
за все, в цілому інститут прав mодини (як соціальний фундамеш гу

манізму) завжди залишатиметься одним з найвищих моральних іде

алів. до втілення в жиrrя якого мають· поступово (але нездоланно) 
наближатися кожне суспільство, кожна держава, а зрештою - й усе 

людство. Усі вони повшпrі, начебто, змаrатися за я;кнайшвидше, як

найповніше наближення до нього. 

У цьому і вбачається довічно прОrресивиий характер сучас

ного міжнародного інС'І'И'ІУІУ nрав mодини, і на цьому має грунтува

тись оптимістична віра в його здійсненність, реалізоваииість. 

Список літератури: 1. Петриmин АВ. К воnросу об общетеоретиче
с}(ом поНЯІИи nрав человека! /Пробл. законності. - Вип. 32. - Харків і Нац. юрид. акад. 
України, 1997. 

О.В. Тарасов, канд. юрид. наук 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА 

ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ~АВ ЛЮДИНИ 

Майбутні покоління ще мають пізнати глибинну сутність 

Загальної декларації прав mоднии у філософському, соціально

політичном:у, духовно-моральному та інших асnектах розвш:ку циві

лізації. За час свого 50-річного існування ії норми nоmиршшся да

леко за межі резоmоції-рекомендації Генеральної Асамблеї ООН 
217 А (ІІІ) від 10 грудня 1948 р ., ставши універсальІШМи, загально

визнаними стандартами nmоралістичної демократії (1, с. 132). 
У ее частіше в міжнародно-Правових актах і національному 

законодавстві зустрічаються посилання на Загальну декларацію як 

найбільш авторитетний докумеш у rалузі прав mодини:, який nотре

бує чіткого з' ясування його юридичної пр.ироди .. При цьому слід 
розрізняти два асnекти проблеми - міжнародний і національний 

(внуірішньодержавний). ' · 
У доктрині міжнародного права справедливо відзначається, 

що всі резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо відносин ООН з 

державами або держав між собоіо не є юридично обов'язковими (8, 
с. 164). Загальна декларація прав J!Ю.ДИНИ: є ~исокоавторитетним до
:куменrоl\tрекомендаційного характеру;· жодна держава- член ООН 

не була nроти їі прийняrrя, лише 8 держав ~ Білоруська РСР, По
льща, ПАР, Саудівська Аравія, СРСР, Українська РСР, Чехословач

чина і Югославія -утрималися при голосуванні (7, с. 61 ), хоча, 
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на нашу думку, морально-nолітнчний вnлив ДеЮІарації на реrулю

вання: міжнародних відносин за своєю силою nеревищує іноді навіть 

деякі міжнародні договори. 

Одн'ЗR. і ~ридичне значення Декларації має набагато більшу 

ваrу, ніж nроста рекомендація державам-членам ООН. По-nерше, 

резолюції Генеральної Аса.~блеї ООН, особливо прийняті одностай

но, неЗрідка розглядаються як офіціЙне тлумачення відповідних по
ложень Ста1УJУ'ООН (8, с. 164). Зокрема, Статуr ООН безпосеред• 
ньо не вказує серед своїх принциnів .захист прав людmщ хоча в за
гальній формі підrверджує в преамбулі "віру в основні права люди

ин ... в рівноправність чоловіків і жінок ... ", а серед цілей ООН вба
чає необхідність заохочування та розвитку "nоваги до прав людини 
й основних с~д для всіх, ·без різниці раси, статі, мови і релігіГ 

(n. З ст. 1) та ін. Декларація вnерше дала офіційне тлумачення від
nовідних статей СтаJУІУ ООН, фактично вказала на існування ново
го принципу міжнародного права- ЗЗХИСІУ прав людин:н і розкрила 

йоrо- зміст. ТЗR.ИМ-чином, Декларація є важливим засобом для ви

значення існуваиня і зміСІУ норм міжнародного права. 

По-друге, увесь подальший розвиток міжнародного права у 

сфері ЗЗХИСІУ прав людини так чи інакше грушується на ідеях За
гальної деЮІарації прав людини 1948 р. достатньо вказати, що сама 
Декларація затверджувалася як до:кумент, на підставі якого пере

дбачалося розробІПИ і прийняти єдиний міжнародний договір про 
права людини. Згодом міждержавні протиріччя: призвели до того,· 

що замість одного м~ародного договору 'було прийнято два -
. МіжнароДІШЙ пакr про економічні, соціальні__ та :культурні права і 
Міжнародний nакт про громадянські та nолітичні права від 16 груд
ня 1966 р. (набрали чіnшості в і976 р.). Ще раніше (з 1953 р.) поча
ла діяrи Європейська конвенція з захиС1)' прав людини та основних 

свобод від 4 листоnада 1950 р. У цих та інших юрнднчно 
обов'язкових документах -відбиті норми Декларації, вони багато в 

чому прямо посилаються на неї. Отже, ДеЮІарація була і залишаєть

ся важливим еrапом у процесі ~Lіжнародиого нормоутвореиня. 

По-третє, сьогодні вже слід говорити про те, що міжнародна 

сnільнота держав у цілому визнала (явно або мовчазно) більшість 

норм цього важливого до:кумента з прав людини звичаєвими нор

мами загального міжнародного права. ·з одного боку, фактично всі 

вони стали юридично обов'язковими через Іх закріплення у міжна
родних договорах універсального, регіонального і двостороНнього 

рівц а також у ЗЗR.Онодавстві nереважної більшості держав. З іншо-
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ГО - навіТЬ ті держави, ЯІ<і Не Є nоки ЩО учасниками відnовідних 

договорів, не можуть ігнорувати загальновизнаний і загально

обов'язковИй nршщип захисту nрав людини, що · є і~шеративною 
нормою сучасного міжнародиого nрава. Зміст цього nрИНЦІШу і роз

кривається у Демарації та інших міжнародних документах. ·Дока-

. зом існування звичаєвиХ норм, які знайшли відбmтя у Загальній де-· 
кларадії nрав людиии, є .вся міжнародио-nравова nрактика держав, 

їх національне законодавство (у першу чергу конституційне) і пра-· 

возастосувальна діяльність. Таким чином, у сучасному. міжнародио

му nраві у сфері захисту nрав люДини nоряд з нормами доГQворів, 
що є обов'язковими тільки для їх учасників, одноЧасно діють і зви
чаєві норми. 

Юридична nрирода норм Декларації у внутрішньому nра

вопорядку залежить від тоГо, чи визнаються звичаєві норми міжна

родиого nрава частиною національного законодавства :країни. На
nриклад, ч. 1 ст. 10 Конституції Італії проголошує: . "Правоnорядок 

Італії узгоджується з заліл:ьновизнаними нормами міжнародного 
права" (3, с .. 245). У рішенні РиМського суду від 2 червня 1958 р. 
положешія цієї Загальної декларації визнані як такі, що підлягають 
застосуванню згідно зі ст. 10 Конституції ІтdЛії (6, с. 28). Відповідно 
до ч. 1 ст. 17 Констюуції Російської Федерації передбачається, що 
"визнаються і гарантуються nрава і свободи людини та іромадянина 
згідно з загаm;новизнаними принщш:ами і нормами міжнародного 

права ... " (4, с. 9): 
Крім того, Декларація може застосовуватись nри тлумачен

ні норм національного rірава. Так, Верховний федеральний суд ФРН 
в рішенні 1955 р . послався на одиН з :п:унКтів Декларації як додатко
вого обгрунтування свого рішення (5, с. 184). А ч. 2 ст. 10 Консти
rуці.ї Ісnанії стверджує, що основні nрава і свободи повинні тлума
чиrися згідно з Загальною декларацією nрав людини і ратифікова-~ 

ними міжнародними договорами (2, с. 278). 
Таким чином, нормИ Загальної декларації nрав люднии 

одержують усе більше визнання юридично обов'язкових не тільки 

як звичаєв1uорми міжнародиого права, але й як сnецифічне джере
ло національuого права окремих держав. · 

Список літератури: 1. БуромепСЮІй М.В. Поmrrически~ режимь1 го
сударств в международном nраве. -Харьков: Ксилон, 1997. - 244 с .. 2. Конетитуnни 
буржуазнЬІх rосударств/Сосr. В.В. Маклаков.- М.: Юрид. лит., 1982.- 408 с. З. Кон
ституции зарубежнЬІх rосударств/Сосr. В.В. Маклаков.- М.: БЕК, 1996. - .432 с. 4. Кон
<mпуция Российской Федерации . - М. : Юрид. лит., 1993.-64 с. 5. Лухашух И.И. Меж-
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дународное право в судах государств. - СПБ. : СКФ "Россия-Нева", 199З. - ЗОl с. 

6. МеждународньІе нормьІ о правах человека и применение их судами РФ.- М.: Права 

человека, 1996. - 432 с. 7. Права людияи: Підручник/Ред. кол. М. ))уроменський, 
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ная Ассамблея ООН.- Кишинев: Шmиіща, 1971.-301 с . 

' В.С. Семенов, канд. юрид. наук,< 
О.Я. Траглюк 

ПРАВОВЕТАПОЛПИЧDЕЗНАЧЕННЯ 
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Суч.асні загальновизнані стандарти в галузі прав mодиюі: є 
дорогоцішшм надбанням усіх народів. ЇХ формування стало моЖJПІ
вим лише в результаті ~осrуnового, але неухильного утверджеНня 

демократичннх ідеалів, проголошення найвИщими ":ці.Іmостями сус

пільства законності, свободи, рівності, поваги до особистості. 

Людство, яке пройшло чере~ горнило двох світових воєн, 

через безліч кривавих локальних конфліктів, пережило жорстокі ди

кта'І)'ри, дійшло висновку, що не може бугн миру і злагоди на Землі, 

не може буги цивілізованого життя без поваги до '!!Юдини, ії прав і 

свобод. 

"Утвердження віри в основні права mодини" (З) стало од

ним із завдань ООН, Статут якої є фуНда:ментш.rзахисту прав mоди
ни у всьому світі. Під егідою ООН проходив процес універсаліЗації 
прав mодини в міжнародній практиці . І першим документом, ство-

. реним для реалізації .цієї мети, стала Загальна деклара.ці.я прав що

дини, прийнята у Парижі Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 
1948 р. Цей день ми нині відзначаємо як День прав людини. 

Загальна декларація містить шнрокий спектр прав і . свобод. 

Вона визнає і природний характер прав mодини. У першій же статті, 

автором якої був Рене KacceJt, проголошено, що "всі люди наро
джуються вільними і рівними·у своїй гідності та правах" . Деклара

ція, закріпmоє конкретний перелік цих прав, поділщочи їх на дві ве

ликі групи: громадянські і політичні - з одного боку, та соціальні, 

Рене Кассен (05 .. 1 0.1887 р.-20.02.1976 р.). Французький юрист і ДНІІJІомат. Під час 
Другрї світової ·війни працював на ключових цоСтах руху "Вільна Франція". З 1947 р. 
по грудень 1948 р. - голова Комісії ООН з прав людини; зробив супєвий особисmй 
внесок у nідготовку проекту Зага.цьної декларації прав людиин. У зв'язку з 20-річіш~f 
ювілеєм Декларації удостоєний Нобелівської премії миру. 
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