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Система Європейських міжнародних
організацій, які займаються питаннями

захисту прав людини

Проблематика захисту прав люди-
ни, а відповідно і механізмів їхнього
забезпечення існує як на міжнарод-
ному, так і на регіональному рівнях.
На універсальному рівні права лю-
дини закріплено у Статуті ООН,
що містить зобов’язання держав за-
гального характеру у сприянні та роз-
витку поваги до прав людини, на
регіональному рівні це питання також
має місце.

Актуальність питання зумовлено
тією обставиною, що на сьогодні такі
європейські міжнародні організації,
як Рада Європи, Організація з безпе-
ки та співробітництва у Європі та
Європейський Союз починають не
тільки зближувати свої правові норми
та принципи у різноманітних сферах,
а й поволі перетворюються на ті євро-
пейські координаційні центри, спіль-
ною метою яких є будівництво єдиного
європейського правового простору.
І основу такого зближення станов-
лять права людини. У рамках Європи
втілити цю ідею не так уже і складно,
оскільки зазначені вище організації

об’єднує єдина мета,яка полягає не тіль-
ки в забезпеченні ефективного захисту
прав людини, хоч би в якому куточку
земної кулі вона перебувала, а й у вдо-
сконаленні механізмів цього захисту.

Мета цієї статті полягає в обґрун-
туванні подальшої співпраці Ради Єв-
ропи, Організації з безпеки та співро-
бітництва у Європі та Європейського
Союзу в установленні європейських
правових норм, спільною рисою яких
виступають природні та невід’ємні
права людини. Для втілення цих норм
у життя кожну організацію наділено
ефективними механізмами гарантій
їхнього захисту та забезпечення на
практиці.

Поняття, проблеми практичного
застосування, вдосконалення та пер-
спектив розвитку прав людини при-
вертали увагу багатьох вітчизняних
учених-правників, серед яких можна
назвати П. М. Рабиновича, В. Г. Бутке-
вича, М. М. Антонович, В. В. Мицика,
Л. Г. Заблоцьку, А. Л. Федорову та ін-
ших. Зокрема, необхідно відзначити
дослідження провідних науковців сто-
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совно діяльності міжнародних органі-
зацій, а саме В. І. Муравйова,А. І. Дмит-
рієва, Л. Д.Тимченка, М. М. Микієвича
тощо.

Так,у наукових колах побутує думка,
згідно з якою міжнародна система у
сфері захисту та забезпечення прав
людини має значною мірою м’який 
та розпливчастий характер порівняно
з регіональними системами, в рамках
яких простіше впроваджувати єдині
критерії завдяки спільним традиціям 
і культурам. Така м’якість пояснює-
ться досить примітивними моніто-
ринговими процедурами за дотри-
манням прав людини. Наприклад, у
більшості міжнародних договорів окре-
мі контрольні функції відповідних
механізмів є факультативними. Так,
згідно з Міжнародним пактом про гро-
мадянські та політичні права 1966 р.
повноваження Комітету з прав люди-
ни отримувати та розглядати індивіду-
альні петиції регулюються положен-
нями Факультативного протоколу 
до Пакту [1]. Цю позицію поділяє
також більшість спостерігачів, зокре-
ма представники неурядових право-
захисних організацій, які подібну м’я-
кість асоціюють із неефективністю
міжнародної системи загалом. Проте,
на наш погляд, ця оцінка значною мі-
рою є перебільшенням, оскільки того,
що поталанило досягти світовому спів-
товариству у світовому масштабі у
сфері захисту прав і свобод людини,
неможливо не відзначити. Адже ніхто
ще в 1950-х роках не міг припустити,
що держави зможуть не тільки узго-
дити тексти важливих міжнародних
договорів у правозахисній сфері, а й
створити незалежні міжнародні конт-
рольні механізми, до функцій яких
входило би здійснення моніторингу
діяльності держав.

На сьогодні, окрім універсальної
системи захисту прав людини, ядро якої
складають Статут ООН та Міжна-
родний Білль про права, як у західній,
так і у вітчизняній доктрині вирізняють
три регіональні системи захисту прав

людини: європейську, міжамериканську
та африканську [2, с. 117], в рамках
яких функціонують найбільш ефек-
тивні міжнародні регіональні механіз-
ми. Водночас у доктрині міжнарод-
ного права майже загальновизнаною
є думка про те, що найбільш вдалою
регіональною системою норм міжна-
родного права з дієвою та ефектив-
ною формою політичної та юридичної
процедури їх гарантування є європей-
ська система захисту прав та основних
свобод людини, структуру якої склада-
ють три основні системи: система Ради
Європи, система Організації з безпе-
ки та співробітництва у Європі та сис-
тема Європейського Союзу.

Специфіку європейської системи
захисту прав людини, на наш погляд,
слід розпочати з історично-правового
розвитку Ради Європи, Європейсько-
го Союзу та Організації з безпеки та
співробітництва у Європі, тобто тих
інституцій, які в умовах сьогодення
продовжують відігравати провідну роль
у забезпеченні прав людини на Євро-
пейському континенті. Щоправда, у
діяльності згаданих вище організацій
правам людини відведено різне місце,
оскільки від самого початку створен-
ня кожної з них питання прав людини
становило різноплановий предмет
діяльності кожної з організацій, а від-
повідно і серед пріоритетних завдань
захист прав людини першопочатково
мав неоднакове нормативне закріп-
лення. Точніше, кожна організація
переслідувала власні мету і завдання.
Якщо, як Рада Європи визнавала 
пріоритет прав людини разом із вер-
ховенством права та розвитком плю-
ралістичної демократії над іншими
принципами, ЄС і ОБСЄ переймалися
власними політичними питаннями,
серед яких економічна інтеграція дер-
жав і здійснення безпеки на континенті
відповідно були основними постула-
тами кожної з організацій.

Іншими словами, після Другої сві-
тової війни задля запобігання масовим
убивствам виникла сама ідея захисту
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прав людини, однак ні Рада Європи, ні
ОБСЄ, а тим паче Європейський
Союз не ставили перед собою завдан-
ня стати тими європейськими центра-
ми, які поряд із універсальною орга-
нізацією – мається на увазі ООН –
клопоталися тільки питаннями прав
людини.

Аналіз цього питання розпочнімо
з історичних витоків становлення за-
значених вище організацій.

По-перше, створення Ради Євро-
пи розпочалося одразу ж після закін-
чення другої світової війни, коли ліде-
ри європейських країн почали вжива-
ти заходів, щоби смерть і страждання
людей не повторилися «більше ніко-
ли». На пропозицію британського
прем’єр-міністра Вінстона Черчилля 
5 травня 1949 р. в Лондоні зібрались
уряди десяти європейських країн для
заснування Ради Європи, метою якої
було «досягнення більшого єднання
між її членами… через укладання 
угод і здійснення спільних заходів в
економічній, соціальній, культурній,
науковій, правовій та адміністратив-
ній сферах, а також у царині збере-
ження та подальшого розвитку прав
людини та основних свобод». Очевид-
но, що на той час головною метою
створення Ради Європи було недопу-
щення остаточного зникнення ідеї
фундаментальних прав людини з по-
літичного ландшафту Старого Світу,
тож було прийнято рішення лідерами
європейських країн об’єднати зусил-
ля всіх зацікавлених у цьому держав
Європи.

Серед інших причин створення 
в рамках Європи міжнародної органі-
зації, якою на сьогодні є Рада Євро-
пи, називають необхідність засну-
вання європейської ідеї, тобто ідеї
створення єдиної політичної орга-
нізації країн і народів Європи [3,
с. 1064]. Такий погляд, ми вважаємо,
є доленосним з огляду на політичну
ситуацію в повоєнній Європі, оскіль-
ки вперше в міжнародних відносинах
в рамках Європейського континенту

було висловлено бажання не тільки
створити таку організацію, основним
завданням якої було би не звичайне
декларування права людини, а й по-
дальше закріплення їх як одного з
важливих принципів діяльності. Цей
намір пізніше було втілено у статуті
Ради Європи, де відповідно до ст. 3
цього установчого документа «кож-
ний член цієї організації визнає прин-
цип верховенства закону й принцип,
в силу якого будь-яка особа, яка зна-
ходиться під його юрисдикцією, по-
винна користуватися правами людини
й основними свободами», а ст. 8 перед-
бачає призупинення членства і навіть
вилучення з членів організації в разі
серйозного порушення цього прин-
ципу [4].

На наш погляд, заснування Ради
Європи є унікальним свого роду яви-
щем. Оскільки одразу ж після її ство-
рення постало питання про прийняття
юридично обов’язкового документа,
тобто міжнародного договору, який
зафіксував би на європейському
рівні основні права і свободи людини.
Ця ситуація пояснюється нами так:
Рада Європи від самого початку сво-
го створення вважала за необхідне
виступити тією міжнародною орга-
нізацією, яка послужила би комплекс-
ним еталоном як захисту, так і за-
безпечення прав людини, незважаю-
чи на ті чи ті обставини (незалежно
від мирного чи воєнного стану) про-
тягом подальших століть. А це, своєю
чергою, свідчить про далекоглядність
засновників цієї організації.

Зважаючи на ту обставину, що за
своєю природою Загальна декларація
прав людини 1948 р. не мала обов’яз-
кової юридичної сили, держави – чле-
ни Ради Європи відповідно вирішили
трансформувати основні принципи
Загальної декларації прав людини
1948 р. в юридичні зобов’язання через
створення ефективної системи міжна-
родних судових гарантій прав людини.
Саме цього висновку дійшли при-
бічники європейської інтеграції –
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Конгрес Європи 1948 р. Саме під впли-
вом ініціатив Конгресу Європи уряди
західноєвропейських країн у 1949 р.
розпочали підготовку спільної для них
хартії прав людини, яку було підписа-
но 4 листопада 1950 р. під назвою 
Конвенції про захист прав людини і
основних свобод [5]. Вона набрала
чинності 3 вересня 1953 р. Європей-
ська конвенція про захист прав люди-
ни і основних свобод 1950 р., як від-
значалось у преамбулі, покликана була
стати саме формою «колективного
здійснення деяких із прав, сформульо-
ваних у Загальній декларації».

Ця Конвенція стала першим між-
народно-правовим документом у галу-
зі прав людини, який не тільки прого-
лошував права людини, закликаючи
до їх дотримання, а й накладав певні
юридичні обов’язки на сторони і
запроваджував систему контролю за
здійсненням і дотриманням прав лю-
дини на теренах держав – членів Ради
Європи.

Протягом десятиріч Конвенція змі-
нювалася та доповнювалася через
прийняття протоколів (так, від 1952 р.
по 2006 р. було підписано 14 прото-
колів) до неї, вдосконалюючи
механізм своєї дії. На сьогодні статус
цього документа, його значення та
вплив на національні правові системи
держав – учасниць Ради Європи, Євро-
пейського Союзу та ОБСЄ, а також
на розвиток міжнародного права в ці-
лому складно перебільшити. Зокрема,
на думку українських юристів-міжна-
родників, саме в рамках Ради Європи
сформувалося підґрунтя європейської
системи захисту прав людини, основні
інструменти якої забезпечують захист
усіх категорій прав людини [6, c. 117].

По-друге, поряд із Радою Європи 
у 50-х роках XX ст., а саме 1950 р.,
французький міністр закордонних справ
Робер Шуман, з огляду на побоюван-
ня з боку Франції щодо відродження
німецької військової промисловості,
запропонував створити міждержавне
об’єднання, яке могло би контролю-

вати вугільну і сталеливарну промис-
ловість країн-членів. Цей проект
отримав назву плану Шумана та був
узятий за основу створення першого з
європейських співтовариств – Євро-
пейського об’єднання з вугілля і сталі
(ЄОВС) [7, c. 4–5]. Завдяки успішному
досвіду правового регулювання євро-
пейської інтеграції, здійснюваної в
межах ЄОВС, інтеграція поступово
поширюється  на інші сфери економіч-
ного та соціального життя, зовнішню
та внутрішню політику через ство-
рення Європейського Економічного
Співтовариства (ЄЕС), Європейського
Співтовариства з атомної енергії (Євро-
атом), а згодом і Європейського Сою-
зу (Євросоюз).

Основне призначення створю-
ваних Європейських співтовариств
полягало в забезпеченні економічної
інтеграції, яке в подальшому транс-
формувалось у завдання сформува-
ти політичний союз. Попервах у 
всіх установчих договорах не було жод-
ної згадки про потребу в захисті основ-
них прав і свобод людини та інших
подібних цінностей, незважаючи на те,
що на момент прийняття Римської уго-
ди 1957 р. вже діяли Загальна декла-
рація прав людини 1948 р. та Євро-
пейська конвенція про захист прав
людини та основних свобод 1950 р.
По-перше, головною причиною не-
долучення питань прав людини до
засадничих договорів європейських
співтовариств було те, що на той час
уже діяли досить ефективні Європей-
ська конвенція про захист прав люди-
ни 1950 р. та юрисдикційний захист у
рамках іншої європейської регіональ-
ної організації – Ради Європи. По-дру-
ге, тривалий час провідна інституція
Європейських співтовариств, а саме
Суд Європейських співтовариств, ува-
жав, що долучення прав людини до
правопорядку Співтовариства здатне
підірвати процес утвердження його
примату над національним правом
держав-членів [8, c. 274]. Зі свого боку,
держави-члени відмовлялися наділяти
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наднаціональні за характером Євро-
пейські співтовариства повноваження-
ми щодо захисту прав людини, надав-
ши право їх здійснення на субсидіар-
них засадах Раді Європи, яку вважали
прикладом класичної міжнародної
організації.

Однак ми вважаємо, що Раду Євро-
пи навряд чи можна назвати класичною
міжурядовою організацією, оскільки
її функціонування також здійснюється
на наднаціональних засадах, тобто так
само, як і на той час у діяльності Євро-
пейських співтовариств. Зокрема, серед
головних наднаціональних ознак мож-
на навести такі: наднаціональний юрис-
дикційний механізм, що забезпечує за-
стосування норм Конвенції про захист
прав людини та основних свобод 1950 р.,
наявність спільного правового поля,
в якому діють норми міжнародного,
а також внутрішньодержавного пра-
ва, та, врешті-решт, запровадження
правових норм Ради Європи, що вста-
новлюють єдині вимоги до держав–
членів цієї організації.

Тож говорити про те, що від само-
го початку діяльності Європейських
співтовариств держави-члени не мали
наміру передавати частину своїх пов-
новажень у царині захисту прав лю-
дини є недоречним.

Зі свого боку, ми припускаємо, що
головними причинами, які зумовили
спершу Європейські співтовариства,
а надалі і Європейський Союз обійти
сферу прав людини, іншими словами,
не долучити її до своєї компетенції,
полягали насамперед в остаточному
послабленні Німеччини після другої
світової війни, з одного боку, та роз-
витком економічної, політичної та
правової міждержавної інтеграції на
континенті – з іншого.

Однак на сьогодні свобода, де-
мократія, повага прав людини та
основних свобод, верховенство права
визнаються базовими принципами
Європейського Союзу [9, c. 5].

По-третє, тоді як процес ство-
рення Ради Європи та Європейських

співтовариств припав на 50-ті роки
XX ст., одразу ж після закінчення
другої світової війни, питання про
створення НБСЄ/ОБСЄ виникло ма-
йже чверть століття потому. Перед-
умовою ОБСЄ, власне, як міжна-
родної організації, стало скликання
1973 р. Наради з безпеки та співробіт-
ництва в Європі насамперед для подо-
лання напруженості у відносинах між
Сходом і Заходом. У Нараді брали
участь США, Канада та більшість
європейських держав із різними по-
літичними, економічними та соціаль-
ними системами. Основною метою
такого зібрання було укріплення між-
народної розрядки та стабільності на
Європейському континенті, розвиток
взаєморозуміння між народами та
встановлення міжнародних зв’язків 
у сфері культури.

Відправним моментом створення
системи ОБСЄ було підписання в 
1975 р. в Гельсінки Підсумкового акта
Наради з питань безпеки та співробіт-
ництва у Європі, який складався з трьох
«кошиків». Уперше в історії міжнарод-
них відносин у міжнародному догово-
рі, під яким стояли підписи лідерів
держав, питання економіки, безпеки
та прав людини вміщувалися в єдино-
му документі. Між ними було постав-
лено знак рівності в тому значенні,
що без якого-небудь одного з «ко-
шиків» чи одного з трьох елементів
демократичний, стійкий розвиток та
відповідно існування держави були
неможливими. Безперечно, зрозуміло,
що цілі й мотиви були різними. Однак
факт підписання відбувся. І протягом
усіх подальших років, особливо ак-
тивно в кінці 80-х та в першій полови-
ні 90-х років, Організація з безпеки та
співробітництва у Європі, яка слідкува-
ла за виконанням гельсінських домовле-
ностей, з більшою вагомістю збільшу-
вала конкретні зобов’язання в питан-
нях,які стосувалися верховенства права,
прав людини, гуманітарного виміру.

У контексті прийняття Підсумко-
вого акта 1975 р., в наукових колах
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можна почути думку, яку ми повною
мірою розділяємо, стосовно того,
що прийняття зазначеного вище доку-
мента не тільки символізувало епоху
«розрядки», а й привело до «реідеоло-
гізації» протистояння між Сходом і
Заходом, переводячи його у площину
дотримання прав людини.

По суті, з одного боку, з еволюцій-
ного погляду ОБСЄ як правонаступ-
ниця НБСЄ утворилась як структура,
покликана відігравати чільну роль 
у європейській архітектурі безпеки,
а з іншого – її діяльність розпочала
легітимізуватися Гельсінським підсум-
ковим актом 1975 р.– засадничим
документом із забезпечення прав
людини в Європі.

Зараз ситуація кардинально зміни-
лася. На сьогодні ми можемо сказати,
що такі міжнародні європейські ор-
ганізації, як ОБСЄ (з Гельсінським
Підсумковим актом 1975 р.), Рада
Європи (з Конвенцією про захист
прав людини та основних свобод 
1950 р. та 14 протоколами до неї;
Європейською соціальною хартією
(1961), переглянутою в 1996 р., Євро-
пейською конвенцією з попереджен-
ня катувань і нелюдського поводжен-
ня чи такого, яке принижує гідність

людини покарання 1987 р. тощо) 
та Європейський Союз (з Хартією
основних прав 2000 р.) виступають як
провідні новатори не тільки у творен-
ні, а й у належному та ефективному
функціонуванні єдиної європейської
системи захисту прав людини у
рамках спільного європейського про-
стору.

Отож, незважаючи на те, що в
ході історичного розвитку кожна з
організацій ставила різні цілі в основу
своєї діяльності, наприклад, питання
прав людини поруч із питаннями
верховенства права та розвитком
плюралістичної демократії спершу
належали до компетенції Ради Євро-
пи; питаннями економічної та полі-
тичної інтеграції клопотався Євро-
пейський Союз, а створення ОБСЄ
взагалі зводилося до гарантування
європейської безпеки на континенті,
сьогодні такий чіткий розподіл між
повноваженнями згаданих вище орга-
нізацій не має місця для існування.
Адже в основі їх функціонування
перебувають права людини, які стали
не тільки стрижнем або наріжним
каменем кожної з організацій, але
виступають як об’єднавчий регуля-
тор співпраці цих організацій.
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У статті розглядаються важливі питання співпраці таких європейських міжна-
родних організацій, як Рада Європи, Європейський Союз та Організація з безпеки
та співробітництва у Європі. На сьогодні в основі їх спільного функціонування
виступають природні та невід’ємні права людини, які стали наріжним каменем
кожної з організацій.
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В статье рассматриваются важные вопросы сотрудничества таких междуна-
родных организаций, как Совет Европы, Европейский Союз и Организация по
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