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Анотація

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання
міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики
дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до
заліку.   

Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та
заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична
академія».
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b) вживаються всі необхідні заходи для сприяння возз’єд-
нанню роз’єднаних сімей;

c) діти, які не досягли п’ятнадцятирічного віку, не підлягають 
вербуванню у збройні сили або групи, і їм не дозволяється брати 
участь у воєнних діях;

d) особливий захист, передбачений цією статтею щодо дітей, 
які не досягли п’ятнадцятирічного віку, продовжує застосовува-
тися до них, якщо вони беруть безпосередню участь у воєнних 
діях, усупереч положенням підпункту с, і потраплять у полон.
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ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ  
ДО ЖЕНЕВСЬКИХ КОНВЕНЦІЙ ВІД 12 СЕРПНЯ 1949 РОКУ, 

ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЗАХИСТУ ЖЕРТВ ЗБРОЙНИХ 
КОНФЛІКТІВ НЕМІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ  

(ПРОТОКОЛ II), ВІД 8 ЧЕРВНЯ 1977 РОКУ

Стаття 4
Основні гарантії

1. Усі особи, які не беруть безпосередньої участі або припи-
нили брати участь у воєнних діях, незалежно від того, обмежена 
їх свобода чи ні, мають право на повагу до своєї особистості, 
своєї честі, своїх переконань та своїх релігійних обрядів. За всіх 
обставин з ними поводяться гуманно й без будь-якої несприят-
ливої різниці. Заборонено видавати наказ не залишати нікого 
в живих.

2. Без шкоди для загальних положень, зазначених вище, 
заборонено й будуть залишатися забороненими в будь-який час 
і в будь-якому місці такі дії щодо осіб, зазначених у пункті 1:

a) посягання на життя, здоров’я, фізичний і психічний стан 
осіб, зокрема, вбивство, а також таке жорстоке поводження, як 
катування, каліцтво чи будь-які форми тілесних покарань;

b) колективні покарання;
c) взяття заручників;
d) акти тероризму;
e) знущання над людською гідністю, зокрема, образливе пово-

дження, згвалтування, примус до проституції або непристойне 
посягання у будь-якій формі;

f) рабство й работоргівля в усіх їх формах;
g) грабіж;
h) погрози вчинити будь-яку з вищезазначених дій.
3. Дітям забезпечується необхідне піклування та допомога, 

зокрема:
a) вони отримують освіту, включаючи релігійне й моральне 

виховання, згідно з побажаннями їх батьків або, в разі відсутно-
сті батьків, тих осіб, які опікуються ними;
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ВСТУП

Серед всіх цінностей нематеріального характеру, усвідом-
лених більшістю людей у відкритих демократичних суспіль-
ствах, права і свободи людини залишаються найважливішими. 
В основі цих поглядів лежить ліберальна демократична тради-
ція суспільно-політичної думки, що розвивається вже більше 
трьох століть.

Гідність людини – це джерело його прав і свобод. В теорії при-
родного права, у філософії права діє свого роду презумпція гід-
ності людини. Гуманізм філософії прав людини полягає в припу-
щенні, що всі люди – члени однієї людської сім’ї, вони наділені 
розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного 
в дусі братерства, поваги прав і свобод іншої людини. 

Права людини засновані на одній безсумнівній цінності. Ця 
цінність – гідності людини. Один з основоположників концепції 
прав людини французький просвітитель Ж.-Ж. Руссо вважав, що 
гідність закладено в самій суті людини. «Відмовитися від своєї 
свободи – це означає відмовитися від своєї людської гідності, від 
прав людини, навіть від обов’язків ... Така відмова несумісна 
з людською природою».

Проблема захисту прав людини є найбільш нагальною як 
в національному, так і міжнародному праві. Права людини є уні-
версальними моральними правами фундаментального харак-
теру, які належать кожній особі в його взаєминах з державою.

Права людини є наскрізною темою всіх програм і стратегій 
Організації в таких ключових галузях, як мир і безпека, розвиток, 
гуманітарна допомога та економічні і соціальні питання. Одним 
з найважливіших досягнень Організації Об’єднаних Націй 
є створення всеосяжного зводу законів в галузі прав людини – 
універсального кодексу, що захищається на міжнародному рівні, 
до якого може приєднатися будь-яка держава і до реалізації 
якого прагнуть всі люди. Організація визначила широке коло 
визнаних на міжнародному рівні прав, включаючи цивільні, 
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культурні, економічні, політичні та соціальні права. Вона також 
створила механізми заохочення і захисту цих прав і сприяння 
державам у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини про-
довжують розвиватися одночасно з процесом формування нових 
правових систем, які декларують в своїх конституціях ідеї верхо-
венства права і поваги до прав людини.

Наразі слід розглядати доктринальні підходи до взаємодії між-
народного і національного права, до легітимності універсальних 
міжнародно-правових стандартів та їх ролі в захисті індивідів на 
національному рівні в контексті практичних питань та викли-
ків, які існують на міжнародному та національному рівнях.

Галузь прав людини знаходиться в процесі постійного роз-
витку за допомогою вироблення нових міжнародних та націо-
нальних правових інструментів.

Цей посібник може бути використаний викладачами 
та студентами для проведення семінарських (практичних) 
занять та для самостійної роботи. 

З огляду на актуальність навчальної дисципліни, у навчаль-
но-методичному посібнику розглянуті основні теми основ між-
народно-правових стандартів прав людини, а також враховані 
основні актуальні питання «Теорії прав людини у різних пра-
вових концепціях» та «Співвідношення міжнародно-правових 
стандартів прав людини і національного права». Враховуючи 
загальну кількість годин лекційних і семінарських занять 
деякі теми можуть бути залишені для самостійного вивчення. 
Лекційний курс є тезисним викладанням основного матеріалу 
лекцій. По кожній темі представлено перелік основних питань, 
що необхідні для розгляду на семінарських заняттях, основна 
та додаткова література, нормативні акти.

Вивчення дисципліни має на меті формування у майбутніх 
фахівців вмінь та навичок, що необхідні для всеосяжного засто-
сування норм міжнародного та національного законодавства 
в сфері захисту прав людини.
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a) особи, які звинувачуються в таких злочинах повинні пере-
слідуватися й передаватися до суду згідно із чинними нормами 
міжнародного права; 

b) будь-які особи, які не користуються сприятливим обхо-
дженням згідно з Женевськими Конвенціями і цим Протоколом, 
користуються обходженням, передбаченим цією статтею, неза-
лежно від того, є чи не є злочини, в яких їх звинувачують, сер-
йозним порушенням Конвенцій і цього Протоколу.

8. Жодне з положень цієї статті не може бути використане як 
таке, що обмежує будь-яке інше сприятливіше положення, що 
надає особам, про які йдеться в пункті 1, більший захист згідно 
з будь-якими застосовуваними нормами міжнародного права. 
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e) кожний, кому пред’являється звинувачення у правопору-
шенні, має право на судовий розгляд у його присутності;

f) жодна особа не може бути примушена до подання свідчень 
проти самої себе або визнання себе винною;

g) кожний, кому пред’являється звинувачення у правопору-
шенні, має право допитувати свідків, які дають свідчення проти 
нього, або вимагати, щоб свідки були допитані, а також право на 
виклик і допит свідків на його користь на тих самих умовах, що 
й для свідків, які дають свідчення проти нього;

h) жодна особа не може переслідуватися або каратися тією ж 
стороною за правопорушення, за яке згідно з тим самим законом 
і судовою процедурою даній особі раніше було винесено вирок, 
що виправдовує чи засуджує її;

i) кожний, хто є переслідуваним у судовому порядку за пра-
вопорушення, має право на те, щоб вирок суду було оголошено 
публічно; і

j) при винесенні вироку засудженому має бути повідомлено 
про його право на оскарження в судовому чи іншому порядку, 
а також про строк, протягом якого він може скористатися цим 
правом.

5. Жінки, свобода яких обмежується з причин, пов’язаних із 
збройним конфліктом, утримуються в приміщеннях, відокрем-
лених від приміщень для чоловіків. Вони перебувають під безпо-
середнім наглядом жінок. Однак у випадках, коли затримуються 
чи інтернуються сім’ї, їх, за можливості, розміщують в одному 
й тому самому місці й утримують як окремі сім’ї.

6. Особи, які піддаються арешту, затриманню чи інтерну-
ванню з причин, пов’язаних зі збройним конфліктом, користу-
ються захистом, передбаченим цією статтею, до їх остаточного 
звільнення, репатріації чи влаштування навіть після закінчення 
збройного конфлікту.

7. Щоб уникнути будь-якого сумніву щодо переслідування 
осіб, які звинувачуються у вчиненні воєнних злочинів або у зло-
чинах проти людства, та суду над ними, застосовуються такі 
принципи:
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ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС З ОСНОВ 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 

ПРАВ ЛЮДИНИ

ЛЕКЦІЯ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
Поняття прав людини. Класифікація прав людини. Права 

людини в історії політико-правової думки. Національні тра-
диції розвитку вчення про права людини в України. Теорія 
прав людини у різних правових концепціях. Покоління прав 
людини та їх правове становище.

Міжнародне право прав людини. Сучасні концепції між-
народного права прав людини. Універсальна концепція прав 
людини і культурний релятивізм. 

Ознаки та загальне поняття міжнародних стандартів 
прав людини. Класифікація міжнародно-правових стандар-
тів прав людини. Універсальні і регіональні міжнародно-пра-
вові стандарти прав людини: загальна характеристика. 
Співвідношення міжнародно-правових стандартів прав 
людини і національного права. Імплементація міжнарод-
но-правових стандартів прав людини в національне право 
України. Міжнародні механізми захисту прав людини.

Права людини – нова комплексна філософсько-етична та полі-
тико-правова дисципліна, що вивчає основні закономірності 
виникнення, розвитку і практичної реалізації прав людини 
як найважливішої цінності світової цивілізації. Серед дисци-
плін юридичного циклу виокремлюють «Теорію прав людини».  
Цю дисципліну необхідно розглядати в трьох контекстах: 

– як навчальну дисципліну;
– як сферу наукових знань і досліджень;
– як сукупність нормативних правових актів національного 

та міжнародного характеру, спрямованих на врегулювання (закрі-
плення, захист, забезпечення) основних прав і свобод людини.
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Теорія прав людини як науковий напрям має комплексний 
характер, оскільки розглядається такими науками, як теорія 
держави і права (загальнотеоретична юриспруденція), філосо-
фія права, історія держави і права і політичних учень, соціологія 
права та іншими науками, які вивчають норми права.

Витоки прав людини можна знайти ще в міфології, а також 
у різних світових релігіях. Вперше слово «свобода» з’явилося ще 
у XXIV ст. до н. е., коли правитель держави Шумер встановив «сво-
боду» для своїх підданих шляхом застосування санкцій до подат-
ківців, захисту вдів і сиріт від несправедливих дій людей, що 
володіли владою. Зародження ідеї прав людини у V–VΙ ст. до н. е. 
в Афінах та Римі пов’язано з появою принципу громадянства. 
Кожна нова ступінь суспільного розвитку додавала нові якості 
правам людини, поширювала їх на більш широке коло суб’єктів.

Наступним поколінням документів з прав людини були Велика 
хартія свободи 1215 р. та Білль про права 1689 р. Свобода у той 
час часто розглядалася як права, що надаються окремим особам 
або групам в силу їх рангу або статусу. Через кілька століть після 
Середньовіччя поняття свободи поступово відокремилося від ста-
тусу і стало сприйматися не як привілеї, а як право усіх людей. 

Вирішальну роль у розробці концепції прав людини зіграла 
епоха Просвітництва. Ідеї Г. Гроція, С. Пуфендорфа, Дж. Локка, 
Ж.-Ж. Руссо визначили подальший їх розвиток. Наприклад, 
Дж. Локк обгрунтував комплексну концепцію природних прав, 
а Ж.-Ж. Руссо розробив концепцію суспільного договору, згідно 
з якою правитель отримує свої повноваження, а громадяни свої 
права. Термін «права людини» вперше з’явився в Декларації 
прав людини і громадянина 1789 р.

Потреба у розробці міжнародних стандартах у сфері прав 
людини вперше виникла наприкінці ХІХ ст ., коли індустріальні 
країни почали формувати трудове законодавство, що обумовило 
підвищення вартості робочої сили та призвело до погіршення 
конкурентного становища країн, де такого законодавства не 
було. Економічна необхідність змусила держави взаємодіяти 
у цій сфері. Розробка та прийняття Бернської конвенції 1906 р., 
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3. Будь-яка особа, що піддається арешту, затриманню або 
інтернуванню за дії, пов’язані зі збройним конфліктом, має бути 
невідкладно проінформована зрозумілою їй мовою про причини 
вжиття таких заходів, за винятком випадків арешту або затри-
мання за кримінальні правопорушення. Такі особи повинні бути 
звільнені у найкоротший строк і в будь-якому разі, як тільки 
обставини, що виправдовують арешт, затримання чи інтерну-
вання, стали недійсними.

4. Особі, визнаній винною у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, пов’язаного зі збройним конфліктом, не може 
бути винесено жодного вироку, і вона не може бути піддана 
жодному покаранню, крім як за постановою неупередженого 
й відповідним чином створеного суду, що додержує загально-
визнаних принципів звичайного судочинства, які включають 
таке:

a) процедура повинна передбачати, щоб обвинувачений був 
без затримки проінформований про деталі правопорушення, що 
ставиться йому за вину, й надавати звинуваченому до і під час 
суду всі необхідні права та засоби захисту;

b) жодна особа не може бути засуджена за правопорушення, 
крім як на підставі кримінальної відповідальності;

c) жодна особа не може бути звинувачена у вчиненні кримі-
нального правопорушення або засуджена за нього на підставі 
будь-якої дії чи недоліку, які не є кримінальним правопорушен-
ням згідно з нормами національного законодавства або міжна-
родного права, дія яких поширювалася на цю особу під час вчи-
нення такої дії чи бездіяльності; також не може накладатися 
суворіше покарання, ніж те, яке було застосоване в той час, коли 
було вчинено це кримінальне правопорушення, якщо після вчи-
нення правопорушення законом установлюється легше пока-
рання, то дія цього закону поширюється й на даного правопо-
рушника;

d) кожний, кому пред’являється звинувачення у правопору-
шенні, вважається невинним доти, доки його вина не буде дове-
дена за законом;
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ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ  
ДО ЖЕНЕВСЬКИХ КОНВЕНЦІЙ ВІД 12 СЕРПНЯ 1949 РОКУ, 

ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЗАХИСТУ ЖЕРТВ МІЖНАРОДНИХ 
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ (ПРОТОКОЛ I),  

ВІД 8 ЧЕРВНЯ 1977 РОКУ

Стаття 75
Основні гарантії

1. Тією мірою, якою їх торкається ситуація, зазначена 
у статті 1 цього Протоколу, з особами, які перебувають під владою 
сторони, що бере участь у конфлікті, і не користуються сприятли-
вим ставленням згідно з Женевськими Конвенціями або згідно 
з цим Протоколом, за всіх обставин поводяться гуманно, і вони, 
як мінімум, користуються захистом, передбаченим у цій статті, 
без будь-якої несприятливої різниці, заснованої на ознаках раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії чи віросповідання, політичних 
або інших переконань, національного чи соціального походження, 
майнового стану, народження чи іншого статусу або на яких-небудь 
інших подібних критеріях. Кожна сторона має з повагою ставитися 
до особи, честі, переконань та релігійних обрядів усіх таких осіб.

2. Заборонені й будуть залишатися забороненими в будь-який 
час і в будь-якому місці такі дії, незалежно від того, чиняться 
вони представниками цивільних чи воєнних органів:

a) насильство над життям, здоров’ям і фізичним та психічним 
станом осіб, зокрема:

a.1) вбивство;
a.2) катування всіх видів – фізичні чи психічні;
a.3) тілесні покарання;
a.4) каліцтво;
b) знущання над людською гідністю, зокрема, принижуюче 

й образливе поводження, примус до проституції чи непристойне 
посягання в будь-якій його формі;

c) взяття заручників;
d) колективне покарання; і
e) погрози вчинити будь-яку з вищезазначених дій.
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яка забороняє роботу жінок в нічну зміну, можна розглядати як 
першу багатосторонню конвенцію, спрямовану на захист соці-
альних прав. Пізніше, у 1919 р., була заснована Міжнародна орга-
нізація праці, у рамках якої прийнято значну кількість докумен-
тів з урегулювання питань з у сфері праці. Тому, хоча особисті 
права людини були визнані задовго до соціальних прав, саме 
соціальні права вперше були втілені у міжнародних документах.

Друга світова війна поклала кінець традиційному уявленню 
про те, що держави мають повну свободу вирішувати питання 
щодо права своїх громадян. Підписання Статуту ООН 26 червня 
1945 р. перевело сприйняття прав людини з виключно націо-
нальної сфери також на міжнародний рівень. У 1948 р. Комісія 
ООН з прав людини, створена на початку 1946 р., представила на 
розгляд Генеральної Асамблеї ООН проект Загальної декларації 
прав людини, який був схвалений 10 грудня 1948 р. Пізніше цей 
день був оголошений Днем прав людини.

Національні традиції розвитку вчення про права людини 
в України пов’язані, насамперед, з існуванням Запорізької 
Січі – «козацької християнської республіки», Конституцією 
Пилипа Орлика 1710 р. (у різних історико-правових джере-
лах цей документ має різні назви – Бендерська конституція, 
«Конституція прав і свобод Війська Запорізького», Договір 
між запоріжцями та гетьманом Малоросії), політико-право-
вими поглядами Г. Сковороди, Т. Шевченка, М. Драгоманова, 
С. Дністрянського, Б. Кістяківського, В. Вінниченка, І. Франка, 
В. Липинського, М. Грушевського, К. Левицького та ін. 

Права людини – динамічний феномен. Сучасний їх розвиток 
багато в чому обумовлений глобалізаційними процесами, які 
впливають на них, вони, зокрема, набувають нових форм, змісту. 
Тенденції розвитку прав людини у глобалізуючому світі поділя-
ють на позитивні і негативні. До позитивних тенденцій відносять: 
розширення їх обсягу та змісту; появу нових прав, що обумовлює 
появу нового покоління прав людини; поширення й утвердження 
світових і європейських правових стандартів прав людини 
та гарантій їх захисту; поява міжнародних та наддержавних 
правових інституцій із захисту прав людини (Європейський суд 
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з прав людини, Міжнародний кримінальний суд). Негативними 
тенденціями розвитку прав людини можна вважати: тенденцію 
зростання обмежень прав людини та численні порушення прав 
людини; ускладення процедури захисту прав людини; маніпулю-
вання з боку окремих держав проблемами захисту прав людини; 
поширення необгрунтованих силових засобів захисту прав люю-
дини; зіткнення прав людини і колективних прав, прав держави, 
народу, нації, національних меншин. 

У нормативно-правових актах міжнародного і національного 
рівнів та правовій доктрині використовують такі поняття, як 
«права людини», «права особи», «права громадянина», «основні 
права людини», «основні (фундаментальні) права людини», «осно-
воположні права людини», «суб’єктивні права», «конституційні 
права і свобод» та ін. (табл. 1).

У міжнародному праві склалася група його галузей, предме-
том регулювання яких є зобов’язання держав щодо забезпечити 
фізичним особам прав і основних свобод, яка отримала назву 
«Міжнародне право прав людини».

Традиційно виокремлюють природно-правову, позитивістську, 
нормативістську та інші теоретико-правові концепції прав людини. 
Природно-правова теорія розглядає права людини як природні, 
невід’ємні, що випливають або з розуму, або з божественної волі, 
або з природи самої людини, які не залежать від факту визнання їх 
з боку держави; держава лише закріплює вже існуючі права і сво-
боди у своєму законодавстві. Позитивістська концепція базується 
на тому, що права людини встановлюються державою, яка на свій 
розсуд визначає їх перелік і обсяг в своєму законодавстві та надає 
їх людині. Нормативистская концепція виникла наприкінці XIX – 
початку XX ст. і найбільш розроблена Г. Кельзеном. Відповідно до 
цієї теорії правом визнається пріоритет державної волі, виражений 
в обов’язковому нормативному акті, який забезпечується примусо-
вою силою держави; при цьому ігноруються суб’єктивні права осо-
бистості, моральний бік юридичних норм, співвідношення права 
і об’єктивних потреб суспільного розвитку; визнаються широкі 
можливості держави впливати на суспільний розвиток, в тому 
числі державний примус у випадках порушення права. 
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ЗАГАЛЬНА СТАТТЯ 3  
ВСІХ ЧОТИРЬОХ ЖЕНЕВСЬКИХ КОНВЕНЦІЙ  
ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ ВІД 12.08.1949 Р.

Стаття 3
У випадку збройного конфлікту, який не має міжнародного 

характеру та виникає на території однієї з Високих Договірних 
Сторін, кожна сторона конфлікту зобов’язана застосовувати як 
мінімум такі положення: 

1) З особами, які не беруть активної участі у воєнних діях, 
зокрема з тими особами зі складу збройних сил, які склали зброю, 
а також тими, які припинили участь у воєнних діях у зв’язку 
з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої 
іншої причини, поводяться за будь-яких обставин гуманно, без 
будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релі-
гії чи вірування, статі, походження чи майнового становища чи 
будь-якими іншими аналогічними критеріями. 

Із цією метою заборонено зараз і надалі вчиняти стосовно 
зазначених вище осіб такі дії: 

a) насилля над життям та особистістю, зокрема всі види 
вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури; 

b) захоплення заручників; 
c) наругу над людською гідністю, зокрема образливе та при-

низливе поводження; 
d) засудження та застосування покарання без попереднього 

судового рішення, винесеного судом, який створено належним 
чином і який надає судові гарантії визнані цивілізованими наро-
дами як необхідні. 

2. Підбирати поранених і хворих та надавати їм допомогу. 
Безстороння гуманітарна організація, наприклад Міжнародний 

комітет Червоного Хреста, може запропонувати свої послуги сторо-
нам конфлікту. 

Крім того, сторони конфлікту повинні шляхом укладення спе-
ціальних угод докладати зусиль з метою введення в дію всіх або 
частини інших положень цієї Конвенції. 

Застосування попередніх положень не впливає на правовий 
статус сторін конфлікту.
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