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Анотація

Монографію присвячено аналізу міжнародно-правового статусу Комітету ООН
з прав людини. Проведено комплексне дослідження організаційно-правових
засад діяльності цього органу, його компетенцію та місце Комітету ООН з
прав людини у системі інституційного механізму забезпечення прав людини.
Проаналізовано перспективи та передумови розгляду Комітетом ООН з прав
людини міждержавного спору між Україною та Російською Федерацією
стосовно порушень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
у 2014-2015 рр. Також установлено належність до юридичних підстав
діяльності Комітету ООН з прав людини положень універсальних міжнародних
договорів з прав людини, крім Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права 1966 р., які застосовуються Комітетом у ході його діяльності,
в тім числі під час прийняття рішень. Крім того, визначено наявність ознак
системності щодо Комітету ООН з прав людини та інших договірних органів із
захисту прав людини, керуючись правовими основами їх співробітництва та
взаємодії.   

Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблематикою
діяльності конвенційних органів, зокрема Комітетом ООН з прав людини.
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При с в я ч у є т ь с я 

щирому другові та найкращій бабусі
Катерині Петрівні!

науковому наставнику та вчителю 
Василю Миколайовичу Репецькому!

Пер е дм о в а

Захист прав та свобод людини є одним із найважливіших сфер 
міжнародного співробітництва. Після подій Другої світової війни між-
народне співтовариство зрозуміло особливе значення гарантування і 
забезпечення таких прав державою. 

Напередодні 70-ї річниці набрання чинності Статуту Організації 
Об’єднаних Націй проблематика захисту прав і свобод людини, неза-
лежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 
інших переконань, національного чи соціального походження, майно-
вого, станового або іншого становища, зберігає свою актуальність 
для більшості держав, зокрема для України. За цей час для створення 
ефективної системи захисту прав та свобод людини міжнародним 
співтовариством держав розроблено та укладено значну кількість 
міжнародних договорів, засновано низку регіональних та універсаль-
них міждержавних інституцій. Значення таких механізмів переду-
сім полягає у виробленні загальних принципів, правил і тенденцій у 
сфері захисту прав людини, які в подальшому отримують своє за-
кріплення та деталізацію у внутрішньому праві держав.

Інституційний механізм захисту прав людини почав відігравати 
виняткову роль в умовах ХХІ ст. Великого значення у справі забезпе-
чення належного захисту прав і свобод людини надається діяльності 
спеціально створених з цією метою міжнародних органів, зокрема за-
снованого на основі положень Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права 1966 р. 

Комітет ООН з прав людини зарекомендував себе як головна 
інституція, у компетенцію якого входять міжнародні правозахисні 
функції. 



À. ª. Çóáàðåâà. КОМІТЕТ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ

- 6 -

Свою діяльність Комітет з прав людини почав 1977 р. і зро-
бив вагомий внесок у втілення в життя державами положень 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, виконан-
ня яких, своєю чергою, визначає ступінь демократичності відповід-
ної держави. Адже громадянські і політичні права сьогодні станов-
лять міжнародні стандарти з прав людини та основу політичних 
інститутів сучасних держав. Усе це дає підстави для висновку: все-
бічний аналіз діяльності Комітету з прав людини, який проводить 
контроль за виконанням державами узятих ними зобов’язань щодо 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, є надзвичай-
но актуальним для теорії і практики сучасного міжнародного права.

Комітет ООН з прав людини є одним із перших універсальних ді-
євих органів у системі міжнародних організацій і органів, діяльність 
яких спрямована на забезпечення і захист прав людини. Створення 
цього Комітету продиктовано необхідністю існування належного 
механізму контролю і забезпечення реалізації відповідних положень 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та додатків 
до нього у внутрішнє законодавство держав-учасниць, а також від-
повідну їх реалізацію на практиці. 

Крім того, до компетенції Комітету ООН з прав людини входить 
також розгляд доповідей держав-учасниць і надання Заключних заува-
жень на них, розгляд спорів між державами та розгляд індивідуальних 
повідомлень про порушення відповідно до Протоколу І до Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права. За майже піввікову історію 
діяльності Комітету розглянуто велику кількість доповідей держав 
та повідомлень від фізичних осіб про порушення громадянських та 
політичних прав, надано рекомендації державам щодо необхідності 
вжиття відповідних заходів, які б сприяли покращенню стану дотри-
мання прав людини та недопущення їх порушень у майбутньому.

Договірна основа діяльності Комітету ООН з прав людини вира-
жається у специфічній можливості впливу на держави за допомогою 
рекомендацій та зауважень, до яких, на жаль, не завжди прислухо-
вуються. Саме тому звернення до цієї проблематики є надзвичайно 
потрібним, актуальним та зумовлене правовим регулюванням.

м. Львів, 2016
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Вступ

Гарантування та захист прав та свобод людини є одним 
із пріоритетних напрямів міжнародно-правового співробітни-
цтва на сучасному етапі. В умовах ХХІ ст. особливо зростає 
значення діяльності інституційних механізмів захисту прав 
людини, зокрема органів, які створені у рамках відповідних 
міжнародних договорів. Одним із таких міжнародних органів, 
предмет діяльності якого охоплює захист прав та свобод лю-
дини, є Комітет Організації Об’єднаних Націй із прав людини, 
створений як договірний орган у рамках Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права 1966 р. Він посідає важ-
ливе місце у системі договірних органів у сфері прав людини, 
які діють під егідою ООН, та упродовж своєї майже сорокаріч-
ної діяльності зарекомендував себе як провідна міжнародна 
правозахисна інституція. 

Особливо важливим напрямом його діяльності є можли-
вість фізичних осіб самостійно та безпосередньо звертатися 
до Комітету, який наділений повноваженнями приймати такі 
індивідуальні повідомлення про порушення, розглядати та ви-
носити відповідні рішення, які мають рекомендаційний ха-
рактер. Водночас їх невиконання може тлумачитися як по-
рушення Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права. 

Незважаючи на важливість цієї тематики, доводиться 
констатувати, що у вітчизняній науці міжнародного права 
на сучасному етапі немає самостійних досліджень статусу 
Комітету ООН з прав людини. Попри те, що такі дослідження 
проводили американські, європейські та російські вчені, ві-
тчизняні науковці розглядали тематику, пов’язану зі статусом 
та діяльністю Комітету, в контексті функціонування системи 
договірних органів із захисту прав людини загалом або ж до-
сліджували окремі його функції. Крім того, через недоскона-
лість українського законодавства існують значні проблеми, 
пов’язані з виконанням рішень Комітету. Усе це не сприяє 
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ефективному виконанню нашою державою своїх міжнародно-
правових зобов’язань та її співробітництву із цим міжнарод-
ним органом.

Саме тому в українській міжнародно-правовій науці існує 
потреба у комплексному дослідженні міжнародно-правового 
статусу Комітету ООН з прав людини. Серед головних напря-
мів такого дослідження варто виокремити діяльність Комітету, 
визначення місця та ролі цього органу в міжнародному спів-
робітництві з прав людини, його впливу на процеси такого 
співробітництва, аналіз проблем, які виникають, та виявлен-
ня способів підвищення ефективності його роботи. Особливо 
важливим є також формулювання пропозицій щодо покра-
щення співробітництва України з цим міжнародним органом 
та імплементації його рішень нашою державою.

Нормативним підґрунтям цієї праці стали багатосторонні 
міжнародні договори, предметом яких є захист прав людини, 
зокрема, Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права 1966 р. та Факультативні протоколи до нього, рішен-
ня Комітету ООН з прав людини, органів міжнародної юстиції 
та акти міжнародних організацій з цього приводу, а також 
Конституція та законодавство України, що визначають голо-
вні засади та особливості участі нашої держави у міжнарод-
ному співробітництві з захисту прав людини, зокрема в діяль-
ності Комітету. 

Теоретичною основою роботи є праці вітчизняних та за-
рубіжних учених, предметом досліджень яких були питання 
міжнародно-правового статусу Комітету ООН з прав людини. 
Так, серед дослідників цієї тематики радянського періоду вар-
то виділити Б. Г. Манова, О. П. Мовчана, Р. А. Мюллерсона, 
І. В. Ніколайка та ін. Серед зарубіжних дослідників проблем 
міжнародно-правового статусу Комітету варто виокремити 
А. Х. Абашидзе, Ф. Дж. Алстона (P. J. Alston), А. Ф. Баєфскі 
(A. F. Bayefsky), Т. Бургенталя (T. A. Buergenthal), М. Ю. Гремзу, 
С. С. Дікмана, Дж. Донеллі (J. Donnely), В. О. Карташкіна, 
Е. Клепхема (A. Clapham), Дж. Р. Кроуфорда (J. R. Crawford), 
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Д. Макголдріка (D. McGoldrick), К. В. Панову, Х. Дж. Стейнера 
(H. J. Steiner), Н. Ю. Фаяда, П. Дж. Флуда (P. J. Flood), М. Шейніна 
та ін. В українській науці міжнародного права проблематику 
діяльності Комітету ООН з прав людини у своїх працях до-
сліджували такі вчені, як М. М. Антонович, В. Ф. Антипенко, 
М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, В. Н. Денісов, 
А. І. Дмитрієв, О. М. Дроздов, Н. А. Зелінська, О. В. Київець, 
В. Ф. Кавун, В. В. Мицик, О. О. Мережко, П. М. Рабінович, 
В. М. Репецький, О. М. Руднєва, Т. Л. Сироїд, О. М. Шемякін 
та ін.

Головна мета дослідження – охарактеризувати міжнарод-
но-правовий статус Комітету Організації Об’єднаних Націй із 
прав людини. 

Поставлена мета потребує розв’язання таких завдань:
– простежити історичний процес створення та діяльності 

Комітету ООН з прав людини як суб’єкта міжнародного спів-
робітництва з прав людини;

– виявити юридичні підстави діяльності Комітету ООН з 
прав людини та визначити особливості їх класифікації; 

– охарактеризувати структуру внутрішньо-організаційного 
механізму Комітету ООН з прав людини та визначити основні 
засади взаємодії органів Комітету;

– з’ясувати основні переваги та недоліки процедури діяль-
ності Комітету ООН з прав людини;

– розкрити компетенцію Комітету ООН з прав людини, ви-
значити його функції; 

– розглянути основні повноваження Комітету ООН з прав 
людини, зокрема, з розгляду доповідей держав, міждержав-
них спорів, індивідуальних повідомлень про порушення;

– вивчити юридичну природу рішень Комітету ООН з прав 
людини, зокрема, питання їх юридичної обов’язковості, їх 
вплив на розвиток міжнародного права прав людини тощо;

– визначити основні засади взаємовідносин Комітету ООН 
з прав людини з іншими суб’єктами міжнародного співробіт-
ництва у сфері захисту прав та свобод людини;
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– обґрунтувати підстави можливого звернення України до 
Комітету ООН з прав людини із повідомленням про порушен-
ня з боку Російської Федерації під час подій 2014–2015 рр.;

–  сформулювати пропозиції щодо підвищення ефек-
тивності співробітництва України з Комітетом ООН з прав 
людини.

Об’єктом дослідження є інституційні механізми захисту 
прав людини в рамках ООН. 

Предметом дослідження є міжнародно-правовий статус 
Комітету ООН з прав людини.

Під час монографічного дослідження застосовано чимало 
загальнотеоретичних і спеціально-наукових методів пізнан-
ня та підходів до вивчення міжнародно-правового статусу 
Комітету ООН з прав людини.

Застосування системно-функціонального і формально-
логічного методів допомогло виявити, що, по-перше, Комітет 
ООН з прав людини, попри тісні взаємозв’язки з Організацією 
Об’єднаних Нації та органами й установами системи ООН, не 
належить до її внутрішньо організаційного механізму, і, по-
друге, з’ясувати його місце у міжнародних правовідносинах 
щодо прав людини крізь призму співпраці з іншими інсти-
туційними механізмами у цій сфері. Системно-структурний 
метод допоміг дослідити внутрішньоорганізаційний меха-
нізм діяльності Комітету, дати функціональну характеристи-
ку результатів його діяльності та проаналізувати основні за-
сади та підсумки співробітництва цього органу з Україною. 
Порівняльний метод зумовив оцінку ефективності діяльності 
Комітету через його порівняння із колишніми та існуючими 
органами із захисту прав людини. Нарешті, спеціально-юри-
дичний метод був корисним у визначенні правової природи 
Комітету та дослідженні його правозастосовної практики.

За результатами дослідження сформульовано відповідні по-
ложення та висновки, що містять елементи наукової новизни: 

– встановлено систему юридичних підстав діяльнос-
ті Комітету ООН з прав людини, серед яких виділено осно-
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вні (Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
1966 р., Факультативний протокол до нього) та додаткові (Правила 
процедури Комітету, окремі його рішення тощо) підстави;

– доведено, що особливістю Комітету ООН з прав людини 
як складової частини міжнародного механізму захисту прав 
людини є притаманність йому широкого кола функцій, у тім 
числі контрольних, правотлумачних, імплементаційних та ін-
ших, які обумовлюють його головне місце серед інших договір-
них органів з прав людини; 

– з’ясовано підстави можливого розгляду Комітетом 
ООН з прав людини міждержавного спору між Україною та 
Російською Федерацією стосовно порушень Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права у 2014–2015 рр., 
виділено фактичні підстави для такого звернення, його пере-
ваги та недоліки, а також значення для відновлення Україною 
прав, порушених з боку Російської Федерації;

– удосконалено видову класифікацію юридичних підстав 
діяльності Комітету ООН з прав людини на основі останніх 
тенденцій розвитку правозастосовної діяльності цього міжна-
родного органу та підтверджено необхідність включення до їх 
переліку рішень, які приймаються Комітетом, та інших між-
народних договорів з прав людини, на які він посилається та 
використовує у своїй діяльності;

– виокремлено підходи до визначення структури внутріш-
ньоорганізаційного механізму Комітету ООН з прав людини, 
зокрема доведено доцільність зачислення до нього також тих 
органів та посад, які можуть створюватися Комітетом само-
стійно на підставі наданих йому повноважень і які діють на 
непостійній основі;

– встановлено підходи до змісту окремих повноважень 
Комітету ООН з прав людини, проаналізовано основні пробле-
ми, які виникають у процесі їх реалізації, запропоновано спо-
соби їх розв’язання;
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– сформульовано змістовну характеристику та видову кла-
сифікацію рішень Комітету ООН з прав людини, зокрема роз-
крито їх юридичну природу як актів “м’якого права”;

– визначено положення щодо порівняльного аналізу 
міжнародно-правового статусу та діяльності Комітету ООН з 
прав людини та інших договірних органів у сфері захисту прав 
та свобод людини через порівняння основних процесуальних ас-
пектів та практики Комітету ООН з прав людини із процедурами 
та практикою інших органів такої юридичної природи, висно-
вки про наявність спільних та відмінних ознак у їх діяльності;

– набули подальшого розвитку дослідження процесів ство-
рення та діяльності Комітету ООН з прав людини в контексті 
ґенези формування інституційних механізмів у сфері захисту 
прав людини;

– досліджено положення щодо участі Комітету ООН з прав 
людини у міжнародному багатосторонньому співробітництві у 
цій сфері, особливостей його взаємовідносин з іншими дого-
вірними органами у сфері захисту прав людини;

– удосконалено запропоновані доктриною міжнародного 
права підходи та пропозиції щодо подальшого реформуван-
ня та оптимізації процедури діяльності Комітету ООН з прав 
людини та розв’язання проблем, які виникають у процесі ді-
яльності цього органу;

– проаналізовано підходи щодо надання Комітету ООН 
з прав людини функції “прямого контролю” за виконанням 
державами-учасницями Міжнародного пакту про громадян-
ські та політичні права 1966 р. власних зобов’язань, зокрема 
через відвідини цих держав спеціальними місіями Комітету;

– з’ясовано положення, згідно з якими індивідуальні по-
відомлення про порушення не можна подавати до Комітету 
ООН з прав людини щодо порушення колективних прав (зо-
крема права на самовизначення народів); 

– визначено пропозиції щодо вдосконалення законодав-
ства України у частині виконання рішень Комітету ООН з 
прав людини.
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Р о з д і л  1

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМІТЕТУ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ

1.1. Стан наукової розробки 
теми монографічного дослідження

На початку ХХІ ст. у науці міжнародного права, зокрема 
в такій важливій її галузі як міжнародне право прав люди-
ни, все більшу увагу приділяють дослідженню інституційних 
механізмів захисту прав і свобод людини та постійно ви-
окремлюють комплексний та дискусійний характер цієї про-
блематики, що стосується й Комітету ООН з прав людини. 
На багатосторонньому характері цієї тематики неодноразо-
во наголошувалося у працях як вітчизняних, так і зарубіж-
них дослідників, зокрема: А. Х. Абашидзе1, М. М. Антонович2, 
Д. МакГолдрік (D. McGoldrick)3, В. В. Мицика4, А. Х. Робертсон 
1  Абашидзе А. Х. Договорные органы по правам человека : учеб. по-
собие / А. Х. Абашидзе. – М. : РУДН, 2012. – 390 с.

2  Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав лю-
дини: Теорія і практика / М. М. Антонович. – К. : Вид. дім “Києво-
Могилянська академія”, 2007. – 384 с.

3 McGoldrick D. The Practice and Procedure of the Human Rights 
Committee under the International Covenant on Civil and Political 
Rights : Volume 1 / D. McGoldrick. – Thesis presented to Nottingam 
University for the Degree of Doctor of Philosophy. – Nottingam, October 
1988. – xxv, 425 p.

4 Мицик В. В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-пра-
вові механізми захисту: підручник для ВУЗів / Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – К. : Вид. дім “Промені”, 
2010. – 722с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права).
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