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Права людини: міжнародно-правовий аспект 

Міжнародне законодавство в галузі прав людини спрямоване на 
захист всіх прав, включаючи соціальні, які забезпечують вільне, безпеч-
не, спокійне і здорове життя. У середині XX ст. соціальні права були 
закріплені в ряді міжнародно-правових документів. У результаті права 
людини були виведені з вузьких рамок внутрішніх проблем будь-якої 
окремої країни і стали предметом турбот міжнародного співтовариства. 
На сьогодні зростає роль міжнародного права, що виражається, по-
перше, у більш детальній розробці і конкретизації міжнародних прин-
ципів і норм, що регулюють соціальні права і свободи людини, які по-
винні дотримуватися державами, по-друге, у створенні міжнародних 
органів з контролю за виконанням зобов'язань, взятих на себе держава-
ми. Це повною мірою стосується і забезпечення прав людини на міжна-
родній арені.  

В усі часи ідея свободи людини залежала від керівництва держави, 
яке приходило на місце старої еліти, позиції якої ослабли або від завищено-
го лібералізму, або ж від неприпустимого свавілля. Нове керівництво дер-
жави зазвичай рідко виконує передвиборчі обіцянки, навпаки, порушуючи 
основоположні принципи демократизму, нарощує власний капітал. Тому, 
на жаль, реалізація основоположних прав і свобод не стає стрижнем полі-
тики державної влади, а тому існує в більшій мірі де-юре. 

У державі, де існує неефективна організація державної влади, ба-
гато протиріч у законотворчій діяльності та безліч закріплених консти-
туційних прав, які не мають ефективного механізму своєї реалізації, діє 
у більшій мірі «право сили». Пошук вирішення вказаної проблеми ле-
жить не лише на вроджених здібностях політиків та намаганні вирішити 
проблеми, які лежать на поверхні, за допомогою певної політичної про-
грами. В такій ситуації надзвичайно важливим вбачається зважений 
теоретичний аналіз, який має бути застосований до політичної стратегії 
діяльності державної влади. Дійсно, важко уявити собі безкарне свавіл-
ля політичної еліти, залежність судової гілки влади, високій рівень ко-
рупції, існування в більшості випадків «права сили» та, з іншого боку, 
становлення правової та демократичної держави. У цьому аспекті вини-
кає питання фактичного та юридичного гарантування прав та свобод 
людини та факторів, що впливають на ситуацію з цією проблемою  
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Отже, аналізуючи таку засаду, як загальність та рівність прав лю-
дини, варто зважати на суттєві корективи, внесені розвитком сучасного 
суспільства у цей основоположний принцип побудови інституту прав 
людини. Як свідчить практика, здійснення прав людини, закріплення 
юридичними засобами рівних і загальних можливостей для усіх 
суб’єктів не завжди є гарантією реалізації відповідного права людини за 
однакових формально рівних можливостей. Так, зазвичай, за можливос-
ті отримання певної роботи у разі одночасного звернення осіб жіночої 
та чоловічої статі на практиці у переважній більшості випадків таку ро-
боту надають саме чоловікові. У формально юридичному аспекті, зда-
валося б, жодних суттєвих проблем не виникає, однак статистичні дані 
свідчать, що «рівні юридичні можливості» можуть обернутися на прак-
тиці химерними метаморфозами. У даному випадку маємо проблему з 
реалізацією принципу при правозастосуванні. На рівні правотворчості 
порушення основоположних засад прав і свобод людини зустрічаємо 
значно рідше. 

У зв’язку з цим законодавство деяких розвинутих країн світу, пе-
редусім держав-членів Європейського Союзу, передбачає низку юриди-
чних заходів, спрямованих не просто на забезпечення формально рівних 
юридичних можливостей для реалізації прав і свобод людини, а й на 
створення фактично рівних умов. 

Належний розгляд міжнародно-правової складової прав людини, 
на нашу думку, слід почати з визначення вказаного терміну. Так, Орга-
нізація Об'єднаних Націй визначає права людини як «права, які прита-
манні нашій природі і без яких ми не можемо жити як люди». Їх справе-
дливо називають також «спільною мовою людства». Також зустрічаємо 
і наступне визначення цього явища: права людини - це природні можли-
вості індивіда, що забезпечують його життя, людську гідність і свободу 
діяльності у всіх сферах суспільного життя. Водночас, варто зазначити, 
що у літературі існує точка зору, що «права людини» — це не що інше 
як гуманітарне право. З одного боку, дані права не обмежуються захис-
том прав індивіда, вони визначають характер міжнародного правопо-
рядку та національних правових систем, з іншого ж - головною особли-
вістю міжнародного гуманітарного права є те, що норми, які його скла-
дають, визначають права і обов’язки держав не лише в їх відносинах 
між собою, а й в їх поводженні (відносинах) з людьми. Міжнародному 
співтовариству не однаково, наскільки гуманними та справедливими є 
національні закони та практика їх застосування. 

Загальновизнані норми прав людини притаманні як міжнародно-
му, так і внутрішньодержавному праву. Вони відбивають історично до-
сягнутий рівень демократії та гуманності суспільства на міжнародному 
та внутрішньодержавному рівні. Завдяки цьому, останні мають особливі 
юридичні властивості. Ні міжнародний договір, ані внутрішньодержав-
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ний закон не можуть обмежити права людини. Для обґрунтування тако-
го статусу використовується концепція природних прав людини. Зокре-
ма, звертаючись до законодавства України, ми можемо стверджувати, 
що зазначене положення відображене і у національному законодавстві. 
Так, ст. 21 Конституції України передбачено наступне: «Права і свободи 
людини є невідчужуваними та непорушними». Відповідно, конститу-
ційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При 
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Це положення належить і до міжнародних договорів. Так, Статут 
ООН зобов’язує держави сприяти та розвивати повагу до прав людини. 
Будь-який договір, що принижує права людини, буде визнаний недійс-
ним за ст. 103 Статуту, яка визначає за останнім переважаючу силу зо-
бов’язань. 

Права людини, зафіксовані у Загальній декларації прав людини, є 
прикладом стандартів. Стандарти Загальної декларації прав людини є 
початковими як для міжнародного права, так і для побудови національ-
них систем прав людини. 

Прийнята майже 60 років тому як стандарт, до досягнення якого 
повинні прагнути всі народи та всі держави, Загальна декларація сього-
дні є одним із основних джерел права, служить моделлю, що широко 
використовується багатьма країнами для розробки окремих положень 
конституцій, різних законів і документів, що стосуються прав людини. 
Загальна декларація прав людини лежить в основі всього міжнародного 
законодавства про права людини. 

Залежно від того, у рамках якої міжнародної організації прийняті 
документи з прав людини, вони поділяються на універсальні стандарти, 
тобто прийняті у рамках універсальної організації ООН, і регіональні 
стандарти (локальні), наприклад, стандарти Ради Європи. Між універса-
льними і регіональними стандартами немає суперечностей, а швидше є 
наступництво, узгодженість. Регіональні стандарти повинні сприяти 
зміцненню універсальних стандартів у сфері прав людини, що містяться 
в міжнародних договорах про права людини, а також їх захист. 

Міжнародні нормативно-правові акти про права людини містять в 
собі певні міжнародні гарантії прав особистості, тобто вони виступають 
системою універсальних міжнародних способів захисту прав і свобод 
людини правового характеру, які закріплені у міжнародних деклараціях, 
конвенціях, пактах, договорах тощо. 

Варто звернути увагу й на ту обставину, що у Загальній деклара-
ції прав людини підкреслюється, що її призначення - саме служити за-
вданням, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави 
у своїх зусиллях щодо забезпечення загального й ефективного визнання 
і дотримання зазначених у ній прав і свобод. Можливо, проголошуючи 
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Декларацію, Генеральна Асамблея ООН передбачала потенційні труд-
нощі щодо реального забезпечення прав людини, що могли виникнути у 
держав при впровадженні норм Декларації. Адже, дійсно, у жодній кра-
їні світу неможливо забезпечити цілковиту всебічну реалізацію всіх 
прав людини. 

Кожна країна світу, яка взяла на себе зобов’язання виконувати 
міжнародні конвенції, в тому числі й з прав людини, повинна керувати-
ся принципами і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодав-
стві. Норми, що містяться в міжнародних документах, обов’язкові для 
законотворчості розвинутих держав, тобто є міжнародними стандарта-
ми. Як визнано у літературі, цим терміном охоплюються різнорідні но-
рми, такі як правила міжнародних договорів, резолюції міжнародних 
організацій, політичні домовленості (наприклад, Гельсінський заключ-
ний акт, документи Віденської та Копенгагенської зустрічей, міжнарод-
ні звичаї). Можна вважати, що людство виробило «своєрідний кодекс 
прав людини в міжнародному праві». Проте міжнародні стандарти — це 
не декларовані міжнародним співтовариством приклади, а норми, які 
необхідно втілювати в життя. 

Слід зазначити, що визначення «міжнародні стандарти» стосуєть-
ся сучасних міжнародних документів у галузі прав людини, які беруть 
свій початок з Хартії прав людини, коли міжнародним співтовариством 
було покладено початок нормотворчому процесу на світовому рівні. До 
цього часу норми з прав людини виникали в національних правничих 
системах і, одержавши визнання світової спільноти, поширювалися че-
рез взаємини між державами. Кожна історична система права включає 
певну юридичну концепцію людини як суб’єкта права, її права та 
обов’язки — від примітивних і нерозвинених до сучасних. І суть прав-
ничої системи залежить від того, які саме права вона визнає, в якому 
обсязі та якою мірою їх гарантує. Коли керуватися постулатом, що кож-
на система права настільки є правом, наскільки вона ґрунтується на повазі 
до людської особи у всіх її проявах, то слушно стверджувати, що вся істо-
рія панування права (розподіл влад, демократія тощо) — це поступове усві-
домлення і зміцнення почуття власної гідності кожної людини. 

Відповідно до міжнародних договорів користування правами лю-
дини не повинно обмежуватися. Тим не менш, коли це потрібно, вони 
встановлюють чіткі обґрунтування, конкретні межі запровадження об-
межень прав і цілі можливих відступів від тих прав, котрі захищені мі-
жнародними угодами. З одного боку, це дозволяє державі, посилаючись 
на дію відповідних міжнародно-правових норм, запроваджувати виму-
шені обмеження на користування певними правами, а з іншого - захи-
щає громадян від свавільних дій держави щодо обмеження їх прав. 

У сучасному міжнародному праві доволі широке обґрунтування й 
розвиток отримала концепція цілей обмеження прав людини. Вказівку 
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на мету та правову основу запровадження обмежень прав і свобод лю-
дини містять усі міжнародно-правові акти, що закріплюють права і сво-
боди людини. 

Загальна декларація прав людини виправдовує обмеження прав і 
свобод людини в демократичному суспільстві лише такими цілями: 1) 
визнання й повага прав і свобод інших осіб, оскільки особу та її права 
неможливо розглядати ізольовано від інших, і кожна людина має усві-
домлювати, що права інших людей заслуговують такого самого захисту, 
як і її власні; 2) задоволення справедливих вимог моралі, оскільки лю-
дина живе у суспільстві і має рахуватися з загальновизнаними нормами 
моралі; 3) забезпечення громадського порядку, що має на увазі дотри-
мання сукупності правил, що забезпечують безпеку суспільства, безпеку 
життя, здоров’я, власності громадян; 4) забезпечення загального добро-
буту, що передбачає створення умов, які забезпечують економічний і 
соціальний добробут суспільства. 

Водночас, поруч з механізмом обмеження прав людини, на між-
народно-правовій арені існує потужний механізм захисту прав людини. 
Так, серед міжнародних механізмів захисту прав людини виділяють 
1) міжнародні органи, які діють в рамках угод з прав людини, склада-
ються з незалежних експертів або представників урядів і приймають 
загальні рекомендації; 2) міжнародні несудові органи для контролю за 
дотриманням угод щодо прав людини, які складаються з експертів в 
особистій якості і приймають конкретні рекомендації, обов'язковість 
яких базується на моральному авторитеті міжнародного органу; 3) між-
народні юрисдикційні органи несудового чи судового характеру щодо 
захисту прав людини, які виносять обов'язкові рішення і можуть забез-
печити виконання цих рішень. 

Зустрічаємо визначення поняття міжнародно-правових засобів, 
призначених для забезпечення і захисту основних прав людини, до яких 
відносять а) міжнародно-правові акти, які вміщують правила діяльності, 
формулюють права і обов'язки відповідних суб'єктів (конвенції, пакти, 
угоди, договори тощо), а також міжнародні документи, які норм, правил 
поведінки звичайно не вміщують, прав і обов'язків безпосередньо не 
формулюють (зокрема, декларації, заяви, меморандуми) і б) міжнародні 
органи по спостереженню, контролю за дотриманням основних прав 
людини (комісії, комітети) та по захисту цих прав (суди, трибунали). 

Серед міжнародно-правових актів, які формулюють права люди-
ни, в свою чергу, можна виділити як загальні чи відносно загальні - За-
гальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права, Міжнародний пакт про економічні та соціальні права 
тощо - так і вузькоспеціалізовані, зокрема ті, що стосуються проблем 
апартеїду, геноциду, прав працівників тощо. 
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Без сумніву, міжнародно-правові засоби забезпечення і захисту 
прав людини є ширшим поняттям, аніж міжнародні механізми захисту 
прав людини, але й вони не охоплюють всієї системи захисту прав лю-
дини. Права людини захищаються і в рамках міжнародного гуманітар-
ного права міжнародними актами та міжнародними органами, серед 
яких Женевські конвенції 1948 р. з двома протоколами до них і утворе-
на ними Міжнародна комісія щодо встановлення фактів. Велика кіль-
кість міжнародних актів щодо захисту прав людини були прийняті в 
рамках міжнародного карного права, що вже також розглядається як 
окрема галузь міжнародного права. В цій системі, зокрема, було утворе-
но ad hoc трибунали, які притягали до відповідальності винних у війсь-
кових злочинах, геноциді, злочинах проти людства. Захист прав людини 
міжнародним карним правом особливо активізувався на сучасному етапі 
у зв'язку з діяльністю Міжнародних трибуналів щодо колишньої Юго-
славії і щодо Руанди, а також у зв'язку з утворенням Міжнародного 
кримінального суду, який вже розпочав свою діяльність. 

 

 


