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МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА
КЛАСИФІКАЦІЇ
В даній науковій статті автором розкрито міжнародні та європейські стандарти
прав людини, зокрема виділено підходи до визначення поняття «стандарт прав
людини» в юридичній літературі, критерії до класифікації міжнародних та
європейських стандартів прав людини, а також виділено нормативні акти, які
закріплюють відповідні стандарти.
На підставі проведеного аналізу, автор робить висновок про те, що міжнародні
стандарти прав людини – це мінімально можливий рівень забезпечення прав
людини, їх захисту та дотримання в діяльності публічних суб’єктів, сукупність
правових, організаційних та інституційних гарантій їх забезпечення та
недопустимості свавільного обмеження, визначені документами універсальних
міжнародних організацій, міжнародними договорами та міжнародними звичаями і
виступають основою для регіональних та національних стандартів прав людини.
Європейські стандарти прав людини – це стандарти прав людини, визначені
документами Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки та
співробітництва в Європі, інших регіональних європейських міжнародних
організацій, обов’язковість яких визнана державами-членами цих організацій
через ратифікацію, затвердження, укладання відповідних документів або через
фактичне визнання відповідних стандартів та їх застосування, сформовані
відповідно до міжнародних стандартів прав людини і які є основою для
вироблення національних стандартів держав-учасниць відповідних організацій.
Національні стандарти прав людини є розвитком міжнародних та регіональних
стандартів, їх імплементацію у національне законодавство, однак можуть ще
більш повно визначати їх зміст та особливості гарантування та захисту; це
стандарти прав людини, визначені національними джерелами права, передусім
конституцією та конституційними законами. Також в науковій статті виділено
види стандартів прав людини.
Ключові слова:права людини; стандарти прав людини; міжнародні стандарти;
європейські стандарти; міжнародний пакт
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1. ВСТУП.
Постановка проблеми. З моменту виникнення перших держав та
формування перших правових пам’яток, таких як Руська Правда, Литовські
статути, магдебурзьке право діяльність держави і всієї сукупності державних
чиновників, органів державної влади та правоохоронних органів була
спрямована не тільки на забезпечення інтересів держави, а й на захист прав та
свобод людини і громадянина, правда спочатку привілейованих соціальних
груп, які брали участь або безпосередньо впливали на здійснення державної
влади. Пізніше, із розвитком суспільних відносин, виникненням ідей правової
держави і концепції природного права, починає формуватися правовий,
інституційний та організаційний механізм захисту прав та свобод усіх
громадян, спочатку на рівні національних правових актів, а потім – і на рівні
міжнародного права. З часом змінювалось і наповнення міжнародних
стандартів прав людини. Спочатку мова йшла лише про громадянські
(особисті) права та свободи, потім – про політичні, у ХХ ст. – про соціальні,
економічні та культурні права, а в ХХІ ст. Стають актуальними екологічні
права, права на належні умови надання електронних послуг, а принцип рівності
усіх у користуванні своїми правами доповнився новими критеріями, такими як
гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, не лише релігійні та політичні, а
й екологічні погляди, тощо. Все це зумовлює відповідні зміни у національному
законодавстві, міжнародних та європейських актах, присвячених правам
людини. У зв’язку із цим, питання змісту міжнародних стандартів прав людини
залишається актуальним і потребує подальшого наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблемні аспекти
реалізації міжнародних стандартів прав людини стала предметом наукових
досліджень таких учених, як: М. Антонович, В. Бабков. Т. Бабчинська, А.
Богма, І. Верба, Т. Гандзицька, С. Голубок, Ю. Губаль, А. Дакал, А. Деркач, М.
Дженіс, В. Дрозд, І. Зайцева-Калаур, А. Іваньков, О. Капліна, Ю. Касараба, М.
Луцький, О. Почанська, П. Рабінович, О. Солоненко, Т. Слінько, М.
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Ставнійчук, К. Тищенко, О. Тіунов, Г. Шмельова та інших.В той же час, до
цього часу питання визначення поняття, змісту та видів міжнародних,
регіональних

та

європейських

стандартів

прав

людини

залишається

дискусійним, що додатково підтверджує актуальність наукового дослідження і
необхідність виділення власного визначення поняття «стандарт прав людини» і
проведення власної класифікації стандартів прав людини.
Мета статті. Метою наукової статті є визначення на основі досягнень
правової доктрини власного поняття «стандарт прав людини» і проведення
власної класифікації стандартів прав людини.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення поняття «стандарт прав людини» неможливе без вияснення
поняття «стандарт». Останнє як правило визначається як типовий зразок, якому
повинно відповідати щось за розмірами, формою, якістю; єдина форма
організації, проведення чого-небудь; те, що не має нічого оригінального,
своєрідного; шаблон, трафарет [1, с. 274]; як документ, що встановлює для
загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або
характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення
оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі і приймається в
установленому порядку на основі консенсусу [2, с. 614]; як норми та принципи,
що приймаються у порядку, встановленому чинним законодавством [3, с. 671;
4, с. 16].
Вище викладене дозволяє розглядати стандарти забезпечення та захисту
прав людини як певні зразкові норми та принципи, що визначають права та
свободи людини, їх зміст та рівень забезпечення, при цьому мінімальний рівень
забезпечення в країні (національні стандарти), регіоні (регіональні, наприклад
європейські, стандарти) та в світі (міжнародні стандарти), причому перші
мають відповідати наступним або доповнювати їх.
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Якщо говорити про визначення міжнародних стандартів прав людини у
правовій науці, слід зазначити, що вони як правило визначаються як певна
модель (взірець, зразок) належної поведінки суб’єктів міжнародного публічного
права з дотримання та реалізації прав людини, що закріплена в нормах та
принципах міжнародних нормативно-правових документів [4, с. 17], які
відображають
суспільства

історично
на
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і

демократії
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на
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основоположних прав і свобод, обов’язок держав дотримуватися цих прав і
свобод, а також межі можливого або припустимого їх обмеження [6, с. 2],
визначають

на

основі

тенденцій

і

потреб

соціального

прогресу

загальнолюдський статус особистості шляхом: визначення переліку прав та
свобод, що підлягають загальному дотриманню; закріплення юридичного
змісту і обов’язку держав дотримуватись цих прав і свобод; встановлення краю
можливого та припустимого обмеження цих прав і свобод; заборони певних дій
з боку держави, юридичних та фізичних осіб [7, с. 7]; цінності й ідеї,
загальноприйняті в сучасному міжнародно-правовому просторі, що фіксуються
у міжнародних договорах, юридичних актах міжнародних організацій, що
відносяться до джерел права та здійснюються у практиці відповідних
міжнародних судових установ» [8, с. 15]; установлені міжнародно-правовими
актами певні мінімальні вимоги, дотримуватися яких зобов’язані всі держави у
процесі національної законотворчості [9, с. 51].
В цілому можемо погодитися із вище викладеними визначеннями і на цій
основі сформувати власне визначення міжнародних стандартів прав людини.
На нашу думку, це мінімально можливий рівень забезпечення прав людини, їх
захисту та дотримання в діяльності публічних суб’єктів, сукупність правових,
організаційних та інституційних гарантій їх забезпечення та недопустимості
свавільного обмеження, визначені міжнародно-правовими документами ООН
та інших універсальних міжнародних організацій, двосторонніх міжнародних
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договорів, обов’язковість яких визнана державою через участь у відповідних
міжнародних організаціях, статутні документи яких містять відповідні
стандарти, або через ратифікацію, затвердження або укладання міжнародних
договорів та конвенцій, або через фактичне визнання відповідних стандартів та
їх застосування (як міжнародно-правовий звичай) і виступають основою для
регіональних та національних стандартів прав людини, які мають не суперечити
міжнародним стандартам прав людини.
Говорячи про регіональні стандарти прав людини, ми в першу чергу маємо
на увазі саме європейські стандарти, закріплені на рівні таких міжнародних
організацій та політичних утворень, як Рада Європи, Європейський Союз,
Організація по безпеці та співробітництву в Європі. З іншого боку, на даний час
сформувалися також американські та африканські стандарти прав людини, а в
процесі формування перебувають арабські стандарти прав людини. На відміну
від міжнародних стандартів прав людини, регіональні стандарти в цілому
визначають основні досягнення міжнародного права прав людини більш
широко і кращим чином враховують специфіку відповідного регіону (в Європі
– протидію дискримінації, забезпечення гендерної рівності, абсолютизація
права на життя, розширення екологічних прав; в Африці – забезпечення права
на збереження національної ідентичності, в арабських країнах – дещо інакше
ставлення до окремих особистих прав у сімейній сфері, а також прав, які
визначають правовий статус жінок, розглядаючи їх з позицій ісламу).
В цьому аспекті, європейські стандарти прав людини – це стандарти прав
людини,

визначені документами

Ради

Європи,

Європейського

Союзу,

Організації безпеки та співробітництва в Європі та інших регіональних
європейських

міжнародних

державами-членами

цих

організацій,

організацій

обов’язковість

через

ратифікацію,

яких

визнана

затвердження,

укладання відповідних документів або через фактичне визнання відповідних
стандартів та їх застосування, сформовані відповідно до міжнародних
стандартів прав людини і які є основою для вироблення національних
стандартів держав-учасниць відповідних організацій.
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Національні ж стандарти прав людини є по суті розвитком міжнародних та
регіональних стандартів, їх імплементацію у національне законодавство, однак
можуть ще більш повно визначати їх зміст та особливості гарантування та
захисту; це стандарти прав людини, визначені національними джерелами права,
передусім конституцією та конституційними законами.
Щодо видів стандартів прав людини, крім вже визначених міжнародних,
регіональних та національних стандартів прав людини, в правовій доктрині
визначаються також інші класифікації.
Зокрема, О. Саленко пропонує класифікувати міжнародні стандарти за
такими критеріями:
1) за змістом і способом закріплення: цілі, принципи, норми;
2) за сферою дії: універсальні, регіональні, партикулярні;
3) за юридичною силою: імперативні, диспозитивні;
4) за функціями в механізмі міжнародно-правового регулювання:
матеріальні та процесуальні;
5) за способом творення та формою втілення: звичаєві, договірні та такі,
що містяться в рішеннях міжнародних організацій [10, с. 265].
П. Рабінович замість універсальних, регіональних та партикулярних
стандартів прав людини виділяє світові та регіональні стандарти, а замість
імперативних та диспозитивних стандартів – обов’язкові (норми відповідних
міжнародних договорів, пактів та конвенцій) та рекомендаційні (окремі
рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, окремі резолюції Генеральної
асамблеї ООН)[11, с. 24]. Останню класифікацію виділяє також О. Тіуновим,
однак він виділяє не обов’язкові та рекомендаційні, а імперативні та
диспозитивні стандарти прав людини [12, с. 75]. С. Ляхвієнко поруч із
обов’язковими та рекомендаційними стандартами прав людини виділяє також
декларативні стандарти [3, с. 669].
Дещо іншим чином класифікує міжнародні стандарти прав людини В.
Бринцев: загальні(щодо державного устрою, прав людини та матеріального
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права)процесуальні (стандарти адміністративного, господарського, цивільного,
кримінального судових процесів) стандарти і стандарти судоустрою [9, с. 54].
На нашу думку, недоцільно виділяти такі види стандартів прав людини, як
декларативні, оскільки така риса як декларативність часто притаманна і
обов’язковим нормам міжнародного права, однак у разі наявності відповідних
процедурних або процесуальним норм ця декларативність не впливатиме на їх
виконання. З іншого боку, слід погодитися із наявністю обов’язкових
(імперативних) та рекомендаційних (диспозитивних) стандартів, а також
звичаєвих, договірних стандартів та таких, які містяться в документах
міжнародних організацій. В той же час, останню класифікацію варто доповнити
також такими видами стандартів прав людини, як такі, що містяться в джерелах
національного права, а також в документах наднаціональних судових органів
(Міжнародного суду ООН, Європейського суду з прав людини та інших). З
іншого боку, спірним є виділення партикулярних стандартів, оскільки доцільно
відмежовувати регіональні стандарти прав людини від національних. Можна
погодитися із поділом міжнародних стандартів прав людини на цілі, норми і
принципи, однак це переважно буде стосуватися міжнародних та регіональних
стандартів прав людини, однак питання виникають у назві критерію
класифікації «за змістом і способом закріплення», в даному випадку доцільно
його назвати «за змістом», оскільки цілі, норми і принципи можуть бути
закріплені в будь-якій формі (звичаю, договору, закону, конвенції, тощо).
Також викликає запитання щодо поділу стандартів на матеріальні та
процесуальні (оскільки стандарти існують і в матеріальному сенсі (як
відповідні права, які декларовані), і в процесуальному сенсі (як механізм
забезпечення цих прав). Хоча можемо погодитися із їх поділом в залежності від
суб’єкту забезпечення на стандарти прав дитини, осіб з інвалідністю, іноземців,
осіб без громадянства, нелегального мігранта, затриманої особи, особи, яка
знаходиться під судом або слідством або перебуває у закладах позбавлення
волі, тощо; а також від об’єкту забезпечення стандарти прав окремих
незахищених категорій осіб; стандарти здійснення судочинства та реалізації
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 4

Юридичні науки

права особи на справедливий суд; стандарти здійснення правоохоронної
діяльності і прав особи у взаємодії із правоохоронними органами, тощо.
Говорячи про основні документи, у яких містяться міжнародні, регіональні
та національні стандарти, слід зазначити, що до них як правило відносять:
Загальну декларацію прав людини (1948), Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права (1966), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та
культурні права (1966), Європейську конвенцію про захист прав людини та
основоположних свобод з протоколами (1950), Європейську соціальну хартію
(1961), Заключний акт Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі
(1975), Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав –
учасниць Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (1989),
Документ Копенгагенської наради – конференції з людського виміру НБСЄ
(1990) та інші документи, які базуються на нормах ст. 55 Статуту ООН,
відповідно до якої з метою утворення умов сталості та добробуту, необхідних
для мирних та дружніх відносин між націями, заснованих на повазі принципу
рівноправ’я та самовизначення народів, ООН має сприяти загальній повазі та
дотриманню «прав людини та основних свобод для усіх, без розрізнення раси,
статі, мови та релігії». В інституційному аспекті має значення також резолюція
Генеральної асамблеї ООН № 48/134, якою затверджено Принципи стосовно
статусу національних інститутів сприяння та захисту прав людини (Паризькі
принципи), які передбачають, що ефективна імплементація міжнародних
стандартів прав людини є можливою винятково за наявності заходів та
інституцій на національному рівні. Такі інституції мають не тільки
підтримувати та захищати права людини, але й розвивати публічну свідомість
щодо таких прав та свобод[13, с. 125].П. Рабінович пише про «Міжнародний
білль про права», до якого додатково відносить також Міжнародну конвенцію
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965); Конвенцію про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979); Конвенцію проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання (1984); Конвенцію про права дитини (1989);
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Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх
сімей (1990); Конвенцію про права осіб з інвалідністю (2006)[11, с. 21].З іншого
боку, як зазначається в літературі, у галузі прав людини існує близько 300
декларацій, конвенцій, хартій, у різний час створених і визначених світовим
співтовариством [14, с. 63].
Основними вимогами при виробленні міжнародних стандартів прав
людини є вимоги, передбачені у прийнятій 4 грудня 1966 p. Резолюції
Генеральної Асамблеї ООН №41/120 «Встановлення міжнародних стандартів у
сфері прав людини»: документи у сфері прав людини повинні: «а)
узгоджуватись із існуючим зводом міжнародно-правових норм у сфері прав
людини; b) мати фундаментальний характер і ґрунтуватись на притаманних
людській особистості гідності та цінності; с) бути достатньо чіткими, аби
слугувати джерелом прав і обов’язків, які піддаються визначенню й
здійсненню; d) передбачати, де це доречно, реалістичний та ефективний
механізм здійснення, включаючи системи подання доповідей; е) користуватися
широкою міжнародною підтримкою» [15, с. 112].
В той же час, в літературі неодноразово зазначалося на різнотлумаченні
змісту стандартів прав людини, зокрема в частині встановлення оптимального
співвідношення інтересів індивідуальних та загальних, врахування потреб і
особливостей кожного окремого індивіда, які по різному застосовуються в
ісламському світі, у європейській, китайській, індійській, африканській
цивілізаціях, а також надзвичайно висока абстрактність та оціночність понять,
які містяться у відповідних стандартах[11, с. 22-24].

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На підставі вище викладеного наукового дослідження правової доктрини
щодо поняття і видів міжнародних, регіональних та національних стандартів
прав людини приходимо до наступних висновків.
Міжнародні стандарти прав людини – це мінімально можливий рівень
забезпечення прав людини, їх захисту та дотримання в діяльності публічних
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суб’єктів, сукупність правових, організаційних та інституційних гарантій їх
забезпечення та недопустимості свавільного обмеження, визначені міжнародноправовими

документами

ООН

та

інших

універсальних

міжнародних

організацій, двосторонніх міжнародних договорів, обов’язковість яких визнана
державою через участь у відповідних міжнародних організаціях, статутні
документи яких містять відповідні стандарти, або через ратифікацію,
затвердження або укладання міжнародних договорів та конвенцій, або через
фактичне визнання відповідних стандартів та їх застосування (як міжнародноправовий звичай) і виступають основою для регіональних та національних
стандартів прав людини, які мають не суперечити міжнародним стандартам
прав людини.
Європейські стандарти прав людини – це стандарти прав людини,
визначені документами Ради Європи, Європейського Союзу, Організації
безпеки та співробітництва в Європі та інших регіональних європейських
міжнародних організацій, обов’язковість яких визнана державами-членами цих
організацій

через

ратифікацію,

затвердження,

укладання

відповідних

документів або через фактичне визнання відповідних стандартів та їх
застосування, сформовані відповідно до міжнародних стандартів прав людини і
які є основою для вироблення національних стандартів держав-учасниць
відповідних організацій.
Національні стандарти прав людини є розвитком міжнародних та
регіональних стандартів, їх імплементацію у національне законодавство, однак
можуть ще більш повно визначати їх зміст та особливості гарантування та
захисту; це стандарти прав людини, визначені національними джерелами права,
передусім конституцією та конституційними законами.
Основними видами стандартів прав людини є:
1) за дією за колом осіб та в просторі: міжнародні, регіональні та
національні;
2) за юридичною силою: обов’язкові (імперативні) і рекомендаційні
(диспозитивні);
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3) за змістом: цілі, принципи, норми;
4) за способом творення та формою втілення: звичаєві, договірні, такі, що
містяться в рішеннях міжнародних організацій, такі, що містяться в джерелах
національного права, а також в документах наднаціональних судових органів;
5) в залежності від суб’єкту забезпечення: стандарти прав дитини, осіб з
інвалідністю, іноземців, осіб без громадянства, нелегального мігранта,
затриманої особи, особи, яка знаходиться під судом або слідством або
перебуває у закладах позбавлення волі, тощо;
6) в залежності від об’єкту забезпечення: стандарти прав окремих
незахищених категорій осіб; стандарти здійснення судочинства та реалізації
права особи на справедливий суд; стандарти здійснення правоохоронної
діяльності і прав особи у взаємодії із правоохоронними органами, тощо.
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Vladovsʹka Kateryna, Tysovsʹka Viktoriya International and European Human
Rights Protection Standards: to the Problem of Definition and Classification
Based on the analysis, the author concludes that international human rights standards
are the minimum possible level of human rights protection, protection and observance
in the activity of public entities, a set of legal, organizational and institutional
guarantees for their protection and the inadmissibility of arbitrary restriction, are
defined by the documents of universal international organizations, international treaties
and international customs and form the basis for regional and national human rights
standards. European human rights standards are human rights standards as defined by
Council of Europe, European Union and Organization for Security and Cooperation in
Europedocuments, other regional European international organizations, whose
obligation is recognized by the member states of those organizations through
ratification, approval, conclusion of relevant documents or through actual recognition of
the relevant standards, and their application, developed in accordance with international
human rights standards and which form the basis for the elaboration of the national
standards of the participating States of the relevant organizations. National human rights
standards are the development of international and regional standards, their
implementation into national law, but they can further define their content and the
specificities of safeguards and protection; these are human rights standards defined by
national sources of law, first of all the constitution and constitutional laws. The article
also highlights the types of human rights standards.
Keywords: human rights; human rights standards; international standards; European
standards; international pact
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