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АНОТАЦІЯ 

Біла-Кисельова А.А. Узгодження універсальних і регіональних 

стандартів прав людини в судочинстві України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 – «Міжнародне право». – Київський національний 

університет  імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2018.  

Дисертація є першим у вітчизняній правовій науці комплексним 

дослідженням міжнародно-правових актів, які регулюють питання 

дотримання прав і свобод людини на універсальному та регіональному 

рівнях, а також встановлення ролі національного суду у подоланні колізії між 

універсальними та регіональними нормами у галузі прав людини. 

Предметом дослідження є діяльність міжнародних організацій та 

органів національного судочинства у подоланні колізій між універсальними 

та регіональними нормами захисту прав людини; застосування судами 

України універсальних та регіональних норм в галузі прав людини. 

У дослідженні підтверджено, що Загальна декларація прав людини 

1948 р. є базовим універсальним документом для формування стандартів 

прав і свобод людини в регіонах. З метою забезпечення політичних і 

громадянських прав, ООН, ухвалила Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права 1966 р., а для утвердження економічних, соціальних і 

культурних прав людини – Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права 1966 р.  

Автором здійснено аналіз міжнародно-правових актів в межах 

Америки, Європи, Африки, Близького Сходу та частково Південно-Східної 

Азії. Зокрема, розглянуто Конвенцію про захист прав людини і основних 

свобод 1950 р., Хартію основних прав Європейського союзу 2000 р., 
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Американську декларацію прав і обов’язків людини 1948 р., Американську 

конвенцію про права людини 1969 р., Африканську хартію прав людини і 

народів 1981 р., Загальну ісламську декларацію прав людини 1980 р., 

Арабську хартію прав людини 2004 р. Встановлена динамічна залежність 

універсальних і регіональних документів щодо стандартів прав і свобод 

людини між собою. 

Неоднаковий розвиток прав людини в регіонах пов’язаний з тим, що 

світове товариство по різному сприймає суть прав і свобод людини, а 

гарантія захисту деяких з них іноді йде в розріз із звичаями, правилами 

поведінки, релігією країн, історичними і політичними особливостями 

регіонів, що мають пріоритетне значення для людей. Європейська 

регіональна система захисту прав людини розвивається в дусі універсальних 

документів про права людини. Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. адаптує універсальний мінімум прав людини 

до специфіки європейських стандартів у цій галузі. Міжамериканська 

система захисту прав людини демонструє тісний зв’язок прав з обов’язками 

людини. Африканська система захисту прав людини охоплює не тільки права 

людини, але й права народів («третє покоління» прав людини), а також 

забезпечує право людини на розвиток, що пояснюється особливостями 

економічного та соціально-політичного становища більшості країн Африки. 

Для країн, що сповідують мусульманські традиції тлумачення прав людини 

відбувається за релігійними документами – Коран і Сунна. Захист прав 

людини на рівні держав Південно-Східної Азії відбувається  за моделлю 

захисту прав людини, що відображає особливості всієї спільноти держав 

регіону з національним аспектом.  

У дослідженні здійснено аналіз практики Європейського суду з прав 

людини та встановлено, що завдяки ній відбувається формування 

міжнародного права як «живого права». 
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Автором удосконалено тезу, що через принцип верховенства права та 

дотримання складових – законність, правова визначеність, добросовісність та 

право на справедливий суд можливо подолати колізії між універсальними та 

регіональними стандартами прав людини. 

В роботі визначена можливість тлумачення національним судом 

міжнародно-правових норм завдяки дотримання власної інтелектуальної 

незалежності судді. 

Автором висловлено пропозицію доповнити статтю 16 Закону України 

«Про міжнародні договори» частиною 3 в такій редакції: «Суд є органом, 

який забезпечує узгодження, що стосуються виконання міжнародних 

договорів України». 

Крім того, автором висловлено пропозицію внести зміни та доповнення 

до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наступного змісту: 

статтю 6 «Незалежність судів» доповнити частиною 6 наступного змісту: 

«Судді є інтелектуально незалежними, що забезпечується завдяки 

відправленню правосуддя на основі Конституції, законів України та чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України»; змінити частину 5 статті 56 «Права та обов’язки судді»: 

«Суддя має право підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією 

метою відповідну підготовку» на наступну редакцію: «Суддя має право 

підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну 

підготовку для підтримання своєї інтелектуальної незалежності»; частину 4 

статті 126 «Завдання суддівського самоврядування» доповнити підпунктом 7 

в наступній редакції: «сприяння інтелектуальній незалежності судді». 

Також, автором висловлено пропозицію доповнити статтю 73 

Цивільного процесуального кодексу України, статтю 70 Господарського 

процесуального кодексу України, статтю 69 Кодексу адміністративного 

судочинства шляхом доповнення частиною 4 наступного змісту: «експерт в 
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галузі міжнародного права є спеціаліст з міжнародного права, який повинен 

мати науковий ступінь та є визнаним фахівцем з міжнародного права». 

В процесі дисертаційного дослідження запропоновано визначення 

таких дефініцій: «взаємонеузгоджені норми права», «інтелектуальна 

незалежність судді». 

Взаємонеузгоджені норми права – це порушення юридичної 

інтерференції, а узгодження взаємонеузгоджених норм права – це процес при 

якому норми не втрачаючи своєї правової природи існують доти, доки 

суб’єкти права не використають усі можливості для їх узгодження шляхом 

певної їх сполучуваності при реалізації, враховуючи при цьому суспільний 

інтерес, правові, політичні та економічні фактори. 

Інтелектуальна незалежність судді – це вільний професійний пошук 

судді, що базується на його компетентності, знаннях норм міжнародного 

права та прав людини, інтелектуальних здібностях, вмінні аналізувати усі 

обставини справи з урахуванням національних особливостей, що стане 

результатом вироблення єдиної судової практики на основі принципу 

верховенства права. 

Удосконалено критерії, які мають забезпечити національний суд 

відповідними правотворчими повноваженнями задля усунення колізії між 

універсальними та регіональними зобов’язаннями держав у сфері захисту 

прав людини. 

Ключові слова: права людини, суд, міжнародні судові установи, 

принцип верховенства права, інтелектуальна незалежність судді. 
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ANNOTATION 

 

А. Bila-Kyseleva Harmonization of Universal and Regional Human 

Rights Standards in Ukraine’s Judicial Proceedings. – Qualification scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for Candidate of Law Degree, specialty 12.00.11 – 

«International law». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is the first in the national legal science comprehensive study of 

international legal acts regulating the issues of observance of human rights and 

freedoms at the universal and regional levels, as well as establishing the role of the 

national court in overcoming the conflict between universal and regional norms in 

the field of human rights. 

The subject of the study is the work of international organizations and 

national judicial authorities in overcoming the conflicts between universal and 

regional norms of human rights protection; the application by courts of Ukraine of 

universal and regional norms in the field of human rights. 

The study confirms that the Universal Declaration of Human Rights of 1948 

is the basic universal document for the formation of standards of human rights and 

freedoms in the regions. In addition, the author has found that in order to ensure 

political and civil rights, the UN adopted the International Covenant on Civil and 

Political Rights of 1966, and for the approval of economic, social and cultural 

rights infront the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

rights of 1966. 

The author analyzed the international legal acts America, Europe, Africa, the 

Middle East and partly Southeast Asia. In particular, the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union of 2000, the American Declaration of 

Human Rights and Duties of 1948, the American Convention on Human Rights 
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1969, the African Charter on Human Rights and the peoples of 1981, the Universal 

Islamic Declaration of Human Rights of 1980, the Arab Charter for Human Rights 

in 2004. The differents development of human rights in the regions is due to the 

fact that the world community perceives the essence of human rights and freedoms 

in different ways, and the guarantee of the protection of some of them sometimes 

goes against the customs, rules of conduct, religions, historical and political 

peculiarities of the regions, which have a priority for people. The Inter-American 

system for the protection of human rights demonstrates the close connection 

between rights and human rights. The African system for the protection of human 

rights covers not only human rights, but also the rights of peoples (the "third 

generation" of human rights). For countries that practice Muslim traditions, the 

interpretation of human rights is based on religious documents - the Quran and 

Sunnah. The protection of human rights at the level of the states of Southeast Asia 

is based on the model of human rights protection, which reflects the peculiarities of 

the entire community of states in the region with a national dimension. The 

European regional system for the protection of human rights develops in the spirit 

of universal human rights instruments. The 1950 Convention on the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms adapts the universal minimum human 

rights to the specifics of European standards in this area. The unequal experience 

of countries in establishing the standards of human rights and freedoms is 

confirmed by the lack of a common opinion on their substance, but at the same 

time testifies to the pluralistic picture of the development of the world. 

The thesis analyzed the practice of the European Court of Human Rights and 

established that due to it the international law as a "living law". 

The author perfected the thesis that, due to the rule of law and compliance 

with the principles of constitutionality - legality, legal certainty, fairness and the 

right to a fair trial, it is possible to overcome the conflicts between the universal 

and regional obligations of States in the field of human rights protection. 
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The possibility of interpreting international legal norms by the national court 

is determined due to observance of the judge's own intellectual independence. 

It is proposed to supplement Article 16 of the Law of Ukraine "On 

International Agreements" with Part 3 in the following wording: "The Court is the 

body that provides the harmonization the international treaties of Ukraine". 

In addition, the author proposes to amend and supplement the Law of 

Ukraine "On the Judiciary and Status of Judges" in the following terms: Article 6 

"Independence of Courts" to be added to Part 6 of the following content: "Judges 

are intellectually independent, which is ensured by the dispatch of justice on the 

basis of the Constitution, the laws of Ukraine and valid international treaties, the 

consent of which is binding on the Verkhovna Rada of Ukraine "; to amend part 5 

of Article 56 "Rights and Duties of a Judge": "A judge has the right to raise his 

professional level and carry out appropriate training for this purpose", to read: "A 

judge has the right to raise his professional level and carry out appropriate training 

for this purpose. Maintaining its intellectual independence "; Part 4 of Article 126 

"Tasks of the judicial self-government" shall be supplemented with the paragraph 7 

in the following wording: "promotion of the judge's intellectual independence"; 

The proposal to supplement Article 73 of the Civil Procedural Code of 

Ukraine, Article 70 of the Commercial Procedural Code of Ukraine, Article 69 of 

the Code of Administrative Justice by adding part 4 to the following: "An expert in 

international law is a specialist in international law who to have a degree and a 

recognized specialist on international law". 

The author proposed the definition of such definitions: "mutually 

ungarmonized rules of law", "intellectual independence of a judge ". 

Mutually uncoordinated rules of law are a violation of legal interference, and 

the harmonization of mutually harmonized rules of law is a process in which norms 

do not lose their legal nature, as long as the subjects of the law do not use all 

possibilities for their harmonization by their certain compatibility in the 
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implementation, while taking into account public interest, legal, political and 

economic factors. 

The intellectual independence of a judge is a free professional search of a 

judge based on his competence, knowledge of international law and human rights, 

intellectual abilities, the ability to analyze all circumstances of a case, taking into 

account national characteristics, which will result from the development of a 

uniform jurisprudence based on the rule of law principle. 

Key words: human rights, court, international judicial institutions, the rule 

of law, intellectual independence of a judge. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю 

проведення комплексного, порівняльно-правового аналізу міжнародно-

правових актів, які регулюють питання дотримання прав і свобод людини на 

універсальному та регіональному рівнях, а також встановлення ролі суду для 

усунення колізій між універсальними та регіональними нормативно-

правовими актами на етапі правозастосування. Взаємонеузгоджені стандарти 

прав людини ускладнюють процес дотримання прав і свобод людини. У 

дисертаційному дослідженні викладено припущення, що одним із чинників, 

який протидіє процесу захисту прав людини є відсутність у судді власної 

інтелектуальної незалежності, що в свою чергу гальмує дотримання 

принципу верховенства права в Україні.   

Універсальне міжнародне право виробило комплексний механізм 

захисту прав людини, який стрімко укріплювався і розбудовувався протягом 

періоду після Другої світової війни. На сьогодні на універсальному рівні 

вироблено той мінімальний стандарт захисту прав людини, який є загальним 

і обов’язковим для дотримання усіма державами. Втім на регіональному рівні 

універсальні стандарти прав людини об’єктивно конкретизуються під 

впливом місцевих релігійних, культурних, правових, історико-політичних та 

інших особливостей. Відтак регіональні системи захисту прав людини 

адаптують обов’язкові універсально вироблені норми до місцевих 

особливостей, а іноді й уточнюють їх. Проте, не завжди між цими двома 

рівнями правозахисту (універсальним та регіональним) існує узгодженість. 

Можливі колізії між ними пояснюються різницею у світоглядах різних 

регіональних груп держав. 

Узгодження цих колізій потребує як врахування загальнообов’язковості 

універсальних норм про захист прав людини, так і регіональних 

особливостей. Безумовно в цьому процесі важливою є роль міжнародних 
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міжурядових та неурядових організацій. Втім, одне з чільних місць в 

узгоджені колізій між універсальними та регіональними міжнародно-

правовими стандартами прав людини належить національним судам. 

Проблематикою узгодженню міжнародного та внутрішньодержавного 

права займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, але ролі національного суду в 

питанні узгодження універсальних і регіональних нормативно-правових актів 

на етапі правозастосування приділено замало. Тож, дане дослідження 

дозволить виявити проблемні питання щодо узгодження універсальних і 

регіональних нормативно-правових актів між собою, запропонувати шляхи 

для вирішення проблемних питань, а також встановити критерії, яким мають 

відповідати судді для забезпечення правотворчих повноважень судової влади 

в цілому та усунення колізії між універсальними та регіональними 

зобов’язаннями держав у сфері захисту прав людини. 

Зусилля Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, інших 

міжнародних інституцій та достатня кількість вироблених ними 

регуляторних актів щодо прав і свобод людини не можуть забезпечити їх 

захист і не гарантують швидкий результат щодо їх дотримання в реальному 

часі, якщо держави не працюють в такому напрямі. Ефективний механізм 

захисту прав людини є першочерговим завданням та викликом для багатьох 

країн, інакше права, які відстоювались роками залишаються недосяжні, 

ілюзорні та прописані тільки на папері.  

Суд в Україні має забезпечити верховенство права та ефективний 

механізм захисту прав людини, що підтверджується в статті 129 Конституції 

України [81]. 

Незалежність є засадничою передумовою судочинства, оскільки 

забезпечує право особи на справедливий і безсторонній суд, яке гарантовано 

статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [74]. 

Основні принципи незалежності судових органів, були схвалені 

резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 
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13 грудня 1985 року [106]. На рівні Ради Європи вироблено чисельну 

кількість документів, які наголошували на незалежності суду [205]. 

Тож, незалежність національного суду є першочерговим завданням для 

дотримання верховенства права та для вирішення проблеми узгодження 

універсальних і регіональних документів, а інтелектуальна незалежність 

судді запорука дії принципу верховенства права в Україні.  

У вітчизняній та зарубіжній літературі узгодженню міжнародно-

правових стандартів прав людини в межах універсального та регіонального 

права приділяли увагу вчені та юристи-міжнародники з різних країн: К. В. 

Андріанов, Т. О. Анцупова, І. П. Бліщенко, М. В. Буроменський, В. Г. 

Буткевич, О. В. Буткевич, О. І. Вінгловська, Л. Вільдхабер, М. М. 

Гнатовський, Т. П. Гріцевцева, В. Н. Денисов, А. С. Довгерт, Л. Г. Заблоцька, 

О. В. Задорожній, С. В. Ісакович, Г. Лаутерпахт, І. І. Лукашук, С. М. 

Ляхвіненко, О. М. Іванченко, П. М. Рабінович, П. М. Радойнов, В. 

Рудницький, К. С. Сіміс, П. Маланчук, А. С. Мацко, В. В. Мицик, Н. В. 

Міронов, О. Т. Усенко, Г. Тріппель, О. Л. Копиленко, П. Курис, К. Саксен, Н. 

С. Сидоренко, Г. Шварценбергер, Я. Броунлi, Ю. О. Тихомиров, В. Є. Гулієв, 

О. В. Колесніков, К. Осакве, І. Г. Оборотов, С. В. Шевчук, О. М. Шпакович 

та інші. 

Разом з тим, проблема узгодження універсальних і регіональних 

стандартів прав людини в судочинстві України є актуальною незважаючи на 

те, що великий масив роботи у цьому напрямку вже здійснювався як 

вченими, практиками, так і міжнародними організаціями. Віддаючи належне 

попереднім напрацюванням у сфері, яку ми ретельно вивчили, слід 

зазначити, що існуючі дослідження щодо взаємонеузгоджених стандартів 

прав людини розкривають лише окремі її аспекти. Тому, був проведений 

аналіз проблематики та можливостей її подолання з урахуванням сучасних 

законодавчих змін на національному та міжнародному рівні крізь призму 

судочинства в Україні.  
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Наведені обставинивизначили необхідність провести дисертаційне 

дослідження на тему: «Узгодження універсальних і регіональних 

стандартів прав людини в судочинстві України». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукової теми «Правові 

засади співпраці України з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: 

теорія і практика», яка є частиною наукової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01. Тему 

дисертаційного дослідження затверджено ухвалою Вченої ради Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 23 грудня 2014 року (протокол №6). 

Метою дисертаційного дослідження є проведення комплексного 

аналізу універсальних і регіональних документів, виявлення 

взаємонеузгоджених стандартів прав людини на універсальному та 

регіональному рівнях; визначення шляхів вирішення проблеми колізій між 

нормативно-правовими  актами при їх застосуванні судами України.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- проаналізувати колізії у міжнародно-правових актах універсального і 

регіонального рівнів щодо стандартів прав людини; 

- провести порівняльно-правове дослідження особливостей систем 

захисту прав людини в Америці, Європі, Африці, на Близькому Сході та 

частково у Південно-Східній Азії;  

- проаналізувати механізм впровадження універсальних та 

регіональних стандартів прав людини в рамках ООН, Ради Європи, 

Європейського Союзу; 

- визначити відповідність універсальним стандартам прав людини 

Європейської регіональної політики щодо захисту прав і свобод людини;  
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- дослідити специфіку дотримання стандартів прав людини в 

Європейському Союзі, зокрема, на прикладі «європейського консенсусу в 

галузі прав людини»; 

- проаналізувати практику Міжнародного суду ООН, Європейського 

суду з прав людини та визначити їх роль для формування стандартів прав і 

свобод людини;  

- встановити позицію національних судів у застосуванні 

універсальних і регіональних норм в галузі прав людини; 

- визначити шляхи та обґрунтувати пропозиції щодо подолання 

колізій між універсальними та регіональними стандартами прав людини. 

Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері подолання колізій 

між універсальними та регіональними нормами в галузі прав людини. 

Предметом дослідження є діяльність міжнародних організацій та 

органів національного судочинства у подоланні колізій між універсальними 

та регіональними нормами захисту прав людини; застосування судами 

України універсальних та регіональних норм в галузі прав людини. 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження був обумовлений 

специфікою поставлених завдань та метою дослідження. Методологічну 

основу дисертаційного дослідження складають загальнонаукові та 

спеціально-наукові методи: діалектичний, історичний, порівняльний, логіко-

семантичний метод,системно-структурний, метод тлумачення права, 

формально-юридичний метод, методи аналізу та синтезу, метод правового 

моделювання. Діалектичний метод знайшов своє застосування у більшості 

структурних частин роботи, був використаний для формування дефініцій 

понять, здійснення теоретичних узагальнень та загальних висновках. 

Історичний метод був використаний при дослідженні розвитку універсальних 

документів щодо стандартів прав людини, а також їх вплив на розвиток 

регіональних систем захисту прав людини (розділ 1, підрозділ 2.1.). 

Проблему співвідношення універсальних і регіональних міжнародно-
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правових актів було вирішено за допомогою порівняльного методу 

(підрозділи 2.1., 2.3.). Логіко-семантичний метод сприяв опрацьовуванню 

думок і правових позицій окремих науковців, визначенню основних понять і 

категорій наукового дослідження (підрозділи 1.1., 3.1., 3.2.). Основу 

методології наукового дослідження більш детального та ефективного 

дослідження норм міжнародно-правових актів, рішень міжнародних 

організацій та міжнародних судових органів у сфері проблематики 

правовоїприроди взаємонеузгоджених норм права та реалізації принципу 

верховенства права для подолання колізій між універсальними та 

регіональними зобов’язаннями держав у сфері захисту прав людини 

національним судом становили системно-структурний, формально-

юридичний метод, методи аналізу та синтезу, метод тлумачення правових 

норм (підрозділ 2.3., розділ 3). Метод правового моделювання був 

покладений в основу розробки практичних рекомендацій для подолання 

колізій між універсальними та регіональними зобов’язаннями держав у сфері 

захисту прав людини національним судом (розділ 3). 

Теоретична, нормативна та емпірична основи дослідження. При 

написанні роботи були використані найбільш значущі на сьогоднішній день 

міжнародно-правові акти, що регулюють питання стандартів прав і свобод 

людини на універсальному та регіональному рівнях в межах Америки, 

Європи, Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Проаналізовано 

монографії, дисертації, автореферати дисертацій, наукові статті, навчальні та 

методичні посібники, навчально-програмні документи. Крім того, розглянуто 

Європейську систему захисту прав людини, Міжамериканську систему 

захисту прав людини, Африканську систему захисту прав людини, системи 

захисту прав людини на Близькому Сході та частково Південно-Східної Азії. 

Досліджено міжнародно-правові акти ООН, Ради Європи, що забезпечили 

прогресивний розвиток міжнародного правопорядку розвитку прав людини. 

Проаналізовано практику Міжнародного суду ООН, Європейського суду з 
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прав людини та визначена їх роль для формування стандартів прав і свобод 

людини. Досліджена позиція національних судів у застосуванні 

універсальних і регіональних зобов’язань України в галузі прав людини на 

підставі практики національного судочинства, а також проаналізовано 

законодавчі акти України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в Україні 

вперше проведено комплексне дослідження проблематики особливостей 

узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини у 

судочинстві України крізь призму верховенства права та інтелектуальну 

незалежність кожного судді. 

За результатами наукового пошуку сформульовано нові положення, 

висновки та пропозиції, які мають значення для науки та практики, 

відповідають вимогам наукової новизни. Основні з них такі: 

вперше: 

- встановлено роль національного суду з відповідними правотворчими 

повноваженнями у подоланні колізій між універсальними та регіональними 

стандартами прав людини та визначено напрями судочинства для досягнення 

цієї мети; 

- проведено порівняльно-правовий аналіз європейських регіональних 

документів на предмет одночасного існування та доповнення правових норм 

з метою розвитку механізму захисту прав людини; 

- визначена можливість тлумачення національним судом міжнародно-

правових норм завдяки дотримання власної інтелектуальної незалежності 

судді; 

- висловлено пропозицію доповнити статтю 16 Закону України «Про 

міжнародні договори» частиною 3 в такій редакції: «Суд є органом, який 

забезпечує узгодження, що стосуються виконання міжнародних договорів 

України»; 
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- висловлено пропозицію внести зміни та доповнення до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» наступного змісту: статтю 6 «Незалежність 

судів» доповнити частиною 6 наступного змісту: «Судді є інтелектуально 

незалежними, що забезпечується завдяки відправленню правосуддя на основі 

Конституції, законів України та чинних міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України»; змінити частину 5 

статті 56 «Права та обов’язки судді»: «Суддя має право підвищувати свій 

професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку» на 

наступну редакцію: «Суддя має право підвищувати свій професійний рівень 

та проходити з цією метою відповідну підготовку для підтримання своєї 

інтелектуальної незалежності»; частину 4 статті 126 «Завдання суддівського 

самоврядування» доповнити підпунктом 7 в наступній редакції: «сприяння 

інтелектуальній незалежності судді»; 

- висловлено пропозицію доповнити статтю 73 Цивільного 

процесуального кодексу України, статтю 70 Господарського процесуального 

кодексу України, статтю 69 Кодексу адміністративного судочинства шляхом 

доповнення частиною 4 наступного змісту: «експерт в галузі міжнародного 

права є спеціаліст з міжнародного права, який повинен мати науковий 

ступінь та є визнаним фахівцем з міжнародного права»; 

- запропоновано авторське визначення таких дефініцій: 

«взаємонеузгоджені норми права», «інтелектуальна незалежність судді»; 

удосконалено: 

- концептуальне бачення сутності взаємонеузгоджених норм права; 

- основні причини та сфери колізій між універсальною та регіональними 

системами захисту прав людини; 

- аналіз практики Європейського суду з прав людини по врегулюванню 

розбіжностей при застосуванні державами Конвенції про захист прав людини 
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і основоположних свобод і Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права; 

- тезу, що через принцип верховенства права та дотримання складових – 

законність, правова визначеність, добросовісність та право на справедливий 

суд можливо подолати колізії між універсальними та регіональними 

стандартами у сфері захисту прав людини; 

- критерії, які мають забезпечити національний суд відповідними 

правотворчими повноваженнями задля усунення колізії між універсальними 

та регіональними стандартами у сфері захисту прав людини; 

- тезу про доцільність ролі суддівського самоврядування з метою 

формування «інтелектуальної незалежності судді»; 

дістали подальшого розвитку: 

- аналіз складових, що розкривають сутність принципу верховенства 

права; 

- дослідження правового активізму та «еволютивного підходу» ЄСПЛ; 

- положення про природу взаємонеузгоджених норм права та можливості 

їх узгодження; 

- комплексний порівняльний аналіз особливостей регіональних систем 

захисту стандартів прав людини в Америці, Європі, Африці, Близькому Сході 

та частково Південно-Східної Азії; 

- визначення динамічної залежності універсальних і регіональних 

документів щодо стандартів прав і свобод людини між собою;  

- теза про необхідність використання національними судами практики 

Європейського суду з прав людини під час тлумачення юридичних норм в 

процесі реалізації прав людини в Україні. 
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Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що пропозиції, рекомендації та висновки становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес, зокрема: 

у науково-дослідній сфері – з метою подальшого дослідження проблем 

уніфікації та взаємоузгодження стандартів прав людини в судочинстві 

України; 

у правотворчості – для уточнення таких законодавчих актів, як Закон 

України «Про міжнародні договори» 2004 р., ЗаконУкраїни «Про судоустрій і 

статус суддів» 2016 р., Цивільний процесуальний кодекс України 2004 р., 

Господарський процесуальний кодекс України 1991 р., Кодекс 

адміністративного судочинства України 2005 р. Авторське визначення 

дефініцій: «взаємонеузгоджені норми права», «інтелектуальна незалежність 

судді» сприятиме вдосконаленню вітчизняної правотворчості; 

у правозастосовній діяльності – подолання колізій між універсальними 

та регіональними стандартами прав людини в процесі судового розгляду; 

у навчальному процесі – при викладанні курсів лекцій, семінарських  і 

практичних занять з таких навчальних дисциплін, як «Міжнародне 

право»,«Міжнародний захист прав людини», «Порівняльне судове право», 

«Практика ЄСПЛ», «Європейська система захисту прав людини». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, що виконана здобувачем особисто. Всі узагальнення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, представлені в роботі, одержані 

автором завдяки самостійному аналізу міжнародно-правових та національних 

нормативних джерел, практики Міжнародного суду ООН, Європейського 

суду з прав людини, практики правозастосування національними судами 

міжнародно-правових актів, а також вітчизняної і зарубіжної наукової 

літератури. 

Апробація результатів дисертації. Висновки, положення, 

рекомендації дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри 
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міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, використовувалися 

автором, як суддею Дніпровського районного суду міста Херсона, а також 

суддями Садгірського районного суду міста Чернівці (Акт впровадження 

дисертаційного дослідження, виданий Садгірським районним судом міста 

Чернівці від 13.08.2018 р. № 10). Теоретичні висновки та практичні 

рекомендації дисертаційного дослідження були представлені та апробовані 

на таких міжнародних конференціях:  Міжнародна науково-практична 

конференція «Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 

правопорядок України» (22 квітня 2015 року, м. Київ), Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення правового 

забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» (м. 

Запоріжжя, 26 червня 2015 року), Міжнародна науково-практична 

конференція «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток 

законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 10-11 липня 2015 

року), Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан 

дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 14-15 серпня 2015 

року), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 21-22 серпня 

2015 року), Міжнародна науково-практична конференція «Стан та 

перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпропетровськ, 4-5 вересня 

2015 року), Міжнародна конференція «Právnavedaaprax: 

výzvymodernýcheurópskychintegračnýchprocesov» (Bratislava, Slovenská 

republika, 27-28 Novembra 2015 r.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та 

основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 24-25 червня 2016 

року), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Дніпро, 1-2 липня 2016 року), 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан 
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дотримання захисту прав людини в Україні (м. Львів, 19-20 серпня 2016 

року),Міжнародна науково-практична конференція «Нове міжнародне право 

та національне законодавство – нові завдання юридичної науки», (м. Київ, 

11-12 листопада 2016 року), Міжнародна науково-практична конференція 

«Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного 

законодавства» (м. Харків, 17-18 лютого 2017 року), Міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток науки і практики міжнародного права» та 

Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього 

(м. Київ, 22 червня 2018 року). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 26 

наукових праць, з яких: 9 наукових статей у фахових наукових виданнях, 

затверджених переліком МОН України, 2 статті в іноземному фаховому 

виданні та 15 тез доповідей на наукових конференціях. Всі публікації 

одноосібні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, дев’яти  підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 216 

сторінок, список використаних джерел міститься на 33 сторінках та 

нараховує 262 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ  

ООН ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМАХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1.1. Універсальний підхід до прав людини крізь призму Загальної 

декларації прав людини 

Друга світова війна з чисельними порушеннями прав людини 

підштовхнула світове співтовариство до побудови нового правопорядку. А. 

Ейнштейн зазначав: «Наш захист не в зброї, не в науці … Наш захист у 

законності й порядку…» і в 1948 році поставив підпис під зверненням, в 

якому для зниження напруженості між Сходом і Заходом пропонувалося 

створення «світового уряду», до складу якого мали увійти представники 

бажаючих країн [20, c. 132-133; 83, c. 119-120]. 

25 квітня 1945 року у Сан-Франциско було ухвалено Статут Організації 

Об’єднаних Націй (далі – ООН), в якому Організацію анонсували як таку, що 

забезпечить підтримання миру та безпеки усім народам та націям, що 

потерпають від жорстокості та збройних нападів, співпрацю в економічній та 

соціальній сферах за рахунок авторитетності та через дотримання 

державами-членами спільних угод [187].  

ООН мала стати єдиною дієвою світовою міжнародною організацією 

задля дотримання безперервного життя на планеті Земля, враховуючи вміле 

використання ресурсів, накопичення знань у різних галузях наук та їх 

застосування, а також продуктивного задіяння людського капіталу в 

безпечних умовах, що зобов’язані створити країни світового простору.  

Слушною є думка професора В. Г. Буткевича: «…саме Організація 

Об’єднаних Націй мала б забезпечувати мир та безпеку в усьому світі 

завдяки послабленню суверенітету держав-членів …» [20, с. 133]. ООН 
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пов’язували з «наддержавним правом», «світовим правом», 

«транснаціональним правом». 

Японський юрист-міжнародник Еічі Фукацу писав: «… системи 

загального світу є не утопія, а реальність» та «світовий закон повинен бути 

конституційним законом світового товариства та мати конституційний 

характер …» [72; 20, c. 133].  

Вже в грудні 1948 року (в Парижі) ООН представила документ, який 

увійшов до переліку кращих надбань людства в питаннях висвітлення прав 

людини – Загальну декларацію прав людини [61].  

Про роль Загальної декларації прав людини 1948 р. після Другої 

світової війни М. В. Оніщук написав так: «… повоєнний світ очікував не 

лише на поновлення ідеалів гуманізму та людяності, втілених у правах 

людини, а й на їх визнання і гарантування на міжнародному рівні. 

Особливістю Загальної декларації прав людини є те, що вона втілила в своїх 

положеннях тисячолітній досвід і здобутки боротьби за права людини, які 

найбільш рельєфно та концентровано відображають ідеї та ідеали 

верховенства права і гуманізму…» [104].  

Про захист загальновизнаних світовим співтовариством прав людини 

на глобальному (універсальному) рівні, охоплений цивілізацією насамперед в 

питаннях рівності між чоловіками й жінками, рівність між великими й 

малими за чисельністю націями, свободи, життя людини слушно зазначив С. 

Хантінгтон: «якщо говорити про нову світову політику, що формується … на 

глобальному рівні – це політика цивілізацій. І вперше за світову історію … є 

насправді багато цивілізованою» [193].  

У 1998 р. Генеральна Асамблея ООН заслухала представника Ірану з 

пропозицією про внесення до порядку денного пункту «діалог між 

цивілізаціями» [83, с. 189]. Пропозиція знайшла підтримку від держав-членів 

ООН. Діалог між цивілізаціями був необхідний міжнародному суспільству 
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для дотримання колективної гарантії прав і свобод людини, що 

підтверджується ініціативами Ісламської Республіки Іран. 

Вже в 2001 р. Генеральна Асамблея ООН у Резолюції 55/23 визначила, 

що термін «цивілізація» не зводиться до окремих національних держав, а 

скоріше за все охоплює різноманітні культури в межах однієї цивілізації, і 

досягнення цивілізації є колективною спадщиною людства – джерелом 

натхнення та прогресу для всього людства [37]. Так, Загальна декларація 

прав людини  1948 р. стала документом з універсальними правами для 

цивілізації людей. 

«Універсальні права людини» в контексті Загальної декларації прав 

людини  1948 р. не можна розглядати без вивчення філософської думки, а 

тому необхідно звернути увагу на слова Арістотеля, який писав про 

універсалізм прав людини у «Нікамаховій етиці»: «існує деякий природній 

(для всіх) моральний порядок, який повинен забезпечувати розумну правову 

систему. … Розрізняючи природну та юридичну справедливість» [3]. 

Розтлумачуючи універсальність Загальної декларації прав людини 1948 

р., можна зазначити, що представники різних держав із зовсім різною 

культурною ідентичністю, неоднаковими конфесіями, різними здобутками 

держав у процесі розвитку та національного становлення юридично 

закріпили єдину абсолютну цінність людської особистості, її пріоритет над 

державою, невід’ємний характер прав і свобод людини та інші 

загальнолюдські цінності без яких не можливе існування людини від 

народження (виховання, навчання й розвиток гармонійної особистості) і 

протягом усього життя. Так, стає зрозумілим, чому до теперішнього часу 

Загальна декларація прав людини 1948 р. є універсальним міжнародно-

правовим актом, який містить узагальнений каталог прав людини.  

Цінність Загальної декларації прав людини 1948 р. полягає в тому, що 

вона забороняє знищення, погіршення чи повне знецінення прав і свобод 

людини (стаття 30) [61]. Йдеться про обмеження дій будь-яких осіб, які 
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можуть бути розцінені як такі, які охороняються за міжнародно-правовим 

актом.  

Крім того, цінність універсального документу і в тому, що документ 

продемонстрував взаємозв’язок прав і свобод людини. Це підтверджено 

Резолюцією №41/117 Генеральної Асамблеї ООН «Неподільність і 

взаємозв’язок економічних, громадянських і політичних прав»: «всі права 

людини і основоположні свободи неподільні та взаємопов’язані» [101]. 

 Додатково, «універсальність» та «базовість» Загальної декларації прав 

людини 1948 р., як універсального міжнародного стандарту про права 

людини для країн, що погодились їх дотримувати можна підтвердити 

словами з преамбули Резолюції Генеральної Асамблеї ООН: «…Генеральна 

Асамблея проголошує Загальну Декларацію прав людини як певний зразок, 

відповідати якому мають прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна 

людина і кожна структура суспільства, постійно враховуючи положення цієї 

Декларації, прагнули шляхом проведення просвітницької та освітньої 

діяльності сприяти поважанню цих прав і свобод, а також забезпечити, 

шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів…» [61].  

Якщо Загальна декларація прав людини 1948 р. є універсальним 

стандартом (зразком), то чи мають країни цей документ брати до уваги і 

безпосередньо ототожнити з національним законом? Чи може документ має 

лише спонукати держави-члени провести узгодження національних 

законодавчих норм у відповідність до універсального стандарту?  

Вчені різних країн досліджують питання обов’язку країн виконувати 

узяті зобов’язання за універсальними документами. Так, П. Радойнов 

зазначає: «обов’язок кожної держави узгоджувати національне право з 

міжнародним» [140]. Юристи-міжнародники П. Куріс, К. Саксен, Г. 

Шварценбергер, Я. Броунлi вважають досить вмотивованим, що наявність 

законодавства, яке порушує міжнародні зобов’язання «може складати дуже 

суттєву загрозу порушення прав» [86, 256]. Тому, відповідальність держав 
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повинна наступати не тільки при використанні закону, але вже після видання 

закону, який протирічить нормам міжнародного права. «В цьому зв’язку не 

може бути сумніву, – зазначає В. Г. Буткевич, – так, міжнародна 

відповідальність держав настала після прийняття закону ФРН «Про 

продовження до 31. XII 1969 р. строку переслідування нациських військових 

злочинців» (15 квітня 1965 року), Закону США «Про взаємне забезпечення 

безпеки» (10 жовтня 1951 року) …» [20, c. 261]. На думку П. Куриса: «… не 

тільки прийняття, але й не прийняття чи скасування необхідного закону може 

викликати міжнародно-правову відповідальність держави …» [86]. 

П. Маланчук стверджує: «… науковців з різних країн вважають, що 

стосовно прав, перелічених у Загальній декларації прав людини, держави 

несуть правове зобов’язання з певною відстрочкою на виконання … 

більшість держав, які голосували за Загальну декларацію, розглядають їх як 

проголошення відносно віддаленого ідеалу, яке взагалі або майже не 

передбачає правових зобов’язань … Декларація лише рекомендує державам 

враховувати її та прагнути забезпечити поступові заходи для загального й 

ефективного визнання та дотримання її положень в майбутньому» [90, с. 280-

297].  

На нашу думку, усі відповіді щодо питання стандарту Загальної 

декларації прав людини 1948 р. та вироблення регіональних міжнародно-

правових актів відповідно до цього стандарту містяться в самому тексті 

документа. Декларація має тлумачитись з урахуванням відповідей на 

питання: Що ми розуміємо під словом «Декларація»? З якою метою 

Декларація була розроблена державами? 

Меморандум Управління з питань Секретаріату ООН від 2 квітня 1962 

року проголосив: «У зв’язку з великою урочистістю та значимістю слова 

«декларація» можна говорити, що приймаючий її орган серйозно 

розраховував на те, що члени міжнародної спільноти будуть її виконувати. 

Тому, оскільки такий розрахунок поступово виправдовується практикою 



 

 

 

 

41 

країн, може увійти в звичай визнавати декларацію як викладену норму, 

обов’язкову для держав…» [2]. 

Додатково, слід звернути увагу на цілі ООН, перелічені у статті 1 

Статуту ООН [61]. Саме вони підтверджують істинність думки про 

обов’язковий характер Загальної декларації прав людини 1948 р. Крім того, 

обов’язки держав-членів випливають зі статті 55 Статуту ООН: «Організація 

Об’єднаних Націй сприяє  … загальній повазі і додержанню прав людини й 

основних свобод для всіх, без різниці раси, статі, мови і релігії» та статті 56 

Статуту ООН: «всі Члени Організації зобов’язуються вдатися до спільних і 

самостійних дій в співробітництві з Організацією для досягнення цілей 

зазначених у статті 55» [187]. 

Про надзвичайну роль Статуту ООН наголошував Генеральний 

секретар ООН К. Вальдхайм: «Основною презумпцією Статуту є те, що 

Організація буде користуватися підтримкою своїх членів при здійсненні 

рішень своїх головних органів … Повага державами-членами рішень 

головних органів … є джерелом життєвої сили системи міжнародного миру 

та безпеки, передбаченої Статутом» [88, с. 135]. 

З огляду на зазначене, Загальна декларація прав людини 1948 року є 

стандартом прав людини (переліком універсальних мінімальних прав 

людини), а держави набули зобов’язань дотримувати ці права. Разом з тим, 

Статут ООН залишає державам широкий вибір щодо реалізації зобов’язань, 

обрання швидкості та стратегії, а також засобів виконання своїх обов’язків 

[187]. Тому, держави-члени хоч і діють за власною волею та у відповідності 

зі встановленими критеріями, але в межах міжнародних домовленостей за 

планом в національному полі. Якщо держави-члени будуть проводити 

правову політику в супереч цілей ООН, то вони можуть стати такими, що 

порушують статтю 56 Статуту ООН [61, 187]. Саме таким було ставлення 

більшості членів Організації Об’єднаних Націй до політики апартеїду 

Південно-Африканської Республіки. У своєму Консультативному висновку в 
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справі про Намібію Міжнародний суд зазначив: «…встановлювати ... і 

забезпечувати здійснення відмінностей, виключень, обмежень і заборон, які 

засновані на підґрунті раси, кольору шкіри, родового, або національного, або 

етнічного походження, що утворює відмову в основних правах людини, є 

кричущим порушенням цілей і принципів Статуту» [252]. 

Не дивлячись на те, що стаття 2 (7) Статуту проголошує: «… ніхто у 

Статуті не дає ООН право на втручання в справи, що по суті входять у 

внутрішню компетенцію будь-якої держави…», але відомо, що це положення 

було витлумачено як таке, що не перешкоджає органам ООН втручатися у 

випадки порушень прав людини в державах-членах [90, c. 295-297]. Слід 

зазначити, що Загальна декларація прав людини 1948 р. в деяких своїх 

частинах, а саме в питаннях щодо заборони тортур, перетворилась на 

обов’язкову, як норма звичаєвого міжнародного права. У 1968 році 

Конференція ООН з прав людини у Тегерані ухвалила резолюцію в якій 

зазначалося про зобов’язання для держав-членів: «Загальна декларація прав 

людини … утворює зобов’язання для членів міжнародного співтовариства…» 

[82].  Таким чином, обов’язковість положень Загальної декларації прав 

людини 1948 р. підкреслюється й іншими міжнародними документами. 

На розвиток прав людини вплинуло прийняття Генеральною 

Асамблеєю і Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються 

дружніх відносин та співробітництва між державами у відповідності до 

Статуту ООН 1970 року [39]. Закріплені у Декларації принципи 

формулюються як обов’язкові, в яких пов’язані права та обов’язки для 

держав. Декларація закликає усі держави керуватися цими принципами в 

своїй міжнародній діяльності і розвивати свої взаємовідносини на основі їх 

дотримання. Обов’язковість документу підтверджує Міжнародний  суд ООН 

[246]. Його практика наголошує на тому, що принципи міжнародного права 

не тільки володіють повною юридичною силою, але користуються 

додатковими засобами правового захисту. Серед принципів, що породжують 
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особливі зобов’язання для держав, Міжнародний Суд ООН на перше місце 

поставив злочинність актів агресії, тортури, дискримінацію.  

Крім того, Декларація про принципи міжнародного права, що 

стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами ставить на 

перше місце принцип, відповідно до якого держави мають утримуватися у 

своїх міжнародних відносинах від загрози сили або її застосування як проти 

територіальної недоторканості чи політичної незалежності будь-якої 

держави, так і переслідуючи будь-яку іншу мету, яка не збігається із цілями 

ООН [39]. 

Слід зазначити, що дослідженню міжнародно-правових документів, а 

також тлумаченню правових норм приділяється як з боку Комісії 

міжнародного права при ООН, так і різноманітним інституціям при Раді 

Європи [205, 254].  

Деякі вчені вважають, що резолюції Генеральної Асамблеї, що мають 

тлумачення Статуту ООН та інших норм міжнародного права, якщо вони 

прийняті одноголосно або більшістю голосів володіють юридично 

обов’язковою силою та є актами правотворчості [2, с. 339].  

Разом з тим, аналіз практики ООН не надає повних і достовірних 

доказів, які б свідчили що більшість держав-членів визнають за Генеральною 

Асамблеєю або за іншим органом ООН право надавати юридично 

обов’язкове тлумачення. Але, авторитетність резолюцій для держав-членів, 

які проголосували за Статут ООН в розрізі загального розуміння ролі ООН в 

питаннях формування стандартів прав і свобод людини в суспільстві 

визнається, адже вони оприлюднюються з метою доведення до відома усіх 

країн та опосередковано можуть впливати на формування єдиних уявлень 

про права і свободи людини. Тож, можна стверджувати, що резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН певною мірою допомагають утверджувати 

цінність Загальної декларації прав людини 1948 р. та фундаментальні права 

людини, які в ній проголошено. Це підтверджено прийнятою на Другій 
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конференції незалежних африканських держав резолюцією про заборону 

ядерних та термоядерних досліджень в Африці [102]. В ній ООН закликає 

зобов’язати Францію виконувати Резолюцію Генеральної Асамблеї №1379 

(ХІV), якою «вимагалося, щоб Франція утримувалась від побідних 

досліджень», що зупинило французьку сторону в своїх амбітних планах. 

Про роль резолюцій Генеральної Асамблеї ООН заслуговує на увагу 

думка постійного представника США в ООН А. Голдберга: «деякі резолюції 

Генеральної Асамблеї є міжнародним правом у зародку. Це вірно відносно 

відомих резолюцій щодо прав людини, які встановлювали принципи…» 

[240].  

Крім того, слушно з цього питання висловився І. І. Лукашук: «… 

Рішення багатьох органів міжнародних організацій, в том числі і Генеральної 

Асамблеї, згідно статутам мають характер рекомендацій. В той час багато 

рішень міжнародних конференцій має характер не рекомендацій, а твердих 

політичних зобов’язань …» [88, с. 44].  

Дослідження практики ООН підтверджує вище зазначене: « … 

Генеральна Асамблея засуджує політику влади Південної Африки та інших 

країн, які підтримують політичні, економічні та інші відносини з з 

незаконним расистським режимом в супереч резолюціям ООН, тим самим 

порушують зобов’язанням за Статутом ООН …» (Резолюція 2508) [150]. 

Крім того, у 1946 році ООН створила Комісію з прав людини (допоміжний 

орган ЕКОСОР), яка має проводити дослідження з приводу дотримання прав 

людини та готувати проекти конвенцій з метою імплементації статей 55 і 56 

Статуту [242, с. 31; 244, с. 2]. Під час ситуації в Південно-Африканській 

Республіці (у 1967 році) Комісія з прав людини була уповноважена 

аналізувати інформацію про грубі порушення прав людини та розслідувати 

ситуації, які свідчать про постійний характер порушень таких прав на 

визначених територіях [142]. Так, була створена підстава для громадських 

розслідувань порушень прав людини у конкретних державах, чи на підставах 
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adhoc. В контексті Чілійського перевороту adhoc являв собою правила, які 

регулювали діяльність надзвичайної місії посадових осіб організації, 

комітетів чи шляхом створення робочої групи у Чилі, які було створено для 

виконання спеціальних завдань – під правлінням військового режиму [244, с. 

4]. Резолюція ЕКОСОР щодо процедури повідомлень про порушення прав 

людини та основних свобод, ухвалена в 1971 році, уповноважила Підкомісію 

з запобігання дискримінації та захисту меншин призначити робочу групу для 

розгляду заяв осіб, які свідчать «про постійний характер порушень прав 

людини» [143]. З 1980 року Комісія організувала групу експертів щодо 

розслідування справ викрадення людей по всьому світу та недопущення 

«кричущих ситуацій» [243, с. 8-14]. 

Вплив на розвиток стандартів прав людини та продовження 

утвердження цілей Загальної декларації прав людини було здійснено за 

допомогою Міжнародного пакту про громадянські і політичні права  1966 р. 

(далі – МПГПП) [61, 95]. МПГПП передбачав механізм спостереження за 

дотриманням прав людини, без чого б зводились нанівець положення самої 

Загальної декларації прав людини, було створено Комітет по правах людини 

[95]. Та, єдиним обов’язковим механізмом за цим пактом стала система 

доповідей відповідно до якої держави повинні подавати до Комітету доповіді 

про ситуацію щодо прав людини у країнах кожні п’ять років.  

Як слушно підкреслював Б. Г. Манов: «розгляд доповідей є основним 

методом в механізмі сприяння реалізації Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права» [91, c. 71].  

Слід відзначити, що результатом розгляду доповідей ставали позитивні 

зміни в сфері дотримання прав людини. Приклади змін в державах після 

розгляду доповідей Дж. Донеллі згадує такі: Канада внесла зміни до 

законодавства щодо прав корінного населення – індіанців, Нідерланди 

змінили дискримінаційне законодавство щодо соціального забезпечення [48]. 
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Як факультативна процедура – держави можуть надавати іншим 

державам право подавати скарги про порушення ними прав людини до 

Комітету прав людини, але все, що може зробити Комітет прав людини, це 

запросити від зацікавлених держав пояснень та зробити рекомендації. Другий 

Факультативний протокол 1989 року мав на меті заборону смертної кари.  

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. 

(далі – МПЕСКП) був другим пактом, який підсилював унікальну роль 

Загальної декларації прав людини 1948 р. на світовому рівні та отримав 

механізм доповідей, який мав на меті подолання «пасивності» держав і 

спонукання їх до дотримання прав людини [96]. За МПЕСКП будь-які 

положення про міждержавні скарги та петиції окремих осіб відсутні. Слід 

зазначити, що права за цим документом на відміну від МПГПП 

сформульовані не як безпосередні обов’язкові зобов’язання, а залежить від 

доброї волі та ресурсів держав, що стає зрозумілим після дослідження статті 

2: «кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується вжити 

максимальних, у межах наявних ресурсів, заходів щодо забезпечення 

поступового повного здійснення прав, що визнаються у цьому Пакті» [95, 

96]. 

Отже, Загальна декларація прав людини 1948 р. стала тим міжнародно-

правовим документом, який після Другої світової війни законодавчо закріпив 

загальний вектор щодо універсальних мінімальних стандартів прав людини. 

Ці мінімальні стандарти мають діяти для забезпечення необхідних і достатніх 

умов життя та розвитку людини у Всесвіті протягом її життя. Розкриття суті 

універсальності Загальної декларації прав людини 1948 року разом із 

допоміжними документами Міжнародним пактом про громадянські і 

політичні права 1966 р. та Міжнародним пактом про економічні, соціальні і 

культурні права 1966 р. полягає в тому, що ми прагнули продемонструвати 

унікальність природи прав людини, які є неподільні та взаємопов’язані, 
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базові для всього людства та без дотримання яких не можливо забезпечити  

політичний, економічний, соціальний, культурний розвиток держав.  

Додатково слід вказати, що  напрямки діяльності ООН та цілі Загальної 

декларації прав людини 1948 р. вплинули на утворення та функціонування 

регіональних систем захисту прав людини – Міжамериканської, 

Європейської, Африканської, Арабської, Азійської. 

 

 

1.2. Сутність регіональних підходів розвитку та захисту прав 

людини 

Міжнародна спільнота при формуванні універсального фундаменту 

прав і свобод людини намагалася виважено діяти та врахувати потреби 

людства, але думки окремих науковців в питаннях прав і свобод розходяться 

[257].  

Потреби людей в правах і свободах настільки різні, що для одних є 

звичайним і природній, для інших – незрозумілим. Як відомо, не всі країни 

подолали проблему безграмотності зважаючи на зусилля й допомогу більш 

розвинених держав. В деяких країнах існує проблема з питною водою та 

їжею. Дані ситуації є невипадкові, адже держави по різному розвиваються.  

Про різницю щодо прав людини на Заході та Сході слушно зазначив В. 

Осятинський: «Якщо для жителів Заходу людська гідність – головна мета і 

обґрунтування прав людини, то для багатьох людей, що живуть на Сході, 

гідність захищається усвідомленням обов’язку, з яким людина з’являється на 

світ» [100, с. 27].  

О. Макаренков пише: «Захід мислить більш матеріально … а народи 

Сходу керуються у своїх взаємовідносинах етичними і релігійно-

філософськими правилами» [89, с. 159]. 

Для країн Далекого Сходу (Китаю, Японії, Бірми, Кореї, Монголії, 

країн Індокитаю, Малайзії тощо) основними регуляторами суспільних 
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відносин виступають норми моралі, звичаї і традиції, що засновані на 

антропних принципах даосизму (доброчесності, чистоти, духовності, 

внутрішньої гідності), буддизму (духовності, відданості, любові, 

самовдосконалення, толерантності, милосердя), конфуціанства (гуманності, 

розумності, справедливості, ритуальності), синтоїзму (духовності, 

колективізму як приналежності до певної громади, шанування старших і 

пращурів) [50, с. 41; 224].   

У традиціях та інших неписаних соціальних нормах Східні народи 

вбачають більше природності, ніж у праві – штучному витворі людини 

втіленому у законі [185, с. 621-622]. Статус соціуму для китайсько-

конфуціанського блоку вищий за статус людини, але за кожним визнається 

право на самовдосконалення [83, c. 157]. За індуським правом, принцип 

рівноправності заперечується, але підставою для правових обмежень 

виступає критерій соціального походження [103]. Члени індуського 

суспільства вважаються нерівними від народження, людину розглядають 

крізь призму її кастової приналежності, відповідно обмежуючи її у правах та 

наділяючи обов’язками. 

Після розпаду колоніальних імперій у зв’язку із поразкою Німеччини, 

Італії та Японії в Другій світовій війні, а також у зв’язку з ослабленням 

колоніальних імперій Великої Британії, Франції, Голландії, Бельгії, країни, 

що були колоніями значний час і потерпали від різних випробувань отримали 

шанс на рівноправ’я та самовизнання. Це відбулося і завдяки Статуту 

Організації Об’єднаних Націй до якого були включені положення про 

рівноправ’я та самовизначення народів. З цього моменту почалися зрушення 

для багатьох країн щодо прав і свобод людини. Слід звернути увагу на те, що 

слово «народ» міститься у Преамбулі Статуту ООН: «Ми, Народи 

Об’єднаних Націй, сповнені рішучості…» [187]. Поняття «народи» є не 

випадково в універсальному документі, адже за даними дослідників з різних 

країн, корінні народи проживають у понад 40 державах світу й налічують 
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понад 300 мільйонів осіб [260]. До них належать, наприклад, аборигени 

Австралії, маорі Нової Зеландії, саамі Скандинавії, бербери, бушмени, пігмеї 

Африки, айни Японії, індіанці Америки, ескімоси Аляски, чукчі, евенки, 

коряки, якути, камчадали, мансі Росії, алеути північних територій та багато 

інших, фундаментальні права та свободи стосуються всіх без винятку людей. 

У країнах Тропічної Африки, Океанії та Латинської Америки поширене 

звичаєве право, у якому людина розглядається як невід’ємна частина 

племені, права якої не можуть реалізовуватися окремо від племені, зв’язки 

общини переважають над індивідуальними [185, c. 185]. Ритуали, звичаї та 

міфи, які не містяться в письмових документах та не можуть бути ефективно 

використанні для розкриття природного потенціалу людини, стали 

основними регуляторами суспільних відносин у звичаєво-общинній групі 

правових систем Африки. 

Особливості традиційного права, чинного на території переважної 

більшості країн Африки, не так легко узгодити з принципами права в іншому 

суспільстві. Процес переходу від колоніалізму до незалежних держав у 

Африці проходив досить складно і важко.  

Слушною з цього питання є думка професора В. В. Мицика: «По-

перше, здійснення найголовнішого для африканців права народів на 

самовизначення, за  добровільною згодою більшості керівників 

африканських країн, здійснювалося за принципом utipossidetisjuris (право 

зберігати за собою те, чим володієш), що в цьому випадку значило, що 

встановлені за колоніального режиму кордони належать новоутвореним 

державам. Кордони за колоніального режиму встановлювалися не за 

етнографічним принципом населення регіону, а довільно у відповідності з 

інтересами країн метрополій. В свою чергу, це позначилося на тому, що у 

більшості випадків державні кордони не збігаються з межами 

територіального розселення певних народів, племен, родів. Це породило 

існування значної кількості  національних меншин, чиї традиційні правила 
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поведінки не збігаються з такими правилами більшості мешканців та правом 

держави взагалі … Іншим ускладненням стало те, що в багатьох 

новоутворених незалежних державах вже після набуття незалежностібули 

започатковані  диктаторські і авторитарні режими, які категорично 

ігнорували питання людської гідності та прав людини…» [94, с. 375]. 

Заслуговують на увагу слова професор права Дар-ес-Саламского 

університету Ісса Шайвджі (Танзанія), який в своїй праці «Поняття прав 

людини в Африці» зазначив: «… Індивіди є і осередком організованого 

суспільства, і головними володарями прав. … кількість африканських 

юристів і філософів дотримуються соціалістичної концепції. Головна теза її 

полягає в тому, що африканське суспільство базується більшою мірою на 

колективізмі, ніж на індивідуалізмі. Таким чином, розуміння індивідуальних 

прав є чужим африканській етнофілософії…» [196]. 

Разом з тим, на африканському континенті є ліберальна модель прав 

людини. Так, в Південно-Африканській Республіці правові норми сприяють 

заохоченню активності громадян та реагуванню держави на слушні 

ініціативи з боку суспільства. Ця держава вперше у світі на конституційному 

рівні закріпила «принцип відкритості», який означає утвердження гласності, 

зокрема, в діяльності органів публічної влади, та рівноправності громадян, 

особливо під час зайняття різних посад в цих органах. В цьому контексті, 

слід вказати про Африканську систему захисту прав людини в рамках 

Організації Африканської Єдності, яка трансформувалася в Африканський 

Союзу [46].  

Центральну роль Африканської системи захисту прав людини має 

Африканська хартія прав людини і народів, яка була прийнята 17 червня 1981 

року та набрала чинності 21 жовтня 1986 року (далі – АХПЛН) [4]. 

Проаналізуємо документ. АХПЛН охоплює не тільки права людини, але й 

права народів, що слідує з тексту частини 1 «Права та обов’язки» розділу І 

«Права людини і народів», а також забезпечується шляхом права на розвиток 
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народів за допомогою «права на розвиток» (стаття 22). Дух колективних 

правах в суспільств та їх пріоритет над правами індивіда можна побачити 

майже у кожній статті документа.  

В преамбулі документа звертається увага на Статут ООН та Загальну 

декларацію прав людини 1948 року, а найвищою моральною цінністю для 

існування індивіда зазначено людську гідність: «...свобода, рівність, 

справедливість і гідність є істотними умовами для досягнення законних 

прагнень африканських народів». 

 Статті 2 і 3 АХПЛН зазначається про те, що кожна людини має право 

користуватися правами і свободами, які визнаються та гарантуються без 

будь-якої різниці: по відношенню до раси, етнічної належності, кольору 

шкіри, статті, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національного чи 

соціального походження, майнового положення, народження або інших 

обставин. Крім того, в статті 3 АХПЛН проголошено рівний захист людей 

перед законом усіх людей: «Усі люди рівні перед законом. Усі люди мають 

право на рівний захист закону». 

Відповідно до статті 4 АХПЛН – людська особа недоторкана. Кожна 

людина має право на повагу її життя і особисту недоторканність. Ніхто не 

може бути довільно позбавлений цього права. Така норма може тлумачитися, 

як «життя є недоторканими». Та, «право на життя» може бути позбавленоза 

національним законом. Слід зазначити, що страта є дозволене законом 

позбавлення людини життя, як покарання за особливо тяжкі кримінальні 

злочини. Біля 15 африканських країн передбачають у своєму національному 

законодавстві смертну кару і виконують такі вироки за особливо небезпечні 

злочини. Серед таких: Ботсвана, Заїр, Зімбабве, Ефіопія, Єгипет, Лівія, 

Ліберія, Сомалі, Судан, Сьєрра-Леоне, Нігерія, Чад, Уганда тощо [260].  

Разом з тим, в статті 6 АХПЛН передбачено право особистої 

недоторканості: «… Ніхто не може бути позбавлений свободи інакше, як з 
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причин та на умовах, які завчасно зазначені в законі … ніхто не може бути 

підданий свавільному арешту або затриманий». 

Відповідно до статті 7 АХПЛН, кожна людина має право на розгляд її 

справи: «право звернення до компетентних національних органів з приводу 

дій, які порушують її основні права, що визнаються та гарантуються діючими 

конвенціями, законами, … звичаями».  

Слід звернути увагу й на те, що Африканська хартія прав людини і 

народів передбачає право на свободу вибору професії (стаття 8), право на 

отримання інформації (стаття 9), право на свободу асоціацій (стаття 10), 

право свободи зібрань (стаття 11), право на свободу переміщення (стаття 12), 

право на свободу приймати участь в управлінні своєю державою (стаття 13), 

право на власність (стаття 14), право на працю (стаття 15), право на 

максимальний можливий рівень фізичного і психічного здоров’я (стаття 16), 

право на освіту (стаття 17), право на сім’ю (стаття 18).  

В статтях 19-24  наголошується на рівності усіх африканських народів, 

зазначено про можливість розпорядження національними багатствами та 

природними ресурсами без шкоди для обов’язкового розвитку міжнародного 

економічного співробітництва.  

Окремі статті АХПЛН приділяють увагу обов’язкам людини (27-29). 

Відповідно до частини 1 статті 27: «… кожен несе обов’язки по відношенню 

до своєї сім’ї, суспільства, держави та інших правомірно визнаних об’єднань 

та міжнародного співтовариства». У статті 29 наголошується й про такі 

обов’язки: «1. Підтримувати гармонійний розвиток сім’ї та працювати на 

укріплення й повагу сім’ї; завжди поважати своїх батьків, допомагати їм у 

випадку потреби. 2. Служити національним інтересам, представляти свої 

фізичні та інтелектуальні здібності на служіння суспільству; 3. Не ставити 

під загрозу безпеку своєї держави або державу проживання; 4. Зберігати та 

посилювати соціальну та національну солідарність, особливо у випадку 

загрози їй; … 6. Працювати по мірі сил та можливостей, а також справно 
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платити податки, передбачені законом в інтересах суспільства … 8. Сприяти 

по мірі сил в будь-який час на будь-якому рівні заохочуванню та досягненню 

африканської єдності». Про обов’язок поважати та відноситися до ближнього 

без дискримінації, а також підтримувати відносини, які мають мету 

допомоги, захисту та посилення взаємної поваги йдеться в 28 статті АХПЛН. 

В АХПЛН приділяється увага захисту права власності (стаття 14). Це 

підтверджує прагнення народів Африки до особливого ставлення до 

власності.  

Крім того, стаття 18 АХПЛН представляє широкий перелік прав сім’ї 

та обов’язок держав щодо сімей. Згідно документу, держави мають 

зобов’язання  перед сім’ями та мають допомагати сім’ям, які зберігають 

моральні та традиційні цінності, що визнаються у суспільстві. У 2 частині 18 

статті зазначено, що держава забезпечує ліквідацію будь-якої дискримінації 

по відношенню до жінок, а також захист прав матері та дитини, як це 

передбачено в міжнародних деклараціях і конвенціях. У 3 частині 18 статті 

вказано, що особи похилого віку та непрацездатні особи мають право на 

особливі засоби захисту у відповідності до їх фізичних або моральних 

потреб. 

Суттєвим досягнення для Африканських народів є те, що усі народи 

мають право на їх економічний, соціальний та культурний розвиток з 

відповідною повагою до свобод, а держави зобов’язані самостійно або 

спільно забезпечувати запровадження в життя «права на розвиток» [236].  

Разом з тим, механізм юридичного захисту прав людини в межах 

Африканської системи захисту прав людини (Африканської хартії прав 

людини і народів) не можна вважати ефективним в порівнянні з іншими 

системами захисту прав людини, зокрема, Європейською чи 

Міжамериканською. Слід звернути увагу на те, що Африканська система 

захисту прав людини представлена Комісією по правам людини та народів 
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(стаття 30 АХПЛН) і Африканським судом з прав людини та народів 

(відповідно до протоколу 1998 року, робота суду в стані очікування). 

Міжамериканська система захисту прав людини включає Статут 

Організації Американських Держав 1948 р., Американську декларацію прав і 

обов’язків людини 1948 р., Американську конвенцію про права людини 1969 

р. [1, 199, 204].  

Статут Організації Американських Держав 1948 року (набув чинності 

13 грудня 1951 р.) зі змінами та доповненнями згідно з «Протоколом Буенос-

Айреса» 1967 р., «Протоколом Картахена» 1985 р., «Протоколом 

Вашингтона» 1992 р. та «Протоколом Манагуа» 1993 р. [204]. Одним із 

керівних принципів діяльності Організації Американських Держав (далі – 

ОАД) проголошено визнання міжнародного права як норми поведінки 

держав, повага до прав особистості, сприяння економічному, соціальному та 

культурному співробітництву, які є підставами, на яких ґрунтується ідея 

проголошення «основних прав людини незалежно від раси, національності, 

релігії та статі» (стаття 3). 

Різниця Міжамериканської системи захисту прав людини від інших 

регіональних систем захисту полягає у тому, що  вона має два різні 

механізми захисту прав людини. Так, права людини захищаються за 

допомогою Статуту ОАД і Американської декларації прав і обов‘язків 

людини, а також за допомогою Американської конвенції з прав людини. Дві 

системи працюють через спільний орган – Міжамериканську комісію з прав 

людини.  

Слід звернути увагу на те, що Американська декларація прав і 

обов’язків людини 1948 р. прийнята раніше Загальної декларації прав 

людини 1948 р. [61, 199]. Крім прав і свобод людини, Американська 

декларація прав і обов’язків людини зазначає про обов’язок по відношенню 

до суспільства, дітей та батьків, обов’язок отримувати освіту, обов’язок 
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дотримуватися законів, обов’язок слугувати суспільству і нації, обов’язок 

сплачувати податки, обов’язок працювати.  

Особливістю Американської декларації прав і обов’язків людини 1948 

р. є те, що в документі присутні норми, які не мають обов’язкової юридичної 

сили для держав. Слушно з цього питання зазначив професор В. В. Мицик: 

«… положення Декларації є не юридичними, а морально-політичними 

міжнародними нормами, які не мають обов’язкової юридичної сили для 

держав, що її ухвалили» [94, c. 364]. 

Американська конвенція про права людини, яку було прийнято на 

міжамериканській конференції 22 листопада 1969 року та яка набрала 

чинності 18 липня 1978 р. є каталогом політичних та громадянських прав [1]. 

Разом з тим, перелік зазначених прав в документі значно коротший ніж 

закріплений в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 

р. [1, 95].  

Американська конвенція про права людини 1969 р. (далі – АКПЛ) 

містить окремі розділи щодо громадянських, політичних, економічних, 

соціальних та культурних прав і спирається на Загальну декларацію прав 

людини 1948 р., але відрізняється від Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. [1, 61, 74]. У документі наголошується, що 

основні права людини виникають у людини не в силу того, що та чи інша 

особа є громадянином конкретної держави, а в силу того, що базуються на 

основних властивостях людської особистості і тому потребують 

міжнародного захисту. 

Слід звернути увагу на те, що у документі зазначено про обов’язки 

Держав, наявне визначення поняття «особа» та встановлена роль 

внутрішнього законодавства [1].  

Проаналізуємо документ більш детально. Так, в частині 2 статті 1 

АКПЛ «Зобов’язання поважати права» для цілей Конвенції «особа» означає 
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«кожна людина». З цього слідує, що в документі буде йти мова про визнання 

права кожної людини, а не громадянина певної країни.  

Особливістю документа є й те, що відповідно до частини 1 статті 4 

АКПЛ «Право на життя»: «Кожна людина має право на повагу його життя. 

Це право охороняється законом, в цілому – з моменту зачаття». Право на 

життя для неповнолітніх осіб, вагітних жінок та осіб похилого віку перебуває 

під особливою охороною. Так, в частині 5 статті 4 АКПЛ зазначається про 

обмеження смертних вироків особам, які на момент скоєння злочину не 

досягли 18 років або яким більше 70 років, а також вагітним жінкам.  

Відповідно до статті 5 АКПЛ «Свобода від тортур», хоча й 

зазначається про те, що кожна людина має право на повагу його фізичної, 

духовної та моральної недоторканості, але є пункт в якому вказано про 

покарання злочинця: «покарання не поширюється ні на яких інших осіб, крім 

злочинця» (частина 3 статті 5). При цьому стаття передбачає окремий 

порядок щодо неповнолітніх.  

Права дитини представлені окремою  19 статтею, яка вказує про засоби 

захисту, які необхідні з урахуванням статусу неповнолітнього від сім’ї, 

суспільства, держави. 

Стаття 6 АКПЛ «Свобода від рабства» містить тлумачення щодо 

питання праці, яка не розглядається як «примусова або обов’язкова праця» 

подібно до статті 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод тлумачення 1950 р. [1, 74]. Разом з тим, є особливості, які 

привертають увагу. Так, в статті зазначено, що будь-яка примусова праця не 

має негативно відображатися на гідності людини та виокремлюється поняття 

«інтелектуальні здібності заарештованих»: «примусова праця не повинна 

негативно відображатися на  гідності або інтелектуальних здібностях 

заарештованого». 

АКПЛ містить статтю 18 «Право на ім’я», яка забезпечує кожній 

фізичній особі можливість мати своє ім’я та прізвище своїх батьків або 
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одного з них. В статті зазначено, що закон визначає те, як це право 

забезпечено для кожного, а при необхідності шляхом використання 

присвоєння імен. 

Право на громадянство для кожної людини передбачено за допомогою 

статті 20 АКПЛ: «Кожна людина має право на громадянство. Кожна людини 

має право на громадянство держави, на території якої вона народилася, якщо 

тільки вона не має права на будь-яке інше громадянство. Крім того, в частині 

3 статті 20 АКПЛ вказано: «Ніхто не може бути позбавлений свого 

громадянства або права змінити громадянство». Це підтверджує те, що 

громадянство для людини є важливим і необхідним критерієм для визнання 

приналежності до конкретної держави. 

Свобода пересування і місця проживання передбачено в статті 22 

АКПЛ. Так, у частині 1 статті 22 АКПЛ зазначено: «Кожна людина, законно 

перебуваючи на території держави-учасника, має право на пересування по 

цій території і на місце проживання в ній у відповідності з положеннями 

закону», а частина 2 статті 22 АКПЛ наголошує: «Кожна людина має право 

вільно покидати будь-яку країну, включаючи і свою власну». Разом з тим, 

використання прав про які зазначено у першій і другій частині можуть бути 

обмежені у відповідності до закону, в необхідних в демократичному 

суспільстві масштабах та з метою попередження злочинів або з метою 

захисту державної чи громадської безпеки про що вказано в  третій частині 

статті. Крім того, є застереження в частині 8 статті 22 щодо депортації або 

повернення в країну особи, якщо в цій країні є під загрозою право на життя 

або особисту свободу з причин раси, національності, релігії, соціального 

походження або політичних мотивів. 

Право участі в державному управлінні представлено в наступній 

площині: «Кожен громадянин користується наступними правами і 

можливостями: а) приймати участь у ведені державних справ як 

безпосередньо, так і через вільно обраних представників; б) голосувати та 
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бути обраним на періодичних виборах …; с) допускатися в своїй країні на 

загальних умовах рівності до державної служби» (стаття 23АКПЛ). 

Право на судовий захист відображено в статті 25 АКПЛ. В частині 1 

статті 25 зазначено про те, що кожна людина має право на просте та швидке 

звернення або інше ефективне звернення до компетентного суду для захисту, 

а в другій частині вказано про обов’язки  держави по забезпеченню права на 

правовий захист для особи, яка потребує такого захисту. 

Крім того, в АКПЛ наголошується на зв’язку між правами та 

обов’язками: «1. Кожна особа відповідальна перед своєю сім’єю, 

суспільством та людством. 2. Права кожної особи обмежені правами інших 

осіб, благополуччям усіх та справедливими вимогами загального 

благополуччя в демократичному суспільстві» (стаття 32).  

Додатково, привертає увагу стаття 21 АКПЛ «Право на майно». Так, в  

частині 3  статті 21 зазначається про заборону експлуатації людини людиною 

на підставі закону. Ця норма існує окремо в документі, не дивлячись на те, 

що є 6 стаття «Свобода від рабства». Тож, норма наголошує про 

недопустимість експлуатації людини. Це суттєво вплинуло на формування 

стандартів захисту прав людини в Міжамериканській системі захисту прав 

людини. 

Ще однією особливістю документа є стаття 26 АКПЛ «Прогресивний 

розвиток». В ній наголошується на тому, що держави-учасниці 

зобов’язуються вживати заходів як внутрішньодержавних, так і в порядку 

міжнародної співпраці, зокрема з економічних і технічних питань, в цілях 

поступового забезпечення шляхом законодавства і інших відповідних засобів 

повного здійснення прав, що випливають з економічних, соціальних, 

освітніх, наукових і культурних норм, закріплених в Статуті Організації 

американських держав з поправками до нього, внесеними Протоколом 

Буенос-Айреса 1967 р. 
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Контрольним органом дотримання прав і свобод людини в 

Міжамериканській системі захисту прав людини є Міжамериканська комісія 

з прав людини та Міжамериканський суд з прав людини. Основні функції 

Комісії полягають в забезпечені поваги та захисту прав людини. Для цього, 

Комісія має такі повноваження: розвивати загальні уявлення прав людини у 

народів Америки; надавати рекомендації державам-членам для розвитку прав 

людини в межах внутрішнього права; запитувати у держав-членів 

інформацію про засоби, які використовують держави з метою розвитку прав 

людини; приймати рішення за петиціями та іншими повідомленнями (стаття 

47).  

Відповідно до документа, кожна людини або організація має право 

звернення до Міжамериканської комісії з прав людини у випадку порушення 

її прав, а Міжамериканський суд з прав людини є судовим органом, який має 

компетенцію застосовувати та тлумачити положення Міжамериканської 

конвенції  та відстоювати права людини (стаття 52 Конвенції). 

Слід звернути увагу на те, що деякі з конвенційних положень мають 

свою специфіку і відрізняються від тих, що містяться у Конвенції про захист 

прав людини і основних свобод 1950 р. (стаття 2) [1, 74]. Так, відповідно до 

пункту 1 статті 4 АКПЛ «Право на життя: «Кожна людина має право на 

повагу до її життя. Це право охороняється законом з моменту зачаття. Ніхто 

не може бути довільно позбавлений життя». Тож, документ містить норму, 

яка початком життя людини визнає зачаття. 

Стаття 9 АКПЛ «Свобода від законів ExPostPacto» запроваджує до 

кримінальних злочинів загальний принцип права «закон не має зворотної 

сили». У статті зазначається, що нікого не має бути засуджено за будь-яку 

дію або проступок, які не були кримінальним злочином відповідно до 

застосовного права в момент скоєння злочину. Якщо після скоєння злочину 

законом встановлюється легше покарання, дія цього закону 

розповсюджується на цього злочинця.  
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Крім того, регіональний документ має норму, що гарантує право на 

компенсацію людині, яка була засуджена в результаті судової помилки 

(стаття 10 АКПЛ). 

Стаття 14 АКПЛ «Право на відповідь» передбачає право кожної 

людини, що постраждала в результаті помилкових або образливих заяв або 

ідей, поширених у суспільстві мати відповідь або  мати право на внесення 

виправлень, використовуючи ті ж інформаційні канали на умовах, які 

визначаються законом.  

Слід звернути увагу й на те, що Американська конвенція про права 

людини не передбачає права меншин і права корінних народів, що визнані у 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 р. [1, 95]. 

Співвідношення міжнародних та національних норм в цій галузі 

визначається у статті 2 АКПЛ: «У тих випадках, коли здійснення яких-небудь 

прав або свобод, згаданих у статті 1, ще не забезпечене законодавчими або 

іншими положеннями, держави-учасниці зобов'язуються вживати відповідно 

до своїх конституційних процедур і положень цієї Конвенції таких 

законодавчих або інших заходів, які можуть виявитися необхідними для 

здійснення цих прав і свобод». Тож, можна зробити висновок, що держави-

учасниці використовувати національні норми, як пріоритетні. 

Проаналізувавши Африканську Хартію прав людини і народів 1981 

року і Американську конвенцію про права людини 1969 року слід зазначити, 

що документи містять правові норми про обов’язки людини [1, 4].  

Система захисту прав людини в Південно-Східній Азії перебуває у 

стадії свого зародження. Разом з тим, певного прогресу державам Азії 

вдалося досягти на субрегіональному рівні, що підтверджується кейсом 

АСЕАН [200]. Можна зазначити, що на сьогодні захист прав людини у 

державах Південно-Східного Азійського регіону відбувається відповідно до 

Декларації прав людини від 18 листопада 2012 р. (прийнята Асоціацією 
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держав Південно-Східної Азії) [43]. Текст документа починається зі слів «Всі 

люди народжені вільними і рівними у своїй гідності та правах». У Декларації 

прав людини міститься посилання на загальні зобов’язання держав за 

Загальною декларацією прав людини 1948 року, Статутом ООН, Віденською 

Декларацією, Програмою дій, з інших загальних для всіх держав-членів 

Асоціації універсальних міжнародно-правових актів у галузі прав людини. 

До гарантій Декларації належить право на рівність у гідності та статусі, 

право на визнання правосуб’єктності, право на ефективний правовий захист, 

право на життя, право на особисту свободу і безпеку, право не зазнавати 

катувань або жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність 

поводження або покарання, право голосу, право на працю, право на участь в 

управлінні державою  свого громадянства тощо.  

Крім того, у Декларації прав людини зазначаються права громадян у 

співвідношенні з виконанням ними обов’язків, а також звертається увага на 

регіональну модель захисту прав людини, що відображує особливості всієї 

спільноти держав Південно-Східної Азії. Права і свободи людини подаються 

в розрізі їх розгляду з урахуванням регіонального та національного аспекту.   

Азійська концепція прав людини зацікавлена у встановленні 

колективних прав, які б обмежували індивідуальні права, забезпечували 

державний суверенітет, міцну державну і релігійну владу. 

Підсумовуючи викладене, слід зробити висновок, що регіональні 

міжнародно-правові акти містять правові норми щодо прав і свобод людини в 

залежності від регіональних політик країн, а тому відрізняються від тих, що 

були представлені в універсальних документах.  

Розбіжності щодо сутності універсальних документів з прав людини в 

порівняні з регіональними можна пов’язати з плюралістичним характером 

розвитку світу не дивлячись на те, що Віденська декларація і Програма дій, 

прийняті на Всесвітній конференції з прав людини у 1993 році 

задекларували: «Усі права людини універсальні, неподільні і взаємозалежні. 
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Міжнародне співтовариство повинно ставитися до прав людини глобально, 

на справедливій і рівній основі, з однаковим підходом і увагою» [105, c. 95]. 

 

 

1.3. Регіональний механізм захисту прав людини в арабських 

країнах 

В країнах, що сповідують іслам проблема прав людини не може 

вирішуватись засобами і способами, які використовуються у західній 

традиції права. Це пов’язано з принциповою різницею ісламської та західної 

традицій права, як наслідок різних підходів до права взагалі і до концепції 

прав людини.  

Ісламська концепція прав людини розглядає права та свободи людини 

посилаючись на права ісламської общини. На прикладі цього регіону можна 

виявити спільне і особливе між універсальним та регіональними підходами 

до прав і свобод людини, а також між різними регіональними стандартами. 

Є. Брімс зазначає: « … У всіх арабських країнах іслам визнаний як 

державна релігія зі всіма наслідками, що випливають з цього для вказаної 

проблеми. Проте позиції арабських держав у цій сфері розходяться у двох 

напрямах. Більшість згаданих держав приєдналися до найважливіших 

міжнародних угод з прав людини з певними застереженнями, визначеними 

нормами ісламського шаріату. Ряд найбільш радикальних ісламських держав 

продовжує ігнорувати згадані угоди, заперечуючи при цьому загальний 

універсальний характер прав людини» [237]. 

Ключова роль ісламського правового регулювання надана Загальній 

ісламській декларації прав людини, яка була прийнята на конференції 

присвяченій Магомету в Лондоні (1980 р.) та опублікована в 1981 р. (далі – 

ЗІДПЛ) [62]. У документі прописані основні права людини, які вважаються 

прописаними в ісламі. Таким чином, можна зазначити, що всі мусульманські 
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держави зобов’язані дотримуватися прав і свобод людини в дусі саме 

ісламського порядку. Проаналізуємо документ використовуючи Коран.  

З преамбули документу відчувається релігійний підтекст: «Аллах через 

свої одкровення в Священному Корані і Сунні Його Святого Пророка 

Магомета подарував людству права та мораль, яка дозволяє встановити та 

регулювати необхідні інститути та відносини; Враховуючи, що права 

людини, даровані Богом, мають основну мету гарантувати честь і гідність, а 

також ліквідацію тиску та несправедливості; Враховуючи, що права людини 

в силу їх Божественних джерел і освячення не можуть бути ні обмежені, ні 

скасовані, ні порушені владою, асамблеями чи іншими інститутами, так само 

як неможливо від них відректися чи відмовитися … » [62].  

Про релігійний напрямок прав людини в ЗІДПЛ писав генеральний 

секретар Салем Аззам, що відображено в тексті документу: «Загальна 

ісламська декларація прав людини заснована на Корані і Сунні і розроблена 

видатними ерудитами – мусульманами юристами, а також представниками 

ісламських рухів та течій» [62]. 

 «Ісламську справедливість» мусульмани розуміють, як абсолютну 

рівність усіх правовірних, свобода совісті та взаємна відповідальність 

суспільства і індивіда. Це пов’язано з тим, що всі нормативні приписи 

походять від ідеї обов’язків людини перед Аллахом, а не від ідеї прав і 

свобод людини [7, с. 176-195].  

Заслуговує на увагу думка К. С. Слюсар щодо поняття «правовірна 

людина»: «… «Правовірна» – людина, яка робить вибір на користь ісламу або 

народилася і виховується, як мусульманин, має в будь-якій ісламській 

державі всі громадянські права і виконує обов’язки, встановлені ісламом 

[186, с. 33].   

Закон у розумінні прав і свобод є шаріат, що слідує з пункту 1 (б) 

«Пояснення» в Загальній ісламській декларації прав людини [62]. Шаріат – 

комплекс норм, що містяться в Корані та Сунні, а також інший закон, що 
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слідує з положень обох вище зазначених джерел методами, які дозволені в 

ісламській юриспруденції. Тож, регіональний документ не тільки пов’язує 

права та обов’язки людини з релігійними нормами, але й зазначає про 

«ісламську юриспруденцію», яка тлумачить правові норми. 

Аналіз ЗІДПЛ дозволяє зазначити, що у документі прописані такі права 

та обов’язки людини: право на життя: «Життя людини священне, 

недоторкане та мають використовуватися усі засоби для його захисту» 

(стаття 1 (а)); право на свободу в усіх її формах: «Людина народжується 

вільною. Ніщо не може обмежити її прав на свободу, крім випадків 

передбачених законом» (стаття 2 (а)); право на рівність та заборона усіх форм 

дискримінації: «Всі люди рівні перед законом та мають право на рівні 

можливості захищатися перед законом» (стаття 3 (а)); право на працю: «Усі 

люди повинні отримувати рівну винагороду за рівну працю» (стаття 3 (б)); 

право на правосуддя: «Кожен має право на судовий розгляд у відповідності 

до закону і тільки у відповідності із законом» (стаття 4 (а)); право на 

справедливість: «Кожна людини має не тільки право, але й обов’язок  

протистояти несправедливості» (стаття 4 (б)); право і обов’язок захищати 

права іншого: «Кожна людини має право і обов’язок захищати права іншої 

людини або суспільства в цілому (Хизба)» (стаття 4 (в)); право на 

неупереджений суд: «Ніхто не повинен бути визнаним винним та 

засудженим до покарання, якщо його вина не доведена незалежним та 

неупередженим судом» (стаття 5(а)); право на справедливий судовий процес: 

«Ніхто не повинен бути визнаний винним до справедливого судового 

процесу і якщо не була надана можливість захищатися» (стаття 5(б));  право 

отримати покарання за скоєний злочин пропорційно тяжкості: «Покарання 

має призначатися у відповідності до закону, пропорційно тяжкості 

правопорушення з урахуванням обставин, при яких воно було вчинено» 

(стаття 5(в)); визначення злочину лише до закону: «Жодний вчинок не 

повинен розглядатися як злочин, якщо це чітко не визначено в тексті закону» 
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(стаття 5(г)); відповідальність лише за свій вчинок: «Кожен індивід 

відповідає за свої вчинки. Відповідальність за злочин не може поширюватись 

на інших членів сім’ї або групи, які не пов’язані прямо чи опосередковано по 

відношенню до даного злочину» (стаття 5(д)).  

Право на захист від зловживання владою представлено у статті 6 

ЗІДПЛ: «Кожен має право на захист від тиску державних інститутів. Ніхто не 

повинен доводити свою невинуватість …». 

Крім того, ЗІДПЛ містить статтю 7, яка вказує про захист від тортур: 

«Ніхто не повинен піддаватися моральним чи фізичним стражданням, 

приниженням, погрозам, упередженого ставлення до нього чи до його рідних 

та близьких …». 

Право на захист честі та гідності передбачено в статті 8 ЗІДПЛ: «Кожен 

має право на захист честі і репутації від наклепу, необґрунтованих 

звинувачень …». 

 Право людини щодо участі у державних справах передбачено в статті 

11 ЗІДПЛ: «Як передбачає закон, кожен член суспільства (Умма) має право 

займати державну посаду. Процес вільної консультації є основа 

адміністративних відносин уряду з народом. У відповідності з цим 

принципом народ також має право обирати та звільняти своїх керівників. 

здійснення суспільних функцій». 

Про захист права власності у ЗІДПЛ вказано так: «Ніяка власність не 

може бути вилучена …» (стаття 16 ЗІДПЛ). 

Право на соціальний захист представлено в статті 18 (а) ЗІДПЛ: 

«Кожен має право на їжу, житло, одяг, навчання, медичне обслуговування в 

залежності від ресурсів общини. Цей обов’язок общини стосується й щодо 

тих, хто не може забезпечити себе сам в силу тимчасової або постійної 

недієздатності». Права пов’язані із сім’єю передбачають право кожної 

людини на шлюб, сім’ю та виховання дітей у відповідності зі своєю релігією, 

своїми традиціями і культурою. Кожен в сім’ї має ці права та привілеї і 
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підкоряється  обов’язкам, встановленим законом. Кожен має право на повагу 

з боку іншого в парі. Кожен чоловік має утримувати свою жінку і дітей у 

відповідності зі своїми статками. Кожна дитина має право виховатись у сім’ї 

(стаття 19).  

Крім того, ЗІДПЛ передбачає право на освіту в залежності від 

природних здібностей: «Кожен має право на освіту в залежності від своїх 

природних здібностей. Кожна людина має право свободи вибору професії та 

кар’єри, отримання можливостей для повного розвитку своїх природних 

здібностей» (стаття 21).  

У статті 22 ЗІДПЛ прописано право кожної людини, як члена 

суспільства, на соціальне забезпечення, яке утверджується в Загальній 

декларації прав людини 1948 р. та про що більш ретельно зазначено в 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 р.  

Не зважаючи на те, що проголошені в документі основні права та 

свободи людини за своїм змістом пов’язані з шаріатом, але можна прийти до 

висновку, що шаріат не спрямований на надмірне обтяження людини в 

щоденному житті. Підтвердження цієї ідеї можна знайти в Корані: «Аллах 

бажає для вас полегшення і не бажає труднощів для Вас» (2:181-185) [84].  

Слід зазначити, що в цьому ж напрямку працює і правова система. При 

колізії двох норм перевага надається тій нормі, застосування якої пов’язане з 

меншими зусиллями для особи. 

Принципи комерційної діяльності в Корані засновані на свободі 

комерційної діяльності: «… торгівлю Аллах дозволив, а лихву заборонив» 

(Сура «Аль-Бакара», 275) [84]. Передбачене у Сунні право вносити у договір 

будь-які умови, свідчать про поступки в законі.  

ЗІДПЛ містить правові норми щодо недопущення дискримінації, але 

становище жінки в ісламській в сім’ї є нерівним з чоловіком.  
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Підтвердження такого порядку в сім’ї підтверджує Коран: «А тих 

жінок, у вірності, яких ви не впевнені, умовляйте (спочатку), потім уникайте 

їх на ложі подружньому і (нарешті) побивайте їх» (4:34) [84].  

Нерівність між чоловіком та жінкою можна продемонструвати і у 

межах отримання спадкового майна: «синові належить частка, що дорівнює 

частці двох дочок» (Сура, «Ан-Нісса» (Жінки) К, аят 11) [84].  

Разом з тим, ЗІДПЛ передбачає права заміжньої жінки (стаття 20): 

жити в будинку, де проживає її чоловік, отримувати відповідне забезпечення 

для підтримання рівня життя, який не повинен бути нижчим, чим рівень її 

чоловіка, а у випадку розлучення отримувати в період офіційного очікування 

(Ідда) забезпечення засобів для існування, адекватні фінансовим 

можливостям чоловіка, як для себе, так і для дітей, яких вона годує та 

виходжує; отримувати такі засоби незалежно від її фінансового стану, 

особистих доходів та майна, яким вона персонально володіє.  

Слід звернути увагу на те, що іслам не дозволяє одностатеві шлюби. 

Так, Коран наголошує: «Невже ви приходите до чоловіків ваших із всіх 

світів і залишаєте те, що створив вам ваш Господь в жінках ваших?» (Сура 

«Аш-шура», 165-166) [84].  

Якщо більш детально звернути увагу на норму, то привертає увагу 

слово «жінок» та відсутність правової норми, яка зазначає про шлюб тільки з 

однією жінкою. Тож, це можна тлумачити, як дозвіл чоловіку укладати шлюб 

із декількома жінками. В даному аспекті простежується дискримінаційний 

підтекст щодо кількості партнерів у шлюбі.  

Враховуючи суворі вимогами до релігійних обов’язків, слід звернути 

увагу й на те, що існує заборона зміни віри та релігії.  

Заборона змінити віру чи релігію не узгоджується зі статтею 18 

Загальної декларації прав людини 1948 р. та статтею 9 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р., в яких зазначається, що 

кожен може змінювати свою релігію [61, 74]. 
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У ЗІДПЛ є правова норма, яка гарантує «право на притулок» для 

мусульман (стаття 9 (б)). Крім того, визначене місце притулку – Священна 

мечеть в Мецці «Аль Масджид Аль Харам».  

Слід звернути увагу й на те, що в ісламських країнах існує цензура.  

З цього питання заслуговує на увагу думка Ібрагіма Ахмед Хаджи 

Абдалла: «Дослідження проблем захисту прав людини в арабському світі не 

знайшли широкого висвітлення. Така ситуація сталася через те, що взагалі в 

міжнародно-правовій літературі це пояснюється відсутністю необхідних 

матеріалів і документів, а в арабських країнах вона є неминучим результатом 

введеної в цих країнах цензури щодо цих питань» [67]. 

Про цензуру писала при вивчені Конституції Пакистану К. С. Слюсар: 

« … у ст. 19 Конституції Пакистану записано, що свобода слова і друку може 

бути розумно обмежена законом на «користь слави ісламу»» [186, с. 34].  

В Загальній ісламській декларації прав людини прописані права і 

свободи, які хоча і мають свій зв’язок із Загальною декларацією прав людини 

1948 року, але стосуються вони скоріш ісламського порядку, ніж зорієнтовані 

на універсальний контекст щодо їх захисту від порушень як з боку держав чи 

інших осіб.  

Крім того, ісламська система щодо поведінки в суспільному житті 

передбачає «розумний підхід» в питаннях, щодо щоденного життям людини. 

Разом з тим, вимогами до релігійних обов’язків і культових заборон є 

суворими. 

Загальна ісламська декларація з прав людини є не єдиний регіональним 

документ у галузі прав людини. 5 серпня 1990 року була прийнята Каїрська 

декларація прав людини в ісламі з метою уніфікації позицій ісламських 

держав у галузі прав людини, яка носить вузько релігійний характер і 

відображає позицію найбільш радикальних ісламських держав [68].  
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Також, є Даккська декларація з прав людини 1983 року, яка наголошує 

на тому, що права і свободи людини регулюються за ісламським шаріатом, 

який одночасно є єдиним джерелом для її тлумачення [93]. 

Каїрська декларація прав людини в ісламі містить преамбулу і 25 

статей, не містить посилання на обов’язкову силу для держав-членів, хоча й 

виходить з принципу добросовісного виконання [68]. Ряд основних прав і 

свобод в ній не визначено. Відсутня заборона на дискримінацію за ознаками 

статті. Відповідно до статті 6 Каїрської декларації прав людини в ісламі 

рівність чоловіка та жінки розглядається лише щодо гідності, самостійного 

цивільного статусу, фінансової незалежності, права зберігати своє ім’я та рід. 

Стаття 22 Каїрської декларації прав людини в ісламі містить норму щодо 

права на вільне вираження своєї думки, але одночасно й обмеження за 

шаріатом (кожен має право на вільне вираження своєї думки таким чином, 

щоб це не суперечило принципам шаріату). У статті 25 Каїрської декларації 

прав людини в ісламі додатково наголошується про ісламський шаріат, який 

є єдиним джерелом для тлумачення чи пояснення будь-яких статей даного 

документу. Слід звернути увагу й на те, що у Каїрській декларації прав 

людини в ісламі відсутній ряд загальновизнаних основних прав і свобод 

людини, зокрема, політичних, соціальних та економічних.  

Про роль цього регіонального документу заслуговує на увагу думка 

професора В. В. Мицика: «… ця Декларація теж не була визнана як правова 

основа для захисту прав і свобод людини в ісламському суспільстві» [94, c. 

367]. 

Арабська хартія прав людини 1994 р., яка була прийнята на сесії Ліги 

арабських країн 15 вересня 1994 р. вважається більш сучасним регіональним 

документом у галузі захисту прав людини [201]. У 2004 році відбулося 

оновлення документу (набуття чинності 18 травня 2008 р.). Її ратифікували: 

Йорданія, Бахрейн, Алжир, Сирія, Лівія, Палестинська автономія, Об’єднані 

Арабські Емірати. 
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Так, Арабська хартія прав людини 2004 року (далі – АХПЛ) зробила 

значний крок вперед щодо прав людини у регіоні Близького Сходу. Після 

набуття чинності для держав-учасниць з’явилися зобов’язання відстоювати 

права і свободи людини в такому напрямку: право всіх осіб, що перебувають 

під їхньою юрисдикцією володіти правами і свободами, які визначені в 

АХПЛ, без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

думки, совісті, національного або соціального походження, добробуту, 

народження або фізичної чи розумової нездатності (право на 

недискримінацію) (стаття 3); право на життя (стаття 5), свобода від катувань 

(стаття 8); право на рівність перед законом і рівний захист закону (стаття 11); 

право на приватне життя  (стаття 21); право на визнання правосуб’єктності 

особи (стаття 22); право на участь у політичному житті (стаття 24); права 

осіб, які належать до меншин (стаття 25); свобода пересування і місця 

проживання (пункт 1 стаття 26); заборона колективних вигнань іноземців 

(пункт 2 стаття 26); право шукати політичний притулок (стаття 28); право на 

національність (стаття 29); свобода думки, совісті і релігії (стаття 30); право 

мати власність (стаття 31); право на інформацію, свободу думки і 

висловлювання (ствття 32); право шукати, отримувати і передавати 

інформацію та ідеї (стаття 32); право на одруження і право заснувати сім’ю 

(пункт 1 стаття 33); захист, виживання, розвиток і добробут дитини (пункт 3 

стаття 33); право працівників на сприятливі умови праці (стаття 34); право 

створювати профспілки або приєднуватися до  них (стаття 35); право на 

адекватний рівень життя, який включає доступ до їжі, одягу, житла, послуг і 

права на здорове навколишнє середовище (стаття 38); право на здоров’я 

(стаття 39); право на освіту (стаття 41); право на участь в культурному житті 

(стаття 42) [201].  

Ряд статей регіонального документа захищає статус арабського 

громадянина, який не є рівним із неарабським громадянином. Це стосується 

наступних прав: право на свободу створювати і приєднуватися до асоціацій з 
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іншими (пункт 5 стаття 24), право на свободу об’єднань та мирних зборів 

(пункт 6 стаття 24), право на соціальне забезпечення (стаття 36), право на 

розвиток (стаття 37), а також право мати доступ до медичного 

обслуговування без будь-якої дискримінації (пункт 1 стаття 39), право на 

безплатну освіту (пункт 2 стаття 41), право працювати (пункт 1 стаття 34). 

Крім того, у АХПЛ зовсім не згадується про свободу вибору віри та 

заборону полігамії, що є знову підтверджує наявність форм дискримінації.  

Разом з тим, АХПЛ наголошує на забороні фізичних і психічних 

тортур, а також забороняє жорстоке та нелюдське поводження.  

Слід звернути увагу на те, що заборони щодо жорстокого покарання в 

документі не має, а також відсутня заборона смертних вироків відносно 

неповнолітніх і жінок.  

В АХПЛ не прописано право на участь в управлінні 

загальнодержавними справами та право на утворення політичних партій і 

організацій.  

Варто звернути увагу й на те, що питання ефективності механізму і 

процедур, які мають забезпечити дотримання державами-учасницями 

міжнародних зобов’язань за АХПЛ передбачає створення Арабського 

комітету з прав людини (стаття 45). Арабська хартія прав людини не 

встановлює жодних зобов’язань країн-учасниць з прийняття відповідних 

законодавчих ініціатив, які є необхідними для втілення в життя визначених у 

документі прав і свобод. Це є суттєвим недоліком.  

Таким чином, можна зробити висновок, що відсутній належний 

механізм захисту прав людини в Арабській системі захисту прав людини і це 

підтверджено тим, що розглядаються лише державні доповіді щодо питань 

захисту прав людини у регіоні.  

Разом з тим,  є  і прогресивні зрушення. В Арабській хартії прав 

людини, як і в Африканській хартії прав людини і народів проголошено, що 

людська гідність є найвища моральна цінність: «...ґрунтуючись на вірі 
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арабської нації в гідність людини, яку Бог звеличив з початку створення, і на 

факті, що батьківщина арабів є колискою релігій і цивілізацій, високі людські 

цінності яких підтверджують право людини на гідне життя, засноване на 

свободі, правосудді і рівності» [4, 201]. 

Заслуговує на увагу думка професора В.В. Мицика з цього питання: 

«майже загальновизнаним, універсальним є спільне для цих актів положення 

про те, що «визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, та 

рівних і невід’ємних прав є основою свободи, справедливості та загального 

миру … ці права випливають з властивої людській особі гідності» [94, с. 44]. 

Відсутність важливих для захисту прав людини інститутів: інститут 

парламентаризму, інститут уповноваженого з прав людини, інститут 

конституційного контролю вказує на те, що внутрішньодержавні механізми 

захисту прав людини на Близькому Сході не досконалі [67, с. 6]. 

Бутрос Б. Галі писав: «проблема демократії і захисту прав людини в 

арабських державах не є настільки важливою по відношенню з проблемами 

розвитку, оновлення та укріплення суверенітету та безпеки» [203].  

Думка Б. Галі  є слушною, адже проблеми суверенітету та безпеки для 

арабських країн тривалий час були нагальнішими ніж право на свободу 

думки чи право на мирні зібрання.  

Підсумовуючи викладене слід зазначити про таке. Пройшов значний 

час з моменту проголошення Загальної декларації прав людини 1948 р. 

універсальним документом, в якому наголошувалося, що усі люди 

народжуються вільними, кожна людина має право на життя, свободу і 

особисту недоторканість, всі рівні перед законом, забороняється катування, 

рабство, кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії, але 

залишилися різні погляди щодо питань дотримання прав і свобод людини. 

Це пояснюється тим, що в державах різне економічне зростання, права 

і свободи людини залежать від регіональних, релігійних, культурних та 

політичних особливостей суспільств.  
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Крім того, дослідження регіональних документів ісламських держав 

надає можливості зробити висновок, що віруючі мусульмани не здатні 

прийняти систему, яка б виключала релігію, адже правила поведінки в 

суспільстві, обмеження людської свободи та справедливість рішень органів 

влади пояснюється волею Аллаха, обґрунтовується традиціями, звичаями та 

релігійними нормами. Кожен мусульманин знає, що частиною ісламу є 

шаріат, який становить сукупність норм мусульманського права, релігійних 

та обрядових настанов і правил. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

На підставі викладеного можемо сформулювати такі висновки: 

1. Загальна декларація прав людини 1948 р. є міжнародним 

документом, який після Другої світової війни відобразив загальний вектор на 

універсальні мінімальні стандарти прав людини, які мали діяти для 

забезпечення необхідних і достатніх умов життя та розвитку людини. 

Універсальна нормативна система захисту прав людини, що складається 

передусім з Загальної декларації прав людини 1948 р., Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права 1966 р. та Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 р. містить мінімальні (загальні) 

стандарти прав людини, які застосовані до різних за своєю правовою 

культурою, релігією, історико-політичними факторами народів і регіонів, та 

націлює такі регіони на забезпечення, розвиток і формування прав людини. 

Після масових і грубих порушень прав людини в ході Другої світової 

війни стало очевидним, що  їх захист ефективно можливий лише за участі 

всієї міжнародної спільноти, тобто на універсальному рівні. Втім, 

враховуючи різницю у сприйнятті делікатних гуманітарних питань народами 

й країнами різних правових культур на рівні ООН можливо було вибудувати 
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тільки загальні, прийнятні для всіх стандарти. Вони, у свою чергу, стали 

базовими, такими, від яких неможливо відступати на регіональному рівні.    

Про важкість дійти згоди по основним правам людини між різними 

народами свідчить і те, що спочатку Загальна декларація прав людини 1948 р. 

мала бути, як Конвенція в рамках ООН, втім форма документу «твердого 

права» не знайшли підтримки держав. 

 2. Регіональні системи захисту прав людини в Америці, Європі, 

Африці, на Близькому Сході, Південно-Східної Азії конкретизують і 

поглиблюють універсальні стандарти прав людини, адаптуючи їх до 

специфіки свого регіону. 

Неоднаковий розвиток прав людини в регіонах пов’язаний з тим, що 

світове товариство по різному сприймає суть прав і свобод людини, а 

гарантія захисту деяких з них іноді йде в розріз із звичаями, правилами 

поведінки, релігією країн, історичними і політичними особливостями 

регіонів, що мають пріоритетне значення для людей. Ці фактори інколи 

можуть призводити до порушень прав і свобод людини. Неоднаковий досвід 

країн щодо встановлення стандартів прав і свобод людини підтверджується 

відсутністю єдиної думки щодо їх суті, але разом з тим свідчить про 

плюралістичну картину розвитку світу.   

3. Розуміючи суть таких фундаментальних прав, як право на життя, 

заборона катування, заборона рабства, право на свободу та особисту 

недоторканість, заборона дискримінації, право на мирні зібрання, свобода 

слова, право на освіту, право на судовий захист, право на сім’ю, право на 

шлюб з урахуванням своїх регіональних особливостей, кожен з регіонів 

представив документи щодо стандартів прав і свобод людини через призму 

індивідуальних і колективних відмінностей, іноді навіть з обмеженнями. 

Громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні  права 

представлені в усіх в регіональних документах не дивлячись на їх неоднакове 

розуміння та дотримання в правовому полі.  
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4. Історичні, політичні, культурні, правові та інші особливості різних 

регіонів світу вплинули й на специфіку їхніх правових систем. 

Міжамериканська система захисту прав людини (нормативною базою якої є 

Статут Організації Американських Держав, Американська декларації прав і 

обов’язків людини 1948 р., Американська конвенція про права людини 1969 

р.) демонструє тісний зв’язок прав з обов’язками людини, який розглядається 

в контексті щонайменше за сімома напрямками: обов’язок до суспільства, 

обов’язок до дітей та батьків; обов’язок отримувати освіту;  обов’язок 

дотримуватись законів;  обов’язок слугувати суспільству і нації;  обов’язок 

сплачувати податки; обов’язок працювати. 

5. Африканська система захисту прав людини (Африканська хартія 

прав людини і народів 1981 р.) охоплює не тільки права людини, але й права 

народів («третє покоління» прав людини), а також забезпечує право людини 

на розвиток, що пояснюється особливостями економічного та соціально-

політичного становища більшості країн Африки. Саме такі особливості 

продиктовані боротьбою проти колоніалізму та економічними проблемами 

постколоніальних держав регіону. Регіональний документ наголошує, що 

боротьба за ліквідацію колоніалізму досі триває. Такий напрямок документу 

надає підстави для висновку, що відбулося об’єднання держав Африки з 

основною метою – дотримання спільних колективних прав народів Африки. 

У цьому регіоні увага системи захисту прав людини зосереджується на 

захисті колективних прав, а також соціально-економічних прав, що 

пояснюється впливом колоніального минулого. 

6. Для країн, що сповідують мусульманські традиції (нормативна 

основа захисту прав людини - Загальна ісламська декларація прав людини 

1980 р., Даккська декларація прав людини 1983 р., Каїрська декларація прав 

людини в ісламі 1990 р., Арабська хартія прав людини 1994 р.) відмінності 

пов’язані із тлумачення прав людини за релігійними документами – Коран і 

Сунна. Загальна ісламська декларація прав людини за своїм змістом та 
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можливостями тлумачення прав і свобод людини з шаріатом, наголошує, що 

за напрямком розвитку права і свободи людини є похідні від волі Аллаха, 

адже саме задум Аллаха є ключовий момент в системі права, а не воля 

людини, доктрин чи практик в різних країнах на підставі своїх порядків 

(законів). Акцент у правовій підсистемі зроблено на релігійні права людини. 

7. Захист прав людини на рівні держав Південно-Східної Азії 

відбувається за Декларацію прав людини від 18 листопада 2012 р. в якій 

звертається увага на модель захисту прав людини, що відображає 

особливості всієї спільноти держав регіону та зазначається, що права людини 

мають розглядатися з урахуванням регіонального та національного аспекту. 

Людина розглядається скоріше бенефіціарієм прав, захист яких є обов’язком 

держави. Індивід передусім розглядається як член соціуму, суспільства, та 

акцентується на обов’язках індивіда перед суспільством. 

8. Механізм юридичного захисту прав людини в межах Африканської 

та ісламської систем захисту прав людини не є таким ефективним як в 

Міжамериканській системі захисту прав людини. 

9. В регіонах сформувалися стандарти прав і свобод людини при різних 

системах їх захисту, які намагаються дотримуватися мети – удосконалення, 

адаптація до регіональної специфіки загальновизнаних прав і свобод людини 

проголошених ООН. Міжнародно-правові акти утворили підґрунтя для 

формування стандартів прав і свобод людини та представлені двома групами 

документів – універсальні та регіональні. 

10. Основні ідеї розділу висвітлені у наукових працях автора [9, 13]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

2.1. Регіональні правові стандарти прав людини в Європі 

2.1.1. Захист прав людини під егідою Ради Європи 

Рада Європи (далі – РЄ), як інституція була створена для захисту прав 

людини, плюралістичної демократії, сприянню усвідомлення існування 

європейської самобутності, яка об’єднала  різні системи суспільних 

цінностей і охопила культури: «а) Метою Ради Європи є досягнення 

більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і 

принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому 

економічному та соціальному прогресу. b) Ця мета досягається за допомогою 

… шляхом укладання угод та здійснення спільних заходів в економічній, 

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

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

основоположних свобод …» (Статут РЄ підписаний 5 травня 1949 р.) [188]. 

Таким чином, можна вважати, що об’єднання європейського регіону 

відбувалося з урахуванням національної, культурної, лінгвістичної та 

конфесійної ідентичності.  

Г. Еро, який уявляє єдину Європу як об’єднання регіонів-історично 

первинних компонентів континенту, носіїв справжньої європейської 

ідентичності [241].  

А. Паасі розглядає регіон, як концентрацію комплексної історії 

економічних, політичних і соціальних процесів у певному культурному 

середовищі [253]. Він стверджував, що регіони формуються під впливом 

соціально-просторових процесів, коли територіальні одиниці 

виокремлюються як частини просторової структури суспільства, починають 

утверджуватися та помітно вирізнятися з-поміж різних сфер суспільної 

діяльності та свідомості.  
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У Спільній Хартії щодо регіоналізації від 18 листопада 1988 р. регіон 

трактується як територія, що географічно є чітко визначеною величиною або 

сукупністю однорідних територій. Ті, зі свого боку, становлять компактні 

структури, населення яких вирізняється певними спільними рисами, воно 

прагне зберігати та розвивати ці особливості, які забезпечують культурний, 

соціальний і науковий прогрес [245]. 

РЄ у 2002 р. запровадила класифікацію регіонів-членів і відповідно до 

її положень, регіон – це оптимальний інституційний вимір для само 

ототожнення та реалізації сучасної людини, свідчення гуманізації простору, 

що орієнтується передусім на людину [69, с.22].  

Діяльність РЄ зосереджена в наступних напрямках: захист демократії 

та верховенство закону; захист прав людини; поширення ідей європейської 

культурної ідентичності та різноманітності; розв’язання проблем 

дискримінації; заохочення запровадження демократії шляхом проведення 

реформ тощо.  

Працюючи над виробленням власних напрямків щодо стандартів прав і 

свобод людини РЄ прийняла такі документи, зокрема, Конвенцію про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р., Європейську рамкову 

конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними 

общинами або властями 1980 р., Європейську хартію місцевого 

самоврядування 1985 р., Конвенцію про участь іноземців у суспільному 

житті на місцевому рівні 1992 р., Європейську хартію регіональних мов або 

мов меншин 1992 р., Рамкову конвенцію про захист національних меншин 

1995 р., Європейську соціальну хартію (переглянута) 1996 р. [53, 54, 55, 57, 

74, 79, 141]. 

Особливе місце, серед регіональних документів Ради Європи в 

питаннях стандартів прав людини було надано Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – ЄКПЛ ) [74]. Унікальність 
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документу в тому, що він представлений механізмом для забезпечення 

дотримання прав людини за допомогою Європейського суду з прав людини.  

ЄКПЛ складається з трьох основних розділів: І «Права і свободи», ІІ 

«Європейський суд з прав людини», ІІІ «Інші положення».  

В першому розділі ЄКПЛ правові норми, які мають забезпечувати 

права і свободи людини: право на життя (стаття 2), заборона катування 

(стаття 3), заборона рабства і примусової праці (стаття 4), право на свободу 

та особисту недоторканість (стаття 5), право на справедливий суд (стаття 6), 

ніякого покарання без закону (стаття 7), право на повагу до приватного і 

сімейного життя (стаття 8), свобода думки, совісті, релігії (стаття 9), свобода 

вираження поглядів (стаття 10), свобода зібрань та об’єднання (стаття 11), 

право на шлюб (стаття 12), право на ефективний засіб юридичного захисту 

(стаття 13), заборона дискримінації (стаття 14), відступ від зобов’язань під 

час надзвичайної ситуації (стаття 15), обмеження політичної діяльності 

іноземців (стаття 16), заборона зловживання правами (стаття 17).  

Право кожного на життя охороняється законом і є першим 

конвенційним правом, з нього розпочинається перелік прав і свобод людини 

(стаття 2 ЄКПЛ). Ця норма в є першою не випадково. Право на життя є 

привілейованим право, яке не може бути порушено і це забезпечується 

завдяки статті 15 ЄКПЛ: «1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, 

що загрожує життю нації, будь-яка Висока договірна Сторона може вживати 

заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в 

тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не 

суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом. 2. Наведене 

вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2, крім 

випадків смерті внаслідок правомірних дій, і від статей 3, 4 (пункт 1) і 7».  

Слід звернути увагу, що ЄКПЛ пов’язує чотири статті – 2, 3, 4, 7, які 

відобразили ключову роль документа: захист життя кожного, заборона 
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катування та рабства, покарання лише на підставі закону та 

продемонструвала вектор на дотримання прав і свобод людини в регіоні.  

Скасування смертної кари за будь-яких обставин відбулося після 

набуття чинності Протоколу № 13 до ЄКПЛ [125].  

Протокол № 6 до ЄКПЛ від 28 квітня 1983 року не забороняв смертну 

кару стосовно учасників дій, скоєних під час війни або за умов неминучої 

загрози війни та за умови існування статті 1 «Відміна смертної кари» [122]. 

За статтею 2 ЄКПЛ «1. Право на життя охороняється законом …», а 

тому саме держави-члени мають забезпечувати життя людини. З цього слідує 

обов’язок держав. Право на життя та обов’язок його захищати проголошено у 

конституціях майже всіх держав-членів. У зв’язку з тим, що держави-члени 

пов’язані процесуальним обов’язком, то у випадку встановлення факту 

посягання на життя людини, вони мають розслідувати кожен випадок такого 

посягання, а також втрату життя. Так, правова система кожної з держав-

членів має забезпечити ефективне розслідування, яке дозволить правильно 

встановити факти, що можуть слугувати підставою для залучення до 

відповідальності, як представників таких держав, так і тих, хто буде визнаний 

винним в порушенні права на життя.   

У статті 3 ЄКПЛ зазначається: «нікого не може бути піддано 

катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню 

або покаранню». Тож, держави-члени узяли на себе зобов’язання відповідати 

за дії органів влади. З огляду на це, державні органи не можуть зазначати про 

свою некомпетентність чи безсилля в питанні дотримання прав людини за 

цією нормою. Абсолютний характер гарантій підкріплюється також і тим, що 

будь-які дії жертви, якими б вони не були, не можуть виправдати порушення 

по статті 3.  

Разом з тим, для того, щоб погане поводження стало порушенням 

статті 3, таке поводження чи покарання має досягти мінімальний рівень 

жорстокості. Таким чином, дана норма охоплює три поняття: 1) «нелюдське, 



 

 

 

 

81 

принижуюче гідність поводження», 2) «нелюдське, принижуюче гідність 

покарання», 3) катування. Катування є найтяжча форма нелюдського 

поводження. Слід зазначити, що 3 стаття не зазначає про те, що нелюдське, 

принижуюче гідність поводження або нелюдське, принижуюче гідність 

покарання буде мати порушення лише з боку держав-членів. Таке порушення 

можливе й у випадку передачі третій стороні особи, яку може очікувати 

нелюдське, принижуюче гідність поводження або нелюдське, принижуюче 

гідність покарання. Можна зробити висновок, що цією нормою 

забезпечується гарантія фізичної недоторканості людині та її гідність, адже 

нелюдське поводження чи покарання порушує принципи гідного ставлення 

до особи. 

Стаття 4 ЄКПЛ наголошує на тому, що рабство або підневільний стан 

заборонені. Винятки з цього правила тоді, коли примусова чи обов’язкова 

праця базується на ідеї загального інтересу: надзвичайний стан, стихійне 

лихо, яке загрожує життю чи благополуччю суспільства, в межах соціальної 

солідарності. Разом з тим, під час війни або суспільної небезпеки, яка 

загрожує життю нації не може бути відступу від норми, що слідує зі статті 15 

ЄКПЛ. 

Право на свободу і особисту недоторканість передбачено в статті 5 

ЄКПЛ. Право на свободу передбачає фізичну свободу людини. Її мета 

полягає в забезпеченні того, щоб людину не можна було свавільно позбавити 

волі. Слід звернути увагу, що різниця між обмеженням свободи пересування, 

котре є достатньо серйозним для того, щоб була встановлена кваліфікація 

«позбавлення волі» згідно з пунктом 1 статті 5 ЄКПЛ та звичайними 

обмеженнями свободи пересування, які регламентовані статтею 2 Протоколу 

№ 4 полягає у ступені (інтенсивності) прояву, а не в характері або сутності 

[121]. При розгляді питання про позбавлення волі, важливим є дотримання 

загального принципу правової визначеності. Умови позбавлення волі мають 

бути чітко визначені у національному законодавстві держав-членів; закон має 
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бути передбачуваним у своєму застосуванні для того, щоб був дотриманий 

стандарт «законність» про який вказує ЄКПЛ. 

Право на справедливий суд передбачено у статті 6 ЄКПЛ. З цього 

слідує, що у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, 

які розглядає суд кожен має право на справедливий і відкритий розгляд його 

справи. Крім того, такий розгляд може відбуватися лише продовж розумного 

строку. При цьому, суд має бути незалежним і безстороннім, а також 

встановлений законом. 

Право на доступ до правосуддя становить самостійну гарантію. 

Принцип верховенства права та відправлення правосуддя належним чином є 

ті принципи, які мають направляти суд під час розгляду справи.  

Право на суд не є абсолютним, що слідує із самої норми, адже кожен, 

хто має право на звернення до суду одночасно має процесуальні права та 

обов’язки. Що стосується поняття «суд», який відповідно до норми має 

повноваження розглянути справу, то стаття 6 не передбачає, щоб цей орган 

мав класичну структуру (поділ судової влади на суд першої інстанції, 

апеляційна інстанція, касаційна інстанція), але такий орган має бути 

незалежним і безстороннім, встановленим законом [44, c. 441]. 

Відповідно до частини 1 статті 7 ЄКПЛ, нікого не може бути визнано 

винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі 

будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила 

кримінального правопорушення згідно з національним законом або 

міжнародним правом. Також, не може бути призначене суворіше покарання 

ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального 

правопорушення. По відношенню до цією норми немає виключень, що 

підкреслює її фундаментальний характер. Слід звернути увагу на те, що 

стаття 7 включає в себе принцип законності, відповідно до якого, до особи 

може бути застосовано покарання тільки у відповідності до закону. Принцип 

законності відображений в законодавствах усіх демократичних країн.  
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Крім того, з тексту частини 1 статті 7 ЄКПЛ вбачається, що правова 

норма стосується реального засудження особи. Тож, не можна вказувати про 

порушення за нормою, якщо обвинувачення не закінчилось засудженням 

особи. Стаття 7 стосується саме правозастосування кримінального закону. 

Стаття 8 ЄКПЛ гарантує право на повагу до приватного і сімейного 

життя. Права в цій нормі охоплюють особисте життя людини. З тексту статті 

слідує, що держави-члени взяли на себе зобов’язання та мають забезпечити 

повагу до приватного і сімейного життя та не втручаються у справи сім’ї. 

Втручання у справи сім’ї може бути розцінено, як зневага до прав людини та 

протидія вільному розвитку людини. Право на повагу до сім’ї передбачає і 

належність до сім’ї. Разом з тим, стаття не містить чіткого визначення щодо 

сім’ї в розумінні шлюбу між чоловіком і жінкою. Правове регулюванню 

шлюбу міститься в статті 12 ЄКПЛ. Тому, можна говорити, що стаття 8 

ЄКПЛ охоплює взаємовідносини між батьками та дітьми, які народжені в 

шлюбі так і поза шлюбом, відносини між братами та сестрами, відносини між 

особами, які спільно проживають незалежно від статті, відносини між 

іншими родичами.  

Крім того, стаття 8 гарантує право на недоторканість житла, право на 

недоторканість спілкування, право на недоторканість кореспонденції та 

право на недоторканості інформації щодо членів сім’ї. При цьому, в самій 

правовій нормі зазначаються винятки, коли визнається правомірним 

втручання держав-членів у приватне чи сімейне життя. Це стосується 

інтересів національної, громадської безпеки, добробуту країни для 

запобігання заворушень чи злочинів, для захисту здоров’я чи моралі або для 

захисту прав і свобод інших людей (частина 2 статті 8 ЄКПЛ).  

Стаття 9 ЄКПЛ зазначає про право на свободу думки, совісті та релігії, 

а також пов’язана із 8 статтею «Право на повагу до приватного і сімейного 

життя», 10 статтею «Свобода вираження поглядів» та 11 статтею «Свобода 

зібрань та об’єднань», адже стосується внутрішніх переконань особи, її 
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поглядів та бажання людини бути частиною певної групи (релігійної, 

професійної, культурної).  

Висвітлення ідей і інформації в засобах масової інформації знаходиться 

під захистом статті 10 ЄКПЛ. Засоби масової інформації відіграють важливу 

роль у демократичному суспільстві, але вони не можуть порушувати межу, 

зокрема, щодо репутації, прав інших осіб і необхідності розголошення 

конференційної інформації. Обов’язком засобів масової інформації є 

передання інформації з усіх питань, що становлять суспільний інтерес. Тож, 

можна говорити, що стаття 10 захищає і право журналістів розголошувати 

інформацію, яка становить суспільний інтерес, за умови, що вони діють 

сумлінно та використовують перевірену інформацію. 

Слід звернути увагу на те, що на території Європи, яка охоплена дією 

ЄКПЛ проживають представники різних конфесій, а тому окрема правова 

норма щодо свободи релігій демонструє цінність поглядів кожної людини та 

повагу до людей з різними поглядами. 

Таким чином, наявність таких свобод, як свобода думки, совісті і релігії  

(стаття 9 ЄКПЛ), свобода  вираження поглядів (стаття 10 ЄКПЛ), свобода 

мирних зібрань та об’єднання можна тлумачити як гарантію свободи 

комунікації між людьми, що є базовою для демократичного політичного 

процесу і необхідною складовою суспільства.  

Крім того, людина є істотою соціальною завдяки спілкуванню, а тому 

свобода зібрань та об’єднань є необхідною умовою для життя людини в 

соціумі. Так, відбувається захист соціальної, вільної та безпечної комунікації 

між людьми. 

Відповідно до статті 12 ЄКПЛ право на шлюб забезпечено між 

чоловіком та жінкою, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і 

створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють здійснення 

цього права. Слід звернути увагу на те, що у статті зазначено саме про 
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національне законодавство країн, які самостійно визначають стандарти щодо 

шлюбного віку і правові аспекти створення сім’ї. 

Право на ефективний засіб юридичного захисту передбачено статтею 

13 ЄКПЛ. При цьому, зазначається, що «кожен», чиї права та свободи, які 

визначає регіональний документ порушені, має право на ефективний засіб 

юридичного захисту в національному органі. Крім того, наголошується, що 

захист має бути ефективним навіть тоді, коли порушення було вчинено з 

боку осіб, які здійснювали свої офіційні повноваження. 

Дискримінація заборонена і це слідує зі статті 14 ЄКПЛ. Правова норма 

не передбачає відступів і це є суттєве досягнення європейської регіональної 

групи. Слід звернути увагу на те, що дана норма працює не відокремлено, а 

саме в сукупності з іншими правовими нормами, що забезпечують 

дотримання прав і свобод людини за Конвенцією з прав людини і 

основоположних свобод 1950 р.  

Крім того, в ЄКПЛ містяться окремі статті, які можна назвати 

«додатково-обмежувальними» (статті 16 - 18). Відповідно до статті 16 ЄКПЛ 

«Обмеження політичної діяльності іноземців»: «Жодне з положень статей 10, 

11, 14 не може розглядатися як таке, що забороняє Високим Договірним 

Сторонам встановлювати обмеження на політичну діяльність іноземців». 

Конструкція статті 16 ЄКПЛ встановлює додаткові обмеження, які можуть 

з’являтися саме при користуванні іноземцями конвенційних прав за 

статтями: 8 ЄКПЛ «Право на повагу до приватного і сімейного життя», 9 

ЄКПЛ «Свобода думки, совісті і релігії», 10 ЄКПЛ «Свобода вираження 

поглядів», 11 ЄКПЛ «Свобода зібрань та об’єднань». Таке представлення 

правової норми для іноземців на території Європи можна вважати 

зрозумілим, якщо припускати, що документ був завчасно обміркований в 

Раді Європи з встановленням обмежень для іноземців займатися політичною 

діяльністю та займати державні посади. Це підтверджується і тим, що 

відповідно до Протоколу № 7 дозволено виселення іноземців [123].  
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Стаття 17 ЄКПЛ «Заборона зловживання правами» зазначає, що 

«Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає 

будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або 

вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, 

визначених цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це 

передбачено Конвенцією». Таким чином, мета статті 17 ЄКПЛ полягає у 

захисті прав та функціонуванні демократичних інститутів.  

Розглядаючи статтю 18 ЄКПЛ «Межі застосування обмежень прав», 

можна говорити про те, що вона дозволяє контролювати діяльність держав-

членів щодо обмежень норм, які містяться в самій Конвенції.  

Механізм захисту прав та свобод відбувається відповідно до статті 19 

ЄКПЛ за допомогою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). 

ЄСПЛ існує поза межами держав та забезпечує дотримання прав і свобод 

людини лише в межах зобов’язань за ЄКПЛ та з урахуванням Протоколів до 

неї за умовою статті 57: «Будь-яка держава може при підписанні цієї 

Конвенції … зробити застереження стосовно  будь-якого окремого 

положення Конвенції … » [74]. 

Отже, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та Протоколи до неї забороняють: зловживання правами (стаття 17 

ЄКПЛ); катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження 

або покарання (стаття 3 ЄКПЛ); рабство та примусову працю (стаття 4 

ЄКПЛ); визнання винним та покарання без законних підстав (стаття 7 

ЄКПЛ); дискримінацію в реалізації гарантованих конвенцією прав (стаття 14 

ЄКПЛ); ув’язнення за борги (стаття 1 Протоколу № 4); висилання з країни 

власних громадян або відмова їм у в’їзді в країну (стаття 3 Протоколу № 4); 

колективне висилання іноземців (стаття 4 Протоколу № 4); смертна кара 

(статті 1, 2 Протоколу № 6; за будь-яких обставин (Протокол № 13) [74, 121, 

122, 125]. Абсолютність заборони катування; захист права на життя; заборона 

рабства; ніякого покарання без закону; свобода вираження поглядів, думки, 
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релігії; свобода зібрань та об’єднання це ті права та свободи, які роблять 

унікальним регіональний документ щодо громадянських і політичних прав.  

З іншого боку, слід зазначити, що в документі відсутній чіткий виклад 

економічно-соціальних прав, але їх захист слідує з прав, які ним 

охоплюються. 

Наголос на конкретні права і свободи людини в ЄКПЛ пов’язаний з 

тим, що при прийнятті документу пріоритет надавався захисту 

громадянських і політичних прав як невід’ємних для демократичних держав. 

Ефективний захист економічних, соціальних, і культурних прав є складний 

процес і вимагає часу та виваженого, особливого, планомірного підходу, а 

тому таким правам з моменту започаткування у Конвенції увага не 

приділялась. 

 

 

 

2.1.2. Особливості стандартів прав людини в рамках ЄС 

Визнання в Європейському Союзі прав і свобод людини передбачає не 

тільки існування нормативного договору між державами, які встановили 

зв’язок між собою з метою поваги до людської особистості, але й для 

створення правової системи, яка має захистити людину від свавілля влади.  

Так, професор В. Г. Буткевич пише: «… держави намагаються 

розвивати довготривалі зв’язки між державами-членами співтовариства» [20, 

c. 136-144]. При цьому, науковці зазначають про нову правову систему і 

розглядають право європейських співтовариств як міжнародне, яке регулює 

відносини між державами Західної Європи [255, c. 744]. 

Відомо, що Європейський Союз (далі – ЄС) як регіональна інституція 

представлена в напрямку збереження й розвитку загальновизнаних 

цінностей, яка поважає культуру і традиції народів Європи, національну 

самобутність держав-членів, форми організації державної влади на 
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національному, регіональному й місцевому рівнях і прагне сприяти 

збалансованому й довгостроковому розвитку прав людини гарантуючи 

вільний рух людей, товарів, послуг і капіталу, а також свободу створення 

об’єднань. При цьому, європейська ідентичність розглядається, як ключовий 

момент, що дає можливість громадянам країн ЄС відчути себе частиною 

єдиного цілого не лише завдяки історичним фактам або географічному 

положенню, а за основною ознакою – демократичними цінностями. Так, в 

окремій площині працює право співтовариств ЄС, яке не може не впливати 

на права й свободи людини в Європі в цілому.   

Ключовим документом ЄС є Хартія основних прав Європейського 

Союзу від 7 грудня 2000 р. [194]. Провідна ідея Хартії основних прав 

Європейського Союзу полягає в наступному: гідність людини, власна 

цінність кожної людини представлена за допомогою її соціального 

призначення – служіння особі, суспільству, державі; права людини в 

демократичних країнах не мають залежить від влади; цінність демократії як 

громадянсько-політичне явище.  

Деякі вчені вважають, що Хартія основних прав Європейського Союзу 

є політичним документом, але після набрання чинності Лісабонської угоди 1 

грудня 2009 року вона стала юридично зобов’язальною на зразок первинного 

права Європейського Союзу («Первинним законодавством Європейського 

Союзу» є договір про Європейський Союз та Договори про функціонування 

Європейського Союзу ухвалені усіма державами – членами ЄС; «вторинним 

або похідним законодавством ЄС» є регламенти, директиви та рішення ЄС, 

які ухвалюються уповноваженими дією договорів інститутами ЄС) [116, с. 

300].   

Враховуючи те, що права і свободи людини на універсальному рівні 

були представлені Загальною декларацією прав людини 1948 р., 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 р., 

Міжнародним пактом про економічні, соціальних і культурні права 1966 р., 
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Конвенцією про права дитини 1989 р., Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р.,  проаналізуємо Хартію основних прав 

Європейського Союзу 2000 р. крізь призму цих документів.  

В преамбулі Хартії основних прав Європейського Союзу (далі – 

ХОПЄС) зазначається: «… усвідомлюючи свою духовну та моральну 

спадщину, Європейський Союз базується на неподільних і загальних 

цінностях – гідність людини, свобода, рівність та солідарність … ставить 

людину у центр … організовуючи простір свободи, безпеки та правосуддя», 

чим підкреслена особливість документа в порівнянні з іншими [194]. 

ХОПЄС містить посилання на всі права і свободи людини, які були 

представлені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р., але права і свободи в документі розкриті більш розгорнуто [74, 194].  

У документі представлені права і свободи за окремими главами: 

«Гідність», «Свободи», «Рівність», «Солідарність», «Громадянство», 

«Правосуддя». 

В першій главі ХОПЄС під назвою «Гідність» представлені наступні 

права людини: право на життя, право на особисту недоторканість, заборону 

тортур, свободу від рабства. Таке об’єднання в документі є обміркованим з 

урахуванням цілей, які ставить ЄС.  

Гідність людини є основа для життя в суспільстві, але без відчуття 

власної гідності і її відстоювання немає особистості з її унікальними 

складовими, що характерні для фізичної особи. Можна стверджувати, що 

людське життя є неповторним і не відтворюваним заново суспільними 

програмами, а тому індивідуальна неповторність життя є цінністю, що 

визначає здатність до виживання груп, народів, яка визначає життєздатність 

суспільства в цілому. Право на життя є ключовим і відповідно до 2 статті 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., а також  

до 3 статті Загальної декларації прав людини 1948 р. [61, 74]. 
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Додатково, слід звернути увагу на те, що особисту недоторканість 

пов’язано з гідністю в контексті заборони можливого впливу на фізичне чи 

психічне здоров’я людини. Так, у частині 2 статті 3 ХОПЄС вказано, що у 

галузі медицини та біології необхідно насамперед забезпечить: добровільну і 

вільну згоду зацікавленої особи у відповідності зі встановленим законом 

порядку; заборона практики, що пов’язана із селекцією людини; заборона 

використовувати тіло людини або його частини в якості джерела наживи; 

заборона репродуктивного клонування людських істот. Дана правова норма 

охоплює права людини у сфері захисту від медичних досліджень у загальній 

медичній галузі чи у спеціальних, зокрема – психіатрії, а також з огляду на 

можливе неправомірне використання тіла людини (окремих органів чи 

клітин). 

Стаття 4 ХОПЄС забороняє тортури та інше жорстоке, нелюдське або 

принижуюче гідність поводження чи покарання, що також тісно пов’язано з 

почуттям власної гідності людини і не може відокремлюватись та 

тлумачитись самостійно у контексті прав людини. У Загальній декларації 

прав людини 1948 р. така заборона зазначена у 5 статті, а у Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у 3 статті [61, 74]. 

Що стосується статті 5 ХОПЄС «Свобода від рабства та підневільного 

стану», то дана норма на відміну від статті 4 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. містить чітку позицію, яка 

забороняє торгівлю людьми. Це підтверджує те, що гідність кожної людини 

беззаперечно визнається, а людина, як жива істота не може бути товаром та 

піддана оцінці й продажу. Про заборону рабства зазначається і в 4 статті 

Загальної декларації прав людини 1948 р. [61]. 

Глава ІІ «Свободи» включає групу таких прав: право на свободу та 

особисту недоторканість (стаття 6), повага приватного і сімейного життя 

(стаття 7), захист відомостей особистого характеру (стаття 8), право на вступ 

до шлюб і право на сім’ю (стаття 9), свобода думки, совісті і релігії (стаття 
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10), свобода вираження своєї думки і свобода інформації (стаття 11), свобода 

зібрань і асоціацій (статтю 12), свобода художньої творчості і науково-

дослідницької діяльності (стаття 13), право на освіту (стаття 14), свобода 

професійної діяльності і право на працю (стаття 15), свобода підприємництва 

(стаття 16), свобода власності (стаття 17), право на притулок (стаття 18), 

захист у випадку виселення, видворення, екстрадиції (стаття 19). 

Слід звернути увагу на те, що у другій главі вказано право на свободу і 

особисту недоторканість, яка на відміну від першої глави розглядається в 

межах питання свободи і вільного переміщення. 

Стаття 7 ХОПЄС щодо поваги до приватного і сімейного життя 

включає недоторканість житла і кореспонденції, але варіанти втручання у 

права людини з боку держави відсутні. Це відрізняє правову норму від тієї, 

що представлена в статті 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. [74]. Цей же принцип у Загальній декларації 

прав людини 1948 р. (стаття 12) [61].  

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 

1966 р. про належні житлові умови вказано у статті 11 [96]. Слід звернути 

увагу на те, що питання житла охоплює й доступ до житла, що може 

включати однакове ставлення щодо розподілу житла (отримання житла), 

умов житла та розумної плати за житло. 

Стаття 8 ХОПЄС «Захист відомостей особистого характеру» 

передбачає не тільки захист прав людини на охорону відомостей особистого 

характеру, але й на захист від контролю з боку державних органів. 

Право на вступ до шлюбу та право на сім’ю гарантується саме за 

національним законодавством, яке регламентує його здійснення (стаття 9 

ХОПЄС). У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. таке право представлено у статті 12, а в Загальній декларації прав 

людини 1948 р. в статті 16 [61, 74]. 
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Свобода думки, совісті і релігії (стаття 10 ХОПЄС) включає свободу 

змінювати віру або переконання. Аналогічні принципи зазначаються у 

Загальній декларації прав людини 1948 р. (стаття 18) та у Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (стаття 9) [61, 74].  

Крім того, стаття 10 ХОПЄС містить норму, яка дозволяє відмову від 

військового обов’язку за релігійно-етичними мотивами. Така відмова 

визнається у відповідності з національним законодавством, що регламентує 

його здійснення. При цьому, стаття містить словосполучення «релігійно-

етичні мотиви», яке є значно ширшим ніж таке, що вказано у Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: «з мотивів особистих 

переконань» (частина 3 статті 4 п.b) [74]. Етичні мотиви особистих 

переконань та «релігійні мотиви», або «релігійно-етичні мотиви» можуть 

бути досить різні і не пов’язані між собою, адже їх тлумачення різне у кожної 

людини, а у групах людей взагалі може не співпадати.   

Стаття 11 ХОПЄС «Свобода вираження своєї думки і свобода 

інформації» наголошує: «Кожна людини має право на свободу вираження 

своїх думок. Це право включає свободу дотримання своєї думки, отримання 

та поширення інформації та ідей без будь-якого втручання з боку публічної 

влади і незалежно від державних кордонів». У ній містится словосполучення 

«… отримувати та поширювати інформацію і ідеї … від державних кодонів», 

а у 10 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. зазначено:  «незалежно від кордонів» [74]. Сполучення «державний 

кордон» і «кордон» не є суттєвим з огляду на гарантію прав, але в процесі 

правозастосування можуть виникнути наслідки, що пов’язані з тлумаченням 

словосполучення (наземний кордон, повітряний кордон, морський кордон, 

кордон у всесвітній мережі Інтернет).  

Право на свободу поглядів та їх вільне вираження представлено в 

статті 19 Загальної декларації прав людини 1948 р. [61].  
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Пунктом 2 статті 11 ХОПЄС передбачено – «свободи і плюралізму 

засобів масової інформації». Документ наголошує на свободі засобів масової 

інформації в той час, як у статті 10 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. йдеться про те, що державам надається право 

встановлювати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або 

кінематографічних підприємств, що може бути розцінено, як звуження 

свободи засобів масової інформації на висвітлення інформації [74]. 

Відповідно до cтатті 12 ХОПЄС «Свобода зібрань і асоціацій»: «кожна 

людина має право на свободу мирних зібрань і на свободу асоціацій з іншими 

на всіх рівнях, а саме в політичній, профсоюзній, громадській сфері життя ... 

Політичні партії, діючі на рівні Європейського Союзу виражають політичну 

волю громадян Союзу».  

В Конституціях різних європейських держав свобода мирних зібрань 

представлена таким чином:  

- стаття 27 Конституції Бельгії від 17 лютого 1994 р.: «Бельгійці мають 

право збиратися мирно та без зброї, за умови дотримання вимог закону … 

Дане положення не застосовується до зібрань під відкритим небом, 

проведення яких повністю регулюється законом про поліцію»; 

- стаття 11 Конституції Республіки Греція від 9 червня 1975 р.:«11 (1) 

Усі Греки мають право збиратися вільно без зброї. (2) Поліція має право бути 

присутньою лише на публічних зібраннях під відкритим небом. Зібрання під 

відкритим небом можуть бути заборонені … така заборона може мати місце у 

випадку, коли зібрання несе у собі загрозу громадській безпеці»; 

- стаття 47 Конституції Республіки Естонія від 28 червня 1992 р.: «47. 

Усі мають право збиратися мирно без попереднього дозволу та 

організовувати зібрання. Це право може бути обмежено у передбачених 

законом випадках та процедурі з метою забезпечення державної безпеки, 

громадського порядку та моралі, безпеки руху та учасників зібрання, у тому 

числі і для попередження поширення інфекційних захворювань»; 
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- стаття 17 Конституції Італії від 27 грудня 1947 р.: «Громадяни мають 

право збиратися мирно та без збройно. Для зібрань, зокрема тих, що 

проводяться у доступних для громадян місцях, попереднє сповіщення не 

обов’язкове. Про зібрання у публічному місці мають право бути сповіщені 

адміністративні органи …»; 

- стаття 9 Конституції Королівства Нідерланди від 24 серпня 1815 р. (зі 

змінами 2998 року): «9 (1) Право на зібрання та демонстрації визнається, що 

не звільняє кожного окремого учасника від відповідальності перед законом 

…»; 

- стаття 45 Конституції Республіки Португалія від 2 квітня 1976 р. 

відображає: «45 (1) Усі громадяни мають право збиратися без будь-якого 

дозволу мирно та без зброї у вільних для доступу громадських місцях. (2) 

Право на демонстрацію визнається за усіма громадянами»; 

- стаття 28  Конституції Словацької Республіки від 1 вересня 1992 р.: «28 

(1) Право збиратися мирно гарантується. (2) Умови для реалізації цього права 

щодо зібрань у громадських місцях регулюються законом, зокрема йдеться 

про заходи, які є необхідними у демократичному суспільстві для захисту 

прав та свобод інших …»; 

- стаття 57 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 р. 

зазначено, що «Кожному гарантується свобода організовувати мирні 

зібрання та брати у них участь. Обмеження цієї свободи може бути визнано 

законом» [23, с. 15-19].  

У Загальній декларації прав людини 1948 р. право на свободу мирних 

зібрань і асоціацій представлено в 20 статті, а у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права 1966 р. «право на свободу мирних зборів» 

розглядається як політичне право, хоча політичним значенням (сутність) 

воно не обмежується (стаття 21) [61, 95]. При цьому, загальним завданням 

статті 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. є 

захист організованих та неорганізованих (іноді спонтанних) зібрань 
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приватних осіб, які в такий спосіб намагаються висловити позицію з будь-

якого питання щодо суспільного життя.  

В Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

про свободу мирних зібрань йдеться у 11 стаття [74]. Слід зазначити, що 

порядку регулювання організації та проведення мирних зібрань приділяється 

увага у 15 статті Конвенції про права дитини 1989 року: «держави – учасниці 

визнають право дитини на свободу асоціацій та свободу мирних зібрань» 

[78]. 

У статті 14 ХОПЄС право на освіту представлено з урахуванням 

обов’язкової безкоштовної освіти до підвищення кваліфікації спеціаліста. 

Подібне право представлено в 26 статті Загальної декларації прав людини 

1948 р. [61]. Слід звернути увагу й на те, що у Загальній декларації прав 

людини 1948 р. вказано, що батьки мають право пріоритету у виборі виду 

освіти для своїх малолітніх дітей. У Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 р. в 13 статті передбачено право кожної 

людини на освіту: «Держави, які беруть участь у  цьому Пакті, визнають 

право кожної людини на освіту. Вони погоджуються, що освіта повинна 

спрямовуватись на повний розвиток людської особистості та усвідомлення її 

гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод …»  

[96]. 

Право людини на працю забезпечено у 15 статті ХОПЄС. Слід звернути 

увагу на те, що правова норма поділяє особу за поняттями «кожна людина», 

«громадянин», «громадянка», «вихідці з третіх країн, що мають дозвіл на 

роботу на відповідній території», але одночасно підсумовує, що усі мають 

рівні умови праці з громадянином ЄС. Таким чином, визнається цінність 

кожної людини. Відповідно до 6 статті Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 р. право на працю включає право кожної 

людини «дістати можливість заробляти собі на життя працею», а в 7 статті 

документу вказано про «справедливі і сприятливі умови праці, включаючи 
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зокрема: а) винагороду, що забезпечувала б як мінімум усім трудящим 

справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-

якої різниці …» [96]. 

Стаття 16 ХОПЄС визнає свободу підприємництва у відповідності з 

правом Європейського Союзу, національним законодавством і практикою. 

Право власності  включає право володіти, право користуватися, право 

розпоряджатися, право заповідати власність, придбану відповідно до закону 

(стаття 17 ХОПЄС). Забороняється позбавляти такого права, інакше ніж в 

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом за обов’язковою 

компенсацією. Разом з тим, зазначено, що користування власністю може бути 

регламентовано законом у відповідності з суспільними інтересами.  

Аналогічно, право власності представлено у Загальній декларації прав 

людини 1948 р. (стаття 17) [61]. Нормативне забезпечення захисту права 

власності не представлено безпосередньо у Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р., але гарантується Першим 

протоколом до ЄКПЛ [61, 120]. Перший протокол розкриває це право більш 

ширше, ніж 17 стаття Загальної декларації прав людини 1948 р., а 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. це 

право не згадує взагалі [61, 96,120]. 

Відповідно до 18 статті ХОПЄС право на притулок гарантується 

відповідно до положень Женевської конвенції від 28 липня 1951 р., 

Протоколу про статус біженців від 31 січня 1967 р. та Договору про 

заcнування Європейської Спільноти [194]. Посилання на Конвенцію про 

статус біженців від 28 липня 1951 року вказує про те, що права людини 

гарантуються з урахуванням і обов’язків, які є у біженців перед країною, в 

якій вони перебувають [75]. У Загальній декларації прав людини 1948 р. 

право на притулок представлено в 14 статті [61]. 

Захист прав людини у випадку виселення, видворення, екстрадиції 

передбачено у 19 статті ХОПЄС. Забороняється колективне видворення та 
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наголошується, що ніхто не може бути виселений, підданий екстрадиції у 

державу, в якій є серйозна небезпека того, що може бути ухвалений вирок та 

призначена смертна кара.  

У третій главі ХОПЄС «Рівність» об’єднані правові норми, що 

забезпечують права людини та забороняють дискримінацію.  

Стаття 20 ХОПЄС про рівність всіх людей аналогічна до 1 статті 

Загальної декларації прав людини 1948 р. [61]. Крім того, 21 стаття ХОПЄС 

підкреслю про недопущення дискримінації за ознаками: статі, раси, кольору 

шкіри, етнічного і соціального походження, генетичних характеристик, мови, 

релігії або уподобань, політичних чи інших поглядів, належності до 

національної меншини, майнового положення, походження, обмеження 

трудових здібностей, віку або сексуальної орієнтації. Про заборону 

дискримінації наголошує і Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. (стаття 14) [74]. Таким чином, міжнародно-

правові акти доповнюють один одного, але водночас  мають відмінності: 

гарантії ЄКПЛ поширюються на осіб, що знаходяться під юрисдикцією всіх її 

держав-членів, тоді як ХОПЄС надає захист виключно громадянам держав-

членів Європейського Союзу; стаття 14 ЄКПЛ забороняє дискримінацію 

лише стосовно інших прав, що передбачені у Конвенції; згідно з протоколом 

Конвенції № 12 заборона дискримінації є самостійною; за ХОПЄС 

недопущення дискримінації виступає самостійним правом [74, 124, 194]. 

Слід звернути увагу й на те, що при дослідженні 15 статті ХОПЄС 

вище було зазначено про рівність людей незалежно від громадянства. В 

цьому розділі розглядається рівність людей за ознаками: культура, релігія, 

мова, стать, вік, стан здоров’я, а повага до культурних, релігійних та мовних 

уподобань забезпечується 22 статтею ХОПЄС «Культурне, релігійне та 

мовне різноманіття». У 23 статті ХОПЄС зазначено про рівність між 

чоловіком і жінкою в питаннях працевлаштування, роботи та винагороди за 

працю. Про рівну винагороду за працю також вказано у 23 статті Загальної 
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декларації прав людини 1948 р. та у 7 статті Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 р.[61, 96].  

Права дитини у 24 статті ХОПЄС представлені досить розгорнуто. 

Дитина має право на захист і догляд необхідний для її благополуччя. Крім 

того, дитині має бути забезпечена свобода на вираження своєї думки. 

Інтереси дитини мають пріоритетне значення. Кожна дитина має право 

регулярно підтримувати особисті відносини та контакти з обома батьками, 

якщо це не суперечить її інтересам. У Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. права дитини не розкриті так, як це зроблено 

в регіональному документі ЄС 2000 р. [61]. Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 р. зазначає про заходи охорони і 

допомоги для дітей у 3 частині10 статті [96].  

Слід наголосити, що в рамках міжнародного співробітництва ООН і 

для поліпшення життя дітей була ухвалена саме Конвенції про права дитини 

1989 р. [78]. 

Особливою нормою в ХОПЄС є визнання прав літніх людей, що 

відображено у 25 статті. Аналогічним чином права літніх людей представлені 

і у 25 статті Загальної декларації прав людини 1948 р.[61]. 

Права осіб з інвалідністю та їх соціальна реабілітація відображено у 26 

статті ХОПЄС. При цьому, слід звернути увагу на те, що про соціальний 

рівень людини у випадку інвалідності зазначено також у 25 статті Загальної 

декларації прав людини 1948 р.[61]. Окремим документом, що забезпечує 

права осіб з інвалідністю на території європейського простору є Конвенція 

про права осіб з інвалідністю 2006 року [80].  

Глава четверта «Солідарність», представлена з 27 по 38 статті ХОПЄС. 

Солідарність є людською цінністю, що об’єднує громади, держави та регіони. 

В контексті солідарності між людьми та дотримання прав людини ХОПЄС 

представляє такі права: права працюючих на отримання інформації і 

проведення консультацій на рівні підприємств  забезпечено (стаття 27), права 
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на ведення переговорів і колективних дій  представлено за допомогою (стаття 

28), право на послуги щодо працевлаштування (стаття 29), захист у випадку 

незаконного звільнення (стаття 30), справедливі і рівні умови праці (стаття 

31), заборона використання дитячої праці і охорона молодих людей (стаття 

32), сімейне життя і професійна діяльність (стаття 33), соціальне 

забезпечення і соціальна допомога (стаття 34), охорона здоров’я (стаття 35), 

доступ до послуг в сфері економіки (стаття 36), захист навколишнього 

середовища (стаття 37), захист прав споживача (стаття 38).  

Європейський союз надає великого значення ролі працюючим та 

захищає право на працю, але наголошує на забороні дитячої праці. 

Встановлено мінімальний вік прийому на роботу, який не може бути нижче 

віку закінчення обов’язкової шкільної освіти. Важливою в цьому розділі є 

правова норма, якою забезпечена охорона праці молодих людей. 

Стаття 33 ХОПЄС передбачає, що кожній жінці надається право на 

захист від звільнення під час вагітності, а також право на оплачувану 

відпустку у зв’язку з народженням дитини та по догляду за нею. Окремо, 

передбачена відпустка у зв’язку з усиновленням. Подібні права матері 

гарантуються у 10 статті Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права 1966 р. [96]. 

Крім того, ЄС визнає право на отримання допомоги за соціальним 

страхуванням, соціальне забезпечення у зв’язку з народженням дитини, під 

час хвороби, виробничих травм, неможливості самостійно існувати або за 

віком, у випадку втрати роботи (стаття 34 ХОПЄС), чим утверджує боротьбу 

з бідністю на регіональному рівні. Аналогічна правова норма міститься у 

Загальні декларації прав людини 1948 р. в 22 статті [61]. Право кожної 

людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування 

передбачене в 9 статті Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права 1966 р. [96].  
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Питанню охорони здоров’я та підвищеної уваги щодо захисту здоров’я 

приділяється увага, як у ХОПЄС, так і у Загальній декларації прав людини 

1948 р. (стаття 25) [61].  

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

відсутні правові норми, які забезпечують соціальні гарантії, але ці питання 

охоплюються окремими документом – Європейською соціальною хартією 

1996 р. [55]. 

Належний захист прав споживачів забезпечує впевненість людини у 

якості товарів та послуг, які надаються їй протягом життя (38 стаття 

ХОПЄС). 

У п’ятій главі «Громадянство» визначаються права громадян 

Європейського Союзу: право обирати або бути обраним на виборах в 

Європейський Парламент (стаття 39), право обирати й висувати свою 

кандидатуру на муніципальні вибори (стаття 40), право на гідне управління 

(стаття 41), право доступу до документів (стаття 42), Омбудсмен (стаття 43), 

право на подачу петиції (стаття 44), право свободи пересування й місця 

проживання (стаття 45), дипломатичний і консульський захист (стаття 46). Як 

слідує з документа, деякі з прав доступні лише громадянам.  

Слід звернути увагу на те, що вперше в регіональному документі є 

можливість для будь-якого громадянина Європи звернутися до 

Європейського Омбудсмена. 

Права і свободи щодо правосуддя закріплені у шостій главі 

«Правосуддя»: право на ефективний засіб правового захисту і доступу до 

неупередженого суду (стаття 47), презумпція невинуватості і право на захист 

(стаття 48), принцип законності і пропорційності покарання скоєння злочину 

(стаття 49), право не бути повторно засудженим або покараним в 

кримінальному порядку за один і той самий злочин (стаття 50). Ця глава 

демонструє принципи правової держави, що забезпечує дотримання прав і 
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свобод людини, які містяться в Загальній декларації прав людини 1948 р. та в 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

Загальні положення ХОПЄС представлені у сьомій главі та стосуються 

сфери застосування, сфери дії гарантованих прав та заборони зловживати 

правами (статті з 51 по 53).  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що відмінність Хартії 

основних прав Європейського Союзу 2000 р. від Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. полягає в тому, що регіональний 

документ наголошує на людській гідності, яка перебуває у центрі захисту 

прав людини та діяльності ЄС. В документі зроблений наголос на таке: 

державні інституції мають забезпечити життя людини у таких умовах, які б 

сприяли її найкращому розвитку, встановлюючи відповідні умови праці та 

дбаючи про здоров’я, навколишнє середовище. ЄКПЛ зосереджується лише 

на громадянських і політичних правах.  

Крім того, слід зазначити, що найвищим органом судової влади у 

Європейському Союзі є Європейський Суд Справедливості (на англійській 

мові – The European Court of Justice), який не є тотожним ЄСПЛ та як слушно 

пишуть науковці: «…Суд Справедливості був створений як контролюючий 

механізм у сфері економічних свобод, … захист фундаментальних прав 

людини …» [51, c. 126; 116, с. 235-248]. 

 

 

2.2. Роль ЄСПЛ в уніфікації плюралістичних підходів до стандартів 

прав людини 

Європейський суд з прав людини  (далі – ЄСПЛ) був втілений в життя, 

як регіональний механізм, що має забезпечити дотримання прав людини за 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. [74].  
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Легітимність міжнародного судового органу, який був створений 

виключно за згодою договірних сторін повністю підтверджена на 

законодавчому рівні держав-членів. 

 Ключова роль ЄСПЛ полягає у захисті інституту демократії, що 

підтверджується його рішеннями: «Суд, приймає до уваги зростання 

тероризму в сучасному суспільстві, … визнавав … необхідність належної 

рівноваги між захистом загальних інтересів інститутів демократії і 

забезпечення прав осіб»; «… будь-яке тлумачення прав і свобод, які 

гарантуються, має відповідати «загальному духу» …»; «Хоча іноді і потрібно 

підпорядковувати інтереси особи інтересам групи, демократія не зводиться 

до постійної переваги думки більшості, вона передбачає рівність, яка 

забезпечить справедливе відношення до меншин і яка виключає будь-яке 

зловживання положенням» [44, с. 36-38]. 

ЄСПЛ підтримує позицію, що тлумачення національного законодавства 

– це функція національних органів, особливо судів, що підтверджується 

рішенням по справі «Scordino v. Italy»: «… тлумачення та застосування 

національного законодавства є прерогативою національних органів. Суд, 

однак, зобов'язаний переконатися в тому, що спосіб, в який тлумачиться і 

застосовується національне законодавство, призводить до наслідків, сумісних 

з принципами Конвенції з точки зору тлумачення їх у світлі практики Суду 

[226].  

Крім того, ЄСПЛ не є апеляційним судом по відношенню до 

національних судових інстанцій, не уповноважений скасовувати чи 

змінювати рішення національних судів, поважає національні традиції. Про це 

слушно зауважив Лоренс Р. Хелфера: «… субсидіарність допомагає 

легітимізувати перегляд Європейським судом з прав людини … шляхом 

вжиття заходів, які б демонстрували повагу до національних учасників  … 

визнання змісту і цінності, що лежать в основі національних законів» [247].  
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Наявність міжнародного механізму захисту прав людини, який 

перебуває поза державою, виражає загальні цінності людства балансуючи 

між вимогами забезпечити загальні інтереси суспільства і захист основних 

прав людини з метою забезпечення загального та ефективного їх визнання і 

дотримання.  

Отже, основна функція ЄСПЛ – нагляд міжнародним органом за 

дотриманням прав і свобод людини, що слідує з Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. При цьому, науковці вважають, що 

Конвенція є живим інструментом, а тому можливі зміни у практиці її 

застосування [206, c. 50]. 

Національне право держав-членів впливає на те, як ЄСПЛ інтерпретує 

положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

р.  

Рішення по одній справі може бути наслідком змін у законодавстві 

багатьох держав-членів, адже не дивлячись на різні юридичні системи і 

практики, ЄСПЛ звертає увагу на те, що захисту потребують фундаментальні 

права людини і жодного разу не погодився з доводами від держав-членів у 

випадках порушень розумного строку розгляду справ, невиконання рішень 

національних судів, якщо затримки були пов’язані з неефективністю судової 

системи або у тих випадках, коли заявники не отримали вирішення їхніх 

скарг через незабезпечення доступ до суду. 

Це можна підтвердити на прикладі рішень ЄСПЛ щодо захисту майна 

по статті 1 Першого протоколу: «… за практикою Суду концепція «майна» не 

обмежувалась існуючим майном, але також могла охоплювати активи, 

включаючи вимоги, стосовно яких можна було б довести, що заявник 

принаймні мав «законні сподівання» щодо отримання можливості 

ефективного володіння правом на власність» (справа «Принц Ліхтенштейну 

Ганс-Адам ІІ проти Німеччини»); «… не запровадження відповідного 

правового механізму реалізації положень статті 43 Гірничого закону … 
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становило втручання у його право на мирне володіння своїм майном, 

оскільки його право на звільнення від сплати за електроенергію та газ було 

порушено. … Враховуючи тривалу бездіяльність держави та той факт, що 

заявник працював на державному підприємстві, Суд вважає, що через 

нездатність забезпечити звільнення від оплати, на що заявник мав право за 

законом в розумні терміни, держава поклала на нього надмірний та 

неспіврозмірний тягар, порушивши таким чином зобов’язання за статтею 1 

Першого протоколу до Конвенції» («Будченко проти України»), а також 

рішення по справі «Klaus and Iouri Kiladze v. Georgia» [166, 168, 216].  

Аналіз практики ЄСПЛ дозволяє зробити висновок, що будь-які спірні 

питання, які стосуються прав і свобод людини можна врегулювати.  

Як вище було зазначено, не всі права відповідно до ЄКПЛ є абсолютні. 

З огляду на це, держави можуть обмежувати права і свободи людини. Разом з 

тим, це питання теж має свої характерні особливості.  

ЄСПЛ неодноразово зазначав про неправомірне втручання в права і 

свободи людини: «… втручання буде являти собою порушення статті 11 

Конвенції, якщо воно не було «передбачено законом», не переслідувало одну 

або більше законних цілей» («Христианская демократическая народная 

партия против Молдовы») [163].  

В іншій справі ЄСПЛ прописав: «Суд погоджується з тим, що таке 

втручання було здійснено у «загальних інтересах» суспільства з метою 

забезпечення позовів, що розглядалися у господарському проваджені, та з 

огляду на можливість наступної конфіскації майна» («Фьольдеш і 

Фьольдешне Хайлік проти Угорщини») [214].  

Подібну позицію можна побачити у рішенні ЄСПЛ по справі «Смирнов 

против Росии»: «… про утримування літаків в рамках кримінального 

провадження, оскільки накладення арешту на речові докази може бути 

необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є 

легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства» [160].  
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З цього слідує, що ЄСПЛ перевіряє за наступними критеріями кожне 

звернення особи: а) чи було втручання у справі «встановлено законом»; б) чи 

переслідувало втручання ціль, яка є легітимна; в) чи було втручання 

«необхідним у демократичному суспільстві». 

Досліджуючи практику ЄСПЛ привернули увагу справи, які були 

пов’язані з встановленням порушень по статті 2 ЄКПЛ «Право на життя» 

[74].  

Вивчаючи статтю 2 ЄКПЛ «Право на життя» виникають запитання: Чи 

буде порушення статті 2 ЄКПЛ у випадку відмови людини від свого життя 

або від подальшої активної діяльність в суспільстві? Чи буде порушення 

статті 2 ЄКПЛ під час відмови пацієнта від медичної допомоги або активна 

евтаназія? Чи буде порушення статті 2 ЄКПЛ під час пасивної евтаназії? 

Частина 1 статті 2 ЄКПЛ «Право кожного на життя охороняється 

законом» не передбачає обов’язку держави вчиняти активні дії для 

підтримання життя людини у випадку небажання продовжувати життя, а 

тому відмова пацієнта від медичного втручання, як свідомої, дієздатної особи 

не може бути визнано порушенням «права на життя» [74; 261, с. 20].  

Насильницьке  медичне втручання проти волі або без згоди пацієнта 

може принижувати гідність людини, що слідує з конструкції статті 3 ЄКПЛ 

[74]. 

Слід звернути увагу й на те, що захист права жінки на аборт та захист 

права на життя ненародженої дитини для багатьох країн є відкриті проблемні 

питання. Кожен раз, коли ЄСПЛ стикався з побідними справами, було 

зроблено висновок, що це делікатні справи, які мають особливу соціальну 

цінність. В таких випадках має бути враховано національне законодавство 

держав-членів. Це підтверджено рішеннями ЄСПЛ у справах «N v. Norway», 

«Paton v. UK»: «… посилаючись на особливість … делікатність …, 

визнається право країни на регулювання цієї проблеми …» [207, 220].  
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Аналіз практики, що пов’язаний із 3 статтею ЄКПЛ «Заборона 

катування» дає підстави зазначити, що ЄСПЛ досить ретельно розглядає 

кожний випадок щодо «жертви катування», адже правова норма наголошує, 

що «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що 

принижує гідність, поводженню або покаранню» та на відміну від інших 

конвенційних прав, які передбачають можливе втручання з боку країн, ця 

норма не передбачає ніякого винятку [74].  

Так, в рішенні ЄСПЛ по справі «Wiktorko v. Poland» було встановлено 

поводження, що принижувало людську гідність: «Робітники закладу для 

виведення осіб з алкогольної залежності поводились із заявницею так, що 

принижувало її гідність. Заявницю роздягли троє співробітників закладу – 

двоє чоловіків та жінка. Прив’язали резиновими ланцюгами так, що заявниця 

не могла рухатися протягом 10 годин. Заявниця відчувала приниження, які 

привели до моральної травми …» [222]. ЄСПЛ зазначив про порушення 

статті 3 ЄКПЛ як в матеріальному так і у процесуальному аспекті, 

встановивши, що поводження з людиною відбулося всупереч заборонам про 

які вказано в міжнародному документі. 

Хоча ЄКПЛ не передбачає захист соціальних прав, але практика ЄСПЛ 

свідчить про те, що такі форми соціального забезпечення, як пільги та 

пенсійні виплати, входять до сфери дії статті 1 Протоколу до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. або статті 8 ЄКПЛ [74, 

120]. Тому, права людини в цьому контексті потребують захисту. Рішенням 

по справі «Carson and Others v. UK» це підтверджує: «заявники скаржилися 

на те, що уряд дискримінує їх на підставі місця проживання, оскільки 

відмовляється перерахувати і підвищити їм пенсії на тих самих засадах, що й 

пенсіонерам, які проживають на території Сполученого Королівства або 

однієї з країн, що має зі Сполученим Королівством взаємні домовленості у 

цій сфері» [109, с. 68; 215]. ЄСПЛ дійшов висновку: «хоча Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод не забезпечує права на 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_535
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_535
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соціальну допомогу чи пенсійні виплати … держава сама встановлює таке 

право, … виникає матеріальний інтерес, що отримує захист на підставі 

положень статті 1 Протоколу № 1». 

ЄКПЛ не гарантує права на охорону здоров’я, але ЄСПЛ зазначив, що 

питання, які пов’язані зі сферою медичного забезпечення, можуть 

потрапляти до сфери дії статті 8 ЄКПЛ «Право на повагу до приватного і 

сімейного життя», що продемонстровано за допомогою рішення у справі 

«K.H. and Others v. Slovakia» [74, 217].  

Право на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8 ЄКПЛ) 

включає право розпоряджатись власним тілом. Відповідно до рішення ЄСПЛ 

по справі «Мatterv. Slovakia»: «людське тіло являє собою об’єкт, яким органи 

державної влади не можуть розпоряджатися» [219]. Втручання у право на 

приватне життя є спонукання до проходження медичного огляду, 

психіатричного обстеження, здавання крові на аналіз або будь-якого іншого 

незначного медичного втручання. Можна зазначити, що будь-яке медичне 

втручання, без згоди особи є втручання у її приватне життя. Рішення по 

справі «Y.F. v. Turkey» підтверджує вище викладене так: «Жінка була 

затримана за підозрою у підтримці терористичної організації, її оглянув 

гінеколог з метою запобігти пред’явленню звинувачень у вчиненні 

сексуального насильства. Огляд був проведений професійно, але такого роду 

медичне втручання не мало юридичних підстав. Суд зазначив, що, медичний 

огляд, навіть проведений професійно і без завдань шкоди, був втручання у 

приватне життя особи, а тому має місце порушення статті 8 ЄКПЛ» [227]. 

Водночас, у справі  «Х. v. Austria» ЄСПЛ вказав: «… примушування 

особи до здачі крові з метою встановлення батьківства, відсутність 

порушення статті 8 Конвенції з огляду на те, що є виправданим і законним у 

демократичному суспільстві, оскільки зачіпаються права інших осіб» [228].  

Інше рішення ЄСПЛ розкриває сутність права на приватне життя таким 

чином: «розголошення роботодавцю заявниці подробиць про вагітність, стан 
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здоров’я та отримане лікування є втручання у її право на приватне життя» 

(справа «Radu v. The Republic of Moldova») [208]. 

Слід звернути увагу на те, що згідно практики ЄСПЛ, буде порушення 

пункту 4 статті 5 ЄКПЛ «Право на свободу та особисту недоторканість», 

статті 13 ЄКПЛ «Право на ефективний засіб юридичного захисту», якщо 

особу позбавили права перевірки судом законності примусового лікування та 

лікування було проведено (справа «Кучерук проти України») [74, 170]. 

Дотримання права на ефективний засіб правового захисту (стаття 13 

ЄКПЛ) включає як юридичну, так і практичну складові, що обов’язково має 

гарантувати існування такого засобу в теорії та на практиці (справа «Кудла 

проти Польщі»): «ефективним» є той засіб, який може бути використаний 

або для прискорення винесення рішення судом, що розглядає справу, або 

щоб … була виплачена відповідна компенсація за затримки, які мали місце» 

[117, с.125].  

ЄСПЛ  неодноразово звертав увагу на те, що справи осіб, які мають 

психічні захворювання потребують ретельного вивчення: «Не може бути 

позбавлена волі особа як така, що має психічне захворювання без 

дотримання наступних умов: має бути достовірно доведено, що особа є 

психічно хворою, психічний розлад має бути такого ступеня, що становить 

підставу для примусового тримання у психіатричній лікарні, обґрунтованість 

тривалого тримання у психіатричній лікарні залежить від стійкості стану 

захворювання» [183, с.139-145].  

В розрізі захисту прав на доступ до професії, права працевлаштування 

без дискримінації слід звернути увагу на рішення ЄСПЛ по справі «Sidabras 

and Dziautas v. Lithuania»: «…встановлена для колишніх агентів КДБ 

заборона працевлаштування у державному секторі та деяких сферах 

приватного сектору охоплюється в статті 8 ЄКПЛ «Право на повагу до 

приватного і сімейного життя» та статті 14 «Заборона дискримінації» ЄКПЛ, 

оскільки така заборона «значною мірою вплинула на їхню здатність 
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розвивати відносини із зовнішнім світом, створила для них суттєві 

перешкоди у здатності забезпечувати своє існування і має явні наслідки для 

їхньої можливості користуватися своїми правами на повагу до особистого 

життя» [232].  

Аналогічну позицію виклав ЄСПЛ у рішенні по справі «Bigaeva v. 

Greece»: «стаття 8 ЄКПЛ може також поширюватися на відносини 

зайнятості, у тому числі на права доступу до професії» [221].  

Прикладом рішення ЄСПЛ, яке привертає увагу щодо недотримання 

стандартів процедури складання іспитів для отримання доступу до державної 

служби зазначимо наступне: «Чоловік із вадами зору, складав іспит для 

вступу на державну службу. Заявник попросив надати йому додатковий час, 

щоб завершити завдання, і отримав додаткові 30 хвилин за рахунок перерви, 

яка була передбачена для всіх кандидатів. ЄСПЛ дійшов висновку, що уряд 

не розробив стандартної процедури, яка б оцінювала необхідність створення 

«достатніх умов» для кандидатів з особливими потребами, і фактично не 

доклав достатніх зусиль для створення умов, які бдозволили заявнику взяти 

участь у відборі на рівні з іншими кандидатами» [109, с. 38]. 

Здійснення права на професію адвоката, спори військовослужбовців 

щодо атестацій або процедур проходження служби, зарахування в резерв 

муніципальних працівників, спори з приводу державної служби не 

відносяться до питань, які розглядає ЄСПЛ, але право на зайняття посади 

державного службовця гарантується статтею 21 пункту 2 Загальної 

декларації прав людини 1948 р. та статтею 25 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 р. [61, 95]. З цього слідує, що кожен 

випадок ЄСПЛ розглядає досить ретельно.  

Аналіз практики ЄСПЛ підтверджує те, що якщо питання, яке порушує 

заявник не стосується прав, які гарантовані ЄКПЛ, але це не означає, що 

питання не може бути пов’язано з порушенням прав людини за іншою 

нормою ЄКПЛ. Таким прикладом є рішення у справі «Thlimmenos v. Greece» 
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[213]. Заявник стверджував, що національне законодавство забороняло 

особам, які були засуджені за вчинення злочину отримати кваліфікацію 

професійного бухгалтера, адже судовий вирок вважався підтвердженням 

того, що особі бракує чесності і надійності (тобто якостей, необхідних для 

виконання такої роботи). При цьому, заявник був членом спільноти Свідків 

Ієгови (релігійної групи, що проповідує пацифізм), був засуджений за 

відмову носити військову форму під час служби в армії. ЄСПЛ зазначив: «… 

немає жодної підстави не допускати до професії осіб, які були засуджені за 

злочини, не пов’язані з браком надійності та чесності. Уряд не зробив 

виняток для подібних ситуацій, чим порушив право заявника на вираження 

релігійних переконань відповідно за статею 9 ЄКПЛ у поєднанні з правом на 

захист від дискримінації» [213]. 

ЄКПЛ не містить прямої заборони переслідування, але така заборона 

може бути в межах 8 статті ЄКПЛ «Право на повагу до приватного і 

сімейного життя»  та охоплюватися, або в межах 3 статті ЄКПЛ «Заборона 

катування».  

Наведений приклад рішення по  справі «Даниленков и другие против 

России» демонструє вище зазначене [162]. Заявники внаслідок своєї участі у 

профспілці зазнали про переслідування та неоднакове ставлення з боку свого 

роботодавця. Місцеві суди відхилили їхні цивільні позови на тій підставі, що 

дискримінація може бути встановлена виключно в рамках кримінального 

провадження. Прокуратура відмовилася порушувати кримінальну справу, 

оскільки необхідно було довести прямий умисел керівника компанії на 

вчинення дискримінації. ЄСПЛ дійшов висновку, про те, що відсутність 

положень національного законодавства, які б забезпечували ефективний 

судовий захист свободи об’єднання у профспілку, становить порушення 

статті 11 ЄКПЛ «Свобода зібрань та об’єднання» у поєднанні зі статтею 14 

ЄКПЛ «Заборона дискримінації». 
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Порушення прав людини одночасно за декількома статтями досить 

часто зустрічається у практиці ЄСПЛ, продемонструємо приклад: «… Із 

самого характеру права на свободу зібрань виплавають вимоги, які закони 

висувають до організаторів зібрань, мають бути обмеженими до розумного 

мінімуму та носити технічний характер. З точки зору ЄСПЛ, там, де 

демонстранти не втягнуті в акти насилля, важливо, щоб влада певною мірою 

проявляла толерантність щодо мирних зібрань громадян, якщо свобода 

зібрань, яка гарантується у статті 11 ЄКПЛ не позбавлена своєї сутності. 

Певні вказівки щодо вчинення дискримінації (стаття 14), залежно від тексту, 

можуть потрапляти до сфери дії права на свободу релігії за статтею 9 або 

права на свободу зібрань за статтею 11 (справа «Bączkowski and Others v. 

Poland») [218]. В цій справі мер Варшави декілька разів публічно заявив, що 

не надасть дозволу на проведення ходи, що покликана привернути увагу до 

проблеми гомофобії. ЄСПЛ вирішив, що заяви мера могли вплинути на 

рішення компетентних органів, в основі рішення лежить сексуальна 

орієнтація демонстрантів, а отже, це рішення порушує їхнє право на свободу 

зібрань у поєднанні з правом на свободу від дискримінації. 

Рішення у справі «Zarb Adami v. Malta»  демонструє дискримінацію у 

контексті здійснення обов’язків присяжного засідателя [234]. Заявник 

стверджував, що його дискримінують у контексті здійснення обов’язків 

присяжного засідателя. Він скаржився, що, виходячи з практики формування 

списків кандидатів у присяжні, існує набагато більша ймовірність, що до 

складу суду буде викликаний чоловік. Згідно із статистичними даними, 

понад 95% присяжних за 5 років були особами чоловічої статі. ЄСПЛ 

вирішив, що оскільки чоловіки та жінки знаходяться в аналогічній ситуації в 

частині своїх громадянських прав та обов’язків, така ситуація 

дійсностановить дискримінацію. 

Дискримінація щодо прийняття рішень відносно свого тіла 

продемонстрована на прикладі рішення по справі «Pretty v. UK» [229]. 
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Заявниця страждала на дегенеративне захворювання і хотіла отримати від 

державних органів гарантію того, що зможе здійснити самогубство з 

допомогою іншої особи у майбутньому, коли її стан погіршиться настільки, 

що вона не зможе зробити це самостійно, і це не потягне за собою 

кримінального переслідування. Відповідно до національного законодавства 

допомога уздійсненні самогубства вважалася злочином і кваліфікувалася як 

умисне або необережне вбивство. Заявниця стверджувала, серед іншого, що 

це порушує її право приймати рішення щодо своготіла (у контексті права на 

особисте життя за статтею 8 ЄКПЛ), і таке порушення є дискримінаційним, 

оскільки держава встановила загальнузаборону самогубства за допомогою 

іншої особи, що створює непропорційний негативний вплив на тих, хто 

перебуває у безпорадному стані і не може самостійно припинити власне 

життя. ЄСПЛ вирішив, що відсутність різного підходу до «тих, хто фізично 

здатний і тих, хто не здатний самостійно позбавити себе життя» є 

виправданим. 

ЄСПЛ неодноразово підкреслював про зв’язок регіональних і 

універсальних документів між собою, а також посилався на загальновизнані 

принципи міжнародного права, положення інших європейських (і не тільки) 

актів з прав людини. У справах, що стосуються осіб, які утримуються під 

вартою, ЄСПЛ зазначав про Європейські пенітенціарні правила, а у справах 

щодо дискримінації – на відповідні Директиви Ради Європейських 

Співтовариств та Рекомендації Європейської комісії проти расизму та 

нетерпимості, Конвенцію ООН проти расової та етнічної дискримінації [100, 

c. 44]. В питаннях визначення європейського публічного порядку та захисту 

демократичних цінностей суспільства, зокрема, стосовно місцевих органів 

влади, ЄСПЛ застосовував Європейську хартію місцевого самоврядування 

1985 р. [57].  

При розгляді справ, які стосувалися психічного здоров’я людини, 

ЄСПЛ керувався Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №46/119 від 17 
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грудня 1991 р. Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення 

психіатричної допомоги [147].  

Неодноразово ЄСПЛ зазначав, що його практика носить декларативний 

характер, але аналіз рішень підтверджує те, що у зв’язку з «живою 

практикою» ЄСПЛ виникає обов’язок у держав закріпити у національному 

законодавстві основні положення ЄКПЛ з урахуванням цієї практики: 

«Рішення Суду носить головним чином декларативний характер і залишає за 

Державами-учасниками вибір засобів, якими національні правові системи 

будуть користуватися для виконання своїх зобов’язань…» (Marcks, 58) [44, с. 

940]. 

Аналіз практики ЄСПЛ дав змогу зробити висновок, що людина, яка 

очікує на дотримання своїх прав і свобод не повинна отримати менше в 

результаті недосконалості правової системи, помилок у національних судах 

щодо тлумачення сутності прав і свобод людини або за рахунок недбалого 

ставлення держави щодо забезпечення принципу верховенства права.  

Разом з тим, права людини можуть бути обмежені на підставі закону в 

частині, в якій це обмеження допускають держави-члени, які використовують 

регіональний документ (при визначені конкретної мети, збереження 

суспільного порядку, публічна мораль, здоров’я населення). 

Таким чином, завдяки практиці Європейського суду з прав людини 

формуються єдині підходи в питаннях забезпечення ефективного додержання 

прав і свобод людини та еволюціонують положення Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р.  

ЄСПЛ не скасовує старі норми та дає їм нове життя шляхом своєї 

інтерпретаційної діяльності, демонструє сучасний суддівський активізм. 

ЄСПЛ підтверджує, що тлумачення Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р. відбувається виходячи з потреб 

суспільства: «Конвенція тлумачиться у світлі уявлень переважаючих в наші 

дні в Демократичних Державах» (справа «Guzzardi», п. 95); «Як живий 
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документ, Конвенцію слід тлумачити в світлі сучасних умов життя» (справа 

«Loizidou проти Туреччини», § 71) [44, 45]. ЄСПЛ не тільки сприяє 

національним судам у застосуванні ЄКПЛ, але й допомагає дотриманню та 

розвитку на регіональному рівні прав і свобод людини відповідно до 

загальноприйнятих норм міжнародного права. Рішення Європейського суду з 

прав людини відіграють важливу роль в уніфікації плюралістичних підходів 

до стандартів прав людини. 

 

 

 

2.3. Взаємонеузгодженість міжнародних універсальних та 

європейських регіональних стандартів щодо захисту прав людини 

Наявність взаємонеузгоджених правових норм у міжнародно-правових 

актах універсального і європейського регіонального рівнів можна 

продемонструвати на прикладі Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 р. (далі – МПГПП) та Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод  1950 р. (далі – ЄКПЛ) [74, 95]. Ці 

міжнародно-правові акти привернули нашу увагу з огляну на те, що 

забезпечують громадянські і політичні права людини, а країни-учасниці 

мають зобов’язання за обома документами. Додатково, наведемо практику 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та інших міжнародно-

правових актів, які надають розгорнуте тлумачення в питаннях щодо понять 

за правовими нормами (розтлумачують їх) в аспекті реального застосування.   

Згідно звіту Ради Європи за висновками щодо дослідження статей 1 - 5 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права були встановлені 

відмінності щодо гарантованих прав та проблеми у співіснуванні 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права з Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод [254].  



 

 

 

 

115 

Як вбачається з правової норми, зобов’язання у статті 2 МПГПП щодо 

забезпечення прав людини охоплює і забезпечення  ефективного засобу 

правового захисту: «Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, 

зобов’язується поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її 

території та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без 

будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статті, мови, релігії…». Цю 

норму можливо розглянути для порівняння з декількома статтями ЄКПЛ: зі 

статтею 1 ЄКПЛ «Зобов’язання додержувати поваги до прав людини», зі 

статтею 13 ЄКПЛ «Право на ефективний засіб юридичного захисту» та зі 

статтею 14 ЄКПЛ «Заборона дискримінації».  

З огляду на вказане, звернемо увагу на преамбулу МПГПП і 

проаналізуємо статтю 2. В пункті 1 статті 2 МПГПП зазначається, що для 

визначення словосполучення «зобов’язання кожної Договірної Держави» 

використовується словосполучення «зобов’язується поважати і … до 

забезпечувати», тоді як стаття 1 ЄКПЛ використовує слова, що говорять про 

гарантію з боку держав: «Високі Договірні Сторони гарантують кожному, 

хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І 

цієї Конвенції».  

Назва першого розділу ЄКПЛ «Права і свободи» і загалом усі статті 

регіонального документу складені у дусі гарантій дотримання прав людини, 

що слідує зі змісту. В преамбулі МПГПП зазначено про те, що «… кожна 

окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей і того колективу, до 

якого вона належить, повинна добиватися заохочення і додержання прав, 

визначених у цьому Пакті». Ці розбіжності вказують, що права людини, які 

представляє МПГПП не можна вважати такими, що апріорі забезпечуються 

людині, адже текст документу підкреслює необхідність кожній людина 

самостійно докладати зусиль, щоб права були реально діючими.  

Словосполучення в статті 2 МПГПП «всім перебуваючим у межах її 

території та під її юрисдикцією» обмежене в порівнянні зі статтею 1 ЄКПЛ 
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«Зобов’язання додержувати поваги до прав людини»: «… Сторони 

гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і 

свободи …». Тож, можна говорити, що ЄКПЛ застосовується до всіх осіб, що 

перебувають під юрисдикцію «Високої Договірної Сторони», але не вимагає, 

щоб вони були на своїй території.  

Статтю 1 ЄКПЛ та поняття «юрисдикція» в своїй практиці ЄСПЛ 

(справа «Lodizidou») тлумачить так: «юрисдикція у відповідності до статті 1 

Конвенції не обмежується національними територіями Держав-учасників 

Конвенції» [44, c. 85]. Крім того, у рішенні по справі «Совтрансавто-

Холдинг» проти України» ЄСПЛ звернув увагу на таке: «… кожна Держава-

учасниця визнає для всіх в межах [своєї] юрисдикції права та обов’язки, 

визначені (…) Конвенцією» [117, с. 23]. 

Якщо ще додатково звернути увагу на статтю 14 ЄКПЛ «Заборона 

дискримінації», яка хоч і не має самостійного значення, але забезпечує 

окремим особам, групам осіб захист від усіх видів дискримінації при 

здійсненні гарантованих прав, то можна побачити, що вона зазначає про 

гарантію «кожному, хто перебуває під юрисдикцією Високих Договірних 

Сторін». Це підтверджує, що ЄКПЛ більш детально, точно і зрозуміло 

зазначає поняття «юрисдикція», ніж це зроблено в МПГПП. 

В статті 2 пункту 1 МПГПП передбачено, що визнання права повинно 

бути забезпечено «без різниці щодо раси, кольору шкіри … чи іншої 

обставини», тоді як в статті 14 ЄКПЛ зазначено: «без дискримінації за будь-

якою ознакою – статті, раси, кольору шкіри, мови, релігії … або за іншою 

ознакою».  

Особливістю МПГПП є те, що у документі є окремі дві статті 26 та 27, 

які демонструють особливий порядок прав і поняття дискримінація. Так, в 

статті 27 МПГПП вказано про те, що не може бути відмовлено у праві 

меншинам в порівнянні з іншими членами тієї ж групи користуватися своєю 
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культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також 

користуватися рідною мовою.  

Слід звернути увагу на те, що право захисту від дискримінації 

покликане забезпечити кожному рівні та справедливі умови доступу до 

можливостей, які пропонує суспільство. Практика ЄСПЛ підтверджує, що 

дискримінація розрізняється в аспекті, як пряма, так і непряма. Пряма 

дискримінація – це коли до особи ставляться у менш сприятливий спосіб у 

порівнянні з тим, як ставилися чи могли б ставитися до інших осіб у подібній 

ситуації і причиною такого ставлення є наявність в цієї особи певних 

характеристик, що відносяться до категорії «захищені ознаки» [109, с. 24].  

Непряма дискримінація має місце тоді, коли нейтральне положення, 

критерій або практика, що впливає на групу осіб, які мають «захищену 

ознаку», значно більше, ніж на інших осіб в аналогічній ситуації [109, с. 31]. 

При цьому нейтральне положення, критерій або практика це певне правило 

загального характеру, що розповсюджується на всіх без винятку. 

Рішення ЄСПЛ у справі «Carson and Others v. UK» роз’яснює: 

«дискримінацію розуміють як «відмінність у ставленні до осіб, які 

знаходяться в аналогічних або відповідним чином схожих ситуаціях», що 

«ґрунтується на ознаці, яку можна ідентифікувати»» [215]. 

Слід звернути увагу й на те, що дискримінація має місце тоді, коли для 

однієї особи обрано поводження у менш сприятливий спосіб, ніж поводяться 

з іншою особою в подібній ситуації на підставі певної ознаки. Прикладами 

дискримінаційного поводження є: заборона входу до ресторану чи магазину, 

призначення нижчої пенсії чи заробітної плати, словесна образа чи 

насильство, заборона перетнути контрольно-пропускний пункт, підвищення 

чи зниження пенсійного віку, заборона доступу до певної професії, 

неможливість здійснювати спадкові права, недопущення до загальної 

навчальної системи, депортація, заборона носити релігійну символіку, 

відмова призначити соціальні виплати чи скасування таких виплат.  
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Рішенні ЄСПЛ по справі «Timishev v. Russia» підтверджує викладене 

[109, с. 135]. Заявнику, який був чеченцем за походженням, не дозволили 

перетнути контрольно-пропускний пункт, оскільки прикордонники мали 

інструкцію не пропускати чеченців: «… Расове та етнічне походження – це 

взаємопов’язані концепції, що накладаються одна на одну. Якщо в основі 

поняття раси лежить біологічна класифікація людини на підвиди залежно від 

таких морфологічних ознак, як колір шкіри чи риси обличчя, то етнічне 

походження базується на ідеї існування спільнот, що мають однакове 

громадянство, племінне споріднення, релігійні вірування, є носіями спільної 

мови, культури, традицій».  

Декларація про расу та расові забобони 1978 р., Декларація про права 

осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних та мовних 

меншин 1992 р., Дурбанська декларація про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 2001 р. є універсальні документи, які покликані для допомоги 

у боротьбі проти дискримінації [40, 42, 49] 

Програма дій міжнародної Конференції ООН проти расизму (2000) 

мала на меті закликали держави не допускати та зупиняти «феномен 

етнічного профайлінгу» [119]. Етнічний профайлінг як вид дискримінації за 

етнічною ознакою заборонений за міжнародним правом і саме така 

дискримінація продемонстрована в рішенні ЄСПЛ у справі «Timishev v 

Russia» (перевірка документів, збір інформації за ознакою «характерна» для 

іноземця зовнішність) [109, с. 135]. Слід зазначити, що етнічний профайлінг 

пов’язують з походженням, національністю, за ознаками певної зовнішності. 

Вивчаючи детально слово «обставина» (стаття 2 МПГПП) і слово 

«ознака» (стаття 14 ЄКПЛ), слід зазначити, що в даному контексті мається на 

увазі саме «захищена ознака». Категорії таких ознак передбачені 

європейським антидискримінаційним правом: стать, сексуальна орієнтація, 

обмежені фізичні можливості, вік, раса, етнічне та національне походження, 

релігійні вірування чи переконання, мова, соціальне походження, 
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народження та майновий стан, політичні чи інші погляди. «Інші ознаки»: 

батьківство, сімейний стан, членство в організаціях, військове звання, місце 

проживання, батьківство дитини, народженої поза шлюбом [109, с. 95-129]. 

Таким чином, слово «ознака» містить цілий ряд складових та краще 

підходить щодо розуміння суті порушень прав людини в аспекті 

«дискримінація» в порівнянні з поняття «обставина» в МПГПП. 

Не можна не врахувати й те, що конструкція статті 14 ЄКПЛ не працює 

самостійно, адже ЄСПЛ не наділений повноваженнями розглядати заяви 

щодо дискримінації, якщо вони не охоплені правами, що передбачені у 

ЄКПЛ. Тож, слід звернути увагу на особливість статті 14 ЄКПЛ, яка може 

працювати лише в поєднанні з нормою, яка охоплена так званою 

«матеріальною нормою ЄКПЛ»  або додатковим протоколом. При чому, 

«матеріальна норма» ЄКПЛ це саме ті права людини, які охоплені 

міжнародним документом.  

Додатково слід врахувати, що Протокол №12 до ЄКПЛ працює 

самостійно, як документ щодо захисту від дискримінації [124].  

Отже, не дивлячись на те, що МПГПП представляє права людини, їх 

реальне дотримання можливе в європейському регіоні за допомогою ЄКПЛ. 

Слід звернути увагу й на те, що відповідно до пункту 2 статті 2 

МПГПП: «Якщо це вже не передбачено існуючими законодавчими чи 

іншими заходами, кожна держава-учасниця цього Пакту зобов’язується 

вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституційних процедур і 

положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих або інших заходів, які 

можуть виявитися необхідними для здійснення прав, визнаних у цьому 

Пакті». Ця норма демонструє свободу дій для держав щодо стандартів прав і 

свобод людини та не має аналогів в ЄКПЛ. Разом з тим, слід вказати, що 

існування ЄКПЛ та розуміння документа в загальному контексті 

прирівнюється до 2 статті МПГПП.   
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Пункт 3, статті 2 МПГПП має аналог статті 13 ЄКПЛ «Право на 

ефективний засіб юридичного захисту». На відміну від статті 13 ЄКПЛ, 

стаття 2, пункт 3 (а) МПГПП не згадує національний орган, як засіб, який 

повинен діяти. З іншого боку, стаття 2, пункт 3 (b) МПГПП, яка не має 

явного аналога в ЄКПЛ, передбачає право на такий національний захист. 

Відповідно до МПГПП засіб правового захисту визначається, як 

«компетентними судовими, адміністративними або законодавчими органами, 

або ж іншими компетентними органами повноваження яких охоплені, … 

передбачені правовою системою держави». 

Експерти Ради Європи, які розглядали відмінності міжнародно-

правових актів зазначили, що можливо говорити про поняття «ефективний 

захист», яке має місце в обох документах: «різниця в контексті відповідності 

в англійських текстах «ефективний засіб» не є суттєва» [254].  

У статті 3 МПГПП «Рівні права чоловіків та жінок» наголошується: 

«держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпечити рівне 

для чоловіків і жінок право користування всіма громадянськими і 

політичними правами, передбаченими в цьому Пакті» і вона може 

розглядатися разом із статтею 14 ЄКПЛ «Заборона дискримінації»: 

«користування правами та свободами, визначені в цій Конвенції, має бути 

забезпечене без дискримінації …».  

Слід звернути увагу на те, що обидва документи містять посилання на 

відступ від домовленостей стосовно прав людини. Конструкція статті 15 

ЄКПЛ дозволяє відступ від зобов’язань під час війни або іншої суспільної 

небезпеки: «1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує 

життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що 

відступають від зобов’язань … за умови, що такі заходи не суперечать іншим 

її зобов’язанням згідно з міжнародним правом», а відповідно до статті 4 

МПГПП – під час «надзвичайного становища в державі». Відповідно до 

ЄКПЛ, для відступу про який вказує стаття, має бути наявна «суспільна 
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небезпека». МПГПП вимагається існування саме «надзвичайного 

становища», яке має бути офіційно проголошено. При цьому, ЄКПЛ не 

зазначає про зобов’язання держав щодо офіційного оголошення надзвичайної 

ситуації шляхом видання законодавчого акту, але питання щодо відступу 

мають бути все ж проголошенні, що слідує з конструкції частини 3 статті 15 

ЄКПЛ: «… у повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи 

…». 

Експерти  Ради Європи щодо відмінностей в тексті за статтями 4 

МПГПП та 15 ЄКПЛ зазначили: «стаття 4 пункт 1 Пакту стосується 

виключень, і вона відповідає статті 15 в Конвенції. Обидві статті вказують на 

ті моменти, коли можливий «відступ від зобов’язань» [254].  

Рішення ЄСПЛ у справі  «Greekcase» підтверджує невиконання 

Грецією вимог статті 15 (3) ЄКПЛ: «хоча Конвенція й не потребує від 

учасників точного зазначення норм, від яких держави збираються відступити 

… Держава повинна повідомити про прийняті адміністративні заходи, в 

особливості про арешти без судового рішення, надавати інформацію про 

законодавство, яке регулює надзвичайний стан» [92, c. 424]. 

Розглянемо детальніше статтю 4 МПГПП. Відповідно до пункту 1 

статті 4 МПГПП: «такі заходи не передбачали дискримінації виключно на 

підставі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії або соціальне походження», 

а пункт 2 статті 4 МПГПП перераховує окремі статті: 6, 7, 8 (пункти 1 і 2), 11, 

15, 16, 18 Пакту, щодо якого ніяких відступів не дозволяється навіть під час 

надзвичайної ситуації. Подібна частина 2 є у статті 15 ЄКПЛ і в ній 

зазначено, що наведене вище положення не може бути підставою для 

відступу від статті 2 Конвенції, що гарантує «Право на життя», крім випадків 

смерті внаслідок правомірних воєнних дій; відступу від статті 3 ЄКПЛ 

«Заборона катування», пункт 1 статті 4 ЄКПЛ «Нікого не можна тримати в 

рабстві або в підневільному стані» та статті 7 ЄКПЛ «Ніякого покарання без 

закону». 
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Як було вказано вище, питанню заборони катувань міжнародна 

спільнота приділяє достатньо уваги. Крім того, для захисту  прав людини та 

заборони катувань працюють додаткові міжнародно-правові акти: Конвенція 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання 1984 р., Європейська конвенція проти 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність 

поводженню чи покаранню 1987 р. [52, 77].  

Аналіз статті 5 МПЛПП свідчить про те, що їй відповідає стаття 17 

ЄКПЛ «Заборона зловживання правами»: «Ніщо в цьому Пакті не може 

тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась 

особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, 

спрямовані на знищення яких-небудь прав чи свобод …».  

Під час вивчення міжнародно-правових актів експерти Ради Європи 

вказали про відсутність в ЄКПЛ аналогу статті 16 МПГПП «Кожна людина, 

де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності», але 

вважають, що немає підстав для непокоєння з приводу цієї розбіжності з 

огляду на загальні норми Конвенції [254]. 

Також, МПГПП не містить явного аналога статті 16 ЄКПЛ 

«Обмеження політичної діяльності іноземців», що фактично дозволяє 

обмеження політичної діяльності іноземців, незважаючи на положення статті 

10 КЗПЛ «Свобода вираження поглядів», статті 11 ЄКПЛ «Свобода зібрань 

та об'єднань» та статті 14 ЄКПЛ «Заборона дискримінації». Разом з тим, це 

питання можливо зрозуміти наступним чином. В європейських традиціях 

однією із основних ідей є ідея суверенітету. Отже, з огляду на питання 

суверенітету, обмеження політичних прав для іноземців в сфері вираження 

поглядів і особливо в свободі зібрань та асоціацій вважається допустимим. 

Стаття 14 МПГПП зазначає: «Всі особи є рівними перед судами і 

трибуналами. Кожен має право при розгляді будь-якого кримінального 

обвинувачення, пред’явленого йому, або при визначенні його прав та 
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обов’язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний 

розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним 

на підставі закону». Відповідно до статті 6 ЄКПЛ: «Кожен має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом встановленим законом …». З конструкції 

міжнародно-правових норм вбачається, що МПГПП передбачає доступ до 

суду, розгляд справи судом, але не містить зазначення щодо «розумного 

строку розгляду справи». Це підтверджує те, що норма націлює регіони на 

загальну структуру судового захисту прав людини та містить сподівання, що 

кожній людині буде забезпечений розгляд її справи відповідно до закону. 

З практики ЄСПЛ встановлено, що порушення розумних строків 

розгляду справ є одним з проблемних питань в регіонах. Так, у справі 

«Moldovan and Othersv. Romania» було визнано: «… надмірна тривалість 

розгляду кримінальної та цивільної справ (перше рішення було винесене 

через сім років з моменту відкриття провадження) становить порушення 

статті 6 Конвенції» [223]. Інша позиція ЄСПЛ щодо порушення строків 

розгляду справ представлена наступним чином: «Тяганина процесу внаслідок 

чисельних процесуальних помилок, у поєднанні з поширеним серед органів 

влади дискримінаційним ставленням до осіб ромського походження, 

становить порушення статті 6 у поєднанні зі статтею 14» [109, с. 33]. 

Стаття 18 МПГПП проголошує у пункті 1: «Кожна людина має право 

на свободу думки, совісті і релігії…». Разом з тим, пункт 3 передбачає, що 

«Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає  лише обмеженням,  

які встановлено  законом  і  які  є  необхідними  для охорони суспільної 

безпеки,  порядку,  здоров’я і моралі, так само як і основних прав та свобод 

інших осіб». Подібні права є в статті 9 ЄКПЛ, але додатково вказано: «2. 

Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає таким 

обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному 

суспільстві». Наголос в ЄКПЛ на «демократичне суспільство» зроблений з 
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метою утвердження плюралізму та повазі до спільного розуміння щодо 

додержання прав людини. 

Держави, які ратифікували  Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права 1966 р. та Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. мали проблеми з вибором документу, який 

виконувати. Так, Нідерланди спробували дотримуватися Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права замість Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, пояснюючи тим, що Пакт як 

універсальний договір має пріоритет перед ЄКПЛ, як регіональним 

договором [22, с. 41]. ЄСПЛ відразу відреагував і зазначив, що Нідерланди 

будуть визнані державою, що порушила Конвенцію, а отже до неї будуть 

вжиті відповідні санкції. В результаті Нідерланди порушили Пакт і виконали 

зобов’язання за Конвенцією, оскільки механізм застосування санкцій за 

Пактом чітко непрописаний. 

Аналіз Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. 

та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

демонструє розбіжності щодо гарантій громадянських і політичних прав [15]. 

Відмінності пов’язані насамперед з тим, що універсальний документ був 

вироблений, як загально-базовий політичний документ для держав, які 

формують правову політику в регіонах, в той час, як регіональний документ 

передбачив широкий обсяг нормативного закріплення прав людини та дієвий, 

ефективний і реальний механізм їх захисту. Забезпечення визнання ЄКПЛ і 

ефективне дотримання прав і свобод людини відбулося саме за допомогою 

ЄСПЛ.  

Таким чином, Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. стала дієвим регіональним документом в порівнянні з 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 р.. 

Розбіжності, які були виявленні завдяки дослідженню потребують вирішення 

в контексті сучасного життя суспільства за допомогою практики ЄСПЛ.  
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Висновки до Розділу 2 

Дослідження Європейської системи захисту прав людини дає змогу 

дійти таких висновків: 

1. Європейська регіональна система стандартів прав людини 

розвивається в дусі універсальних документів про права людини. Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. адаптує 

універсальний мінімум прав людини до специфіки європейських стандартів у 

цій галузі. На відміну від більш статичних  (незмінних) універсальних 

документів Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. зазнає динамічного (еволютивного) тлумачення, що робить її більш 

дієвим документом та відповідає практиці. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. захищає переважно громадянські і політичні права та дозволяє більш 

широку свободу розсуду держав щодо захисту економічно-соціальних прав. 

Це пов’язано з тим, що при прийнятті Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. пріоритет надавався саме захисту 

громадянських і політичних прав як невід’ємного елементу розвитку 

демократичних країн у європейському просторі. 

3. Розвиток Європейської регіональної системи захисту прав 

людини посилився завдяки утворенню Європейського Союзу. Важливими 

для Європейського Союзу стали не тільки принципи: свобода, демократія, 

повага до верховенства закону, але й цінність самої людини в контексті її 

гідності. Таким чином, основна мета в напрямку розвитку прав людини в 

Європейському Союзі – визнання людини з її унікальними можливостями та 

толерантним відношенням до собі подібних. Толерантність вважається 

людською чеснотою та передбачає терпимість до людей, уміння жити так, 

щоб не порушувати права і свободи інших.  

4. Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 р. відобразила 

провідну ідею ЄС – гідність людини, власна цінність кожної людини є 
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неоціненна, права і свободи людини зосереджується на значимості кожної 

людини (її цінності) без чого не може існувати суспільство. 

Порівняння Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 р. з 

Загальною декларацією прав людини 1948 р., Міжнародним пактом про 

громадянські і політичні права 1966 р., Міжнародним пактом про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 р., Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. дозволило виявити основні критерії на яких 

базується регіональна система захисту прав людини в полі Європейського 

Союзу.  Так,  гідність людини, права і свободи, рівність усіх перед законом, 

солідарність, прийняття рішень за волею більшості при обов’язковому 

дотриманні прав меншості, громадянство, правосуддя (верховенство права), 

плюралізм, що забезпечує Загальна декларація прав людини 1948 р., 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. і Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. є ті базові складові, 

на які спирається Європейський Союз при побудові правової політики.  

5. Аналіз Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 р. 

продемонстрував існування взаємонеузгоджених (колізійних) норм 

міжнародного права, які можливо вирішити за допомогою практики 

Європейського суду з прав людини. 

Слід вказати, що однією з причин існування колізій є існування 

специфічних самобутніх підходів до прав людини в межах регіону.  

6. З практики Європейського суду з прав людини встановлено, що 

належним чином захищаються права, як ті, що охоплені Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., так і ті, що не 

охоплені нею, але слідують із захищених прав (зокрема, щодо пенсійного 

забезпечення, щодо заборони переслідування, щодо права на медичну 

допомогу, тощо). Завдяки практиці ЄСПЛ відбувається утвердження 

міжнародного права як «живого права». 
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7. Європейський суд з прав людини виконує уніфікацію 

плюралістичних підходів до стандартів прав людини, в тому числі 

універсальних, а його рішення є джерелом національної політики держав в 

сфері дотримання прав і свобод людини:  

- універсальні документи працюють в площині стандартів прав і свобод 

людини на регіональному рівні; 

- ЄСПЛ сприяє національним судам у застосуванні Конвенції про права 

людини і основоположні свободи та протоколів до неї, формуванні 

правозастосовної практики; 

-різноманітність регіональних судових практик існує через 

плюралістичний підхід, який узагальнює ЄСПЛ; 

- відбувається вплив на правосвідомість людей з метою вироблення в 

них уявлень про права і свободи через механізм захисту прав людини, що діє 

на поза національному рівні; 

- планомірно формуються єдині стандарти щодо прав і свобод  людини 

на території Європи. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОНЕУЗГОДЖЕНИХ 

СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ 

 

3.1. Законодавство та доктрина про взаємонеузгоджені норми 

міжнародного права щодо захисту прав людини 

 Верховенство права, демократія та права людини становлять собою 

тріаду цінностей [35, с. 159-174]. 

Це можна підтвердити міжнародно-правовими актами універсального 

та регіонального рівнів: 

1. Загальна декларація прав людини 1948 р. проголошує, що народи 

Об’єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини.  

2. Преамбула Статуту Ради Європи звертає увагу на відданість урядів 

держав духовним і моральним цінностям, які є спільним надбанням їхніх 

народів і справжнім джерелом особистої свободи, політичної свободи та 

верховенства права. 

3. Преамбула Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. зазначає, що Уряди держав-членів Європи, які підписали цю 

Конвенцію «сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є 

однодумцями … зробили перший крок для забезпечення колективного 

гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації». 

4. Преамбула Американської конвенції про права людини 1969 р. 

наголошує, що Американські держави-учасники підтверджують свій намір 

закріпити в межах демократичних інститутів систему особистої свободи та 

соціальної справедливості, що засновані на повазі до основних прав людини 

[1, 61, 74, 188]. 

Резолюція 800 (1983) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про 

принципи демократії» звертає увагу на те, що « … Базовими принципами 
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демократії є принцип верховенства права та поділу влади. У демократичній 

системі принципом верховенства права забезпечується функціювання усієї 

державної влади і адміністрації та відбувається уповноваження суддів на 

здійснення перевірки, чи державна влада і адміністрація підкоряються цьому 

верховенству права. … зокрема, ця система має бути здатною забезпечити 

таку рівновагу між вимогами «загальносуспільного інтересу» та вимогами 

захисту основоположних прав кожної особи, як це визначено Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод…» [144]. Демократія і права 

взаємопов’язані між собою [202]. Європейська комісія «За демократію через 

право» (Веніціанська комісія) в Доповіді «Верховенство права» звернула 

увагу на таке: «У тому значенні, в якому його слід розуміти, «the rule of law» 

(«верховенство права») є невід’ємною частиною будь-якого демократичного 

суспільства. В рамках цього поняття вимагається, щоб усі, хто наділений 

повноваженнями ухвалювати рішення, ставилися до кожного з виявом 

поваги, на основі рівності та розумності й відповідно до закону, і щоб кожен 

мав можливість оскаржити незаконність рішень у незалежному та 

безсторонньому суді, де кожен має бути забезпечений справедливими 

процедурами» [24]. В цій же доповіді зазначається, що «У рамках Організації 

Об’єднаних Націй поняття «верховенство права», що було включене до 

преамбули Загальної декларації прав людини, застосовується для 

впровадження низки принципів, що мають властивість змінюватися залежно 

від того чи іншого контексту». 

Генеральним секретарем ООН Кофі Аннаном у доповіді 2004 р. 

зазначено: «Поняття  «верховенство права» … має стосунок до принципу 

врядування, за якого всі люди, інститути та установи, юридичні та фізичні 

особи, включаючи саму державу, відповідають перед законом, які в 

суспільстві є оприлюдненими, застосовуються однаково до всіх і на основі 

яких здійснюється судочинство …» [238]. 
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Данил Золо в книзі «Верховенство права: історія, теорія, критика» 

(Дордрехт: Шпрингер, 2007 р.) пише, що «верховенство права – це «нор-

мативна та інстуційна структура сучасної європейської країни, яка на 

підставі індивідуалістичної філософії (з подвійним змістом політичного 

песимізму та нормативного оптимізму) та через процеси розподілу та 

диференціації влади, наділяє правову систему першочерговим завданням  

щодо захисту громадянських і політичних прав, тим самим протидіє меті 

суб’єктів влади свавіллю та зловживанням владою» [258, c. 29-30].  

Принцип «верховенства права» був предметом обговорення у різних 

країнах під час проведення конференцій: «Право та справедливість у 

глобальному суспільстві» (Гранада, Іспанія, 2005 р.), «Право та правові 

культури 21 століття: різноманітність і єдність» (Краків, Польща 2007 р.), 

«Глобальна гармонія  та верховенство права» 15-20 вересня, 2009 р., Пекін, 

КНР) [239, 248, 249]. Тому, принцип верховенства права можна вважати 

базовим принципом для розв’язання колізій між універсальними та 

регіональними стандартами прав людини. 

Проблема вирішення правових колізій існує у багатьох країнах. Так, в 

п’ятдесяти законотворчих систем, які паралельно функціонують у 

Сполучених Штатах Америки, в справах про осіб, угоди або випадки, які 

стосуються кількох штатів постійно виникає потреба визначити 

законодавство, яке потрібно використовувати у розгляді справи [262, с. 253-

256]. Звільнені від значних конституційних обмежень штати й коментатори 

судової практики застосовують три основні підходи до вибору потрібного 

закону: традиційну доктрину «законних прав», різноманітні засоби аналізу 

«інтересів» і «політики» та теорію «найвагоміших відносин». Доктрина 

«законних прав»  ґрунтується на понятті «законодавчої юрисдикції» і 

використовується судами Сполучених Штатів Америки. Аналіз інтересів і 

різні підходи до вибору закону полягає в тому, що лише суддя вирішує, який 
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закон застосовувати, беручи до уваги: а) основну мету використання цього 

закону, б) наскільки серйозно зацікавлені штати, яких стосується справа.  

З питання вирішення правових колізій слушно зазначив професор А. С. 

Довгерт: «доктрина і практика територіальних правових колізій і шляхів їх 

вирішення зазнали значних новацій … світ поступово перейшов до так 

званих «гнучких» колізійних принципів та правил, наприклад, принципу 

найтіснішого зв’язку правовідносин з правом певної країни, принцип 

сприятливішого права … Такий стан речей дозволяє дослідникам допускати 

заміну класичного колізійного механізму на зовсім інший механізм 

відшукування придатнішої матеріальної норми … основне питання 

традиційного …  замінюється на питання про знаходження «найкращої» 

регулюючої матеріальної норми» [47]. 

Роль практики Міжнародного Суду ООН  та Європейського суду з прав 

людини стала вирішальною для тлумачення міжнародно-правових актів і 

дотримання принципу верховенства права з метою подолання колізій між 

універсальними та регіональними зобов’язаннями держав у сфері захисту 

прав людини. В цьому аспекті слушною є думка професора О. В. Буткевич: 

«Внаслідок роз’яснювальної та тлумачної діяльності таких інституцій 

(передусім Міжнародного Суду ООН та Європейського суду з прав людини) 

утвердилось розуміння міжнародного договору як «живого інструменту» і 

необхідність тлумачити його «в динаміці», у «розвитку». Досягнення 

сучасного міжнародного права полягає і в тому, що воно надає перевагу 

тлумаченню договору як «живого документу» перед позитивістськими 

вимогами суворо слідувати одного разу виробленій та незмінній згоді держав 

стосовно специфічного формулювання конкретних норм договору» [22]. 

Ігнорування узгодження між універсальними та регіональними 

стандартами прав людини може породжувати комплексні проблеми на етапі 

застосування правових норм.  

Тому, пропонуємо ввести дефініцію «взаємонеузгоджені норми права». 
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Взаємонеузгоджені норми права – це порушення юридичної 

інтерференції, а узгодження взаємонеузгоджених норм права це процес при 

якому норми не втрачаючи своєї правової природи існують доти, доки 

суб’єкти права не використають усі можливості для їх узгодження шляхом 

певної їх сполучуваності при реалізації, враховуючи при цьому суспільний 

інтерес, правові, політичні та економічні фактори.  

Введення  дефініції в такій інтерпретації пов’язана зі словами професора 

М. Віраллі, який зазначив: «В рамках будь-якого юридичного порядку 

встановлюється напруга між консервативнимита еволюційними силами …, 

результатом взаємодії яких є такий порядок,котрий з одного боку не може 

заставити застигнути навічно в одному стані норми, що його утворюють, і не 

може оновлюватись, зберігаючи при цьому цілісність: саме така перманентна 

трансформація зветься тяглістю права» [259]. 

На нашу думку, при застосуванні міжнародно-правових документів 

слід розуміти три критерії: 

- документи універсального і регіонального рівнів мають бути 

частиною національного законодавства, незважаючи на те, що охоплюють 

різний об’єм прав з урахуванням обставин, які сприяли їх ухваленню; 

-  документи універсального і регіонального рівнів хоча і мають різну 

мету і об’єкт, але пов’язані між собою щодо фундаменту, який сприяє 

дотриманню та еволюції прав і свобод людини, доповнюючи один одного; 

- суд є тим органом, який забезпечує подолання колізій між 

універсальними та регіональними зобов’язаннями держав у сфері захисту 

прав людини. 

Перший критерій у національному правовому полі можна представити 

наступним чином. Відповідно до статті 9 Конституції України: «Чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України» [81]. Реалізація 

конституційного положення дає можливість розширювати межі 
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національного законодавства України нормами та принципами міжнародного 

права, які закріплені у міжнародних договорах. Крім того, в частині 1 статті 

15 Закону України «Про міжнародні договори» 2004 р. зазначено: «Чинні 

міжнародні договори підлягають сумлінному дотриманню Україною 

відповідно до норм міжнародного права» [131]. 

Слід звернути увагу на те, що деякі конституції встановлюють 

верховенство міжнародного права над внутрішнім (крім ратифікованих 

державою актів це положення відноситься і до загальновизнаних принципів 

міжнародного права). Норми міжнародного права в питаннях про права 

людини можуть діяти і через внутрішнє право, якщо вони імплементовані до 

законодавства країни.  

З цього приводу слушною є думка професора В. В. Мицика: «У деяких 

країнах законодавчо міжнародні договори прирівняні до внутрішніх законів; 

у інших країнах, навіть після ратифікації міжнародного договору або 

приєднання до нього, щоб договір набув чинності, яку мають національні 

закони, має бути ухвалений спеціальний національний закон. Практично 

кожній країні, яка ратифікувала міжнародний договір або приєдналася до 

міжнародного договору, доводиться вносити зміни до існуючих законів або 

розробляти нове законодавство, з тим щоб повною мірою виконувати умови 

договору на своїй території» [94, c. 56]. 

Крім того, слід звертати увагу на обставини за яких міжнародно-

правові акти були проголошені. Так, прийняття Загальної декларації прав 

людини 1948 р. відбулося через нехтування прав і свобод людини під час 

Другої світової війни; Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. як європейський регіональний документ надала поштовх для 

захисту громадянських і політичних прав, як невід’ємного елементу в 

демократичних країнах в площині розвитку плюралістичної карти світу; 

Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 р. проголосила про 

цінність людини пов’язуючи з її гідністю, наголосивши на обов’язку держав 
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забезпечити життя людини з найкращими умовами та спираючись на 

загальнолюдські цінності вже в процесі творення європейської регіональної 

системи захисту прав людини (після проголошення захисту політичних та 

громадянських прав), утверджуючи соціальні, культурні, екологічні права 

[61, 74, 194].  

Таким чином, взаємодія правових норм, розроблених у рамках 

Організації Об’єднаних Націй з правовою політикою європейських країн 

підкреслила те краще, що було досягнуто завдяки апробації міжнародно-

правових актів державами на практиці та виходячи з мети вироблення 

стандартів прав і свобод людини. 

Другий критерій можна продемонструвати наступним чином. В 

преамбулі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

р. вказано: «… беручи до уваги Загальну декларацію прав людини …» [74]. 

Хартія основних прав Європейського союзу 2000 р. зазначає, що «народи 

Європи … прийняли рішення будувати разом мирне майбутнє на основі 

загальних цінностей …» [194]. Це підтверджує базовість тих принципів, які 

були проголошені в Загальній декларації прав людини 1948 р. для регіонів 

[61]. Тож, універсальні документи створили підґрунтя для розвитку прав і 

свобод людини в регіонах, а регіональні документи відтворили практичне 

бачення захисту прав і свобод людини. Це пов’язано з тим, що кожен регіон 

розвивається за своїм напрямом, але враховуючи нагальні питання щодо 

розвитку прав і свобод людини з особливістю сучасних регіональних політик 

у площині сусідства з країнами.  

Події 2014 року в Україні набули особливого значення для 

міжнародного співтовариства. Було виявлено, що існування універсальних 

документів не гарантує беззаперечно дотримання прав і свобод людини в 

регіонах, але саме регіональні структури продовжують розвиватися 

підтримуючи певний баланс для захисту прав і свобод людини. Професор М. 

В. Буроменський щодо регіональних структур зазначив: «… передбачаю … і 
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розвиток міцних регіональних соціально і політико-ідеологічно однорідних 

інтегрованих міжнародних структур …» [18]. Тож, регіональні структури 

можуть реально сприяти дієвому механізму захисту прав і свобод людини. 

Разом з тим, порушення територіальної цілісності України чи будь-якої іншої 

держави не є проблема конкретної країни, адже це може породити інші 

проблеми в різних регіонах, зокрема, переселення людей з однієї країни до 

іншої. Професор О. В. Задорожній зазначав, що «принцип територіальної 

цілісності зобов’язує утримуватися від загрози силою або її застосування 

проти територіальної цілісності держав; не перетворювати територію жодної 

іншої держави на об’єкт окупації чи привласнення прямо або опосередковано 

в порушення міжнародного права…» [63].  

При підтримці Організації Об’єднаних Націй і Європейського Союзу 

Україна захищаючи свою територію та не послаблюючи гарантії прав і 

свобод людини на окупованих територіях прийняла Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» 15 квітня 2014 р. [138]. У законодавчому акті 

є посилання на Конвенцію  про захист цивільного населення під час війни 

1949 р. [73]. Зазначення про ІV Женевській конвенцію 1949 р. відбулося не 

випадково, адже цей документ наголошує на фундаментальних правах 

людини під час окупації, які потребують першочергового захисту.  

Підтвердження дії реального механізму захисту прав і свобод людини 

під час актів агресії можна продемонструвати рішеннями ЄСПЛ у таких 

справах: «Loizidou v. Turkey», «Mozer v. The Republic Moldova and Russia» [44, 

225]. 

Отже, слід засвідчити належну повагу до договорів, які були вироблені 

ООН та звернути увагу на те, що усі міжнародно-правові акти 

(універсального та регіонального рівнів) мають діяти лише з метою 

дотримання фундаментальних прав і свобод людини, доповнюючи один 

одного. Прихильники «іншого правопорядку» не повинні використовувати 
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міжнародно-правові акти з метою порушення кордонів інших країн та 

антидемократичних цілей. 

Третій критерій. Державна влада в Україні здійснюється на засадах 

поділу на законодавчу, виконавчу, судову (стаття 6 Конституції України) 

[81]. Судова влада України є тією гілкою влади, яка має забезпечити нагляд 

за дотриманням прав і свобод людини та правопорядок в Україні. На 

національний суд покладається обов’язок щодо захисту прав і свобод 

людини. 

І. І. Лукашук зазначав: «Тенденція до зростання ролі судів держав у 

функціонуванні міжнародного права стає все більше очевидною. Від цієї ролі 

в значній мірі залежить дія як міжнародної, так і національної правової 

системи» [87].  

Про роль суду, як ключового інструменту в забезпечені міжнародно-

правових норм писала професор О. В. Буткевич: «сучасна правова доктрина 

та практика визнає суд ключовим інструментом в забезпечені міжнародно – 

правових норм, що є обов’язковими для держав…» [21]. 

Тож, суд є тим органом, який має забезпечити подолання колізій між 

універсальними та регіональними нормами в галузі захисту прав людини.  

Судову систему очолюють люди, які приймають рішення спираючись 

на нормативно-правові акти. Отже, без знання норм міжнародного права та 

прав людини, міжнародної судової практики суддя не може прийняти 

законне рішення.  

Крім того, держави мають самостійно визначати коло правових актів, 

які підлягають узгодженню, принципи, форми, методи, засоби та інші 

аспекти узгодження. 

Вважаємо, що завдяки принципу верховенства права та дотримання 

складових – законність, правова визначеність, добросовісність та право на 

справедливий суд можливо подолати колізії між універсальними та 

регіональними стандартами прав людини. Обгрунтуємо зазначене. 
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Принцип верховенства права та правова визначеність. Європейська 

комісія «За демократію через право» (Веніціанська комісія) зазначає про 

правову визначеність як складову верховенства права: «аби досягти довіри до 

суддів, держава повинна зробити текст закону легко доступним. Вона також 

зобов’язана дотримуватись законів, які запровадила, і застосовувати їх у 

передбачуваний спосіб та з логічною послідовністю. Передбачуваність 

означає, що закон має бути передбачуваним щодо його наслідків: він має 

бути сформульований з достатньою мірою чіткості, аби особа мала 

можливість скерувати свою поведінку» [24, с. 178].  

ЄСПЛ у рішенні по справі «Brumarescu v. Romania» зазначає, що одним 

із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип правової 

визначеності [209]. Цей принцип вимагає щоб у випадку, коли суд виніс 

рішення у справі, питання більше не ставилося під сумнів (за виключенням 

грубо свавільних судових рішень, коли суд діяв недобросовісно - умисно або 

недбало). 

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, 

викладеної у рішенні від 8 червня 2016 року № 3-рп/2016 в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права (частина перша статті 8 

Конституції України), одним з елементів якого є правова визначеність 

положень законів та інших нормативно-правових актів (пункт 2.4) [182]. 

За правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у 

рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, із конституційних принципів 

рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і 

недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її 

однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у 

правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий 

підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини) [181]. 

Для цілей юридичної визначеності бажаною є точність і 

передбачуваність закону. Він має відповідати вимогам якості настільки, щоб 
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дати особам адекватну вказівку щодо обставин та умов, за яких державні 

органи мають право вдатися до заходів, що вплинуть на їхні конвенційні 

права (п. 39 рішення ЄСПЛ у справі «С. G. and Others v. Bulgaria», п. 55 

рішення ЄСПЛ у справі «Корр v. Switzerland») [210, 224].  

У рішенні ЄСПЛ по справі «Олександр Волков проти України»: «179. 

… Суд наголошує, що наявність конкретної і послідовної практики 

тлумачення відповідного положення закону була фактором, який призвів до 

висновку щодо передбачуваності зазначеного положення … Хоча цей 

висновок був зроблений у контексті системи загального права, тлумачення, 

здійснюване судовими органами, не може недооцінюватися й у системах 

континентального права при забезпеченні передбачуваності законодавчих 

положень» [171]. 

Таким чином, принцип верховенства права та правова визначеність 

складають фундамент для судової правотворчості. 

Закон, законність, передбачуваність законодавчих норм та 

принцип верховенства права. Виключно законами України визначаються 

права, свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод (стаття 92 

Конституції України) [81].  

Тлумачення терміна «законодавство» надав Конституційний Суд 

України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради 

професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 

Кодексів закону про працю України від 09.07.1998 р. № 12-рп/98 [177]. 

ЄСПЛ ставить акцент на суворе дотримання закону, як матеріального, 

так і процессуального, що свідчить з конструкцій самих рішень. Питання 

законності в практиці ЄСПЛ з’являється й тоді, коли йдеться про обмеження 

конвенційних прав. Так, відповідно до практики ЄСПЛ слово «закон» має 

тлумачитись не лише як писане право, однак і як неписане право [24, с. 178]. 

Втручання у права, гарантовані статтями 8-11 Конвенціїє виправдане, якщо 

воно: 1) передбачене законом, причому тлумачення терміну «закон» є 
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автономним, та до якості «закону» ставляться певні вимоги (рішення у 

справі«Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom», п. 37) [211]. 

Закон має бути передбачуваний. Рівень передбачуваності значною 

мірою залежить від змісту заходу, сфери, яку він має охопити, а також 

кількості та статусу тих, до кого він застосовується (рішення у справі 

«Groppera Radio A Gand Others v. Switzerland», п. 68) [212]. 

Рішення Конституційного суду України від 09 лютого 1999 року № 1-

рп/99 містить тлумачення дії в часі нормативно-правових актів, як основу для 

застосування того чи іншого законодавчого акту: «за загальновизнаним 

принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають 

зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 

Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба 

розуміти так, що вона посилається з моменту набрання цим актом чинності і 

припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується 

той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали 

або мали місце» [178]. 

Венеціанська комісія зазначає законність («legality») у значені «вищість 

закону» («supremacy of law»)  в якості складової верховенства права [24, с. 

177-178]. Приписів закону слід неухильно дотримуватись, ця вимога 

поширюється не лише на фізичних осіб, а й на владні структури, суб’єкти 

публічного і приватного характеру. Законність також передбачає, що жодна 

особа не може зазнати покарання, якщо вона не порушила раніше ухвалених 

приписів права, що вже набули чинності, та що з порушення закону має 

наставати відповідальність.  

Таким чином, закон має бути легко доступним, зрозумілим і 

передбачуваним. Принцип законності  та верховенство права пов’язані між 

собою. 

Добросовісність, суд. Майже в кожному договорі закріплюється 

принцип pacta sunt servanda (мовою Декларації ООН про принципи 
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міжнародного права 1970 року – принцип добросовісного виконання 

міжнародних зобов’язань за міжнародним правом) [39]. 

Відповідно до частини 1 статті 31 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 року: «Договір повинен тлумачитись 

добросовісно відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам 

договору в їхньому контексті, а також у світлі об’єкта і цілей договору» [25]. 

Про роль Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 

р. щодо одночасного застосування договорів ЄСПЛ зазначив: «відповідно до 

п.3(с) статті 31 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 

повинні прийматися до уваги … норми міжнародного права, які 

застосовуються по відношенню між сторонами» [44, c. 43].  

Крім того, ЄСПЛ у рішенні по справі «Golder v. UK» звернув увагу на 

наступне: «при тлумаченні … він буде керуватися статтями 32-33 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів … в пункті 2 статті 31 якої 

зазначається, що преамбула до договору становить невід’ємну частину його 

контексту. Більш того, преамбула зазвичайно є дуже корисною для 

визначення «предмета» та «мети» конкретного мінародно-правового актв при 

його тлумаченні …» [230].  

Добросовісне виконання міжнародних зобов’язань можна 

продемонструвати прикладом конфлікту, що виник внаслідок суперечності 

положень договору між США та Великою Британією про видачу 

правопорушників та нормами Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (стаття 3), учасницею якої є Велика Британія. За 

вказаним договором уряд Великої Британії мав видати США громадянина 

ФРН Й. Сьорінга, котрий скоїв убивство натериторії США, після чого втік і 

був затриманий в Англії [60]. Вирішуючи колізію, ЄСПЛ по справі «Сьорінг 

проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 р. прийняв рішення про 

примат регіональної системи захисту прав людини. У рішенні зазначалось: 

«мета, яку переслідують Сполучені Штати, домагаючись його видачі, у 
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відповідності до Договору про екстрадицію між Сполученим Королівством і 

Сполученими Штатами, без сумніву є легітимною. … Однак, на думку Суду 

… видача заявника Сполученим Штатам означала б для нього реальний 

ризик піддатися поводженню, що перевищує поріг, встановлений у статті 3 

Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини  

… В силу наведеного, рішення міністра видати заявника Сполученим 

Штатам в разі його виконання призвело б до порушення статті 3. Цей 

висновок жодним чином не ставить під сумнів добросовісність уряду 

Сполученого Королівства, який від самого початку даної справи 

демонстрував бажання дотримуватись своїх зобов’язань у відповідності до 

Конвенції». 

Таким чином, завдяки аналізу практики ЄСПЛ можна отримати 

відповіді щодо співіснування та застосування універсальних і регіональних 

документів між собою.  

ЄСПЛ зазначає, що проблеми тлумачення національного законодавства 

повинні вирішуватися національними органами, зокрема, судами (рішення у 

справі «Kushoglu v.Bulgaria») [233].  

Крім того, ЄСПЛ наголошує національним судам на ролі своєї 

практики при прийнятті рішень. Про роль і значення прецедента в діяльності 

ЄСПЛ писав  і Л. Вильдхабер [33, 34]. 

Слушною є думка судді Європейського суду з прав людини В. Г. 

Буткевича: «мотивуючи свої судові рішення власними прецедентами, Суд 

фактично зобов’язав держави поважати їх і брати за основу в аргументації 

їхніх позицій у власних справах» [19].  

Отже, національний суд зобов’язаний тлумачити міжнародно-правові 

акти добросовісно, щоб його рішення набули ясного та зрозумілого змісту, 

спираючись на світову практику, звертаючись до історії творення 

міжнародно-правових актів. 
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Право на справедливий суд, який ухвалить рішення та принцип 

верховенства права. Враховуючи статтю 124 Конституції України 

(«правосуддя в Україні здійснюють виключно суди») та статтю 129 («суддя, 

здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права») 

суд має ухвалити законне рішення [81].  

Повідомлення про рішення, як засіб повідомлення між судом та 

сторонами, слугує для того, щоб дозволити сторонам, у випадку необхідності 

подати скаргу (Miragall Escolano et al., 37) [44, с. 317]. 

Заслуговує на увагу думка С. В. Шевчука, який писав, що 

«верховенство права покликано виступати певним юридичним стандартом 

ухвалення судового рішення, який засвідчує неупередженість правосуддя та 

намагання суддів поновити справедливість ухваленням рішення» [197, 198]. 

За змістом правової позиції Конституційного Суду України, викладеної 

у рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі про призначення 

судом більш м’якого покарання, «верховенство права вимагає від держави 

його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність...» (абзац другий 

підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини) [179].  

В контексті практики ЄСПЛ, право на справедливий судовий розгляд 

як гарантія дії прав і свобод людини слідує з пункту 1 статті 6 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод людини 1950 р.: «Кожен має право на  

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить 

спір щодо його прав та обов’язків …» [74]. 

У рішенні по справі «Brumarescu v. Romania» (п. 61) ЄСПЛ зазначив: 

«Суд повторює, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване 

пунктом 1 статті 6 Конвенції, слід тлумачити в контексті преамбули 

Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права як складову частину 

спільної спадщини Договірних держав. Одним з основоположних аспектів 

верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі 
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остаточного вирішення спору судами, їх рішення, що набрало законної сили, 

не може ставитися під сумнів» [209]. 

На думку професора В. В. Мицика: «Право на справедливий судовий 

розгляд, що міститься у статті 6, є найважливішим для особи, яка є 

учасницею цивільних чи кримінальних правовідносин у будь-якій судовій 

системі. … Тому, важливо виділити зазначені у статті основні мінімальні 

права особи, що складають право на справедливий судовий розгляд» [94, с. 

314]. 

Таким чином, право на справедливий суд є ще однією складовою 

верховенства права. 

Відповідно до національного законодавства України, юрисдикція судів 

поширюється на будь-який спір (стаття 124 Конституції України), що в свою 

чергу забезпечує кожному не тільки можливість звернутися до суду (мати 

доступ до суду), але й захистити права, які порушені [81]. Суд не може 

відмовити в такому зверненні та зобов’язаний максимально швидко 

вирішити спір.  

У пункті 20 Висновку № 6 (2004) Консультативної ради європейських 

суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи щодо справедливого суду у 

розумний строк та ролі судді у судових процесах з урахуванням 

альтернативних засобів вирішення спорів зазначено: «Верховенство права 

демонструється і встановлюється через ефективну роботу та рішення судів, і 

це надає суспільству можливість вести свої справи безпечно і з упевненістю» 

[28]. 

Крім того, доступ до правосуддя передбачає надання належної 

інформації про функціонування судової системи.  

Поняття «доступ» містить фізичну (територіальну) наближеність судів 

до населення, раціональну організацію роботи судів, можливість отримання 

соціально вразливими групами населення безоплатної кваліфікованої 

юридичної допомоги, особливо у кримінальних справах, розумні правила та 
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процедури щодо доступу (відсутність зволікання, бюрократизму, розумність 

судових витрат), які не зводять нанівець суть права на справедливий суд [66, 

c. 19].  

У справі «Олександр Волков проти України» в рішенні ЄСПЛ вказано 

таке: «… По-перше, держава у своєму законодавстві повинна чітко 

виключити можливість доступу до суду для відповідних посад або категорій 

працівників, про яких йдеться. По-друге, таке виключення повинно бути 

виправдане об’єктивними підставами в інтересах держави …» [171]. З цього 

слідує, що доступ до суду не є абсолютним правом, але про особливості 

«доступу до суду» людина має бути повідомлена на рівні закону.  

В сфері громадського порядку («ordre public») на території держав-

членів РЄ будь-яке рішення, яке може порушувати статтю 6 ЄКПЛ потребує 

особливої перевірки, адже в демократичному суспільстві «праву на розгляд 

справи судом» надається велике значення [44, с. 295]. 

Конституційним Судом України в рішенні від 25 листопада 1997 року 

№ 6-зп сформульовано правову позицію, за якою удосконалення 

законодавства в контексті статті 55 Конституції України має набути 

поступову тенденцію, спрямовану на розширення судового захисту прав і 

свобод людини, зокрема судового контролю за правомірністю і 

обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

(пункт 2 мотивувальної частини) [176]. Частину другу  статті  55 Конституції 

України необхідно розуміти так, що кожен, тобто громадянин України, 

іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право 

оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-

якого органу державної влади. Такі скарги підлягають безпосередньому 

розгляду в судах незалежно від того, що  прийнятим раніше законом міг бути 

встановлений інший порядок їх розгляду. Таким чином, Конституційний суд 

України засвідчив, що усі обмеження права звернення до суду, які існували 

до прийняття Конституції України, не повинні застосовуватися. 
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Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. справа має бути вирішена в розумні строки 

[74].  

Практика ЄСПЛ підходить до цієї проблеми дуже індивідуально та 

встановлює критерії, у світлі яких слід оцінювати тривалість судового 

провадження: складність справи; поведінка сторін і їхніх представників, 

вжиті суддею заходи, тривалість проведення судових експертиз тощо 

(рішення у справі «Странніков проти України») [167]. 

У Висновку № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до 

уваги Комітету міністрів Ради Європи щодо справедливого суду у розумний 

строк та ролі судді у судових процесах з урахуванням альтернативних засобів 

вирішення спорів наголошується в пункті 92 про обмеження судового 

процессу: «не більше двох слухань, одне попереднє і друге для розгляду 

доказів і аргументів з можливим винесенням рішення» [28].  

Крім того, Венеціанська комісія у Висновку № 747/2013 «Щодо 

пропозицій стосовно внесення змін до проекту закону про внесення змін до 

Конституції щодо посилення незалежності суддів України»(пункт 9) зазначає 

наступне: «сторонам мають надаватися компенсаторні та пришвидшувальні 

засоби правового захисту» [107]. 

Щодо вибору засобів, за допомогою яких має відбуватися захист прав і 

свобод людини, ЄСПЛ у рішенні «Україна-Тюмень» проти України» 

зазначив про таке: «… Договірні держави користуються при виконанні свого 

першочергового обов’язку за Конвенцією – забезпечити гарантовані нею 

права і свободи (стаття 1)» [169].  

Доступ до суду, швидкий розгляд справи та законне рішення має 

отримати кожен, хто звертається за захистом своїх прав в демократичній 

країні. 
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При цьому, саме держави мають самостійно вирішувати коло правових 

актів щодо стандартів прав людини, які підлягають узгодженню, принципи, 

форми, методи, засоби та інші аспекти узгодження.  

Враховуючи те, що Закон України «Про міжнародні договори» від 29 

червня 2004 р. встановлює порядок укладання, виконання та припинення дії 

міжнародних договорів України, а тому слід внести такі зміни до нього [131]:  

- доповнити статтю 16 Закону України «Про міжнародні договори»  від 

29 червня 2004 року частиною 3 в такій редакції: «Суд є органом, який 

забезпечує узгодження, що стосуються виконання міжнародних договорів 

України». 

 

 

3.2. Суд, як ключовий інструмент в забезпечені застосування 

взаємонеузгоджених стандартів прав людини 

ЄСПЛ зазначає про роль національного суду в тлумаченні правових 

норм та пов’язує «суд» з трьома обов’язковими складовими – незалежність, 

безсторонність, встановлення суду відповідно до закону (рішення у справі 

«Олександр Волков проти України», рішення у справі «Агрокомплекс проти 

України») [171, 175]. 

Незалежність. Основні принципи незалежності судових органів, були 

схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 

листопада та 13 грудня 1985 року [106]. 

Незалежний суд існує лише тоді, коли дотримано такі критерії: спосіб 

призначення суддів, незміннюваність суддів в процесі розгляду справи, 

відсутність зовнішнього та внутрішнього тиску. Це підтверджено практикою 

ЄСПЛ:  «… слід звернути увагу на спосіб призначення його членів, термін 

перебування на посаді, існування гарантій від зовнішнього тиску та наявність 

у органу зовнішніх ознак незалежності» (п.37, Bryan); «З тих пір як суд 

нараховує серед своїх членів особу, що знаходиться (…) в стані 
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підпорядкованості службових повноважень та служби по відношенню до 

однієї із сторін…існують законні сумніви щодо незалежності цієї особи…» 

(п.42,Sramek); «Незмінюванність суддів під час терміну їх повноважень 

повинна в цілому розглядатись як наслідок їх незалежності і як одне із вимог 

п.1 ст.6 Конвенції….» ( п.80, Cambellet Fell); «Суд нагадує, що право 

називатись «суд» у сенсі п.1. ст.6 заслуговує орган, що користується 

повнотою юрисдикції (компетенції) та відповідає  вимогам, таким як 

незалежність від виконавчої влади та сторін по справі» (п.41, Vasilescu) [44, с. 

439-442].  

 «Гарантії судової незалежності та безсторонності суду – у контексті 

об’єктивного критерію – вимагають, щоб окремі судді були незалежними від 

надмірного впливу не лише ззовні, а й з середини самої судової влади. Така 

внутрішня незалежність суддів вимагає, щоб вони були вільними від вказівок 

і тиску їхніх колег-суддів або тих, хто здійснює в суді адміністративні 

повноваження, наприклад, голови суду … Суд вважає. Що вплив судового 

керівництва на хід судового провадження суперечить наведеному принципу 

внутрішньої незалежності суддів» (рішенні по справі «Агрокомплекс проти 

України») [175].  

Про недопущення заміни суддів під час розгляду справи зазначено у 

Висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для 

Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судової влади і 

незмінюваність суддів [27]. 

Про заборону тиску на суд з боку колег прописано у Монреальській 

універсальній декларації про незалежність правосуддя: «… у процесі 

прийняття рішень судді є незалежними від своїх колег по суду та 

вищестоящих осіб, жодна ієрархічна структура суддівства і жодна різниця у 

ранзі чи класі суддів жодним чином не можуть ставити на перешкоді праву 

судді на вільне винесення вироку, судді  завжди повинні діяти таким чином, 
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щоб зберігати гідність своєї посади та безсторонність і незалежність судової 

системи …» [99]. 

Про роль голів судів вказано у Висновку №19 (2006) Консультативної 

ради європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи: « … Роллю 

голів судів є: представляти суд та колег-суддів; забезпечувати ефективне 

функціонування суду і тим самим підвищувати якість служіння суспільству; 

виконувати суддівські функції. Здійснюючи свої повноваження, голови судів 

захищають незалежність і неупередженість суду взагалі та кожного судді. … 

Головним обов’язком голів судів має залишатися обов’язок в усі часи 

виступати гарантами незалежності та неупередженості суддів та судів в 

цілому» [31]. 

Відповідно до Київських рекомендацій щодо незалежності судочинства 

у Східній Європі та Південному Кавказі та у Середній Азії (2010 р.) 

зазначається, що незалежність судочинства є невід’ємною складовою права 

на справедливий судовий процес, голови суду не повинні ініціювати 

дисциплінарні провадження щодо суддів [70].  

Бангалорські принципи поведінки судді від 19 травня 2006 р., що були 

схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 р. 

№ 2006/23 підтверджують, що «незалежність судових органів є передумовою 

верховенства закону і засадничою гарантією справедливого розгляду справи 

в суді» [5]. 

З Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-1/2004 про 

незалежність суддів як складову їхнього статусу від 1 грудня 2004 року 

можна встановити, що положення ч. 1 ст. 126 Конституції України 

«незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і 

законами України» у взаємозв’язку з іншими положеннями розділу VIII 

Основного Закону: «Незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього 

статусу. Вона є конституційним принципом організації та функціонування 

судів, а також професійної діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя 
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підкоряються лише закону. Незалежність суддів забезпечується насамперед 

особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення з 

посади; забороною будь-якого впливу на суддів; захистом їх професійних 

інтересів; особливим порядком притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності; забезпеченням державою особистої безпеки суддів та їхніх 

сімей; гарантуванням фінансування та належних умов для функціонування 

судів і діяльності суддів, їх правового і соціального захисту; забороною 

суддям належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-

якій політичній діяльності, мати представницький мандат, займатися за 

сумісництвом певними видами діяльності; притягненням до юридичної 

відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду; суддівським 

самоврядуванням» (пункт 1.1 резолютивної частини Рішення) [180]. 

Безсторонність. ЄСПЛ щодо «безсторонності суду» зазначає таке: 

«…Що стосується вимоги «безсторонність» у сенсі цієї статті, вона 

оцінюється відповідно з двома підходами: перший полягає в тому, щоб 

відобразити особисті переконання даного судді по конкретній справі; другий 

призводить до визначенню того, чи було достатньо гарантій, щоб виключити 

будь-які сумніви з цього приводу» (п.65, Incal); «Особиста безсторонність  

судді передбачається, поки не буде доведено інше» (п.30, Piersak); «…Будь-

який суддя  по відношенню до якого є законні сумніви щодо безсторонності 

має вийти зі складу суду, який розглядає справу…» (п.45, Algar); «Той факт, 

що член суду особисто знає одного зі свідків, не передбачає, що  член суду 

буде мати упередження по відношенню показів свідка до  цієї особи. В 

кожному такому випадку слід вирішувати, чи є природа та ступень зв’язку 

такою, що вони вказують на сумніви щодо безсторонності суду» (п.38, Pullar) 

[44, с. 443-450]. Відповідно до усталеної судової практики ЄСПЛ 

«безсторонність» означає насамперед відсутність упереджень або вподобань 

у судді.  Її наявність або відсутність може бути перевірено різними 

способами. В даному контексті можливо провести відмінності між 
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суб’єктивним підходом, що відображає особисті переконання даного судді по 

конкретній справі та об’єктивним підходом, який визначає, чи було 

достатньо гарантій, щоб виключити будь-які сумніви з цього приводу. 

Передбачається належна суб’єктивна безсторонність до тих пір, поки не буде 

доведено протилежне. Що стосується об’єктивної безсторонності, то навіть 

зовнішні ознаки можуть мати певне значення. Вважається справедливим, 

обов’язок судді заявити самовідвід у випадку законної наявності 

безсторонності. 

Суд, встановлений відповідно до закону. Відповідно до рішення ЄСПЛ 

по справі «Zand v.Austria»: ««встановлений законом» у статті 6 Конвенції 

спрямований на гарантування того, «що судова гілка влади у 

демократичному суспільстві не залежить від органів виконавчої влади, але 

керується законом, який приймається парламентом» [235]. 

Словосполучення «встановлений законом» поширюється не лише на 

правову основу самого існування «суду», але й на його склад колегії у кожній 

справі (рішення у справі «Олександр Волков проти України», рішення у 

справі «Посохов проти Росії») [161, 171]. 

Між окремими поняттями «незалежний суд», «безсторонність» та «суд, 

встановлений законом» є взаємозв’язок: «Суд, що «характеризується в 

матеріальному сенсі своєю юрисдикційною ролю: вирішити на основі норм 

права … будь-яке питання що входить до його компетенції. Він повинен 

також виконувати сукупність інших умов, таких як незалежність і термін 

повноважень його членів, а також безсторонність та існування 

процесуальних гарантій» (п.99, Coeme) [44].  

Незалежний суд буде відсутній, якщо національний суд не буде мати 

професіоналів, які мають (або набудуть) необхідних компетенцій для того, 

щоб суддя реально був незалежним від будь-якого впливу (зовнішнього чи 

внутрішнього). 
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Про професійну компетентність, що включає в себе знання права, 

спроможність проводити судове засідання, спроможність писати вмотивовані 

рішення зазначено у пункті 27 Київських рекомендацій щодо незалежності 

судочинства у Східній Європі та Південному Кавказі та у Середній Азії (2010 

р.) [70]. 

Заслуговує на увагу думка судді Верховного Суду Укаїни у відставці С. 

О. Щотки: «Професійність є тим базовим компонентом, який робить суддю 

незалежним … Вплинути на таку людину набагато складніше, ніж на того, 

хто не піклується про свою компетентність» [17, с. 8].  

Тож, незалежність судової влади безпосередньо пов’язана із 

відповідною професійною підготовкою суддів, компетністю та освітою. 

Слід звернути увагу на те, що питання щодо освіти суддів, 

неодноразово піднімалось експертами Ради Європи. Так, Джакомо Оберто 

відзначав: «навчання повинне бути доступним усім суддям … процес 

самостійного навчання також має стати одним із стовпів підготовки 

сучасного судді» [32].  

Про необхідність підтримувати кваліфікацію судді зазначено в пункті 

56  додатку до Рекомендацій CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам - членам щодо суддів: незалежність, ефективність та 

обов’язки: «Судді  повинні  забезпечуватися теоретичним,  практичним 

початковим  навчанням  та  навчанням  без відриву від роботи, яке повністю 

фінансується державою …» [158].  

Крім того, в Європейській хартії про закон «Про статус суддів» 

прописано: «…2.3. Закон забезпечує,  за допомогою відповідного навчання за 

рахунок держави, підготовку обраних кандидатів для ефективного виконання 

обов’язків судді …» [56].   

Питанню етичного навчання судді приділена увага у Висновку № 7 

(2005) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету 

Міністрів Ради Європи «Правосуддя та суспільство»: «29. Деякі навчальні 
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програми розраховані на забезпечення того, щоб суди сприймалися в усіх 

аспектах їхньої роботи такими, що ставляться однаково по відношеннюдо 

всіх сторін, тобто безсторонньо та без будь-якої дискримінації за ознаками 

раси статі, релігійних переконань, етнічного походження або соціального 

стану…» [29].  

Разом з тим, слід зазначити, що міжнародні акти щодо незалежності 

правосуддя, зокрема, Основні принципи незалежності судових органів, 

схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН №№ 40/32, 40/146 від 29 

листопада та 13 грудня 1985 року, Бангалорські принципи поведінки суддів 

від 19 травня 2006 року, схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної 

Ради ООН № 2006/23 від 27 липня 2006 року, рекомендації Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам, висновки Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи не є 

складовою частиною національного законодавства. В преамбулах, такі 

документи вказують про те, що вони рекомендуються до виконання країнам, 

які на національному рівні бажають вжити заходи з питань утвердження 

стандартів прав і свобод людини. Ці документи тлумачать та роз’яснюють 

стандарти, закріплені в обов’язкових міжнародних документах, що 

приймаються за результатами вивчення конкретних питань у правових 

системах різних країн.  

З урахуванням вказаних документів, Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України ухвалила Резолюцію №1 від 21 жовтня 2011 року «Про 

забезпечення реалізації в Україні гарантій незалежності суддів та судової 

влади» (Перша міжнародна науково-практична конференція «Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України: набутий досвід, актуальні питання та 

перспективи») [26, 149]. У ній Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

наголосила про роль Національної школи суддів України для навчання та 

підвищення кваліфікації суддів.  
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Для професійного служіння суспільству суддя в своїй діяльності має 

бути компетентним і орієнтуватися на «суспільний» компонент. Це 

підтверджується Висновком № 10 (2007) Консультативної ради європейських 

суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на 

службі суспільства [30]. 

Про те, що судді є слуги суспільства слушно зазначила Н. А. 

Гураленко: «Судді – це слуги суспільства, які покликані встановити 

справедливість. Задля правильноговирішення спору у їх свідомості 

переважає, окрім «індивідуального», ще й«суспільний» компонент …» [38, с. 

126]. 

Професійна компетентність судді в поєднанні із розумінням 

«суспільного» компоненту може забезпечити незалежність судді.  

Бути вільним у професійному (інтелектуальному) пошуку означає: бути 

незаангажованим рамками й нав’язливими стереотипами, розуміти потреби, 

які очікує суспільство, бути готовим вільно відправляти правосуддя, активно 

реалізовувати міжнародні принципи в національній площині.  

Спіноза про інтелектуальну свободу писав так: «інтелектуальна 

свобода як природнє право або здатність індивіда вільно міркувати та судити 

про будь-які речі без внутрішнього тиску» [98]. 

Р. Рейган наголошував, що інтелектуальна свобода означає визнання 

того, що не одна людина, заклад, уряд не має монополії на правду, що життя 

індивіду має безкінечну цінність і має сенс, а тожу кожен в ньому володіє 

правом дати щось світові» [159]. 

Інтелектуальна незалежность судді  має забезпечити дію принципу 

верховенства права в Україні, а також активність судді щодо вільного 

(самостійного) дослідження міжнародно-правових актів.  

Інтелектуальна незалежність судді є запорука дотримання прав і свобод 

людини.  

http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%2010%20%282007%29.pdf
http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%2010%20%282007%29.pdf
http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%2010%20%282007%29.pdf
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Кожне рішення по справі – результат інтелектуальної праці судді після 

вивчення документів, заслуховування сторін, ретельного аналізу усіх 

обставин і дослідження законодавства, яке регулює правовідносини та 

підлягає застосуванню. Щодня судді формують  інтелектуальну спадщину 

для європейської регіональної системи захисту прав людини. Тому, 

пропонуємо авторське визначення дефініції «інтелектуальна незалежність 

судді». 

Інтелектуальна незалежність судді – це вільний професійний пошук 

судді, що базується на його компетентності, знаннях норм міжнародного 

права та прав людини, інтелектуальних здібностях, вмінні аналізувати усі 

обставини справи з урахуванням національних особливостей, що стане 

результатом вироблення єдиної судової практики на основі принципу 

верховенства права. 

Суддя має докладати зусилля, щоб бути інтелектуально незалежним і 

робити узгодження універсальних і регіональних документів шляхом 

тлумачення змісту норм права у конкретній справі за виявленням такої 

потреби.   

Критерії, які мають забезпечити національний суд відповідними 

правотворчими повноваженнями задля усунення колізії між універсальними 

та регіональними  стандартами у сфері захисту прав людини такі: 

1. Спеціалізація суддів має бути чітко визначена. Для визначення 

спеціалізаці мають враховуватися наступні складові: спеціалізації  обрана 

суддею до призначення на посаду (спеціалізація за якою працював юрист); 

напрямок роботи на посаді судді (стаж на попередній посаді); напрямок 

наукового дослідження, яким займається суддя (за умови наявності). 

2. Суддя має бути інтелектуально незалежним. Інтелектуальна 

незалежність судді має розвиватися і гарантуватися державою шляхом 

ефективного розмежування повноважень з іншими гілками влади (відсутній 

вплив законодавчої та виконавчої влади; відсутній вплив осіб, які займають 
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адміністративні посади, відсутній вплив суддівського самоврядування). 

Рішення судді не можуть бути предметом обговорень зборів суддів (нарад у 

вищих судах) на предмет законності. 

3. Суддя має підвищувати свій професійний рівень щорічно в 

Національній школі суддів України. Обмеження щодо щорічного навчання 

недопустиме. Крім  цього, рівень освіти можна підвищувати й шляхом 

самоосвіти судді, адже без самовдосконалення своєї особистості, 

самовиховання, самоосвіти не можна напрацювати компетенцій, які роблять 

суддю інтелектуально вільним.  

Безперервна освіта на посаді судді, підвищення кваліфікації в 

Національній школі суддів України та участь у міжнародних конференціях 

(робочих групах) є запорукою високої компетентності судді.  

4. Суддя має бути максимально наближений до населення задля 

забезпечення реалізації прав людини на підставі частини 3 статті 8 

Конституції України: «Звернення для захист конституційних прав і свобод 

людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується». Громадяни не повинні витрачати значну кількість часу та 

долати великий шлях (80-120 км), щоб прибути до суду. 

Такі висновки кореспондуються з наступними документами: 

Рекоментацією R(81) 7 1981 року Щодо шляхів полегшення доступу до 

правосуддя, Рекомендацією R (84) 5 Щодо принципів цивільного 

судочинства спрямованих на вдосконалення функціювання правосуддя, 

Рекомендацією № R (86) 12 Щодо заходів з попередження і зменшення 

надмірного робочого навантаження в судах, Рекомендацією № R (93) 1 Про 

ефективний доступ до закону і правосуддя для найбідніших верств 

населення, Рекомендацією (94) 12 «Незалежність. Дієвість та роль суддів», 

Рекомендацією R95 Щодо ведення в дію та покращення функціонування 

систем та процедур оскарження по цивільним та торгівельним справам [151, 

152, 153, 154, 155, 156]. 

http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/1%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%20R%20%2893%29%201%20%282%29.doc
http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/1%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%20R%20%2893%29%201%20%282%29.doc
http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/1%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%20R%20%2893%29%201%20%282%29.doc
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У зв’язку з цим, слід запропонувати наступні зміни та доповнення до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року 

[134]:  

- статтю 6 («Незалежність судів») доповнити частиною 6 наступного 

змісту: «Судді є інтелектуально незалежними, що забезпечується завдяки 

відправленню правосуддя на основі Конституції, законів України та чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України»;   

- змінити частину 5 статті 56 («Права та обов’язки судді»): «Суддя має 

право підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією метою 

відповідну підготовку» в наступній редакції: «Суддя має право підвищувати 

свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку 

для підтримання своєї інтелектуальної незалежності». 

Однією з гарантій забезпечення незалежності суддів і самостійності 

судів є суддівське самоврядування, що слідує з Закону України Про 

судоустрій і статус суддів від 02 червня 2016 року(стаття 126) [134].  

Крім того, до завдань суддівського самоврядування належить 

вирішення питань щодо забезпечення організаційної єдності функціонування 

органів судової влади; зміцнення незалежності судів, суддів, захист від 

втручання в їхню діяльність; формування позитивного іміджу судової влади 

через інститут судді-спікера, що кореспондується із п. 1 ст. 6 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод людини 1950 р. «Кожен має право на  

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить 

спір щодо його прав та обов’язків» [74,134]. 

У зв’язку з цим, слід запропонувати  внести доповнення до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року[134]:  
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- частину 4 статті 126 («Завдання суддівського самоврядування») 

доповнити підпунктом 7 в наступній редакції: «сприяння інтелектуальній 

незалежності судді». 

Відповідно до Указу Президента «Питання Ради з питань судової 

реформи» від 27.10.2014 року забезпечується інформування громадськості та 

міжнародної спільноти про стан розроблення, реалізації і зміст стратегії 

реформування судоустрою [108]. Тож, суддя не тільки відправляє 

правосуддя, а й тлумачить судові рішення на запит суспільства [10, 65]. 

Пересічні громадяни, організації та представники засобів масової інформації 

неодноразово вимагали пояснень від суддів з приводу ухвалення конкретних 

рішень, а тому запровадження інституту судді-спікера в Україні мало на меті 

дотримання прав людини та переклад рішень суду з юридичної мови на 

зрозумілу мову для кожного. Крім того, саме завдяки взаємодії судді-спікера 

із суспільством і засобами масової інформації судова влада додатково 

демонструє свою незалежність. 

Про роль засобів масової інформації для суду зазначено у Висновку №7 

(2005) Консультативної ради європейських суддів з питання «Правосуддя та 

суспільства»: «… розуміння ролі судової влади в демократичних країнах 

(особливо розуміння того, що обов’язком судді є справедливе та безстороннє 

застосування  закону незалежно від можливих соціальних або політичних 

тисків) … 9. … Важливою є роль ЗМІ у поширенні інформації  про роль і 

діяльність судів» [29]. 

Рекомендація № R(2003) Щодо порядку надання інформації про 

розгляд щодо кримінальних справ через ЗМІ 2003 року зазначає про порядок  

надання інформації про розгляд щодо кримінальних справ [157]. 

Резолюція 1296 Економічної та соціальної Ради ООН від 11 лютого 

1994 року «Мадридські принципи взаємодії засобів масової інформації та 

суддівської незалежності» звертає увагу на специфіку взаємодії засобів 

масової інформації та суддів [148]. 
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Про підзвітність суду суспільству наголошує Висновок № 18 (2015) 

Консультативної Ради Європейських суддів: «…Політики та ЗМІ висували 

припущення, що судова влада не достатньо «підзвітна» суспільству ... 

сьогодні часто говорять про те, що застосування основних демократичних 

принципів потребує існування більшої необхідності у відкритості та 

прозорості діяльності державних органів. Усе це означає, що всі особи, 

залучені до надання публічних послуг, мають бути все більш 

«відповідальними» за те, як вони виконують свою роботу...» [107].   

Під час розгляду справи суддя використовує праці інших фахівців, 

зокрема, експертні висновки спеціалістів в галузі окремих наук. Враховуючи 

те, що суд має право отримувати додаткові висновки в галузі права від 

експерта, який має допоміжний (консультативний) характер, що слідує зі 

статті 73 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р., 

статті 70 Господарського процесуального кодексу України від 06 листопада 

1991 р., статті 69 Кодексу адміністративного судочинства від 06 липня 2005 

р., а тому пропонуємо доповнити ці законодавчі акти такою нормою: 

- статтю 73 Цивільного процесуального кодексу України («Експерт з 

питань права») доповнити частиною 4: «експерт в галузі міжнародного права 

є спеціаліст з міжнародного права, який повинен мати науковий супінь та є 

визнаним фахівцем з міжнародного права»; 

- статтю 70 Господарського процесуального кодексу України («Експерт з 

питань права») доповнити частиною 4: «експерт в галузі міжнародного права 

є спеціаліст з міжнародного права, який повинен мати науковий супінь та є 

визнаним фахівцем з міжнародного права»; 

- статтю 69 Кодексу адміністративного судочинства України доповнити 

частиною 4: «експерт в галузі міжнародного права є спеціаліст з 

міжнародного права, який повинен мати науковий супінь та є визнаним 

фахівцем з міжнародного права» [36, 71, 195]. 
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3.3. Застосування універсальних і регіональних стандартів прав 

людини національними судами  

Національне законодавство дозволяє українським судам застосовувати 

універсальні та регіональні документи з метою захисту прав і свобод людини 

відповідно до діючих норм національного законодавства та чинних 

міжнародних договорів (стаття 9 Конституції України) [81].  

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-

IV (зі змінами) національний суд застосовує ЄКПЛ та практику ЄСПЛ, 

відбувається впровадження європейських регіональних стандартів прав 

людини в національне правове поле [127]. Тому, кожен суддя України має 

вільно володіти знаннями про універсальні та регіональні документи та бути 

обізнаним щодо практики ЄСПЛ. Саме завдяки практиці ЄСПЛ можливо 

досягти консенсусу при застосуванні міжнародно-правових документів.  

При використанні практики ЄСПЛ для вирішення колізій між 

міжнародно-правовими актами недопустимий спрощений підхід до її 

застосування або свідоме недбале викривлення змісту рішень. Крім того, 

недопустиме і використання окремих цитат без усвідомлення їх змісту, а 

також використання правових позицій ЄСПЛ без урахування правових 

відносин. Суддя має ретельно вивчати не окремі міжнародні договори, а 

проводити їх спільний аналіз в розрізі дії принципу верховенства права та 

його складових: законність, правова визначеність, добросовісність та право 

на справедливий суд і тільки після цього застосовувати їх на практиці. Такий 

підхід може гарантувати ухвалення національними судами рішень на основі 

принципу верховенства права. 

Слід зазначити, що Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ №13 Про застосування 

судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя роз’яснює 

основні імперативні норми міжнародного права, які приймаються і 
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визнаються міжнародною спільнотою держав у цілому і відхилення від яких 

є неприпустимим»: «… під загальновизнаними принципами міжнародного 

права згідно зі Статутом ООН, Декларацією про принципи міжнародного 

права, що стосується дружніх відносин і співробітництва між державами 

відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй 1970 року[130].  

В коментарі до статті 37 проекту статей про право міжнародних 

договорів Комісія міжнародного права ООН надавала своє бачення щодо 

«juscogens» (імперативна норма) з урахуванням автономного правового 

регулювання суб’єктами своїх взаємовідносин [250].  

Наведемо приклад судової помилки щодо використання Декларації 

прав дитини 1959 р. в національній судовій практиці протягом тривалого 

часу [41, 59].  

Декларація прав дитини 1959 р. є універсальним документом, який не 

був ратифікований Верховною Радою Українита та не є юридично 

обов’язковим документом. Декларація прав дитини 1959 р. стала основою 

для розробки ООН Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 р. [78]. 

Апеляційний суд Івано-Франківської області 21 квітня 2017 року 

зробив посилання на статтю 6 Декларації прав дитини 1959 р. (справа № 

343/1500/15-ц) [41, 78, 164]. Постановою Верховного Суду від 30 травня 2018 

року рішення апеляційного суду Івано-Франківської області 21 квітня 2017 

року було скасовано [113]. В своїй Постанові Верховний Суд зазначив, що 

Декларація прав дитини не є юридично обов’язковим документом та звернув 

увагу на наступне: «Вона стала основою для розробки Конвенції ООН про 

права дитини 1989 року».  

Професор В. В. Мицик про Конвенцію ООН про права дитини 1989 р. 

писав так: «Конвенцію ООН про права дитини … називають «Світовою 

конституцією прав дитини»…» [94, c. 195].  

Крім того, відповідно до Постанови Великої Палати Верховного Суду 

від 17 жовтня 2018 року по справі №402/428/16-ц зазначається, що слід 
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відступити від висновків викладених у постановах від 14 грудня 2016 року у 

справі №6-2445цс16 та від 12 липня 2017 року у справі №6-564цс17 щодо 

застосування норм права у подібних правовідносинах (використання 

принципу 6 Декларації прав дитини) [41, 111].  

Також, Велика Палата Верховного Суду відсупила від правового 

висновку викладеного в постанові Верховного Суду України від 12 квітня 

2017 року (справа № 6-15цс17) та ухвалила постанову від 04 липня 2018 року 

в якій черговий раз послалася на Конвенцію про права дитини від 20 

листопада 1989 р. [110]. При цьому, Верховний Суд зазначив про рішення 

ЄСПЛ по справі «М.С. проти України» та вказав, що в такій категорії справ 

основне значення має вирішення питання про те, що найкраще відповідає 

інтересам дитини. Про реалізацію спеціального принципу міжнародного 

захисту дітей зазначено в роботі «Реалізація спеціального принципу 

міжнародного захисту прав дитини – як найкращого забезпечення її інтересів 

у внутрішньому праві України» [16].  

Слід зазначити, що національні суди при розгляді судових справ за 

участтю дітей використовують Конвенцію про права дитини 1989 р., адже в 

ній відображено принцип міжнародного захисту прав дітей: «людство 

зобов’язане давати дитині краще, що воно має», а згідно пункту 1 статті 3: «в 

усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи 

приватними установами, що займаються питаннями соціального 

забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, 

першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів 

дитини», що демонструє її унікальну природу щодо міжнародного захисту 

прав дитини [78].  

Крім того, національні суди враховують Резолюцію 43/173 Генеральної 

Ассамблеї ООН 1988 р. та Резолюцію 45/113 Генеральної Ассамблеї ООН 

1990 р., розпочали використовувати «Пекінські правила» (справа № 

728/1900/18) [97, 145, 146]. Це пов’язано з тим, що у 2011 році Комітет ООН 
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з прав дитини в Заключних спостереженнях за результатами розгляду 3 та 4 

зведеної періодичної доповіді України висловив такі зауваження: «... 26. 

Комітет закликає Державу-учасницю внести зміни до Цивільного кодексу з 

тим, щоб гарантувати встановлення у національному законодавстві 

однакового мінімального шлюбноговіку для хлопців та дівчат – 18 років … 

29. … переглянути законодавство з метою забезпечення інтеграції принципу 

найкращих інтересів дитини. ... 85. Комітет закликає Державу-учасницю 

запровадити систему ювенальної юстиції, як це передбачено Національним 

планом дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 

2016року. З огляду на це Комітет закликав Державу-учасницю вжити усіх 

заходів для того, щоб нова Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні та відповідний закон про її затвердження повністю 

відповідали Концепції та іншим відповідним стандартам, зокрема, 

Мінімальним стандартним правилам ООН, що стосуються відправлення 

правосуддя щодо неповнолітніх(«Пекінські правила»), Керівним принципам 

запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об’єднаних Націй 

(«Ер-Ріядські керівні принципи»), Правилам ООН щодо захисту 

неповнолітніх, позбавлених волі («Гаванські правила»), Віденські керівні 

принципи щодо дій в інтересах дітей у системі кримінального правосуддя...» 

[59, 64]. Завдяки вказим зауваженням було удосконалено національне 

законодавство України, зокрема, з’явився Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу» від 2 червня 2011року, Указ Президента України від 16 

грудня 2011року «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні»,Указ Президента України від 24 травня 2011 року  «Про Концепцію 

розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», Закон 

України «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення 

шлюбного віку» від 15 березня 2012 року, 13 квітня 2012 року прийнятий 

новий Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
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Кримінального процесуального кодексу України»  від 13 квітня 2012 року 

[85, 126, 128, 129, 132, 133, 184].  

Прикладом використання національним судом міжнародного 

документу, який необхідно застосовувати при розгляді справ щодо 

визначення місця проживання дитини у випадку проживання батьків у різних 

країнах є Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дітей 25 жовтня 1980 р. (Постанова Верховного Суду від 25 липня 2018 року 

у справі № 755/12339/17) [76, 112]. Слід вказати, що ЄСПЛ у рішенні по 

справі «М. Р. та Д. Р. проти України» розтлумачив застосування Конвенції 

про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р., яке 

також використовують національні суди [172]. 

З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами 

міжнародних договорів під час здійснення правосуддя пленум Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

2014 році в Постанові №13 Про застосування судами міжнародних договорів 

України  при здійсненні правосуддя зазначив: «… згідно частини першої 

статті 21, статті 22 Закону  України Про міжнародні договори України, 

пункту 4 Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468/96 «Про 

Єдиний державний реєстр нормативних актів» чинні міжнародні договори 

України публікуються у «Зібранні чинних міжнародних договорів України» й 

інших офіційних друкованих виданнях України, реєструються у Міністерстві 

закордонних справ України та у Міністерстві юстиції України і включаються 

до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів [130].   

У Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України №1 від 

25 червня 2009 року Про судову практику розгляду спорів щодо статусу 

біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, 

примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без 

громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та 

особи без громадянства в Україні зазначається: «вирішуючи спори щодо 
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статусу біженця … суди повинні керуватися положеннями Конституції 

України, чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, серед яких … Конвенція про права дитини від 20 

листопада 1989 року, Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року…» [137].  

Крім того, слід звернути увагу на релевантний підхід застосування 

рішень ЄСПЛ національними судами. Так, Гельсінська спілка з прав людини 

спільно з Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ провела дослідження в 2016 році щодо застосування 

українськими судами практики ЄСПЛ щодо права на свободу та особисту 

недоторканість та виявлений релевантний та не релевантний підхід: «не 

релевантний та релевантний підхід при застосуванні практики ЄСПЛ … не 

релевантним вважалось неправильне застосування практики ЄСПЛ … у 

судових рішеннях, ухвалених у категоріях справ та видах судочинства, до 

юрисдикції яких питання реалізації права на свободу не належить апріорі, 

наприклад спори щодо відшкодування шкоди в цивільному судочинстві, 

використання правових позицій щодо розумного строку … » [118, с. 11]. 

В. Лутковська щодо релевантного застосування національними судами 

практики ЄСПЛ зазначила: «… позиції Європейського Суду, які в деяких 

випадках надають можливість судді, який їх застосовує, ґрунтовніше 

пояснити свою правову позицію …» [118, с. 57]. 

Взагалі про «релевантність», «релевантність доказів» писав В. Бернхем 

у своїй праці «Вступ до права та правової системи США [6, c. 112]. 

Аналіз практики національного судочинства свідчить про те, що 

релевантний підхід використання рішень ЄСПЛ досі не досяжний усім 

національним [59]. Так, практика національних судів при мотивуванні 

власного рішення та зазначення про рішення ЄСПЛ з того чи іншого питання 

різноманітна: а) національні суди вказують лише назву справи і пункт, б) 

національні суди вказують лише назву справи, в) національні суди вказують 
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назву справи, пункт та цитату. Це підтверджує відсутність єдиного підходу 

до використання посилання на практику ЄСПЛ національними судами та на 

необхідність Національній школі суддів України проводити навчання суддів 

з цього питання. На сьогодні в повній мірі лише Верховний Суд 

використовує релевантно практику ЄСПЛ, що слідує з його рішень, зокрема 

у справі 402/428/16-ц та справі 664/2171/16-ц [59, 111].  

Наведемо інші приклади, зокрема, використання національними 

судами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., 

а також практики Європейського суду з прав людини. При розгляді справ про 

захист честі, гідності та ділової репуцації осіб, у питаннях тлумачення 

поняття «законний спосіб захисту», національні суди використовують 

рішення «Перетяка та Шереметьев проти України» [174]. В цій же 

категорії справ для розуміння поняття «оціночне судження», «факт» 

національний суд використовує рішення «Сірик проти України» (від 31 

березня 2011 року, заява №6428/07) [8, 173].  

Рішення у справах, які стосуються питання захисту права на мирні 

зібрання національний суд приймає з урахуванням рішення по справі 

«Христянська демократична народна партія проти Молдови» та 

використовує тлумаченням поняття «мирні зібрання»: «…концепція 

«законності», що й у формулюваннях «відповідно до закону» і 

«встановлений законом», які містяться у другому пункті статей 9, 10 та 11, 

тобто це вимагає забезпечення певної якості національного закону, 

наприклад, передбачуваності, і відсутності свавілля 46;  широке тлумачення 

поняття «мирні зібрання» у п. 1 ст. 11 Конвенції (охоплює як закриті 

зібрання, так і зібрання у громадських місцях, а також збори у встановленому 

місці та публічні процесії) [58, 163].  

Під час розгляду справ про адміністративні правопорушення 

(адміністративні протоколи, що складалися відносно осіб, які вживали 

алкоголь за кермом) суди використовують рішення «Luz Domingues Ferreira 
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v. Belgium» (справа № 666/5120/15-п) [231]. В рішенні по цій справі ЄСПЛ 

роз’яснює, як сприймати поведінку особи, яка не з’являтися до суду (судове 

засідання відбувається за відсутності особи). В рішенні вказано, що відмова в 

доступі до правосуддя має місце, коли особа, засуджена заочно, не може 

домогтися ухвалення нового судового рішення щодо обґрунтованості 

обвинувачення з фактичних та юридичних підстав після того, як воно було 

реалізовано, якщо не було встановлено, що ця особа відмовилася від права на 

захист і на явку до суду.  

Рішення у справі «О’Галлоран та Франціс проти Сполученого 

Королівства» використовується національними судами для обгрунтування 

обов’язків осіб, що використовують  транспортні засоби: «Європейський суд 

з прав людини у складі його Великої палати … постановив, що будь-яка 

особа, яка володіє чи керує автомобілем, підпадає під дію спеціальних 

правил, оскільки володіння та використання автомобілів є таким, що 

потенційно може завдати серйозної шкоди. Ті, хто реалізували своє право 

володіти автомобілями та їздити на них, тим самим погодились нести певну 

відповідальність та виконувати додаткові обов’язки у правовому полі» 

(справа №666/3865/15-п) [58, 115]. 

З огляду на те, що ЄСПЛ неодноразово встановлював порушення за 

статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

«незалежній, безсторонній суд», питання самовідводу судді на 

національному рівні вирішується з урахуванням рішення по справі «Білуха 

проти України»: «важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти у 

громадськість у демократичному суспільстві. Судді зобов’язані викликати 

довіру в учасників судового розгляду. Сам факт недовіри сторони в 

неупередженості та справедливості судді в розгляді справи може в 

майбутньомупризвести до недовіри в об’єктивності, справедливості, 

неупередженості та законності судового рішення в даній справі і, як наслідок, 

до недовіри громадян щодо їх права на справедливий судовий розгляд» [165]. 
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В Додатку Б представлена інформація про використання ЄКПЛ та 

рішень ЄСПЛ автором, як суддею Дніпровського районного суду міста 

Херсона (№№ справ: 2121/2-1614/2011, 666/2884/15-ц, 666/2877/15-к, 

666/5120/15-п, 666/2559/15-ц) [114, 189, 190, 191, 192]. Це підтверджує те, що 

практика ЄСПЛ допомагає національному суду тлумачити правові норми при 

їх застосуванні, а також сприяє вдосконаленню національного законодавства. 

Суттєвим та допоміжним при вирішенні питання узгодження 

універсальних і регіональних міжнародних документів стали Протокол № 15 

та Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. (ратифіковані в 2017 р.) [136]. Протоколу №16 роз’яснює, що 

документ пов’язаний з розширенням компетенції Суду для надання 

консультативних висновків, що додатково сприятиме посиленню взаємодії 

між ЄСПЛ та національними органами влади. Вищі судові установи Високої 

Договірної Сторони, відповідно до статті 10, можуть звертатися до ЄСПЛ 

щодо надання консультативних висновків з принципових питань, які 

стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свободабо 

протоколами до неї. 

Підводячи підсумки слід зазначити, що національні суди застосувують 

універсальні та регіональні міжнародно-правові акти усуваючи колізії між 

ними завдяки розумінню міжнародного договору як «живого інструменту» 

при необхідності його тлумачення у динаміці сучасного життя людини. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

У результаті дослідження окреслених тематикою розділу питань 

слідзробити низку теоретичних та практичних висновків. 
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1. При застосуванні міжнародно-правових актів для вирішення колізій 

між універсальними та регіональними зобов’язаннями держав у сфері 

захисту прав людини, слід розуміти три критерії: 

- документи універсального і регіонального рівнів мають бути 

частиною національного законодавства, незважаючи на те, що охоплюють 

різний об’єм прав з урахуванням обставин, які сприяли їх ухваленню;  

-  документи універсального і регіонального рівнів хоча і мають різну 

мету і об’єкт, але пов’язані між собою щодо фундаменту, який сприяє 

дотриманню та еволюції прав і свобод людини, доповнюючи один одного; 

- суд є тим органом, який забезпечуєподолання колізій між 

універсальними та регіональними зобов’язаннями держав у сфері захисту 

прав людини. 

2. Колізії між універсальними та регіональними зобов’язаннями держав 

у сфері захисту прав людини можливо подолати шляхом дотримання 

принципу верховенства права та складових – законність, правова 

визначеність, пропорційність, добросовісність та право на справедливий суд. 

3. Суд проводить узгодження міжнародних договорів, а тому необхідно 

внести зміни до статті 16 Закону України «Про міжнародні договори» від 29 

червня 2004 року та додати частину 3, яку викласти в такій редакції: «Суд є 

органом, який забезпечує узгодження, що стосуються виконання 

міжнародних договорів України». 

4. Судді мають бути інтелектуально незалежні і набути компетенцій, 

якідемонструватимуть професіоналізм.  

Інтелектуальна незалежність судді – це  вільний професійний пошук 

судді, що базується на його компетентності, інтелектуальних здібностях, 

вмінні аналізувати усі обставини справи з урахуванням національних 

особливостей та загальних норм міжнародного права, що стане результатом 

вироблення єдиної судової практики на основі принципу верховенства права. 
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Суддівське самоврядування має відстоювати інтелектуальну 

незалежність національного судді за умови постійного підвищення 

кваліфікації, самоосвіти, самовиховання та сприяти суддям у прийнятті 

участі в робочих групах для вивчення іноземного досвіду за межами України.  

Пропонуємо внести наступні зміни та доповнення до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»від 02 червня 2016 року:  

- статтю 6 («Незалежність судів») доповнити частиною 6 наступного 

змісту: «Судді є інтелектуально незалежними, що забезпечується завдяки 

відправленню правосуддя на основі Конституції, законів України та чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України»;   

- змінити частину 5 статті 56 («Права та обов’язки судді»): «Суддя має 

право підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією метою 

відповідну підготовку» в наступній редакції: «Суддя має право підвищувати 

свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку 

для підтримання своєї інтелектуальної незалежності»;  

- частину 4 статті 126 («Завдання суддівського самоврядування») 

доповнити підпунктом 7 в наступній редакції: «сприяння інтелектуальній 

незалежності судді». 

5. З урахуванням того, що суддя використовує в своїй роботі висновки 

інших фахівців (стаття 73 Цивільного процесуального кодексу України від 18 

березня 2004 року, стаття 70 Господарського процесуального кодексу 

України від 06 листопада 1991 року, стаття 69 Кодексу адміністративного 

судочинства України від 06 липня 2005 року), вважаємо за необхідне 

запропонувати доповнення зазначених законодавчих актів частиною 4 

відповідно в кожній статті в редакції з наступним змістом: «експерт в галузі 

міжнародного права є спеціаліст з міжнародного права, що повинен мати 

науковий супінь та є визнаним фахівцем з міжнародного права». 
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6. Судова влада у демократичному суспільстві не залежить від органів 

виконавчої влади, але керується законами, які приймає парламент. Тож, 

робота національних судових органів має бути організована таким чином, 

щоб демонструвати суспільству дію принципу верховенства права в Україні.  

Судді-спікери мають інформувати суспільство через засоби масової 

інформації про роботу суду, досягнення судової влади. Таким чином, можна 

утвердити віру суспільства в незалежний суд, який може розглянути будь-

який юридичний спір та продемонструвати реальну демократію в Україні. 

7. Для ефективного виконання функції суду та полегшення розв’язання 

проблеми неузгодженості міжнародно-правових актів і тлумачення норм 

права для кожного судді повинна визначатися спеціалізація, судді мають 

бути інтелектуально незалежними, держава має гарантувати судді доступ до 

щорічного підвищення кваліфікації, судді мають бути наближені до 

населення. Це дозволить забезпечити безпосередньо правотворчі 

повноваження судовій владі в цілому. 

8. Основні ідеї розділу висвітлені у наукових працях автора  [10, 11, 12, 

14, 16, 17]. 
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ВИСНОВКИ 

1. Загальна декларація прав людини 1948 р. є міжнародним 

документом, який після Другої світової війни відобразив загальний вектор на 

універсальні мінімальні стандарти прав людини, які мали діяти для 

забезпечення необхідних і достатніх умов життя та розвитку людини. 

Універсальна нормативна система захисту прав людини, що складається 

передусім з Загальної декларації прав людини 1948 р., Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права 1966 р. та Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 р. містить мінімальні (загальні) 

стандарти прав людини, які застосовні до різних за своєю правовою 

культурою, релігією, історико-політичними факторами народів і регіонів, та 

націлює такі регіони на забезпечення та розвиток прав людини. 

В реальному часі, в регіонах універсальні документи використовуються 

як певний зразок для вироблення регіональних політик щодо прав і свобод 

людини, що відрізняються між собою. 

2. Встановлено, що регіони, по-різному сприймали універсальні 

документи і виробили окремі регіональні стандарти щодо захисту прав і 

свобод людини з урахуванням свого темпу розвитку, уявлень щодо обсягу 

необхідних прав для людини у зв’язку із різними конфесійними, 

культурними, економічними, соціальними, історичними та іншими 

особливостями. 

Таким чином, паралельно утворились системи захисту прав людини, 

серед яких такі: Європейська система захисту прав людини, 

Міжамериканська система захисту прав людини, Африканська система 

захисту прав людини, система захисту прав людини на Близькому Сході, 

система захисту прав людини Південно-Східної Азії. Ці системи мають 

спільні та загальні напрямки розвитку щодо прав і свобод людини. 

Неоднорідний шлях розвитку прав і свобод людини свідчить про 

плюралістичний розвиток світу.  
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Розуміючи суть таких фундаментальних прав, як право на життя, 

заборона катування, заборона рабства, право на свободу та особисту 

недоторканість, заборона дискримінації, право на мирні зібрання, свобода 

слова, право на освіту, право на судовий захист, право на сім’ю, право на 

шлюб з урахуванням своїх регіональних особливостей, кожен з регіонів 

представив документи щодо стандартів прав і свобод людини крізь призму 

індивідуальних і колективних відмінностей, іноді навіть з обмеженнями. 

Громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні права представлені 

в усіх регіональних документах, не дивлячись на їх неоднакове розуміння та 

дотримання в правовому полі.  

Особливості регіональних підсистем захисту прав людини 

продиктовані різницею в їх історії та правових культурах. Міжамериканська 

система захисту прав людини демонструє тісний зв’язок прав з обов’язками 

людини. Африканська система сформувалась під впливом колоніальної 

історії та охоплює не тільки права людини, але й права народів, забезпечує 

право людини на розвиток, зосереджується на захисті колективних прав, а 

також соціально-економічних прав. Для країн, що сповідують мусульманські 

традиції  відмінності пов’язані із тлумаченням прав людини за релігійними 

документами – Коран і Сунна, а акцент у правовій підсистемі зроблено на 

релігійні права людини. 

3. Європейська регіональна система стандартів прав людини 

розвивалася в дусі універсальних документів про права людини. Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. обрала вектор на 

забезпечення колективного гарантування прав і свобод людини на основі 

принципу верховенства права та адаптує універсальний мінімум прав 

людини до специфіки європейських стандартів у цій галузі. На відміну від 

більш статичних  (незмінних) універсальних документів Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. зазнає динамічного 
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(еволютивного) тлумачення, що робить її більш дієвим документом, що 

відповідає практиці. 

4. Порівняльний аналіз Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. з Міжнародним пактом про громадянські і 

політичні права 1966 р. дозволяє виявити колізії та знайти шляхи їх 

вирішення за допомогою практики Європейського суду з прав людини. 

5. Завдяки практиці Європейського суду з прав людини відбувається 

формування міжнародного права як «живого права». Практика ЄСПЛ 

формується з метою ефективності реалізації прав людини: Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. гарантує не ілюзорні 

права, а практично доступні; враховується специфічність Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як договору про 

колективну гарантію, а також національні та історичні особливості; 

використовується принцип: «той, хто потребує більше, не повинен отримати 

менше». 

6. Принцип верховенства права є основним, яким керується суд у своїй 

діяльності згідно змінам внесеним до статті 129 Конституції України 

Законом України від 02 червня 2016 р. «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)».  

Колізії між універсальними та регіональними стандартами прав 

людини можна подолати за допомогою дотримання принципу верховенства 

права та наступних складових – законність, правова визначеність, 

добросовісність та право на справедливий суд. 

7. Інтелектуальна незалежність судді може допомогти реалізувати 

основу мету – відправлення судочинства керуючись принципом верховенства 

права. 

Доведено, що відсутність у судді власної інтелектуальної незалежності, 

гальмує застосування принципу верховенства права в Україні.  
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Для ефективного виконання функції суду та полегшення розв’язання 

проблеми неузгодженості міжнародно-правових актів (проведення 

узгодження норм права) і їх тлумачення для кожного судді повинна 

визначатися спеціалізація, судді мають бути інтелектуально вільні, держава 

має гарантувати судді доступ до щорічного підвищення кваліфікації в 

Національній школі суддів України, судді мають бути наближені до 

населення. Це дозволить також забезпечити безпосередньо правотворчі 

повноваження судовій владі в цілому. 

8. Запропоновано введення таких дефініції: «взаємонеузгоджені норми 

права», «інтелектуальна незалежність судді». 

Взаємонеузгоджені норми права – це порушення юридичної 

інтерференції, а узгодження взаємонеузгоджених норм права – це процес при 

якому норми не втрачаючи своєї правової природи існують доти, доки 

суб’єкти права не використають усі можливості для їх узгодження шляхом 

певної їх сполучуваності при реалізації, враховуючи при цьому суспільний 

інтерес, правові, політичні та економічні фактори. 

Інтелектуальна незалежність судді – це вільний професійний пошук 

судді, що базується на його компетентності, знаннях норм міжнародного 

права та прав людини, інтелектуальних здібностях, вмінні аналізувати усі 

обставини справи з урахуванням національних особливостей, що стане 

результатом вироблення єдиної судової практики на основі принципу 

верховенства права. 

9. Висловлено пропозиції внести зміни та доповнення до наступних 

законодавчих актів: Закону України «Про міжнародні договори» від 29 

червня 2004 р., Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 

червня 2016 р., Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 

2004 р., Господарського процесуального кодексу України від 06 листопада 

1991 р., Кодексу адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. 
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10. Встановлено, що не є складовою частиною національного 

законодавства наступні міжнародно-правові акти універсального та 

регіонального рівня, зокрема, такі: Декларація прав дитини 1959 року; 

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 

Генеральної Асамблеї ООН №№ 40/32, 40/146 від 29 листопада та 13 грудня 

1985 року;  Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, 

схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН № 2006/23 від 27 

липня 2006 року; Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам; висновки Консультативної ради європейських суддів до уваги 

Комітету Міністрів Ради Європи. Зазначені документи тлумачать та 

роз’яснюють стандарти прав і свобод людини. 

11. Національний суд використовує Конвенцію про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р. та практику Європейського суду з прав 

людини, але не завжди робить це релевантно. Релевантний підхід 

використання практики ЄСПЛ полягає в тому, щоб дотримати усіх 

необхідних складових для його існування: недопустиме викривлення змісту 

рішень ЄСПЛ, недопустиме використання окремих цитат без усвідомлення їх 

змісту, недопустиме використання правових позицій ЄСПЛ без урахування 

правових відносин, з огляду на які зазначені позиції були сформульовані. 

12. Встановлено, що завдяки ролі суддівського самоврядування 

можливо формувати незалежну судову владу України. Суддівське 

самоврядування гарантується Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів». За допомогою суддівського самоврядування має відстоюватися 

«інтелектуальна незалежність судді», а також утверджуватися імідж судової 

влади. 
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