
прав JІЮДИНИ. Згідно Факультативного Протоколу до Міжнародного пакгу про 
громадянські і політитrnі права від 16 грудня 1966 року Koмirer ООН з прав людшm 
nрFймає і розглядає nовідомлення від належних йпго юрисдикції осіб, які стверджують, 
що вони є жертвами порушення державою-у•Jасницею якогось права, ви.кладеного у 

зпщаному Пакті. Приєднання України до зазначеного факультативного протоколу 
створює умови для реалізації кожним із нас свого конституційного права на звернеmІЯ 
до Комітету ООН з прав шодини. 

Іншою формою міжнародного захисту прав і свобод mоднни вистуnає 
ЄвропейсьюfЙ Суд з прав mодини, ЯЮfЙ був засноватrіі у відповідності з Європейською 
Конвенцією про за:х:И:ст прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 року. 
Головним завданням Європейського Суду с забезпечення · дО'І'римання зобов'язань, 
прийнятих на себе' державами-ЧJЩ-ІЩИ. У ЄвропейсьюШ Суд може звертатися будь-яка 
жертва порушенНя · nрав, якщо ЗвиЧайно витшрпані всі внуІ])ішні засоби вирішеm-ІЯ 
спору, 6о Європейська КонВенціЯ: ~верджує загальний характер пр!!В mодfЩИ і захищає 
не тільки громадян даної країни, але також іноземців та: осіб без rрома,..'І,янства . Рішедня 
Європейського Суду є осrаrочНими, і є обов'язковими для виконання всіма держа1.1аии, 
членами Ради Європи. Остаточне рішеЮ!Я Суду по суті справи надсилається Коміщу 
Міністрів Ради Європи, яЮfЙ здійснює нагляд за його виконанням. 

Сучасна система захисту прав людшш є результтuм тривалого поеталиого 
історичІЮІ"О рознитку, що має коріння в багатьох культурах і цивілізаціях. Разом з тим 
кожна держава спираєrься на свою соціально-регулятивну систему, в силу •юrо 
універсальність такої снегеми є важко досяжною. Але це не заперечує співробі:пrnцтва 
держав по розробці, уточненню і включенню в систему таких соціальних регуляторів, 
як міжнародні стандарти в сфері за;wсту прав mодини. Останні розуміються як сисгема 
імперативних вимог, прийняти.х на себе державами стосовно захисту осіб. які 
перебувають під їх юрисІІИКЦією і виступають умовою інтеграції держави у відповідну 
міжнародну організацію, і є необхідним криrерієм перебування в ній. Захи<.,т прав 
mодшш - це необхідний, невід'ємний і неминучий кшІшонснт правової сфери, орією:нр 
їі розвитку, суб'єктно-людська форма вираження сутиості права. Ефективність такого 
захисту обумовлена конструктивністю взаємодії нсієї сукупності елементів і правового 
механізму здійснення правозахисної діяльності держави. 

Шуміло Jueca А11о.mоліївна 
НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», 
к.ю.н. , доцент кафедри мі:жнародного права 

АКТУ АЛЬШ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГ АШЗАЦJЙ 

· Міжнародна система захисту прав та свобод людини пов'язана насамперед з 
діяльністю ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних організацій, поліпrчmfЙ 
авторитет яких значно вПЛЮJув на становлення та розвиток відповідних міжнародно
правових механізмів. Міждержавні організації і дотепер забезпечують найбільш 
ефекгивний кон'І'рОЛЬ за дотриманням прав та свобод людини, оскільки головними 
дію•rnми особами на світовій арені залишаються держави . 

Проте прискореІШЯ динаміки розвитку людства, накапнчення знань, система 
глобальної комуиіющії та загальна економічна взаємозалежніt,'ТЬ зумовили появу нових 
факторів та тенденцій в міжнародних відносинах. Одним з таких феноменів минулого 
століпя стало с1рімке зростання чисельності недержавних міжнародних організацій, 
які акгивно вnливають на весь спеюр сучасних міжнародних відносин. Деякі науковці 
вбачають у цьому явшці передумови для «радикальної 1рансформації системи 

219 



міжнародних відносин та формування глобальної світової спільноти, в якш 
саморегулJЩія та регуляція суспільних процесів відбувапІМеться не чере3 взаємодію 
між державами, а бещосередн:ьо, за допомогою механізмів прямої діЇ>} [1, с. 157]. 
Міжнародні неурядові орГ'dнізації розглядаються як базові елементи глобального 
гром::щянського суспільства, що формується. Вони репрезеJrrують широкі суспільні 
іfпереси, я.кі виходять за межі однієї країни, контроЛюють виконання міжнародних 
угод, здійснюкпь аналіз та експертну оцінку політичних проблем тощо. Сьогодні 
неурядові організації (НУО) є незалежними пар-шерами ООН та imuиx. міждержавних 
структур, я.кі активно залучакпься до участі в конференціях та обговореннях 
програмних завдань цих. установ, зокрема, у сфері забезпечення верховенства права та 
захисту прав людини. Надання міжнародним НУО консультативного статусу при 
провідни;-с міждержавних організаціях світу дозволяє говорити про їх вюпочення до 
кола суб'єктів міжнародного права з обмеженим обсягом правосуб'єкrності [2, с. 3]. 

В міжнародно-правовій літературі давно досліджується широке коло проблем, 
пов'язаних з діяльністю міжнародних неурядових організацій: вивчається їх сугність, 
1цконоиірність виникнення, міжнародно-правоний статус, нзаємодія з державами та 
міждержавними організаціями у вирішенні проблем, пов'язаних з міжнародною 
безпекою, захистом прав людини, охороною довкілля тощо. Ці теми висвітлювалося у 
працях багатьох вігшзняних та зарубіжних науковців, таких як Абаuшдзе А.Х. , 
Бекяшен К.А., Бех В.П., Буроменський М.В., Тарасов О.В., Ві1шіков ОЛ., Кравченко 
С.М., Ліхотнікова Є.П., Хорольський Р.Б., Малкіна І.Б., Д. Льюіс, Л. Саламон, Г. 
Анхайєр, П. Оrле, А. Фуолер та ін. 

Незважаючи на значний науковий інтерес до функціонування та перспектив 
ро:шитку мІжнародних НУО, їх ст·dтус в міжнародних відносшІах поки не знайшов 
належного юридичного закріплення та узгодженого доКІринального тлумачення. 
Відсутні комплексні 1\tіжнародно-правові акти щодо реrушовання діяльності, а 
правовий статус н<~.йчастіше визначається внутрішнім правом окремих міжурядових 
орпurізацій, чи нормаl\ш угод зі спеціальних питань, що признадить до множинності та 
неузгодженості правових режимів НУО [3, с.7]. Крім того, практи'ша діяльність 
міжнародних неурядових ор1-анізацій викликає неоднознаLІНУ реакцію з боку державних 
стру!'..·тур, та о!'..-ремих верств суспільства. 

Тому дослідження особюtвостей правового статусу міжнародних неурядових 
організацій я.к суб'єктів правозахисної діяльності уявлясгься актуальним, як в 
теоретичному, та і практичному аспекті. 

і\1етою даної статті є висвітлення ролі повідних міжнародних НУО у механізмі 
з~исту прав ~а свобод людини, дослідження національного .законодавства, що регулює 
щяльшсть мІжнародних неурядових органі.зацій на території У країни, а також 
окреспеш:m деяких проблем, що внникаюгь сьогодні внаслідок функціонування цих 
оргаюзащй :а поки не знай1.ruш розв'язаю-І.Я на міжнародпо-правовому та внутрішньо
правово.му рІВнях . 

ОднІ ІМ з найбільш rрунтовІШХ. наукових досліджень · функціонування НУО став 
прсекг Університе1у імені Джона Хопкінса «Глобальне громадянське суспіпьство: 
пара~етри некомерційного сектора», що реалізувався наприкінці 90-х років иинулоrо 
стоштп1 Лестером Салаионом, Гельмутом Анхайером, 

Р~_rіною Ліст та іІШlИ..~И відомими науковцями [ 4]. Всебічний аналіз, проведений у 
22 краuшх, дозволив достдникам говорити про сучасні неурядові організації я.к про 
<<Іюзу гл~?а.ІJьпу СИЛ)'}>, що швидко зростає [5]. На їхню думку неурядові пекомерційні 
орган1зацн характерlf3уютьсл п'ятьма основними критеріями: мають формальну 

стр~у;_ носять недержавний характер; не ставлять за мету отримання Прибутку, 
я.кwл би дІЛИвся мtж засноВІПfІQІ.,\111; вщзнаqаються незалежністю та діють на засадах 
самоврядування; є добровільними. Визначення цих критеріїв стало можпивим завЩІки 

220 

співпраці ·~великого колективу науковцш та лягло в основу Настанов ООН по 
некомерЦІнним оргаНІЗацІЯ в СистеМІ нацюнальних рахунків (2006 р.), що мають 
сприяти унІфІкованому пщходу щодо статистичної звітності та класифікацій видів 
економІчно! дІЯльносn в кра:івах-учасницях . 

Загальне нормативне визначення поняття міжнародних НУО міститься в 
Резотощї Генеральної Асамблеї ООН 1296 (XIV) від 23 травня 1968 р. , яка визначає 
мІжнародну неурядову оргаІUзацІю - я.к будь-яку міжнародну організацію з 

недержавним характером представництва, добровільним характером діяльності, яка 
грунтується не на пщс;гавз МІ:я..-урядової угоди та не переслідує комерційної меш. 

Прав~захисною дІЯЛЬ~Істю займається вепика кількість міжнародних неурядових 
оргаюзаЦІИ За стуnенем ІХ орІєнтацІЇ на правову сферу в літературі пропонупься 
виокремшовати таю види: громадські правові організаціі·, місією яких є правовий .захист 
особи та рІзних сусшльних верств; громадські гуманітарні організації, які своєю місією 
визначають дІяльнІсть Із надання безкоштовної допомоги, засобів для життя для певних 
категоJНЙ та верств населення (це включає як матеріальне забезпечення первинmіХ 
потрео, так 1 створення умов для задоволення потреб вищих рівнів), але опосередковано 
вони . тако __ ж З}ІІЙснююn~ вплив на пр"авову сферу. Третя категорія rроl\!адських 
орrdюзацш запмає промІжну позицІю, осюльки визначає правову діяльність тільки 

одним ІЗ напрямюв своєї діяльності [6, с. 348-349]. 
Найбільш впливовими міжнароднимИ НУО у сфері захист nрав та свобод людини 

вважакпься Міжнародна федерація за права людини (Iпtemational Jiederation for I-Iuman 
Rights), МІжнародна амНІСТІЯ (Amnesty Iпtematioпal), Нагляд за правами людини 
(Huma.ї Rights Watch), Тлшсрагапсе Iпtemational та деякі інші. 

Міжнародна федерація за права людини (Inteшational Federation for Human Riol1ts 
.fiiDH) була створена у 1922 році з ініціативи німецьких та французьких rромадс~к~ 
оргаюзацІй . Під час Другої світової війниFІDН вела боротьбу з нацизмом, а пізніше 
проводила першІ дослІДНІ місії та місії правового спостер~ження за судовими 
процесами,_ ствробІтники організаціі. зібрапи чисельні свідчення порушень прав 
mодини. ПІсля розвану Радянського Союзу JiiOH сприяла зросганню націонапьних 
неурядових оргаНІзацІЙ в краі"нах Цею-раЛьної та Східноі· Європи, що призвело до 
збшьшення юлькосn федеративних членів та зробило FІПН однією з найвпливовіших 
оргаНІзацІЙ громадянського суспільства. За останні 25 років FIDH nровена 1500 місій 
спостережень за судовими процесами , дослідницькі місії в понад 100 краі.нах. PIDH 
має представництва . при ООН, Європейському Союзі, .Лізі арабськиХ держав, 
Африканському союзІ, АсоЦІаЦІЇ держав Південно-Східної Азі{ (ASEAN), а також в 
МІжнародному кримшал~ному суді (ІСС) з метою надання підгримки організаціям
членам у вщстоюванш ІХНІХ позицІй в мІжурядових організаціях. FIOH оповіщає 
мІЖНародНІ органи про порушення прав лкщини і направляє конкретні випадки на їх 
розгляд. __ FIDH бере _ участь у розробці міжнародних правових інструментів, розробJшє 
стратегн як ~ - певно1 тематики (наприклад, уюверсальна юрисдикція або смертна кара), 
так І стратеш для конкретних кра:ін (як, наприклад, Бірма чи Іран) [7]. 

Правозахисна організація Міжнародна амністія (Amnesty Iпtematioлal) була 
заснована у 1961 роцІ у ЛондоНІ. Зnдно Статуту, оновпсному у 2009 році, Amпesty 
~ntem<~.tюnal є оргаюзац1єю, заснованою на мІжнародному добровільному членстві, і до 
11 складу входять секцІї, струю·ури, міжнародні мережі, афілійовані трупи та мІжнародні 
члени. Для досягнення цшей Amлesty Iвtemational виробила ряд методів, що 
дозволяють доб~тися широкого розголосу інформації і мобілізувати громадську думку. 
Одшєю зІ своІх . с~ьн~х сторІН оргашзацІЯ вважає публікацію неупереджених, 
достовІрних доповщеи. Зtнр матерІалІв для доповідей здійсню<.ться за допомогою бесід 
з nотершлими 1 посадовими особа.\!и, спостереження на с)тдових процесах, робО'Пі з 
правозахисниками на мІсцях 1 вІДстежування повідомлень в ЗМІ. В 1977 році Am.пesty 
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Intemational отримапа Нобелівську премію миру, а в 1978 ·-Премію ООН за внесок в 
захист прав людини. Апшеstу Intemational підтримує офіційні відносини з ЮНЕСКО 
Радою Європи та іншими міжурядовими організаціями. ' 

У 2010 році кількість активістів, прихильників і Підписантів Amnesty Intemational 
перевищило З млн. у бшьш НІЖ І 50 краї.нах світу. 

Arnnes1y Intematioнal випускає періодичне видання (журнап «TheWire»), друкує 
навчальн.І . посІбники, шшу правозахисну ЛІтературу, веде електронні розсилки та 
ruдтри~~~ . . ~~сай~l-1·.1 багатьма , мовами, у тому числі •· українською. у ' виданнях 
наводятЬо/,. ·'\\ИП'}І\К.~ порушень прав тодини в світі, читачам проТІонують нідПравити 
JПfСТ~ 11а Зji'\ИC}j)KepYfi ·'"·, <, . , , : . , , 

Активн.о, , ,дІ!Оть мереЖІ термІНової допомоm, члени яких організовуюТь потік 
лисnв У. Щд~р,имку ,осІб, . ,яю1м за~рожує смертна кара або тортури в ув'язненні . 
ОперативнІ зах.о,!р1 дають позитивний результат 1:1 30"/о випадІОв [8). ' 

~ Human Rlgh~ . \Vatch - мІжнародна, неурядова, неприбуткова організІіція, яка 
заима_Е;ться ЗаJЦІс:rом прав людини більш. ніж у 7.0 ·кра1нах світу зі штаб-t<ваj)тирою у 
Нью-Иорку, СІІІА. Організація була заснована у 1978 році під назвою «Гельсінкі вотч» 
теперІшня назва прийнята у 1988 році. Організація· вис·rупає нроти порушення пр~ 
люди~и, що ВІоnочає в себе смертну кару, . усі види дискримінації, захищає свободу 
релtnІ . :а преси. HR.W правоцить мtс!Ї ' rio встанщшенню фактів та розслідуванню 
ситуацш, І.~.ю . вшшикають nщозру, .. щироко висвітmоє у засобах масової інформації 
встановлеНl nравопорушення, та ВІ<J)J()чає іх у щорічні моніторингові зві1и . 

Згадані !;JИЩ~ мjжнарод.ні WO , та , ЇХ·' чиtел'ЬНі вослідовники в усьому світі 
безумовно вщнрають важливу poJ1q;lf :33Хисті. прав та свобод mодини. Діючи самостійно 
чv через свої представництва, ці , органі1ації nрискіпливо спостерігають за кризовими 
явищами,· ~ nроводять . досшдженf!Я, •. публікують звіти, фа1<1ично виконують роль 
шформащиних канатв, здатних;-. доводити до відома громадсько-::ті , урядових та 
М!~ядових установ фактологічну інформацію 

.. Разом ІЗ тим, дІЯльнІсть МІжнародних НУО досить часто піддається критиці, і не 
лише за викориt:тання радикальних, засобів протесту_ Серед недоліків НУО 

дсс,пщниками найчастіше згадаються: проблеми представництва, підзвітності та 
демо,кратичності llYO; вузький погляд на світ, оскільки окремі організації 
фокусуються на f[роблемах, зумовлених особистими, іноді корисливими інтересами її 
ЧJ~el;JIВ та починають nрацюваги лише у тих сферах, на які розподіляється значне 
фІнансування спонсорів; зале:жиість від публічиості - позаяк основним джерелом 
фІНансування НУО є прива1);1.1 кошти, широка відомість організації визначає її 
фІНансовий успіх, тому нерідкісні випадки викриття свідомого викривлення інформації 
та мантулювання громадською думкою деякими НУО (З, с. 8-10]. 

Вщносини держав та вnливових міжнародних неурядових організацій можуть 
розвивап1ся у двох ДІаметральнq протилежних напрямках : перший - парадигма 
паршерстна та сшвробІТНИЦТІj<;І, друга- парадигма конкуренції та конфлікту. 

Наприклад, в деяких пострадянських державах виникJПf надзвичаКно серйозні 
конфлІКШІ ситуацй, . пов'язані з діяльніс."ПО міжнародних НУО, та національних 
неурядових ОjJГdНІЗШ:ІЙ, що отримують фі1~ансову підтримку з-за кордону. У 2011 році 
в узбекистdl!І офщшво було закрито офІс представництва Ншnап Rigltt~ Watch «у 
зn язку ІЗ сnикоИ? ~рактикою.недотримання нацюнального законrщавства», з 2007 року 
сшвроб1тникам ЦІЄІ органІзацІІ систематично вщмовляли в акредитації_ · 

Великий резонанс серед світової правозахисної громаДськості викликав 
федеральний закон РФ «Про внесення змін в окремі законодавчі' аюи Російської 
Федер!JЦІЇ у частині регулювання діяльносгі некомерційних орrdНізацій, шо виконують 
функцн Іноземного агента» зщ 20.07.2012. Відповідно до цього закону, «пщ 
некомерційною організацією, що виконує функції іноземного aгelfra, . . . розуміється 
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російська некомерційна організація; яка отримує ІрошовІ кошти та інше майно ВІд 
іноземних країн;іх державних органів, міжнародних та іноземних opгartiзijlliй, 
іноземних громадян, осіб без громадянства .. , і яка приймає участь, у тому чиdлі в 
інтересах іноземних джерел в nолітичній діяльності, що здійснюється на териrорії 
Російської Федерації. _ .. 

До політичної діяльності не належить діяльність в галузі науки, культури, 
мист~цтва, охорони здоров'я, захисту материнства та дитинства, соціальнф під1римки 
інвалjдів, пропаганди здорового способу ЖІПТЯ, захиС'tу рослинного .:~'а твариннОГ() 
світу, благочинна діяльність, а також діяльність в області .сцрияння благо;дійництву;щ 
волонтерствр> [10]. НУО, що відповідають зазнаЧеним критеріям повинні надати 
відомості про фінансові джерела та зареєсtруватися як іноземні агенти. ''· · . ,, 

Закон РФ набИрас. чинносТі 21 листопада 2012 року, аЛЬ · Вж'е с'ьОгоДні 
представництва таких організацій як Transpatency Intemation'81~ llumaп Rights . Watch,, 
Меморіал та багато інших заявили про бойкоТ цього закоНу,' як такого, ЩО порушує . 
Консnпуцію РФ. ' · · 1 . 

Слід зазначити, що наша держава дотримується своїх міжнародних Зобов'язань 
щодо підтримки організацій громадянського суспільства. ' Відпові;ц'нЬ' до рейтингів 
впливових міжнародних організацій показники розвитку ГJ)омадянськоrо ~успільства та 
дотримання прав та свобод людини в Україні протягом періоду незалежності поступово 
поліnшувалися, а останніми роками, хоча й не показуваnи 'пооитиВної динаміки, але 
зберігали певну стабільність на досягнутому рівні . При ' виНиКненні розходжень в 
оцінках конкретних ситуацій щодо захисту громадянських прав та свобод в Україні 
використовуються механізми конструктивного діалогу, відкритої дискусії між 
представниками державної влади та міжнародних НУО_ 

На нашу думку, однією з причин виникнення недовіри та конфліктних си·rуацій 
МІЖ державами та міжнародними неурядовим11 організаціями є недостати:; 
урегульованість правового ста·rусу останніх. Головною особливістю та умовами 
успішності НУО є їх нейтральний статус. Він має особливе значенЩІ, оскільки створює 
ефект об'єктивності та незацікавпеності у просуванні чиїхось корпоративню;с чи 
національних інтересів. Захист прав mодини як ЗаrальноmоДсьЮ;fХ.' · . цінНО9ТfЙ 
нейтральними неурядовими організаціями є за.собом: · втіЛеннЯ ідеї соціаль!юї 
справедливості. Але фінансовий статус багатьох міЖІіародних неурядових органіЗацій 
не є достатньо прозорим, деякі з них давно перетворИШ1ся на активних гравців 
міжнародного ринку фінансової допомоm («aid market») та відверто конкур)ЮТЬ за 
державні контракти та фінансові кошти міжурядових організацій, що створює 
небезпеку втрати автоно'Мії та незалежності, викликає сумніви щодо неупередженого 
виконання покладених на них місій . 

Зазначені недоліки nороджують необхідність у детальнішому доктринальному 
аналізі та чіткому міжнародно-правовому регулюванні діяльності міжнародних 
неурядових організацій . 
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ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В t-'ВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
Аналіз правотворчої діяльності у Європейському Союзі демонструє складність 

процесу європейської інтеграції, а його динаміка (зміна і розвиток) віддзерІСШlЮЄ процес 
еволюції його правової природи . З'ясовуючи змісг поняття <<nравотворчий процес» 
стосовно ЄС, необхідно визначити , що є резупьтагом цього процесу, а саме які норми 
права виробляються в раМкіІХ Союзу. Традиційно право ЄС уявляють у вигляді 
сукупності різноманітних джерел права, яка складається з кількох елементів Умовно ці 
елементи визначаюrь як первинне право (основні міжнародні уго).Іи установчого 
характеру, свого роду європейська «конституція»), вторинне право (нормативні акти, 
nрийняті на · основі і для виконання первинного права), коЕвенційне право, додаткове 
право, судове nраво, основні nринципи європейського права. Деякі автори розглядають 
ці елементи окремо, інші об'єднують їх у різні групи, зменшуючи таким чином, 
кількість джерел. Але так чи інакше усі перераховані елементи визнаються 
дослідниками [1 , с . 2]. Тому можна говорити, що правотворчий процес у рамках ЄС - 
це діяльність певних суб'єктів, а Т'dІ<ОЖ процедура взаємодії між ними, спрямована нR 
створення норм права ЄС, які втілюються у певних актах . 

При розгляді правотворчого процесу в межах ЄС слід враховувати., що власне 
терміІffі «законодавчий процес>> або «законодавчі процедурИ>}, з якими часго і 
пов'язують правотворчий процес, використовуються в апараті визначень дещо в 
незвичному значенні [3]. Ці терміни застосовуються значною мірою умовно, шо 
пов'язано передусім з особливою правовою природою Союзу. Оскільки правотворчий 
процес 1ут охоплює як діяnьні(;ть власне держав-членів щодо опрацювання і прийнятгя 
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