізації прав і свобод людини у міжнародному контексті необхідно 

мати налагоджений соціально-правовий механізм забезпечення прав і свобод 

людини — систему засобів і чинників, що забезпечують необхідні умови поваги до 

всіх основних прав і свобод людини, які є похідними від її гідності. Поняттям 

«соціально-правовий механізм забезпечення прав людини» підкреслюється, що 

правовий механізм — частина соціального і діє з ним у єдності. 

Завдання механізму соціально-юридичного забезпечення прав людини — 

охорона, захист, відновлення порушених прав, а також формування загальної і 

правової культури населення. 

Основні види механізму соціально-правового забезпечення прав і свобод 

людини: 

- механізм реалізації; 

- механізм охорони; 

- механізм захисту. 

Механізм реалізації прав людини включає заходи, спроможні створити умови 

для реалізації прав і свобод людини. 

Механізм охорони прав людини включає заходи з профілактики 

правопорушень для утвердження правомірної поведінки особи. 

Механізм захисту прав людини включає заходи, що призводять до 

відновлення порушених прав неправомірними діями і відповідальності особи, яка 

вчинила ці правопорушення. 

Механізм забезпечення прав і свобод людини – це структурно-

взаємопов’язана сукупність правових та організаційних засобів, що реалізуються 

міжнародними суб’єктами і спрямовані на регулювання суспільних відносин у сфері 

забезпечення прав людини. До елементів структури механізму міжнародного 



забезпечення прав людини відносяться: 1) суб’єкти; 2) об’єкт; 3) правові засоби; 4) 

гарантії механізму забезпечення прав людини. 

Суб’єктами механізму забезпечення прав людини є суб’єкти міжнародного 

права, які створюють певну систему щодо діяльності в цій сфері.  

Об’єктом механізму забезпечення прав людини є їх права і свободи, які 

закріплені та визнані міжнародно-правовими актами.  

До засобів забезпечення прав громадян відносять: 

1. Конституційний контроль. Йому відводять значну роль в механізмі 

забезпечення прав і свобод людини, оскільки основна мета такого роду діяльності – 

недопущення порушень положень Конституції та міжнародних документів про 

права і свободи людини та громадянина законодавчими, виконавчими і судовими 

органами. У світовій конституційній практиці такий контроль здійснюється в двох 

формах: в формі звичайної процедури контролю за конституційністю нормативних 

актів і у вигляді спеціальних процедур забезпечення прав і свобод, які, на жаль, 

законодавством України не передбачені.  

Форма конституційного контролю має певну систему органів, які здійснюють 

нагляд за дотриманням прав і свобод громадян України за кордоном, однак, 

безумовно, основоположну роль в цій діяльності грають Конституційний Суд 

України та порівняно молодий інститут омбудсмена, введений з прийняттям 

Конституції України в 1996 році. 

Державна охорона прав людини забезпечується за допомогою інституту 

омбудсманів (народних захисників), які діють, як правило, при парламентах і 

органах місцевого самоврядування і розглядають скарги громадян щодо порушення 

їх прав з боку державних органів. У Колумбії, наприклад, омбудсман діє під 

керівництвом Генерального прокурора. 

Коло повноважень омбудсмана у різних країнах не є однаковим. В Іспанії він, 

крім захисту прав і свобод людини, здійснює нагляд за діяльністю адміністративних 

органів, у Франції — оцінює застосування законів з точки зору справедливості, а в 

Намібії ще й розслідує скарги про надмірне використання природних ресурсів. У 



цілому інститут омбудсманів — це позаюрисдикційний контроль за тим, чи не 

порушує адміністративна (або будь-яка інша) практика права людини. 

У більшості країн будь-який громадянин може безпосередньо звернутися до 

омбудсмана. У Франції таке звертання є можливим через свого депутата або 

сенатора. Омбудсман діє не лише за скаргами громадян, але й за власною 

ініціативою. 

В Україні відповідно до Конституції парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини здійснюють Уповноважений 

Верховної Радою з прав людини і його представники на місцях. Уповноважений 

Верховної Ради з прав людини є інститутом позасудового захисту прав і свобод 

людини. 

Коло повноважень Уповноваженого з прав людини поширюється на усі 

випадки порушень громадянських прав і свобод органами виконавчої влади. Він 

може зажадати порушення адміністративного провадження стосовно державних 

службовців, які порушили конституційні права і свободи громадян, має право також 

перевіряти додержання цих прав в установах пенітенціарної системи (системи 

установ, у яких відбувають покарання засуджені — тюрми, колонії та ін.), в армії, в 

установах Міністерства внутрішніх справ. 

2. Судовий захист. Є основною гарантією забезпечення прав і свобод людини, 

здійснюваною завдяки конституційному, цивільному, адміністративному і карному 

судочинству. В Україні, відповідно до Конституції, судовий захист прав і свобод 

покладений на систему судів загальної юрисдикції і спеціалізовані суди (ст. 125 

Конституції України), а також на Конституційний Суд України (ст. 42 Закону “Про 

Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року). Крім цього, існує 

міжнародна система судового захисту прав і свобод особистості. 

3. Адміністративно-правові гарантії забезпечення прав і свобод людини. 

Визначаються передусім законами, що видаються відповідно до Конституції, 

встановлюють повноваження органів виконавчої влади в конкретних сферах 

управління та визначають в цих сферах взаємовідносини органів влади з 

інститутами управління іноземних країн, обов’язки відповідних органів і форми 



захисту громадян від неправомірних дій посадових осіб.  

Адміністративно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина можна 

поділити на три види: контрольно-наглядові, організаційно-процедурні та 

юрисдикційні. Контрольно-наглядовими гарантіями нині є здійснення зовнішнього і 

внутрішнього контролю за діяльністю органів виконавчої влади, урядовими 

органами державного управління та органами місцевого самоврядування, 

службовцями, що працюють в цих органах. 

До організаційно-процедурних гарантій відноситься наявність в правовій 

державі правових механізмів процедур управлінських послуг з метою надання 

можливостей скористатися фізичній особі своїм правом. 

Зміст адміністративно-юрисдикційних гарантій полягає в забезпеченні 

державою можливостей оскарження незаконних дій її органів та органів місцевого 

самоврядування до адміністративного суду та можливість захисту свого права в 

цьому органі шляхом розгляду відповідної справи на принципах законності, 

об’єктивності, матеріальної істини тощо. 

4. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами виконавчої влади, 

забезпеченням ними прав і свобод громадян. Потрібно відзначити гнучкий механізм 

прокурорського контролю, який передбачає різні види впливу на державні органи. 

5. Форми індивідуального захисту громадянами прав і свобод (зовнішні 

форми). Мова йде насамперед про положення Конституції України, інших країн 

світу та всесвітньо визнані правозахисні документи, що надають кожному право 

будь-яким не забороненим законом способом захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправного посягання. 

5. Міжнародний захист прав людини. Потрібно розглядати через призму 

діяльності системи міжнародних (утворених державою) органів і організацій, які 

функціонують з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини 

або їх відновлення у разі порушень. Такого роду діяльність проходить за певними 

правилами, що іменуються процедурами, та визначають як слід діяти у разі таких 

порушень, хто може звертатися за захистом (людина, група осіб, уряд тощо). 



Права людини регулюються як внутрішньодержавним, так і міжнародним 

правом. Стаття 55. Конституції України говорить: 

«Кожен має право після використання всіх національних засобів правового 

захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів європейських і міжнародних організацій, 

членом або учасником яких є Україна». Міжнародний захист прав людини набуває, 

особливо останнім часом, великого значення. 

Організаційна структура європейської системи захисту прав людини: 

1. Європейська комісія з прав людини (складається з 43 чоловік, що 

обираються строком на 3 роки). 

2. Європейський суд з прав людини — єдиний юрисдикційний орган, який 

працює на постійній основі — всього 39 суддів (у його складі діє Велика палата — 

17 суддів, що займається питаннями внутрішньо судової апеляції); 

3. Комітет міністрів Ради Європи — функції обмежуються лише наглядом за 

виконанням остаточних постанов Європейського суду. 

Усі вони є суб'єктами формування європейського права як органічного 

«сплаву» англо-американського і континентального типів правових систем. Їх 

статутна форма (Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини. 

Статути Комісії та Суду, Процедурні правила роботи Комісії та Суду) має 

прецедентний зміст. 

Гарантії механізму забезпечення прав громадян України обумовлюють 

діяльність органів державної влади в цій сфері, яка визначена національними та 

міжнародними правовими актами. Систему гарантій складають економічні, 

політичні, духовно-ідеологічні, організаційні, міжнародно-правові гарантії, які 

дозволяють створювати умови щодо захисту, охорони, відновлення порушених прав 

громадян України.  

До економічних гарантій відносять: засоби виробництва; економічний лад 

суспільства, який повинен забезпечувати неухильне зростання продуктивних сил на 

основі визнання і захисту різних форм власності на засоби виробництва; соціально-

орієнтована ринкова економіка. Крім цього, це рівність форм власності, свобода 



зайняття підприємницькою діяльністю, високий рівень продуктивності праці та 

економічного розвитку суспільства, що дає змогу забезпечити добробут, гідний 

рівень життя та соціальний захист членів суспільства, перебороти такі негативні 

явища, як бідність, безробіття, низьку оплату праці тощо. 

Політичні гарантії виражені у владі народу, яку він здійснює безпосередньо і 

через органи державної влади і органи місцевого самоврядування; правах народу на 

свободу об’єднання в політичні партії і громадські організації, участь в управлінні 

державними справами, в референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування тощо. 

Духовно-ідеологічні гарантії – це, передусім, забезпечення вільного і 

всебічного розвитку особистості, сприяння консолідації і розвитку української нації, 

її історичної свідомості, традицій і культури, мови, а також розвитку етнічної, 

культурної, релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 

України. Як духовну гарантію прав і свобод людини слід розглядати панування у 

свідомості людей і суспільства уявлень відносно того, що саме людина є в 

цивілізованому суспільстві найвищою соціальною цінністю, первинним носієм 

юридичних потреб та інтересів, головним суб’єктом права. Невід’ємним 

компонентом таких гарантій виступає повага до права як до необхідного і 

важливого засобу регулювання соціальних відносин у сучасному суспільстві, 

законності як справедливому режиму відносин між людиною та державою. 

Організаційні гарантії трактуються як систематична організаторська 

діяльність держави і всіх її органів, посадових осіб, громадських організацій з 

утворення сприятливих умов для реального користування громадянами своїми 

правами і свободами. 

Міжнародно-правовою гарантією прав і свобод людини та громадянина є 

право кожного після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 



 

Висновки до першого питання 

 

Механізм забезпечення прав і свобод людини – це структурно-

взаємопов’язана сукупність правових та організаційних засобів, що реалізуються 

міжнародними суб’єктами і спрямовані на регулювання суспільних відносин у сфері 

забезпечення прав людини. До елементів структури механізму міжнародного 

забезпечення прав людини відносяться: 1) суб’єкти; 2) об’єкт; 3) правові засоби; 4) 

гарантії механізму забезпечення прав людини. 

 

2. Міжнародні документи у механізмі використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини в діяльності судових, правоохоронних та 

правозахисних органів в Україні 

 

Права та свободи людини у міжнародному публічному праві розглядаються як 

природні та невід’ємні, завдяки яким людина може реалізувати себе як особистість. 

Вперше права людини були юридично закріплені у Декларації незалежності США 

1776 р. та французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Першим 

міжнародно-правовим кроком у сфері захисту прав людини стало прийняття у 

1815 р. Декларації відносно торгівлі неграми. Ця декларація оголосила работоргівлю 

діянням, що суперечить принципам гуманності та загальновизнаним нормам права, 

проте не містила прямої заборони работоргівлі. Лише у 1890 році була підписана 

Брюссельська конвенція, яка забороняла рабство і работоргівлю в окремих регіонах 

Індійського океану та Червоного моря. Мирні договори, укладені після першої 

світової війни, крім військово-політичних питань, містили також положення про 

захист прав національних меншин на території новоутворених європейських держав. 

Після підписання 26 червня 1945 р. Статуту ООН права людини набули якості 

міжнародних універсальних стандартів, починають прийматися багатосторонні 

договори, спрямовані на забезпечення міжнародно-правового захисту прав людини в 

цілому, окремих видів прав людини чи прав окремих категорій осіб. 



Отже, становлення міжнародного права прав людини пов’язане з розробкою й 

ухваленням міжнародних актів універсального характеру, у яких права людини було 

систематизовано, а також із формуванням міжнародних організаційних механізмів 

захисту цих прав. У міжнародному праві така систематизація була здійснена з 1948 

по 1966 роки в серії нормативних актів, неофіційно іменованих Міжнародною 

хартією прав людини, яку складають Загальна декларація прав людини, 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права. У ці ж роки були створені найважливіші 

універсальні міжнародні механізми захисту прав людини. Міжнародна хартія прав 

людини є нормативно-правовою основою міжнародного права прав людини. 

Загальна декларація прав людини ухвалена 10 грудня 1948 р. і досі 

залишається з багатьох поглядів документом унікальним. Це був перший 

міжнародний акт, у якому були викладені громадянські, політичні, економічні, 

соціальні та культурні права людини. Вперше вони були викладені в міжнародному 

документі систематизовано, у вигляді каталогу, тобто як перелік прав і свобод. 

Декларація вперше проголосила необхідність єдиного для всіх розуміння прав 

людини. Уперше в міжнародному праві Декларація пов’язувала дотримання прав 

людини з рухом до демократії. 

   Загальна декларація прав людини була ухвалена Генеральною Асамблеєю 

ООН у формі резолюції. Це викликало та викликає чимало питань про юридичну 

силу цього документа, тому що за загальним правилом резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН мають рекомендаційний характер. Втім більшість правників 

поділяють думку про те, що норми Декларації є відображенням звичаєво-правових 

норм і тому мають характер міжнародно-правового зобов’язання. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. є одним із 

найбільш авторитетних міжнародно-правових договорів про права людини. Його 

текст може бути умовно розділений на дві частини: статті, у яких викладено зміст 

громадянських і політичних прав, і статті, що стосуються міжнародного контролю 

за дотриманням цих прав. Формулювання статей про права людини не залишають 

сумнівів у їхньому імперативному характері. Це є наслідком розуміння того, що з 



дотриманням саме громадянських і політичних прав пов’язані ґарантії особистої 

свободи людини та рух суспільства до дійової демократії. Держави-учасниці 

зобов’язані забезпечити в межах своєї юрисдикції дотримання громадянських і 

політичних прав у повному обсязі. Пакт надає державі право обмежити деякі із 

проголошених прав. Контроль за дотриманням норм Пакту, включаючи розгляд 

індивідуальних скарг, здійснює міжнародний орган – Комітет із прав людини. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. був 

підписаний одночасно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права. 

Його юридичні особливості пов’язані з особливостями проголошених у ньому 

економічних, соціальних і культурних прав. Економічні, соціальні та культурні 

права є невід’ємними, як і громадянські та політичні права, і не менш важливими. 

Проте існують суттєві особливості в реалізації економічних, соціальних і 

культурних прав. Вони витратні, тобто обсяг їхньої реалізації залежить від 

економічного добробуту держави, а тому не може бути однаковим у різних країнах. 

Реалізація цих прав пов’язана з розширенням патерналістських функцій держави, 

що завжди містять потенційну загрозу авторитизації влади, а тому повинні мати 

межі. Міжнародний контроль за дотриманням економічних, соціальних і культурних 

прав зазвичай не пов’язаний із розглядом індивідуальних скарг. Формулювання 

статей Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права за 

загальним правилом є диспозитивними і не передбачають прямої дії. 

Міжнародне право прав людини органічно включає в себе реґіональні 

міжнародно-правові акти про права людини. Такі договори укладено державами 

ОАД, ОАЄ, ЄС, Ради Європи, СНД. Незважаючи на певну самостійність і специфіку 

реґіонального співробітництва в галузі прав людини, було б невірним цілком 

відокремлювати реґіональне право прав людини. Можна навести чимало прикладів 

використання реґіональними органами захисту прав людини норм універсальних 

міжнародних договорів як договорів загального права. 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. – 

найстаріший серед регіональних договорів про права людини та найбільш 

авторитетний міжнародно-правовий документ із прав людини в Європі. Крім 



основного тексту Конвенція містить Протоколи, у яких розвинуті, доповнені чи 

уточнені окремі її положення. 

Конвенція була одним із перших міжнародних документів, що містив поняття 

політичної демократії, одночасно визнаючи її найважливішою умовою дотримання 

прав людини. Тим самим була підкреслена антитоталітарна спрямованість цього 

акта, ухваленого “європейськими країнами, що є однодумцями та мають спільну 

спадщину в політичних традиціях, ідеалах, свободі та верховенстві права”, з метою 

“зробити перші кроки до колективного забезпечення певних прав, проголошених у 

Загальній декларації прав людини” (Преамбула). Конвенція є першим міжнародним 

договором у галузі прав людини, що не тільки має на меті захистити широкий 

спектр громадянських і політичних прав, а й встановлює систему міжнародного 

судового контролю за їх дотриманням у кожній із держав-учасниць. 

Для подолання негативних тенденцій неправильного трактування норм, що 

регулюють питання захисту прав особи, в Організації Об’єднаних Націй Генеральна 

Асамблея в 1986 році прийняла резолюцію 41/120 про критерії та керівні принципи 

закріплення міжнародних стандартів у галузі прав людини. У резолюції 

передбачається, що запропоновані нові документи повинні: a) узгоджуватися з 

існуючими міжнародно-правовими нормами у сфері прав людини; б) носити 

фундаментальний характер і грунтуватись на притаманних людській особистості 

гідності і цінності; в) бути досить точними, щоб служити джерелом визначення і 

здійсненних прав і обов’язків; г) передбачати, де це доречно, реалістичний і 

ефективний механізм здійснення, включаючи системи подання доповідей; і д) 

користуватися широкою міжнародною підтримкою. 

Нинішня заклопотаність питаннями міжнародного захисту прав 

людини виникла в період формування Організації Об’єднаних Націй як реакція на 

звірства другої світової війни. Хоча і до неї робилися певні спроби, проте 

досягнення в даній сфері, тим не менш, були обмежені територіально, 

стосувалися лише деяких категорій людей, а реальний захист був фрагментарний. 

Лише після другої світової війни спостерігається тенденція до всеосяжної 

нормотворчості в міжнародному праві, що стосується прав людини.  



Першим міжнародно-правовим договором, що відображає цей новий підхід, є 

Статут Організації Об’єднаних Націй, прийнятий 26 червня 1945 р. в Сан-

Франциско. Він свідчить про рух до тривалої та стійкої інтернаціоналізації прав 

людини. Будучи установчим правовим документом всесвітньої міжнародної 

організації, Статут ООН закріпив основні принципи післявоєнного світового 

порядку. Однак серед семи принципів, викладених у статті 2, немає більш-менш 

явного формулювання принципів міжнародної поваги прав людини. Тим не менш, 

можна погодитися, що ряд ключових положень, розсіяних по всьому Статуту, 

свідчать про визнання міжнародної поваги до прав людини одним з найважливіших 

принципів Організації Об’єднаних Націй. Це припущення при тлумаченні Статуту з 

роками стало широко поширеною думкою. 

Такий висновок можна зробити з усіх семи положень Уставу ООН щодо прав 

людини. Якщо припустити, що принципи – це загальне викладення правової норми 

або норм, що відображають серію детальних домовленостей, то сфера дії положень 

щодо прав людини та їх статус в Статуті підтверджують висновок тлумачів про те, 

що міжнародна повага до прав людини – один із принципів Організації Об’єднаних 

Націй і сучасного міжнародного права взагалі. Важливо, що принцип «поваги прав 

людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії або 

переконань» був закріплений у Декларації про принципи відносин між державами 

учасниками, прийнятої Нарадою з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі, 

1975 р.). Більш того, принцип «загальної поваги і дотримання прав людини та 

основних свобод для усіх» згадується як один з принципів міжнародного права, 

втілених у Статуті Організації Об’єднаних Націй у пункті 7 преамбули до Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів (1969 р.).  Положення Статуту ООН і 

закріплене в ньому визнання принципу міжнародного поваги до прав людини 

створили рамки для прогресивного розвитку і кодифікації прав людини5. Ця задача 

прямо випливає з положень Статуту, в якому права людини підняли до висоти однієї 

з основних цілей, зробили їх предметом турботи і зумовили необхідність 

подальшого нормотворення. 

                                           
 



Висновки до другого питання 

 

становлення міжнародного права прав людини пов’язане з розробкою й 

ухваленням міжнародних актів універсального характеру, у яких права людини було 

систематизовано, а також із формуванням міжнародних організаційних механізмів 

захисту цих прав. У міжнародному праві така систематизація була здійснена з 1948 

по 1966 роки в серії нормативних актів, неофіційно іменованих Міжнародною 

хартією прав людини, яку складають Загальна декларація прав людини, 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права. У ці ж роки були створені найважливіші 

універсальні міжнародні механізми захисту прав людини. Міжнародна хартія прав 

людини є нормативно-правовою основою міжнародного права прав людини. 

 

3. Європейський суд з прав людини 

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. оцінюється як одне з 

найбільших досягнень Ради Європи. Вона являє собою фундаментальну основу 

всього комплексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав і свобод 

людини, її законних інтересів та потреб. Рада Європи забезпечує високі стандарти 

захисту прав людини в державах-членах шляхом використання Конвенції про захист 

прав та основних свобод людини. Вона була підписана 4 листопада 1950 р. у Римі. 

Цей міжнародно-правовий документ став фундаментом усього комплексу 

міжнародно-правового регулювання в галузі прав людини, її законних інтересів та 

потреб, відправною точкою на шляху демократичних держав до втілення в життя 

загальнолюдських цінностей. Вступ України до Ради Європи 7 листопада 1995 р. та 

ратифікація Конвенції про захист прав та свобод людини та протоколів до неї став 

рішучим кроком до встановлення правової демократичної держави. 

З часу набрання Конвенцією чинності було прийнято відповідні Протоколи, 

які стали її невід'ємною частиною. Протоколи розширили діапазон гарантованих 



прав і свобод людини та вдосконалили механізм їх захисту. Саме завдяки 

ефективному забезпеченню прав особи, що передбачає право на індивідуальне 

звернення за захистом порушених прав. Конвенція стала першим міжнародно-

правовим документом, спрямованим на захист широкого спектра громадянських та 

політичних прав. Конвенція та Протоколи до неї за юридичною природою є 

обов'язковим міжнародно-правовим договором, який запровадив систему 

наднаціонального контролю за дотриманням прав людини на 

внутрішньодержавному рівні.  

Права й свободи, передбачені Конвенцією та Протоколами до неї, складають 

найважливіші сторони життя людини і мають громадянську, політичну, економічну 

та соціальну спрямованість. Головні з них – право на життя, право на свободу та 

особисту недоторканність особи, право на вільне пересування, свобода думки та 

слова, свобода совісті, релігії, виявлення поглядів, право на мирні збори, право на 

об’єднання та асоціації, право на створення сім'ї, повагу до особистого і сімейного 

життя, право на справедливий судовий розгляд, мирне володіння майном, заборона 

дискримінації, катувань, рабства та примусової праці, неприпустимість покарання 

без закону.  

Водночас, Конвенція встановлює, що з метою захисту інтересів держави, 

національної безпеки, економічного добробуту, здоров'я та моралі суспільства, прав 

і свобод інших людей чи запобігання злочинам або заворушенням держави-учасниці 

можуть обмежувати права людини, проголошені Конвенцією. Однак таке право 

держав також не є абсолютним, і за жодних обставин не можуть бути порушені 

зобов'язання держави поважати право особи на життя, обов'язки щодо заборони 

катувань, рабства, неприпустимості зворотної дії закону.  

Ключова роль у забезпеченні чіткого і дієвого контролю за реалізацією 

державами-учасницями Конвенції взятих на собі зобов'язань щодо забезпечення 

прав та основних свобод людини належить Європейському Суду з прав людини. 

Саме ця судова інституція забезпечує гарантії прав людини, є контрольним 

механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання державами-учасницями її 

положень, упровадження норм і принципів у рамки національних правових систем. 



Склад Європейського Суду з прав людини. У статті 20 Конвенції визначається 

кількість суддів Суду, яка відповідає кількості Високих Договірних Сторін 

Конвенції. Судді ЄС з ПЛ діють у своїй особистій якості та повинні відповідати 

таким критеріям: мати високі моральні якості, кваліфікацію, необхідну для 

призначення на високу судову посаду, чи бути юристами з визнаним авторитетом. 

Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися діяльністю, 

що є “несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання 

посадових обов’язків на постійній основі”. Усі питання, що виникають у зв’язку із 

застосуванням цього пункту, вирішуються Судом. 

Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду 

строком на дев’ять років без права бути переобраними. Суддя може бути звільнений 

з посади, якщо рішення про його невідповідність встановленим вимогам буде 

ухвалена іншими суддями більшістю у дві третини голосів (стаття 24). 

ЄС з ПЛ створений як постійно діючий двопалатний судовий орган.  

Комісія, до складу якої входить три судді, може визнати неприйнятною або 

вилучити з реєстру справ індивідуальну заяву, якщо така ухвала може бути винесена 

без додаткового вивчення. Кожна така ухвала є остаточною і особа, що звернулась із 

заявою, не може вимагати її перегляду. 

В палатах, на другому рівні організаційної структури ЄС з ПЛ, здійснюється 

більша частина його роботи. До складу палат входять сім суддів, включаючи й члена 

палати за посадою – суддю, якого було обрано від зацікавленої держави-учасниці, 

або особу, яка призначається для участі в засіданнях у разі відсутності такого судді. 

Окрім створення комітету, палата приймає ухвали щодо прийнятності та суті 

міждержавних та індивідуальних заяв, котрі не були визнані неприйнятними у 

комісіях. Як правило, палата приймає рішення щодо прийнятності окремо від 

рішення по суті. 

Велика палата – третій рівень, на якому здійснюється робота ЄС з ПЛ. До 

складу Великої палати входять сімнадцять суддів. Окрім члена Великої палати за 

посадою, який засідає на тих же умовах, що визначаються стосовно члена палати за 

посадою. Пункт 3 статті 27 також зараховує до складу Великої палати Голову Суду, 



заступників Голови, голів палат та інших суддів, які визначаються відповідно до 

регламенту Суду. 

Велика палата вповноважена розглядати лише ті справи, які були передані до 

неї і лише в трьох випадках. Відповідно до статті 30, палата може відмовитись від 

своєї юрисдикції на користь Великої палати за таких обставин, якщо: 

 справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо 

тлумачення Конвенції чи протоколів до неї; 

 вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, 

несумісного з рішенням, постановленим Судом раніше; 

 жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього. 

Юрисдикція Європейського Суду з прав людини. Юрисдикція – юридично 

закріплені повноваження органів по розгляду і вирішенню справ відповідно до 

їхньої компетенції. Юрисдикція Європейського Суду з прав людини визначена в 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ч.1 ст. 

32 Конвенції юрисдикція Суду поширюється на всі питання, що стосуються 

тлумачення і застосування Конвенції, Протоколів до неї, та які передаються йому у 

відповідності із ст.ст. 33, 34, 47. Під юрисдикцію Європейського Суду з прав 

людини підпадає юридична оцінка виконання державами своїх зобов'язань за 

Конвенцією та Протоколами до неї у випадках, коли ЄС з ПЛ розглядає скарги, 

визнані прийнятними відповідно до Конвенції. Тому заява в ЄС з ПЛ може бути 

подана тільки стосовно дій або бездіяльності держави (в особі її органів або 

посадових осіб, які зобов'язані забезпечити дотримання норм Конвенції), а не 

стосовно будь-яких фізичних або юридичних осіб, які, можливо, на думку заявника, 

не дотримувалися положень Конвенції. Відповідно, відповідачем у Європейському 

Суді з прав людини може бути тільки держава-учасник Конвенції, що 

обвинувачується в порушенні норм самої Конвенції і (або) тих Протоколів до неї, у 

яких дана держава бере участь. 

Саме держава-учасник в особі її органів і посадових осіб, використовуючи у 

всій повноті силу державної влади, зобов'язана забезпечити в межах своєї 

юрисдикції права і свободи, закріплені в Конвенції й у Протоколах до неї. Суд 



ставиться до цього вкрай жорстко, що знайшло свій відбиток в усе більш широкому 

звертанні до концепції позитивних і негативних зобов'язань держав. 

З погляду позитивних зобов'язань держава повинна не тільки мати 

законодавство, яке в найбільш повній мірі забезпечує дотримання прав і свобод, 

закріплених у Конвенції, але і приймати всіх необхідних заходів для того, щоб воно 

реально діяло, а не залишалося на папері. Дана обставина відбита в багатьох 

рішеннях ЄС з ПЛ. Негативні зобов'язання ставлять держави перед необхідністю 

утримуватися від будь-яких дій, що могли б призвести до порушення прав і свобод. 

Держава повинна виходити з примату проголошених прав і свобод: ніщо не 

перешкоджає в користуванні такими правами і свободами, за винятком обмежень, 

зазначених у Конвенції і відповідних їй національних законах. 

Таким чином, ЄС з ПЛ має достатньо широкі повноваження в галузі контролю 

за дотриманням державами-учасниками Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та Протоколів до неї. На підставі ст.47 Конвенції, за 

запитом Комітету Міністрів, ЄС з ПЛ може давати консультативні висновки з 

правових питань, що стосуються тлумачення Конвенції та Протоколів до неї. 

Слід зауважити, що в результаті росту обізнаності європейців з їхніми 

правами згідно із Конвенцією, ЄС з ПЛ став жертвою власного успіху. Необхідно до 

5 років для того, щоб почати розглядати деякі справи; утворилася значна черга зі 

справ. Керуючись принципом "справедливість із затримкою – жодної 

справедливості", Рада Європи створила робочу групу для пошуку шляхів 

покращення ефективності ЄС з ПЛ. Результатом цієї роботи стали поправки до 

Європейської конвенції з прав людини – Протокол №14. Цей новий протокол, що 

вимагає загальної ратифікації всіма державами-членами Ради Європи для вступу 

його в силу, запроваджує ряд змін: 

 Одноособовий суддя може приймати рішення щодо прийнятності 

скарги. На сьогоднішній день таке рішення приймають три судді. 

 Якщо справа в значній мірі є подібною до тих, які вже раніше 

розглядалися ЄС з ПЛ, і виникає по суті через те, що держава-член не змінює своє 

національне законодавство з метою корегування питань, що вже раніше 



порушувалися в попередніх рішеннях, справа може бути розглянута трьома 

суддями, а не Палатою із семи суддів. 

 Справа визнається неприйнятною, якщо вважається, що позивач не 

зазнав "суттєвої шкоди". Проте, це правило не є суворим. 

 Держава-учасник може постати перед ЄС з ПЛ за позовом Комітету 

Міністрів, якщо держава відмовляється виконати рішення, винесене не на її користь. 

 Комітет Міністрів може звернутися до ЄС з ПЛ за "інтерпретацією" 

рішення, щоб посприяти визначенню найкращого шляху для його виконання 

державою-членом. 

 

Висновки до третього питання 

Ключова роль у забезпеченні чіткого і дієвого контролю за реалізацією 

державами-учасницями Конвенції взятих на собі зобов'язань щодо забезпечення 

прав та основних свобод людини належить Європейському Суду з прав людини. 

Саме ця судова інституція забезпечує гарантії прав людини, є контрольним 

механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання державами-учасницями її 

положень, упровадження норм і принципів у рамки національних правових систем. 

 

3. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національне право 

України 

 

У процесі розбудови Української держави та формуванні вітчизняної правової 

системи дедалі гостріше постає питання щодо створення основи механізму 

забезпечення захисту прав та свобод людини. 

Одним із найголовніших досягнень міжнародного права останніх десятиріч є 

створення міжнародної системи гарантій дотримання прав людини, яка ґрунтується на 

загальновизнаних принципах, що знайшли своє закріплення в цілому ряді 

міжнародних договорів як універсального, так і регіонального характеру, а також на 

системі міжнародних органів, наділених контрольними повноваженнями за 



дотриманням закріплених прав, до яких належать міжнародні несудові органи та 

міжнародні судові інституції.  

Право сучасної України переживає період входження у європейський  правовий 

простір. У зв’язку з цим є актуальним, з огляду на необхідність приведення 

українського права у відповідність з нормами та принципами міжнародного права, 

вивчення європейського правового досвіду та європейської правової доктрини. 

Проблематика актуалізується тим, що останнім часом зростає роль рішень 

Європейського суду з прав людини в практиці розгляду справ судами України. 

Діяльність Європейського суду з прав людини відіграє важливу роль у забезпеченні 

реалізації принципу верховенства права на теренах України, трансформації та 

пристосуванні української правової системи до існуючих міжнародних стандартів, 

активізуючи законодавчу, виконавчу та судову гілки влади до модифікації своїх дій та 

підходів, виходячи з європейських принципів. 

Серед міжнародних несудових контрольних органів можна виділити принаймні 

два основні типи. До першого типу таких міжнародних органів належать ті, які 

займаються головним чином, або за власною ініціативою, або на прохання держави-

учасниці договору, або, при певних умовах, за скаргою будь-якої особи чи групи осіб, 

збиранням інформації про дотримання іншими державами-учасницями договору 

закріплених прав та проведенням відповідного розслідування щодо виявлених фактів. 

Доповіді, які вони готують, носять переважно узагальнюючий характер щодо стану 

дотриманням тих чи інших міжнародно-правових норм у відповідній державі, а 

висновки, які містяться у цих доповідях, мають характер рекомендацій щодо 

вдосконалення тих чи інших положень національної правової системи або зміни 

національної судової чи адміністративної практики. До другого типу міжнародних 

несудових органів належать ті, діяльність яких, в першу чергу, зорієнтована на 

розгляд індивідуальних заяв про порушення державою-відповідачем прав, 

гарантованих відповідним міжнародним договором, а отже, функції яких можуть бути 

визначені як «квазісудові». Характерною рисою таких міжнародних органів є те, що 

вони займаються розглядом конкретних справ щодо порушення конкретних прав, 

гарантованих відповідним міжнародним договором, а отже доповіді, які вони готують 



по завершенню процедури розгляду, носять не узагальнюючий характер, але 

стосуються безпосередньо індивідуального заявника. У той же час, окрім того, що 

право на подання індивідуальної заяви до таких міжнародних органів обумовлюється 

необхідністю отримання згоди на це з боку держави-відповідача, висновки таких 

контрольних органів, як і в попередніх випадках, носять лише рекомендаційний 

характер.  

Серед міжнародних судових контрольних органів також можна виділити два 

основні типи. До першого типу таких контрольних органів належать міжнародні 

судові інституції, діяльність яких непрямим чином стосується питань міжнародного 

захисту прав людини. До другого типу міжнародних судових контрольних органів 

слід віднести ті, які створені в межах міжнародних договорів щодо захисту прав 

людини, а отже діяльність яких безпосередньо пов’язана із питаннями міжнародного 

захисту прав людини.  

На фоні згаданих «класичних» контрольних механізмів сучасної міжнародної 

системи захисту прав людини Європейський суд з прав людини, що функціонує в 

межах специфічного контрольного механізму правової системи Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, є унікальним 

міжнародним юрисдикційним органом, оскільки, на відміну від класичного 

міжнародного суду в сфері прав людини, право на звернення до нього не тільки є 

відкритим, в тому числі для індивідів, але й не обумовлюється необхідністю 

висловлення на це згоди відповідної держави-відповідача та, на відміну від 

квазісудових контрольних органів у сфері прав людини, його рішення є не тільки 

юридично обов’язковими для держави-відповідача, але й безпосередньо впливають на 

розвиток правової системи Конвенції. Розуміння специфіки природи та правових засад 

цього унікального юрисдикційного контрольного механізму потребує, у першу чергу, 

аналізу правового середовища, у якому він функціонує, й зокрема, природи та 

основних властивостей правової системи Європейської Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. 

Серед провідних зарубіжних науковців «європейського права у сфері захисту 

прав людини» можна назвати таких, як: Й. Агіла, А. Арно, Ж. Бержель, Ж. Беллі, 



Г.Ж.Х. Ван Хоф, М. Ван де Керхове, Ж. Велю, М. Віраллі, Р. Гассен, М. Делмас-

Марті, О. де Шуттер, П. Дюпюі, М. Ейссен, О. Жако-Гійармо, М. Жорі, Ф. Зенаті, П. 

Зікарді, Й. Камерон, Ж. Карбоньє, Н. Кастанас, Ж. Коен-Джонатан, Л. 

Константинеску, В. Куссір-Кустер, С. Маркує Хелмонс, С. Мартенс, Ж. Морі, Ф. Ріго, 

Р. Рісдал, П. Ролан, Ж. Селлє, Д. Спілмен, Ф. Сюдр, М. Тропер, Ж. Флосс, Х.Л.А. 

Харт, Ж. Шевальє та інші. 

Сучасна українська юридична думка останнім часом приділяє питанням 

побудови правової системи Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоволожних свобод 1950 року та функціювання її юрисдикційного механізму 

значно зростаючу увагу. 

До провідних українських дослідників, які розглянули це питання в своїх працях, 

належать: М. Буроменський, В. Буткевич, В. Денисов, В. Євінтов, В. Забігайло, Л. 

Заблоцька, В. Мармазов, А. Мацко, В. Міцик, В. Муравйов, І. Піляєв, П. Рабінович, І. 

Чиж та ін. 

Російські дослідники також присвячують цій проблематиці свої роботи, серед 

яких праці О. Ерделевського, В. Карташкіна та В. Туманова6,7,8. 

Одним із найголовніших завдань, які постали перед Україною після 

проголошення нею у 1991 р. державної незалежності, є її інтеграція у світове 

співтовариство. Неодмінною вимогою такої інтеграції та передумовою позитивного 

сприйняття України на міжнародній арені є досягнення високого рівня забезпечення й 

захисту прав людини та виконання, взятих нашою державою, міжнародно-правових 

зобов’язань. Цей висновок випливає, зокрема з аналізу тих міжнародно-правових 

договорів з питань захисту й реалізації прав людини, стороною яких є Україна: 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – 

Конвенція). Ратифікація Україною цієї Конвенції одразу ж викликала жваві дискусії 

довкола проблеми тлумачення змісту закріплених нею вимог. Питання дещо 

ускладнюється через те, що формулювання більшості конвенційних приписів є 

максимально широкими та гнучкими, містять чимало оціночних понять, передбачають 

                                           
 

 

 



широку дискрецію національних правозастосовних органів, а, відтак, потребують 

вироблення більш-менш чітких правил їх інтерпретації 

 

Висновки до четвертого питання 

 

Серед міжнародних судових контрольних органів також можна виділити два 

основні типи. До першого типу таких контрольних органів належать міжнародні 

судові інституції, діяльність яких непрямим чином стосується питань міжнародного 

захисту прав людини. До другого типу міжнародних судових контрольних органів 

слід віднести ті, які створені в межах міжнародних договорів щодо захисту прав 

людини, а отже діяльність яких безпосередньо пов’язана із питаннями міжнародного 

захисту прав людини.  

 

Правова основа процедури розгляду справ ЄСПЛ 

 

Україна стала членом Ради Європи у 1995 р. Як вже зазначалося, вступивши до 

Ради Європи і ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод, а також протоколи до неї, Україна визнала обов’язкову 

юрисдикцію Європейського Суду з прав людини. 

Європейська конвенція з прав людини – міжнародний договір, призначення 

якого полягає в тому, щоб гарантувати дотримання прав людини. Тому наданий нею 

інструментарій захисту є найбільш розвиненим. Він послужив найбагатшим джерелом 

міжнародних судових рішень щодо прав людини. Конвенція – це також і унікальна 

система, що виступає в якості «міжнародного загального права» і функціонує в режимі 

спадкоємності і незалежності. Про неї можна говорити як про систему загального 

права в тому розумінні, що вона розвивається завдяки створюваному Судом 

прецедентному праву. 

Специфіка діючого на базі Конвенції контрольного механізму, зумовила і 

особливий характер еволюції її системи. 



Конвенція стала першим міжнародним документом з прав людини, що має 

забезпечувати захист широкого спектру громадянських і політичних прав, як 

документ, який створено у формі міжнародного договору, обов’язкового для 

виконання відповідними Високими Договірними Сторонами, і який встановлює 

систему контролю за імплементацією прав на внутрішньодержавному рівні. 

Розглядаючи всеохоплюючу ідею «прав людини» невід’ємно від самої людини, 

Конвенція встановлює правопорядок, вищою цінністю якого є людина. В її преамбулі 

визначено, що основні свободи становлять підвалини справедливості та миру, і тому 

додержання та забезпечення таких прав набуває вирішального значення в людському 

суспільстві. 

Протоколи до Конвенції є самостійними договорами. Додаткові протоколи до 

Конвенції включили в систему європейського захисту весь перелік громадянських і 

політичних прав, а також деякі соціально-економічні права. Вони накладають 

зобов’язання на її учасників тільки після ратифікації кожного з них. 

Юрисдикцію Європейського Суду визначено саме в Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Причому, якщо раніше юрисдикцію Суду іноді 

називали похідною від юрисдикції Комісії (розгляд справи в Суді був можливий 

тільки після завершення процедури в Комісії), то після набрання чинності змін до 

Конвенції Суд є єдиним судовим органом і його юрисдикція не обмежена 

повноваженнями інших органів Ради Європи9. 

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Конвенції юрисдикція Суду поширюється на всі питання 

тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї, подані йому на розгляд 

відповідно до статей 33, 34, 4710. Таким чином, юрисдикція Суду включає в себе три 

елементи: по-перше, повноваження брати заяви від будь-якої особи, неурядової 

організації чи групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з 

держав-членів Ради Європи порушення конвенційних положень; по-друге, розглядати 

спори між державами-членами Ради Європи з приводу порушення положень 

                                           
 

 



Конвенції, по-третє, на запит Комітету Міністрів давати консультативні висновки з 

правових питань тлумачення Конвенції та Протоколів. 

По суті, під юрисдикцію Європейського Суду підпадає юридична оцінка 

виконання державами своїх зобов’язань за Конвенцією і Протоколами до неї у 

випадках, коли Суд розглядає заяви, визнані прийнятними відповідно до Конвенції. 

Тому заява до Європейського суду з прав людини може бути подана лише щодо дії чи 

бездіяльності держави (в особі її органів і посадових осіб, які зобов’язані забезпечити 

дотримання норм Конвенції), а не щодо будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які, 

можливо, з точки зору заявника, не дотримувалися Конвенції. Таким чином, 

відповідачем у Європейському Суді з прав людини може бути лише держава-учасник 

Конвенції, яка звинувачується в порушенні норм самої Конвенції і (чи) тих Протоколів 

до неї, в яких держава бере участь. Не випадково найменування справ, що 

розглядаються Судом, будується за єдиною схемою: заявник (ім’я чи псевдонім) vs 

(проти) відповідач (назва держави)11 (Додаток 1). 

З самого початку свого існування Суд відзначав, що він не є апеляційним чи 

касаційним судом. Як багато заявників помилково вважають і сьогодні, Суд – це 

своєрідна четверта інстанція (quatriume instance) щодо національної системи 

судочинства12. Регулярним є факт надходження до Суду заяв стосовно того, що 

місцеві суди неадекватно сприйняли факти справи чи не прийняли важливі, з точки 

зору заявника, подання. Зазвичай такі заяви базуються на факті порушення статті 6 

Європейської Конвенції з прав людини. 

Метою діяльності Суду є забезпечення дотримання положень Конвенції та її 

Протоколів. Суд не має функції виправлення помилок місцевих судів щодо 

застосування національного законодавства. Також до повноважень Суду не входить 

оцінювання доказів. Заяви, в яких декларується, що місцеві суди мали прийняти інше 

рішення (на користь позивача), визнаються неприйнятними як очевидно безпідставні 

та необґрунтовані13. Більше того, коли в заяві стверджується, що визначений закон, 

виданий державою-учасницею, порушив права, що захищаються Конвенцією, 

                                           
 

 

 



Страсбург скоріш за все прийме рішення не висловлюватись з приводу тлумачення 

цього закону самою державою. Однак, якщо в Конвенції прямо вказано, що закон 

повинен відповідати Конвенції (наприклад ст. 5 (1), Суд може перевірити цю 

відповідність, хоча в цьому випадку Суд достатньо легко погоджується зі судженням 

держави. 

 

Висновки до пятого питання 

 

Під юрисдикцію Європейського Суду підпадає юридична оцінка виконання 

державами своїх зобов’язань за Конвенцією і Протоколами до неї у випадках, коли 

Суд розглядає заяви, визнані прийнятними відповідно до Конвенції. Тому заява до 

Європейського суду з прав людини може бути подана лише щодо дії чи бездіяльності 

держави (в особі її органів і посадових осіб, які зобов’язані забезпечити дотримання 

норм Конвенції), а не щодо будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які, можливо, з 

точки зору заявника, не дотримувалися Конвенції. 

 



 

Оосбливості функціонування Європейського суду з прав людини 

 

Європейський Суд функціонує на постійній основі з метою забезпечення 

виконання Високими Договірними Сторонами зобов’язань за Конвенцією. Його 

юрисдикція визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі 

спори, що пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до 

неї в національних правових системах. 

Місцезнаходженням Європейського Суду – є м. Страсбург (Франція). Засідання 

Європейського Суду проводяться в Палаці Прав Людини. Організація його діяльності, 

Правила процедури, порядок здійснення реєстрації заяв, їх розгляду, винесення рішень 

установлені Конвенцією та Регламентом Європейського Суду. 

Європейський Суд виносить свої рішення, керуючись нормами Конвенції і 

практикою застосування своїх попередніх рішень. 

Рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими для держав-

учасниць Конвенції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Виносить суддя 

одноособово, комітет або 

палата Суду 

Стосуються лише питань 

прийнятності, а не суті 

справи 

Палата розглядає одночасно 

питання прийнятності заяви 

та її суть 

РІШЕННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Є 

обов’язкови

м для 

відповідної 

держави, яка 

зобов’язана 

його 

Винесені 

комітетами чи 

Великою 

Палатою, є 

остаточними й 

не підлягають 

оскарженню. 

Суд передає 

справу до 

Комітету 

Міністрів Ради 

Європи, який 

разом із 

державою-

Держава-

відповідач 

зобов’язана 

забезпечити, 

щоб подібні 

порушення 

більше не 

Дійшовши висновку про 

те, що заявник зазнав 

певної шкоди, Суд може 

присудити заявнику 

певну суму грошей в 

якості справедливої 

компенсації за завдану 

йому шкоду 

«Справедлива 

компенсація» 



 

Істотні відмінності між правовими системами держав-учасниць Конвенції 

спонукають Суд брати до уваги не формальні, а сутнісно-змістовні аспекти 

юридичних рішень, що ухвалюються стосовно заявників органами влади. З огляду на 

це він відзначає загальним чином, що «для дотримання зобов’язань за Конвенцією є 

важливою сутність, а не форма». Такий підхід, зорієнтований на виявлення соціально-

антропної сутності відносин, що розглядаються, за своєю сутністю є природно-

правовим. На здатність «самої соціальної сутності явищ» у практиці Європейського 

суду з прав людини «набувати юридичного значення й породжувати конкретні 

юридичні наслідки» вже вказувалось у літературі14. 

У ст. 20 Конвенції визначається кількість суддів Суду, яка відповідає кількості 

Високих Договірних Сторін Конвенції. Судді, які засідають у Суді, повинні 

відповідати таким критеріям: судді повинні мати високі моральні якості, а також 

мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу судову посаду, чи бути 

юристами з визнаним авторитетом; упродовж строку своїх повноважень судді не 

можуть займатися ніякою діяльністю, що є «несумісною з їхньою незалежністю, 

безсторонністю або вимогами виконання посадових обов’язків на постійній основі». 

Усі питання, які виникають у зв’язку із застосуванням цього пункту, вирішуються 

Судом. 

Парламентська Асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського Суду 

строком на дев’ять років. Судді не можуть бути переобрані. Суддя може бути 

звільнений з посади, якщо рішення про його невідповідність встановленим вимогам 

буде ухвалена іншими суддями більшістю у дві третини голосів (ст. 24). 

З квітня 2010 року суддею Європейського суду з прав людини є Ганна Юдківська. 

Ст. 27 Конвенції передбачає створення в межах Суду трьох різних типів 

органів: комісій, палат і Великої палати. 

                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

 конкурсної комісії 

Принципи 

діяльності 

конкурсної комісії 

Етапи конкурсу 

Голова конкурсної комісії, який 

призначається Президентом України 

Представники Адміністрації 

Президента України 

Представники Кабінету Міністрів 

України 

Представники Конституційного Суду 

України 

Представники Верховного Суду 

України 

Представники Ради суддів України 

Представники Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини 

Видатні вчені у сфері міжнародного 

права 

Представники всеукраїнських 

громадських організацій, діяльність 

яких спрямовано на захист прав 

людини і основоположних свобод 

Принцип 

незалежності 

Принцип відкритості та 

прозорості процедури 

добору 

Принцип 

рівності прав 

конкурсантів 

1) Публікація та поширення 

інформації про проведення 

конкурсу в засобах масової 

інформації;  

2) Прийом документів від 

осіб, які бажають  взяти 

участь у конкурсі, та їх 

попередній  розгляд  на  

відповідність вимогам;  

3) Проведення тестування, 

співбесіди;  

4) Відбір кандидатів. 

Вимоги до кандидатів 

Особи, які не можуть 

бути кандидатом 

Документи від кандидатів 

- громадянин України; 

- повна вища юридична 

освіта; 

- стаж роботи у галузі права, 

на посаді судді, досвід наукової 

чи викладацької діяльності на 

цій сфері не менш 10 р., або 

досвід діяльності у галузі 

захисту прав людини; 

- ґрунтовні знання положень 

Конвенції, Протоколів до неї та 

практики ЄС з прав людини; 

- вільне володіння 

англійською або французькою 

мовою 

- письмова заява на ім’я голови комісії та 

автобіографія; 

- копія паспорта громадянина України; 

- копія диплома про повну вищу 

юридичну освіту; 

- копія документа про присвоєння 

наукового ступеня або вченого звання; 

- копія трудової книжки 

- особа, яка досягла 70 

років; 

- визнана обмежено 

дієздатною або 

недієздатною; 

- особа, яка має 

хронічні психічні чи 

інші захворювання, що 

перешкоджають 

виконанню обов’язків 

судді; 

- особа щодо якої 

провадиться дізнання, 

досудове слідство чи 

судовий розгляд 

кримінальної справи або 

яка має судимість, якщо 

ця судимість не 

погашена і не знята 



Комісія, до складу якої входять три судді, може визнати неприйнятною або 

вилучити з реєстру справ індивідуальну заяву, якщо така ухвала може бути винесена 

без додаткового вивчення. Кожна така ухвала є остаточною і особа, що звернулась із 

заявою, не може вимагати її перегляду. 

У палатах, на другому рівні організаційної структури Суду, здійснюється більша 

частина його роботи. До складу палат входять сім суддів, включаючи й члена палати 

за посадою, суддю, якого було обрано від зацікавленої держави-учасниці, або особу, 

яка призначається для участі в засіданнях у разі відсутності такого судді. 

Окрім створення комісій, про які йшлось вище, палата приймає ухвали щодо 

прийнятності та суті міждержавних і індивідуальних заяв, які були визнані 

неприйнятими у комісіях. Як правило, палата приймає рішення щодо прийнятності 

окремо від рішення по суті. 

Велика палата, третій рівень, на якому здійснюється робота Суду. До складу 

Великої палати входять сімнадцять суддів. Окрім члена Великої палати за посадою, 

який засідає на тих же умовах, що визначаються щодо члена палати за посадою, пункт 

3 ст. 27 також зараховує до складу Великої палати Голову Суду, заступників Голови, 

голів палат та інших суддів, які визначаються відповідно до регламенту Суду. 

Велика палата вповноважена розглядати лише ті справи, які були передані до неї і 

лише в трьох випадках, відповідно до статті 30, палата може відмовитись від своєї 

юрисдикції на користь Великої палати за таких обставин: якщо справа, яку розглядає 

палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї, 

якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, 

несумісного з рішенням, постановленим Судом раніше, якщо жодна зі сторін у справі 

не заперечує проти цього. 

Належне виконання Україною вимог міжнародних документів, рішень 

Європейського суду з прав людини, реалізація стандартів обмеження конституційних 

прав на практиці, безперечно, сприятиме успішному виконанню завдань судочинства. 

Крім того, застосування міжнародно-правових стандартів обмеження конституційних 

прав і свобод громадян може здійснюватися, за кількома напрямами, а саме шляхом 



дублювання відповідних норм в національному законодавстві або за допомогою 

інкорпорації норм міжнародного права в національне законодавство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРШИЙ 

РІВЕНЬ 

ДРУГИЙ 

РІВЕНЬ 

ТРЕТІЙ 

РІВЕНЬ 

КОМІСІЯ 

ПАЛАТИ 

ВЕЛИКА ПАЛАТА 

До складу комісії входить 3 

судді. У цих комісіях 

розглядаються однозначно 

недопустимі справи, тобто 

такі, в яких особа, що подає 

скаргу не дотрималася 

терміну 6 місяців чи не 

повністю скористалася 

правозахисними шляхами у 

своїй країні. Приблизно 50% 

скарг розглядаються в такій 

процедурі, і без цих комісій 

Європейський Суд ніколи не 

зміг би впоратися з великою 

завантаженістю 

У палатах, на другому рівні 

організаційної структури 

Суду, здійснюється більша 

частина його роботи. До 

складу палат входять сім 

суддів, включаючи й члена 

палати за посадою – суддю, 

якого було обрано від 

зацікавленої держави-

учасниці 

Велика палата – третій рівень, 

на якому здійснюється робота 

Суду. До складу Великої 

палати входять сімнадцять 

суддів. Окрім члена Великої 

палати за посадою, який 

засідає на тих же умовах, що 

визначаються щодо члена 

палати за посадою, пункт 3 

статті 27 також зараховує до 

складу Великої палати 

Голову Суду, заступників 

Голови, голів палат та інших 

суддів, які визначаються 

відповідно до регламенту 

Суду 

Палата може 

відмовитись від 

своєї юрисдикції 

на користь 

Великої палати 

за таких 

обставин 

Якщо справа, яку 

розглядає палата, 

порушує серйозне 

питання щодо тлумачення 

Конвенції чи Протоколів 

до неї 

Якщо вирішення питання, 

яке вона розглядає, може 

призвести до результату, 

несумісного з рішенням, 

постановленим Судом 

раніше 

Якщо жодна зі 

сторін у справі не 

заперечує проти 

цього 



Аби зрозуміти механізм впливу Європейської конвенції на національну правову 

систему, а рішень Європейського Суду – на систему захисту прав громадян, слід мати 

на увазі кілька важливих «наріжних каменів» такого впливу. Це передусім стосується 

самої природи Європейського суду з прав людини, оскільки Суд спрямований на 

захист саме прав людини, а не прав держави, яка є стороною в будь-якому спорі, що 

розглядається Європейським Судом. По-друге, слід зрозуміти значення рішень 

Європейського Суду для розвитку найважливіших інститутів національної правової 

системи, а саме: права власності та її захист, фундаментальних прав та свобод особи, 

захист прав і свобод особи в «нетрадиційних сферах правозахисної діяльності» тощо. 

У системі захисту прав громадян України важливе місце займає механізм 

виконання судових рішень. Виходячи із необхідності запровадження європейських 

стандартів у цій сфері, особливу увагу слід звернути на виконання рішень 

Європейського Суду. Стадія виконання судового рішення починається з моменту 

прийняття судом так званого остаточного судового рішення, що передбачено ст. 44 

Конвенції. Набуття рішенням статусу остаточного має суттєве юридичне значення, 

оскільки є юридичним фактом, який породжує для України обов’язки щодо виконання 

судового рішення15. 

Юрисдикція Суду виходить із того, що існує невідворотний принцип, який 

зафіксований у ст. 46 Конвенції про обов’язковість виконання державою, яка була 

стороною в судовому процесі, будь-якого остаточного рішення суду в будь-якій 

справі. Крім цього загального принципу, існує також принцип обов’язкового нагляду 

за виконанням остаточних рішень суду, який здійснюється шляхом надсилання 

Комітету міністрів Ради Європи всіх остаточних рішень суду для здійснення нагляду 

за їх виконанням. Таким чином, у міжнародно-правових актах зафіксовано й реально 

функціонує на практиці механізм виконання судових рішень Європейського суду з 

прав людини, а зафіксовані в документах міжнародні правові зобов’язання держави-

відповідача тягнуть за собою правові наслідки у сфері виконання рішень Суду16. 

                                           
 

 



Європейська конвенція не встановлює чітко визначеного механізму виконання 

рішень Європейського Суду з прав людини, який був би однаковим та обов’язковим 

для застосування усіма державами-учасницями Конвенції. Такий механізм 

встановлюється національним правом кожної окремої держави або взагалі може бути 

не передбачений національним законодавством. 

 

Висновки до шостого питання 

 

Європейський Суд функціонує на постійній основі з метою забезпечення 

виконання Високими Договірними Сторонами зобов’язань за Конвенцією. Його 

юрисдикція визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі 

спори, що пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до 

неї в національних правових системах. 

Місцезнаходженням Європейського Суду – є м. Страсбург (Франція). Засідання 

Європейського Суду проводяться в Палаці Прав Людини. Організація його діяльності, 

Правила процедури, порядок здійснення реєстрації заяв, їх розгляду, винесення рішень 

установлені Конвенцією та Регламентом Європейського Суду. 

Європейський Суд виносить свої рішення, керуючись нормами Конвенції і 

практикою застосування своїх попередніх рішень. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

 

Одним із найголовніших завдань, які постали перед Україною після 

проголошення нею у 1991 р. державної незалежності, є її інтеграція у світове 

співтовариство. Неодмінною вимогою такої інтеграції та передумовою позитивного 

сприйняття України на міжнародній арені є досягнення високого рівня забезпечення й 

захисту прав людини та виконання, взятих нашою державою, міжнародно-правових 

зобов’язань. Цей висновок випливає, зокрема з аналізу тих міжнародно-правових 

договорів з питань захисту й реалізації прав людини, стороною яких є Україна: 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – 



Конвенція). Ратифікація Україною цієї Конвенції одразу ж викликала жваві дискусії 

довкола проблеми тлумачення змісту закріплених нею вимог. Питання дещо 

ускладнюється через те, що формулювання більшості конвенційних приписів є 

максимально широкими та гнучкими, містять чимало оціночних понять, передбачають 

широку дискрецію національних правозастосовних органів, а, відтак, потребують 

вироблення більш-менш чітких правил їх інтерпретації. 

Метою діяльності Суду є забезпечення дотримання положень Конвенції та її 

Протоколів. Суд не має функції виправлення помилок місцевих судів щодо 

застосування національного законодавства. Також до повноважень Суду не входить 

оцінювання доказів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Міжнародно-

правові стандарти прав людини». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 5 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 5 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 



Тема 6. Міжнародно-правові стандарти захисту осіб, що належать до певних 

груп населення  

 

План 

 

1. Міжнародно-правові стандарти захисту біженців. 

2. Міжнародно-правові стандарти захисту жінок. 

3. Міжнародно-правові стандарти захисту діей. 

 

ВСТУП 

 

Рівність людей незалежно від національної, етнічної, мовної чи релігійної 

належності стала імперативом та цінністю, її визнають та поділяють більшість 

сучасних суспільств і так чи інакше практично всі сучасні правові системи. Заборона 

порушення рівності проголошується низкою міжнародних актів, а також 

національними конституціями та законами. Але рівність можна розуміти по-різному: 

як рівність прав, рівність можливостей, рівність соціальних умов тощо. Національний 

склад України характеризується наявністю значної частини населення, яке слід 

віднести до національних меншин. Причому характер абсолютної більшості меншин 

такий, що вони відрізняються від титульної нації перш за все мовою, меншою мірою 

традиційним способом життя, і ще менше – релігією. Ця обставина з одного боку, 

полегшує спільне проживання на одній території, притаманна умовам 

недиференційованого суспільства, але й ускладнює диференціацію суспільства з точки 

зору національної визначеності і надання національним меншинам особливого статусу. 

 

1. Міжнародно-правові стандарти захисту біженців 

 

У всьому світі зростає кількість біженців. Більшість шукачів притулку приймають 

держави, які розвиваються. За даними ООН щодня у світі стає на 30 тисяч біженців 

більше. Кількість біженців у світі сягає максиму, що був за часів Другої світової війни. 



Міжнародне право, що стосується біженців, має на меті завдання забезпечення 

гуманного поводження з групами людей, які є найбільш вразливими. Саме тому воно 

досить тісно пов’язане з міжнародним правом у галузі прав людини, завданням якого є 

збереження гідності й благополуччя кожної людини. У міжнародному праві неухильно 

зростає питома вага норм, орієнтованих на людину. Основу цих норм становить 

принцип поваги прав людини та основних свобод, що передбачає їх загальне значення: 

– поширення прав та основних свобод на всіх людей без будь-якої дискримінації; – 

залучення всіх держав до відповідних дій щодо забезпечення цих прав; – забезпечення 

основних прав і свобод як у нормальних життєвих ситуаціях, так і в умовах 

надзвичайного стану або під час збройних конфліктів. Ці права поруч з іншими 

громадянськими, політичними, економічними, соціальними й культурними правами 

щодо всіх осіб (як громадян, так і не громадян) закріплюються в Загальній декларації 

прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні й культурні права, які разом складають 

Міжнародний білль про права людини.  

Так, у цих документах вказується: – «Ніхто не може зазнавати безпідставного 

арешту, затримання чи вигнання» (ст. 9 Загальної декларації прав людини); – «Кожна 

людина має право шукати притулку від переслідування в інших країнах та 

користуватися цим притулком» (ст. 14 Загальної декларації прав людини); – «Кожна 

людина має право на громадянство» (ст. 15 Загальної декларації прав людини); – 

«Кожна людина має право вільно пересуватися та обирати собі місце проживання в 

межах кожної держави. Кожна людина має право залишати будь-яку країну, у тому 

числі власну, і повертатися у свою країну» (ст. 13 Загальної декларації прав людини, ст. 

12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права). У європейських країнах 

статус біженця регулюється нормами Конвенції ООН про статус біженців 1951 р. та 

Протоколу до неї 1967 р. У 1990 р. прийнято Конвенцію про право притулку і 

поводження з біженцями (так звана Дублінська конвенція). Положення міжнародного 

права доповнюються нормами національного права, що надає додатковий 

«гуманітарний» статус. З позиції сучасного міжнародного права термін «біженець» є 

досить конкретним за своїм характером, адже правовий зміст визначається чітко 



відповідно до принципів і норм міжнародного права. Держави – учасниці Конвенції 

про статус біженців 1951 р. погодились, що термін «біженець» має застосовуватись до 

осіб, визнаних біженцями згідно з раніше прийнятими міжнародними угодами від 12 

травня 1926 р. та 30 червня 1928 р. або згідно з конвенціями від 28 жовтня 1933 р. та 10 

лютого 1938 р., Протоколом від 14 вересня 1939 р. або згідно зі Статутом Міжнародної 

організації у справах біженців (п. 1 «А» ст. 1), а також до будь-якої особи, яка 

відповідає положенням п. 2 «А» ст. 1 Конвенції про статус біженців, де визначено, що 

термін «біженець» означає особу, яка «внаслідок подій, які відбулися до 1 січня 1951 

р., і через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової 

належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи 

політичних поглядів перебуває за межами країни своєї національної належності та не в 

змозі користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким захистом 

унаслідок таких побоювань; або, не маючи визначеного громадянства й перебуваючи 

за межами країни свого колишнього місця проживання в результаті подібних подій, не 

може чи не бажає повернутись до неї внаслідок таких побоювань»12. Наявність 

обмежень досить обтяжувала вирішення проблеми біженців, виключаючи зі сфери 

конвенції мільйони фактичних біженців. Для вирішення цієї проблеми в 1957 р. 

прийнято протокол, що стосується статусу біженця. Протокол відмінив положення 

Конвенції про статус біженців про обмеження строку 1951 р., що зробило Конвенцію 

про статус біженців універсальною угодою. Протокол є окремим юридичним 

документом, до якого може приєднатись будь-яка держава, не будучи учасником 

Конвенції про статус біженців 1951 р. Держава, яка приєднується до Протоколу, бере 

на себе зобов’язання застосовувати положення Конвенції про статус біженців 1951 р. 

щодо біженців, які підпадають під її визначення, однак без посилань на 1951 р. Якщо 

держава приєднується лише до Протоколу, вона не може вносити географічне 

застереження. 

Сучасне міжнародне право в цілому негативно ставиться до безгромадянства. 

Воно спрямовується на скорочення випадків такого стану. Саме цьому присвячується 

Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 р. Резолюцією Генеральної Асамблеї 

ООН від 30 листопада 1976 р. встановлено, що органом, до якого можуть звертатись 



особи, які вважають, що щодо них не дотримуються права, передбачені цією 

конвенцією, є Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. У 

практичному плані функції забезпечення міжнародного захисту включають 

недопущення примусового повернення, надання допомоги в розгляді запитів осіб, які 

шукають притулку, надання правових консультацій і допомоги, сприяння у вжитті 

заходів щодо забезпечення фізичної безпеки біженців, сприяння добровільній 

репатріації та надання відповідної допомоги, а також надання допомоги біженцям у 

переселенні (ст. 8 Статуту Управління Верховного Комісара ООН)15. Норми 

міжнародного права, що застосовуються до біженців, є численними й неоднорідними, 

тому єдиний погляд на їх місце в системі сучасного міжнародного права відсутній.  

Специфіка правового статусу біженців полягає в тому, що вони водночас 

наділяються основними правами людини, які застосовуються до всіх осіб незалежно 

від статусу й мають загальний характер, та користуються правами й привілеями, 

властивими лише біженцям, якими вони наділяються на підставі спеціальних 

універсальних і регіональних міжнародних угод. 

 

Висновки до першого питання 

 

Міжнародне право, що стосується біженців, має на меті завдання забезпечення 

гуманного поводження з групами людей, які є найбільш вразливими. Саме тому воно 

досить тісно пов’язане з міжнародним правом у галузі прав людини, завданням якого є 

збереження гідності й благополуччя кожної людини. У міжнародному праві неухильно 

зростає питома вага норм, орієнтованих на людину. Основу цих норм становить 

принцип поваги прав людини та основних свобод, що передбачає їх загальне значення: 

– поширення прав та основних свобод на всіх людей без будь-якої дискримінації; – 

залучення всіх держав до відповідних дій щодо забезпечення цих прав; – забезпечення 

основних прав і свобод як у нормальних життєвих ситуаціях, так і в умовах 

надзвичайного стану або під час збройних конфліктів. 

 

 



2. Міжнародно-правові стандарти захисту жінок 

 

Особливе місце в комплексі прав людини займають права жінок. Будучи 

невід’ємною частиною прав людини, вони повною мірою не реалізуються в жодній 

державі. У наш час ця проблема набуває особливої актуальності не лише у зв’язку зі 

зростанням ролі жінок у різних сферах суспільного життя, а й у зв’язку з численними 

фактами порушення їх прав, включаючи недотримання міжнародно-правового 

принципу рівноправності чоловіків і жінок, а саме недотримання права жінок на участь 

у здійсненні міжнародної і внутрішньодержавної політики, недостатній захист жінок 

від насильства, міжнародна торгівля жінками, нерівність між чоловіками і жінками у 

сфері праці тощо. Усвідомленнями державами того факту, що права жінок є складовою 

і невід’ємною частиною прав людини, визначає нове розуміння, по-перше змісту прав 

жінок, по-друге, необхідності їх забезпечення всіма державами для побудови 

демократичного суспільства, і, по-третє, розробки механізмів захисту прав жінок. 

Основу міжнародно-правового механізму захисту прав жінок закладено у ст. 1 

Статуту ООН, яка покладає на держави обов’язок поважати усіх людей незалежно від 

статі. У системі ООН основне місце серед заходів, спрямованих на забезпечення 

рівності прав жінок, займають заходи, розроблені Комісією з положення жінок – 

функціональної комісії Економічної і Соціальної ради ООН. Органами системи ООН 

прийнятий ряд міжнародно-правових документів, що стосуються конкретних прав 

жінок. До числа цих актів відносяться:  

– Конвенція про політичні права жінок 1952 р.; 

 – Конвенція про громадянство одруженої жінки 1957 р.;  

– Конвенція про згоду на вступ у шлюб, мінімальний шлюбний вік і реєстрацію 

шлюбів 1962 р. та Рекомендація до неї 1965 р.;  

– Декларація про захист жінок і дітей у надзвичайних обставинах і в період 

збройних конфліктів 1974 р.; 

– Конвенція МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної 

цінності № 100 1951 р.;  



– Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. 

Головною метою цих конвенції є ліквідація дискримінації жінок за ознакою статі, а 

також надання їм рівних прав з чоловіками при вступі на державну службу, прийомі на 

роботу чи навчання, на рівну оплату праці тощо.  

Відповідно до ст. 1 Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 

1979 р. поняття «дискримінація щодо жінок» означає будь-яке розходження, виняток 

або обмеження за ознакою статі, що спрямовуються на ослаблення чи скасування 

можливості жінок здійснювати свої права нарівні з чоловіками. 

Крім нормативних документів, ООН виробляє і реалізує конкретні програми, 

спрямовані на поліпшення положення жінок. Істотний внесок у трактування поняття 

«рівності статей» зробила Загальна конференція по положенню жінок (Найробі, Кенія, 

1985 р.). Рівність стала розглядатися не просто як правове поняття, тобто ліквідація 

дискримінації de jure, але і як рівність прав, обов’язків і фактичних можливостей для 

участі жінок у процесі розвитку суспільства. 

 

Висновки до другого питання 

 

Значення прав людини є визначальним у формуванні як національного, так і 

міжнародного права. З правової точки зору процес глобалізації полягає в переведенні 

проблеми прав людини в цілому і прав жінок зокрема із суто національного рівня на 

рівень міжнародного права, наслідком чого стало, з одного боку, прийняття ряду 

присвячених гендерній проблематиці міжнародних конвенцій і декларацій, а з іншого 

боку, визнання індивідуума, незалежно від статі, суб’єктом міжнародного права з у 

сіма правами, обов’язками і можливостями, які слідують із цього. 

 

3. Міжнародно-правові стандарти захисту прав дітей 

 

Проблема дотримання прав дітей постійно викликає міжнародну стурбованість. 

Нестабільність у світі, війни, збройні конфлікти, погіршення стану довкілля — це лише 

короткий перелік несприятливих факторів, які впливають на найважливішу та 



найбільш вразливу частину людства. Тому міжнародне співтовариство прагне 

захистити дітей усілякими засобами. 

Одним з головних міжнародних актів про захист прав людини є Загальна 

декларація прав людини 1948 р. Проголосивши, що право на життя, свободу, особисту 

недоторканість, право на громадянство, на рівність перед законом та деякі інші 

основоположні права і свободи мають універсальний характер та володіння ними не 

повинно належати від віку людини, Загальна декларація прав людини заклала основи 

міжнародного захисту дітей. У ст. 25 і ст. 26 Загальної декларації передбачено, що діти 

повинні бути об’єктом особливого захисту і допомоги. Декларацією передбачено право 

кожної людини на соціальне забезпечення, а також на рівень життя, що включає 

харчування, одяг, житло, медичний огляд і необхідне соціальне обслуговування, яке 

необхідне для підтримки здоров`я та благополуччя її самої та її сім`ї. Окремі норми 

Декларації 125 спрямовані на однаковий соціальний захист та рівність дітей, 

народжених у шлюбі чи поза ним. 

Згідно із ст.3 Конвенції про права дитини в усіх діях щодо дітей, незалежних від 

того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються 

питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими 

органами, першочергова увага приділяється інтересам дитини. Держави — члени 

зобов’язуються забезпечити дитині такий захисті піклування, які необхідні для її 

благополуччя, беручи до уваги права й обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які 

відповідають за неї перед законом, і з цією метою вживають всіх відповідних і 

законодавчих заходів. Статтею 20 Конвенції про права дитини передбачено право на 

особливий захист та допомогу, що надається державою дитині, що тимчасово або 

постійна позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не 

може залишатися в такому оточенні. 

Світові стандарти у галузі дотримання прав дитини, що формувалися протягом 

багатьох десятиліть, закріплені у кількох важливих міжнародних документах: 

1.Женевська декларація 1924 р. Сворення таких умов, які б забезпечували 

необхідний фізичний і психічний розвиток дитини, право дитини на допомогу, 

належне виховання, захист тощо. 



2. Загальна декларація прав людини 10 грудня 1948 р.  

Вперше на нормативному рівні відображено основи захисту прав дітей 

Результатом Декларації стало підписання пактів прав людини, що гарантували рівні 

права всім дітям і забезпечення їх основних соціальних потреб. 

3.Декларація прав дитини 20 листопада 1959 р. 

Відповідно до принципів Декларації проголошується, що дитині, незалежно від 

кольору шкіри, мови, статі, віри, законом повинен бути забезпечений соціальний 

захист, надані умови та можливості, що дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, 

морально та духовно. У соціальному відношенні висунуто вимоги щодо створення 

умов для здорової та нормальної життєдіяльності дитини, гарантування її свободи та 

гідності. Дитина повинна бути першою серед тих, хто одержує захист і допомогу, а 

також захищеною від недбалого ставлення до неї, особливо від жорстокості та 

експлуатації. 

4. Конвенція ООН про права дитини 20 листопада 1989 р.  

Визначає політичні, економічні, соціальні, культурні права дітей до 18 років, 

проголошує право дитини на їх захист та обов’язковість створення для цього 

необхідних умов. Дбаючи про захист прав дитини, держава має не тільки створити 

скоординовану систему їх реалізації, але  й забезпечити застосування особливих 

механізмів їх впровадження. 

Наявність цих та інших міжнародних механізмів щодо захисту прав дітей 

свідчить про актуальність проблеми у світі. Однак, як показує статистика, вказані 

механізми не гарантують абсолютного захисту інтересів та базових прав 

життєдіяльності дітей. Зокрема, на нашу думку, варто розглянути приклади грубого 

порушення прав дітей у світі і в Україні. 

Висновки до третього питання 

 

Світові стандарти у галузі дотримання прав дитини покликані захистити дітей 

усілякими засобами. Однак, наявність міжнародних механізмів щодо захисту прав 

дітей не гарантують абсолютний захист інтересів прав дітей. 



 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

 

1. Особи, які належать до національних меншин, реалізують свої права в 

певних організаційно-правових формах, закріплених актах законодавств відповідних 

країн, на терені яких вони мешкають. Встановлення форм реалізації прав 

етнонаціональних відносин у конкретній країні залежить від особливостей її правової 

системи, форми правління, державного та адміністративного устрою, історичних 

традицій тощо. Як уже зазначалося, є ціла низка міжнародно-правових актів, які 

встановлюють основні, хоча і рамкові критерії правового статусу національних 

меншин, які можна використовувати для розвитку національного законодавства. В той 

же час, ці документи, як відомо, проголошують лише загальні підходи, які не можуть 

за визначенням привести до кодифікації законодавства чи принаймні сприяти 

розв’язанню конкретних проблем у національних державах. 

2. Значення прав людини є визначальним у формуванні як національного, так 

і міжнародного права. З правової точки зору процес глобалізації полягає в переведенні 

проблеми прав людини в цілому і прав жінок зокрема із суто національного рівня на 

рівень міжнародного права, наслідком чого стало, з одного боку, прийняття ряду 

присвячених гендерній проблематиці міжнародних конвенцій і декларацій, а з іншого 

боку, визнання індивідуума, незалежно від статі, суб’єктом міжнародного права з у 

сіма правами, обов’язками і можливостями, які слідують із цього. 

3. Основним міжнародним актом у сфері захисту прав дітей, у тому числі 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є Конвенція ООН про 

права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання 

резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989р., яка набула 

чинності для України з 27 вересня 1991р. Цей міжнародний документ містить 

всеосяжний комплекс міжнародних правових стандартів щодо захисту і забезпечення 

належних умов для виховання дітей. Конвенція ООН про права дитини заклала у 

міжнародне право ті норми захисту прав дитини, до дотримання яких повинні прагнути 



усі держави. На підставі норм і принципів Конвенції були сформульовані міжнародні, 

регіональні та національні акти про права дітей. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Міжнародно-

правові стандарти прав людини». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 6 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 6 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

ТЕМА № 7 Використання міжнародно-правових стандартів прав людини в 

діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні 

 

ПЛАН 

1. Міжнародно-правові стандарти прав людини в діяльності судових, 

правоохоронних та правозахисних органів в Україні. 

2. Особливості застосування міжнародно-правових стандартів прав людини в 

діяльності органів внутрішніх справ. 

 



ВСТУП 

 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 41/120 від 4 грудня 1986 року 

«Становлення міжнародних стандартів у сфері прав людини», вказує на існування 

«розгалуженої системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, які встановлені 

ООН та спеціальними органами». Основу цих стандартів 164 Міжнародне право 

Європейські перспективи № 7, 2014 складають положення Загальної декларації прав 

людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні та культурні права. Резолюція визначає «керівні 

принципи розробки міжнародних документів у галузі прав людини», які можна 

розглядати дещо ширше, а саме – у якості загальних принципів, що визначають як 

зміст, так і шляхи формування міжнародних стандартів у галузі прав людини. 

 

1. Міжнародно-правові стандарти прав людини в діяльності судових, 

правоохоронних та правозахисних органів в Україні. 

 

Роль України у формуванні, функціонуванні й удосконаленні всесвітньої системи 

заохочення та захисту прав людини найбільше виявлена ось у чому:  

– Україна одна із 56 держав-членів ООН, які у 1948 р. брали участь в обговоренні 

й прийнятті Загальної декларації прав людини на 3-ій сесії Генеральної Асамблеї; 

 – Україна входила й входить до складу тих органів і установ ООН, на які 

покладено застосування, удосконалення чинних та проектування нових актів цієї 

організації щодо прав людини. Україна входить до таких спеціалізованих установ 

системи ООН, як Комітет з питань інформації, Спеціалізований комітет з питань 

тероризму, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та його законодавчу раду, Конгрес ООН з 

питань запобігання злочинності та поводження з правопорушниками, ЮНЕСКО та її 

виконавчу раду, Міжнародна організація прав (МОП), Всесвітня організація охорони 

здоров’я, Підкомісія з попередження дискримінації і захисту прав меншин;  

– Україна бере участь у декількох міжнародних органах як учасник відповідних 

конвенцій та угод, схвалених ООН;  



– Україна в особі своїх делегацій і представників ООН, в її органах та установах 

підготувала лише протягом 1991-1995 р.р. майже 50 проектів резолюцій та інших 

документів ООН саме з прав людини ( що становить приблизно чверть усіх проектів, 

запропонованих Україною за цей період). І в останні роки активність України у цьому 

напрямку не послаблювалась;  

– Україна ратифікувала низку таких актів і, тим самим, зобов’язалась усунути або 

не припускати невідповідність ним свого законодавства; 

– Україна визнала щодо себе юрисдикцію низки тих органів ООН (комітетів та 

ін.), котрі покликані здійснювати спостереження і контроль за станом дотримання прав 

людини у державах-членах цієї організації, зокрема шляхом отримання від них 

періодичних доповідей. Такі доповіді Україна подає, зокрема, Комітету з прав людини, 

Комітету з ліквідації расової дискримінації; 

 – Україна включила до своєї Конституції 1996 р. чимало нормативних приписів, 

які змістовно чи навіть текстуально відтворюють відповідні положення згаданих 

Пактів та інших актів ООН, які конкретизують та деталізують Загальну декларацію 

прав людини;  

– Україна вперше в своїй історії закріпила у чинній Конституції (ст.9) правило про 

те, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. 

В рамках її діяльності. У грудні 1998 році «Міжнародною Амністією» у Лондоні 

були розроблені «Десять правозахисних стандартів для правоохоронних органів». Ці 

стандарти засновані на стандартах ООН до правоохоронних органів кримінальних 

процедур та правах людини. Перший стандарт – кожна людина має право на рівний 

захист закону, без дискримінації за будь-якими ознаками, особливо від насильства та 

загроз. Особливу увагу слід приділяти вразливим групам населення – дітям, людям 

похилого віку, жінкам, біженцям, переселенцям та представникам меншин. Другий 

стандарт – націлює на прояв співчуття та поваги до всіх жертв злочинств, на охорону їх 

безпеки та приватного життя. Третій постулат – незастосування сили, виключенням 

тих випадків, коли вони суворо необхідні та у мінімально необхідному обсязі. 

Четвертий стандарт – націлений на уникнення застосування сили проти незаконних, 



але мирних зібрань. Розганяючи зібрання із застосуванням насильства, силу слід 

застосувати у мінімальному обсязі. П’ятий стандарт проголошує, що саму ж 

смертоносну силу слід застосувати лише там, де це абсолютно неминуче, щоб 

врятувати своє життя або життя інших людей. Шостий стандарт – торкається арешту, 

який має здійснюватися на достатніх підставах та у відповідності із законними 

процедурами арешту. І тут важливо прослідкувати, щоб усі затримані незабаром після 

арешту отримали можливість зв’язатися із родичами та юристом, а також отримати 

необхідну медичну допомогу – сьомий стандарт. Восьмий стандарт – розкривається у 

контексті гуманного поводження з усіма затриманими. 

Європейські стандарти базуються на конвенціях Ради Європи, головною з яких є 

Конвенція з прав людини 1950 року. 

 

Висновки до першого питання 

 

Включення міжнародних та європейських стандартів прав людини в правові 

системи держав, в тому числі України, здійснюється шляхом їх закріплення в 

Конституції держави, законах, а також через підписання, ратифікацію міжнародних 

угод, що містять такі норми, які набувають статусу частини правової системи, що дає 

можливість судовим та іншим правозастосовчим установам їх безпосередньо 

використовувати як частину національного права. 

 

2. Особливості застосування міжнародно-правових стандартів прав людини в 

діяльності органів внутрішніх справ. 

 

У ст. 9 Конституції України вказується, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких дана Верховної Радою України, є частиною законодавства України. 

Міжнародні договори не можуть суперечити Конституції України. Вони обов'язкові 

для виконання всіма юридичними і фізичними особами. 

http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=1743&id_book=1733&id_parent=1734&id_vid_res=6
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=462&lan=ukr
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http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=964&lan=ukr


Україною ратифікований ряд міжнародно-правових актів, що визначають 

стандарти поведінки працівників правоохоронних органів в різноманітних ситуаціях, 

пов'язаних із боротьбою з правопорушеннями, затриманням правопорушників, 

утриманням під вартою, виконанням покарань тощо. До головних з них відносяться: 

 Загальна декларація прав людини 1948 р.; 

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.; 

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.; 

 Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасниць 

Наради по безпеці і співробітництву в Європі, прийнятий у 1989 р.; 

 Паризька хартія для нової Європи 1990 р.; 

 Документи Конференції по людському виміру Наради по безпеці і 

співробітництву в Європі 1990 р. і 1991 р.; 

 Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод 1950 р.; 

 Мінімальні стандартні правила поводження із в’язнями, прийняті Першим 

Конгресом ООН по запобіганню злочинності й поводженню з 

правопорушниками 1955 р.; 

 Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку, прийнятий 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1979 р.; 

 Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження або покарання 1984 р.; 

 Зведення принципів захисту всіх осіб, що підлягають затриманню або 

ув’язненню в будь-якій формі, прийняте Генеральною Асамблеєю ООН у 1989 

р.; 

 Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї службовими 

особами по підтримці правопорядку, прийняті Восьмим Конгресом ООН 

по попередженнюзлочинності й поводженню з правопорушниками 1990 р.; 

 Стандартні мінімальні правила ООН у відношенні заходів, не пов'язаних з 

ув’язненням, прийняті Восьмим Конгресом ООН по попередженню злочинності 

й поводженню з правопорушниками 1990 р. 
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Перераховані міжнародні документи містять як загальні положення прав людини, так і 

спеціальні стандарти, що поширюються на діяльність правоохоронних органів і, 

зокрема, органів внутрішніх справ. 

З погляду забезпечення прав і свобод громадян у діяльності ОВС важливе значення має 

реалізація на практиці положень Загальної декларації прав людини про те, що кожна 

людина, яка звинувачується у вчиненні злочину, має право вважатися невинуватою до 

того часу, поки її невинуватість не буде встановлена в законному порядку шляхом 

гласного судового розгляду, у якому їй забезпечуються всі можливості для захисту. У 

даному випадку мова йде про реалізацію в діяльності міліції й інших підрозділів 

органів внутрішніх справ принципу презумпції невинуватості. 

Особливе місце серед міжнародних документів, покликаних забезпечувати законність 

у діяльності міліції, займає прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 р. 

Кодекс поведінки службових осіб по підтримці правопорядку. Необхідність його 

прийняття аргументована важливістю і складністю функцій, покладених на 

правоохоронні органи; можливістю зловживань в ході виконання зазначених функцій; 

захистом прав людини; необхідністю ефективної підтримки етичних норм серед 

службових осіб, що беруть участь в охороні правопорядку; необхідністю точного 

самоконтролю зазначених службових осіб. 

Основні положення Кодексу, зводяться до вимог: 

 шанувати і захищати людську гідність і права громадян; 

 застосовувати силу тільки у випадку крайньої необхідності; 

 зберігати в таємниці всі відомості конфіденційного характеру, якщо виконання 

обов'язків або вказівок правосуддя не потребують іншого; 

 припиняти будь-які прояви жорстокості; 

 забезпечувати охорону здоров'я затриманих; 

 не чинити самим і припиняти будь-які прояви корупції; шанувати закон і даний 

Кодекс. 
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Більшість норм міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною, знайшла 

свій відбиток у Конституції України, законах і підзаконних актах, що регламентують 

діяльність ОВС. 

Співробітники органів внутрішніх справ не є соціальними працівниками і 

соціальні права не входять у рамки їх компетенції та обов'язків, але вони постійно 

спілкуються з людьми різних прошарків суспільства і роблять свій внесок у підтримку 

безпеки для всіх громадян. Деякі підрозділи міліції регулярно зустрічаються з 

місцевою владою для обговорення соціальних проблем - такі зустрічі можна вважати 

як зразок внеску міліції в поліпшення життя суспільства. Заходи для захисту прав дітей 

і запобігання насильства в сім'ї теж можна вважати важливою частиною обов'язків 

міліції. Усе частіше ставиться питання про обов'язок міліції захищати жінок від 

насильства. Раніше вони не втручалася в конфлікти, що вважалися "сімейними", але 

тепер співробітників органів внутрішніх справ навчають надавати допомогу 

постраждалій стороні. 

Виходячи з міжнародних стандартів юридичного забезпечення прав і свобод 

людини, головними принципами в діяльності працівників органів внутрішніх справ 

слід вважати законність, недискримінацію, відповідність вимогам демократичного 

суспільства та гуманність. Вони не повинні вдаватися до корупційних діянь, а навпаки, 

протидіяти будь-яким діям такого роду та суворо карати за них. 

Принцип недискримінації у роботі органів внутрішніх справ означає, що всі 

рівні перед законом та мають право на рівний захист без жодної вибірковості. 

Захищаючи громаду та слугуючи їй, органи правопорядку не мають права піддавати 

дискримінації жодну особу на основі раси, статі, релігії, мови, кольору шкіри, 

політичних переконань, національного походження, власності, народження тощо. 

Не повинно вважатися протизаконним вжиття правоохоронними органами певних 

додаткових заходів, спрямованих на забезпечення особливих умов для жінок 

(включаючи вагітних і таких, які щойно народили), підлітків, хворих, осіб похилого 

віку та інших осіб, які потребують особливого ставлення відповідно до міжнародних 

стандартів прав людини. 
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Під час комплектації особового складу органів внутрішніх справ, призначення на 

посади та просування по службі не повинні простежуватися жодні форми 

дискримінації. 

Кожна дія і кожне обмеження прав мають бути лише такими, що відповідають 

вимогам демократичного суспільства. Обмеження на здійснення прав та свобод може 

бути тільки тоді, коли це необхідно для забезпечення визнання та поваги прав інших і 

дотримання у демократичному суспільстві необхідних умов моральності, громадського 

порядку та загального добробуту, тому кожен правоохоронний орган має представляти 

всю громаду в цілому, відповідати та звітувати перед нею за свою діяльність. Усі 

державні службовці, залучені до охорони громадського порядку, є частиною громади, 

на них покладено обов'язок служити цій громаді. 

Під час розслідувань, опитування свідків, потерпілих та підозрюваних, особистих 

обшуків, пошуку засобів пересування та приміщень і перехоплення особистої 

кореспонденції та підслуховування кожен має право на: особисту безпеку, 

справедливий суд. Кожен вважається невинним до моменту доведення протилежного 

судом. 

Ніхто не може бути підданий вибірковому втручанню в особисте, сімейне життя 

та вторгненню в оселю, а також не може бути об'єктом протизаконних нападів на свою 

честь та репутацію. 

Жоден тиск, фізичний або моральний, не може бути спрямований на 

підозрюваних, свідків або потерпілих під час спроби отримання інформації. Тортури та 

інше негуманне поводження або принизливе ставлення абсолютно неприйнятні. З 

підозрюваними необхідно поводитися зі співчуттям та люб'язністю, дотримуватися 

конфіденційності та делікатності у поводженні із суто приватною інформацією за будь-

яких обставин. 

Слідча діяльність може проводитися лише в рамках закону та за достатньої 

причини, нікого не можна примушувати зізнаватися або давати свідчення проти себе. 

Розслідування повинно вестися компетентно, старанно, належним чином та 

неупереджено, його цілями є визначення потерпілих; пошук доказів; свідків; розкриття 

справи; характеру, місця та часу злочину; виявлення й затримання правопорушників. 



Кожен має право на життя, безпеку особи й незастосування до себе тортур та 

іншого жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання. 

Застосування сили співробітниками органів внутрішніх справ можливе лише тоді, коли 

це абсолютно необхідно, з метою охорони правопорядку, її застосування повинно бути 

пропорційним до правоохоронних цілей, збитки та ушкодження мають бути 

мінімальними. 

Протиправне використання сили без жодних винятків та виправдань заборонене; 

мають бути забезпечені методи диференційованого використання сили. Тому всі 

співробітники органів внутрішніх справ мають вивчити методи диференційованого 

використання сили й володіти ними та вміти вживати ненасильницькі заходи. У разі 

використання сили або вогнепальної зброї співробітники органів внутрішніх справ 

звітують у відповідній формі перед особами вищими за посадою, які розглядають 

кожен із випадків окремо. Співробітники органів внутрішніх справ мають із 

сумлінністю запобігати, розслідувати та приборкувати всі прояви насильства стосовно 

жінок, що здійснюються посадовими або приватними особами в оселі, громаді та 

офіційних установах. Вони мають вживати активні дії, спрямовані на запобігання 

переслідувань жінок, та стежити за тим, щоб така ситуація не відновлювалася 

внаслідок прорахунків правоохоронних органів або застосування неправильних 

методів. 

В органах внутрішніх справ не повинно бути різниці між чоловіками і жінками 

щодо комплектації особового складу, на тренуваннях, у призначеннях, у службовому 

просуванні, зарплатні та інших адміністративних питаннях. На службу потрібно брати 

достатню кількість жінок для того, щоб забезпечувати принцип рівної репрезентації 

мешканців громади та захисту прав жінок-підозрюваних, заарештованих та 

затриманих. 

 

Висновки до другого питання  

 

Конституційні норми, спрямовані на забезпечення державою реалізації, охорони й 

захисту прав, свобод і законних інтересів людини й громадянина, вимагають від 



правоохоронних органів послідовно спрямовувати свою правозастосовну діяльність на 

забезпечення добробуту людини, ґрунтуючись при цьому на принципі верховенства 

положень, закріплених в Основному Законі України, дотримання якого є однією з 

головних умов створення демократичної, соціальної, правової держави. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

1. Сфера діяльності правоохоронних органів має складну й багатопланову 

структуру. Вона включає в себе певні групи суспільних відносин, які пов’язані із 

захистом особи й держави від злочинних та інших протиправних посягань, 

забезпеченням громадського порядку та громадської безпеки, захистом об’єктів 

незалежно від форм власності, розкриттям і розслідуванням злочинів, забезпеченням 

дотримання правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства 

тощо.Основна мета діяльності правоохоронних органів – забезпечення прав і свобод 

людини, які є пріоритетними соціальними цінностями нашої держави, а також 

забезпечити розуміння і дотримання всіма співробітниками правоохоронних органів 

прав і основних свобод людини. 

2. Правоохоронні органи вирішують широке коло завдань, пов’язаних із 

захистом прав, свобод і законних інтересів громадян. Із сутності права постає, що 

реалізація конституційних прав і свобод громадян не можлива без забезпечення цих 

прав організаційно-виконавчою діяльністю державних органів та посадових чи 

службових осіб, оскільки діяльність останніх є свідченням реальності свободи особи, 

необхідним фактором переходу правових можливостей користування благами, 

закріпленими в Конституції України, у практику життєдіяльності кожної людини, 

громадянина в нашій державі. Тому дуже важливо визначити роль і значення держави 

в цілому, окремих її органів у забезпеченні реалізації конституційних прав і свобод 

громадян. У цьому важливу роль відіграє ефективна діяльність правоохоронних 

органів. Їх функції в механізмі реалізації прав і свобод громадян, як уже зазначалося, є 

різноманітними: від створення гарантованих умов їх реалізації в громадських місцях до 



захисту злочинно порушених таких умов із застосуванням найсуворіших за законом 

примусових заходів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу «Міжнародно-

правові стандарти прав людини». 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми № 7 рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-методичного 

кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми № 7 пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел зарубіжних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням положень 

законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 


