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до осіб, які не мають відповідного правового статусу. Усі 
суб’єкти, що не відносяться до консульського або дипломатич-
ного складу посадових осіб, не можуть бути визнані persona non 
grata. З іншого боку до подібних суб’єктів можна застосувати 
інші примусові заходи, передбачені законодавством.  

Підводячи підсумки слід вказати, інститут persona non grata 
має доволі вузьку специфіку, якщо виходити із положень між-
народних нормативних актів, що регулюють процес його засто-
сування. З іншого боку у ЗМІ досить часто поняття «persona non 
grata»використовується невірно, що приводить до викривлення 
сприйняття сутності описуваного явища.  
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

У сучасному світі, коли проблема прав людини вийшла да-
леко за межі окремої держави, виникла необхідність у створенні  
універсальних міжнародно-правових стандартів, які також ви-
знаються як основні права людини. 
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Основні права людини – гарантована законом міра свободи 
(можливості) особи, яка відповідно до досягнутого рівня еволю-
ції людства в змозі забезпечити її існування і розвиток та закрі-
плена у вигляді міжнародного стандарту як загальна і рівна для 
усіх людей. Ознаки основних прав людини: 1) можливості (сво-
боди) людини діяти певним чином або утримуватися від певних 
дій, спрямовані на задоволення потреб, без яких вона не в змозі 
нормально існувати і розвиватися; 2) можливості, що обумовле-
ні біосоціальною сутністю людини, належать їй від народження 
і не потребують «дозволу» з боку кого б там не було, у тому 
числі держави. Вони не можуть бути «відібрані» за свавіллям 
влади держави, оскільки не «дані» нею. Це природні невідчужу-
вані права; 3) можливості, які не обмежені територією держави 
(позатериторіальні) і не залежать від національної належності 
людини (наднаціональні): вони належать їй вже в силу того, що 
вона є людиною. Визнання, дотримання, охорона і захист дер-
жавами (у результаті угод) основних прав людини, закріплених 
на міжнародному рівні, є свідченням про те, що вони стали не 
лише об’єктом міжнародного регулювання, але й міжнародними 
стандартами. Положення про права людини, що містяться у 
статтях Статуту ООН (1945), стали основою становлення нового 
інституту права – міжнародного захисту прав людини і основ-
них свобод 10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН затвер-
дила Загальну декларацію прав людини, яка проголосила 
центральний пункт концепції прав людини – визнання людської 
гідності кожної особи.  

З 1948 р. 10 грудня відзначається в усьому світі як День 
прав людини. Права людини набули цінності, яка належить 
усьому міжнародному співтовариству, і отримали обґрунтуван-
ня в міжнародному праві як правовий стандарт, до якого пови-
нні прагнути всі народи і держави.  

Комплекс міжнародних документів (Загальна декларація 
прав людини 1948 p., Міжнародний пакт про економічні, соціа-
льні і культурні права і Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права, прийняті ООН у 1966 p., Факультативний про-
токол до останнього) складають Міжнародний білль прав люди-
ни (або Хартію прав людини).  
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До сучасних міжнародно-правових актів належать: Міжна-
родний білль про права людини, що проголошує невід’ємні пра-
ва і основні свободи людини; угоди, спрямовані на запобігання і 
покарання злочинів, що призводять до грубих масових пору-
шень прав людини (Конвенція про незастосування строку дав-
ності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 жов-
тня 1968 p., Конвенція про запобігання злочину геноциду і по-
карання за нього від 9 грудня 1948 p.); конвенції, спрямовані на 
захист груп населення, що потребують особливої турботи з боку 
держави (Конвенція про права дитини 1989 p., Конвенція про 
охорону материнства 1952 p., Конвенція про статус осіб без 
громадянства 1954 р. та ін.); конвенції, що мають на меті захист 
індивіда від зловживань з боку державних органів і посадових 
осіб. А також документи, що передбачають можливість окремих 
осіб домагатися розгляду їх скарг (петицій) на свій уряд у між-
народних органах (Конвенція проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують гідність, пово-
дження та покарання від 10 грудня 1984 p. Кожна країна світу, 
що взяла на себе зобов’язання виконувати міжнародні конвенції, 
у тому числі про права людини, повинна керуватися принципа-
ми і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодавстві. 
Держави, що взяли на себе зобов’язання виконувати міжнародні 
документи про права людини, зобов’язані створити умови для 
здійснення і захисту прав кожної людини. 

Отже, міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод 
людини і громадянина є важливими і мають значний вплив на 
внутрішнє законодавство як України, так і інших держав. Кожна 
держава повинна забезпечувати механізм реалізації захисту прав 
та свобод своїх громадян. Це невід’ємна складова демократич-
ної держави. 
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