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ВСТУП
Однією з найважливіших проблем

сучасного суспільного розвитку є пи+
тання взаємовідносин держави і гро+
мадянина через формування ефектив+
них національних та міжнародних ме+
ханізмів захисту прав і свобод люди+
ни. Адже наявність чи відсутність ос+
новних прав і свобод людини та гро+
мадянина виступає найбільш яскравим
показником ступеня розвитку грома+
дянського суспільства, побудови пра+
вової держави. Забезпечення прав і
свобод людини визначає розвиток
більшості країн на шляху політичної
демократії, економічного прогресу та
співробітництва, є одним з визначаль+
них завдань процесу реформування
українського суспільства, що набуває
особливого значення у контексті євро+
пейської інтеграції України. Прагнен+
ня Української держави стати повноп+
равним членом Світового Співтовари+
ства спрямовує зусилля органів дер+
жавної влади на зміщення векторів
діяльності правоохоронних органів з
метою першочергового забезпечення
гармонізації світових стандартів дот+
римання прав та свобод людини і на+
ціональних конституційних норм.

Сталий досвід міжнаціонального
співробітництва у системі забезпечен+
ня прав і основних свобод людини пе+
реконливо доводить, що у даний час
повна заміна внутрішньодержавного
регулювання правового становища
людини міжнародно+правовими нор+
мами навряд чи досяжна. Системна
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регламентація прав людини, згідно з
нормами міжнародного права, сьо+
годні ускладнена через розбіжності,
що зберігаються у підходах національ+
них країн до проблеми визначення їх
сутності і змісту. Крім того, механізм
функціонування міжнародного права
не може як такий забезпечити фізич+
ним особам можливість реалізовувати
у повному обсязі їх права. Відколи
існує державність й інститут грома+
дянства, захист прав особи у тому чи
іншому обсязі обов'язково буде вста+
новлювати юридичні відносини між
державою і людиною. Саме тому про+
блема регламентації захисту прав лю+
дини в системі права наддержавних
інтеграційних утворень, зокрема ЄС,
надзвичайно актуальна.

Права людини — невід'ємні свобо+
ди і права особи, які індивід отримує в
силу свого народження — основа при+
родного права, будь+якого права в
цілому. Права людини охоплюють гро+
мадянські права і політичні свободи,
економічні, соціальні та культурні пра+
ва, а також права соціальних верств —
дітей, жінок, національних меншин,
народів тощо. До певної міри можна
вести мову й про права людської
спільноти загалом. У такому контексті
проведені грунтовні дослідження
вітчизняними вченими — В. Авер'яно+
вим, О. Бандуркою, І. Голосніченком,
Р. Калюжним, А. Колодієм, М. Корні+
єнком, П. Рабіновичем, О. Фрицьким,
Ю. Шемшученком та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити базові напрями рег+

ламентації прав людини у засадничих
положеннях наддержавних утворень,
проблемні сфери та принципи дотри+
мання прав людини у діяльності
органів управління Європейського Со+
юзу;

—  дати  характеристику правоза+
стосовної функції наднаціонального
права;

— розглянути  методологію досл+
ідження впливу норм названого права
на окремого громадянина країни —
члена ЄС.

РЕЗУЛЬТАТИ
Загальновизнано, що права і сво+

боди людини — це такий правовий
інститут загальнолюдських цінностей,
для якого характерне встановлення
єдиних міжнародно+правових стан+
дартів. На даний час у світі існує бага+
то інститутів і механізмів, спрямова+
них на захист прав та свобод людини і
громадянина, але права особистості
часто порушуються, а способи їх за+
хисту не завжди досить ефективні.
Саме тому актуалізується завдання як
удосконалення вже наявних методів та
засобів, так і створення нових інсти+
тутів, що гарантують й забезпечують
дотримання прав людини. Важливо
також враховувати, що основне при+
значення міжнародного права полягає
не у підпорядкуванні внутрішнього
життя країни наднаціональним право+
вим механізмам, а у формуванні опти+
мальних міжнародних умов для націо+
нального розвитку. Відповідно, голов+
на мета угод, договорів та інших
міжнародних актів у системі забезпе+
чення прав людини полягає не в дуб+
люванні національного законодавства,
а у встановленні чітких загальних
стандартів діяльності держав, у забез+
печенні їх всебічного визнання й одна+
кового застосування.

З появою кожної нової норми
міжнародного права виникають два
види різнорівневих правовідносин.
По+перше, правовідносини між суб+
'єктами міжнародного права щодо за+
фіксованих прав і обов'язків регулю+
ються безпосередньо міжнародним
правом. По+друге, правовідносини
між відповідними органами держав з
приводу виконання міжнародно+пра+
вових зобов'язань, що випливають з
такої норми і регулюються національ+
ним правом. Міжнародно+правова
норма виступає у даному випадку, як
правило, лише як юридичний факт, що
викликає необхідність внутрішньодер+
жавного правового механізму і вста+
новлення внутрішньодержавних пра+
вовідносин. Однак мова у цьому разі
йде тільки про ті норми міжнародного
права, що спрямовані на регулювання
відносин за участю суб'єктів націо+
нального права і не є самоздійс+
ненними. До їх числа належить пере+
важна більшість міжнародних норма+
тивних актів, що регулюють питання
дотримання, забезпечення і реалізації
прав людини, оскільки у багатьох з них
йдеться лише про обов'язок держав
ужити необхідних заходів з метою
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здійснення прав і свобод, які обумов+
люються у цих угодах. Такого роду
формулювання визначають рамковий
характер договорів щодо забезпечен+
ня прав людини і, як наслідок, не+
обхідність широкого використання на+
ціональних правоформуючих ме+
ханізмів для реалізації вимог цих нор+
мативних актів на теренах конкретної
держави.

Ідеї і принципи, що знайшли відоб+
раження у Статуті ООН і Загальній дек+
ларації прав людини (1948 p.), втілили
найпрогресивніші ідеї, розроблені
людством протягом багатьох століть.
В сучасній системі міжнародних норм
захисту прав і свобод людини у юри+
дичній формі закріплено головні га+
рантії гідного існування людини, а ос+
новною ідеєю цих актів є встановлен+
ня і реалізація прав людини у відноси+
нах з державною владою. До визна+
чальних міжнародних документів слід
віднести Міжнародний пакт про гро+
мадянські та політичні права (1966 p.),
Міжнародний пакт про економічні,
соціальні та культурні права (1966 p.),
Європейську конвенцію про захист
прав і фундаментальних свобод люди+
ни з протоколами (1950 p.), Європейсь+
кий соціальний статут (1961 p.),
Підсумковий акт Наради з питань без+
пеки та співробітництва в Європі (1975
p.), Європейську соціальну хартію
(1996 p.), Європейську конвенцію про
громадянство (1997 р.) тощо.

Загальновідомо, що права людини
стають окремою системою у міжна+
родному праві тільки у XX ст. При по+
ширенні прав людини на суспільні гру+
пи вони не відчужуються від індивіда,
вихідним залишається визнання само+
цінності всіх індивідів, що складають
ту чи іншу спільноту. В традиційному
міжнародному праві відносини між
людиною і державою визначально
формувалися, виходячи з поняття "на+
ціональні інтереси держави". За після+
воєнний період було укладено і набра+
ло чинності більше 40 міжнародних
конвенцій щодо захисту прав людини,
джерельною базою яких виступили:
міжнародне звичаєве право та загальні
принципи права; рішення міжнарод+
них органів (за умови, якщо договір,
яким засновано даний орган, надає
йому повноваження приймати обо+
в'язкові для виконання рішення); су+
дові рішення та наукові розробки
найбільш висококваліфікованих спец+
іалістів з міжнародного права.

Серед міжнародних документів у
системі захисту прав людини найбільш
важливими є: Загальна декларація
прав людини, створена Комісією з прав
людини ООН і прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 p.;
нині є базисом для численних кон+
венцій та національних конституцій;
Пакт про громадянські та політичні
права, Пакт про економічні, соціальні
та культурні права (1966 p.). Вони ма+
ють однакову Преамбулу і першу стат+
тю, у якій викладено право на самовиз+
начення; Європейська конвенція прав
і свобод людини.

Виступаючи країною — засновни+
цею ООН, ратифікувавши Європейсь+

ку конвенцію прав і свобод людини,
Україна взяла на себе зобов'язання
подвійного спрямування. Наша дер+
жава повинна сьогодні, по+перше, ви+
конати необхідну роботу з приведен+
ня у відповідність з Конвенцією свого
національного законодавства і, по+
друге, ліквідувати будь+які порушен+
ня прав та свобод на власній території,
що захищені Конвенцією. Саме тому й
постає завдання — чітко розуміти
міжнародні вимоги у цій галузі й вод+
ночас, як працюють європейські
інструменти захисту прав і свобод лю+
дини.

У сучасній системі міжнародного
права механізмами захисту прав люди+
ни є система міжнародних (наднаціо+
нальних) угод, установ, органів і
організацій, які діють з метою дотри+
мання та здійснення загальновизнаних
міжнародних стандартів прав людини,
при потребі — їх відновлення у разі
порушення. Міжнародні механізми за+
хисту прав людини (якщо мати на увазі
міждержавну частину механізму) фор+
муються лише за взаємною згодою де+
кількох держав, формалізовані
міждержавними угодами й, відповід+
но, діють у межах цих угод за чітко
визначеними процедурами та згідно з
наданими повноваженнями у правовій
площині. Зазвичай, до механізмів
відносять міжнародно+правові акти,
що містять правила діяльності, форму+
люють права і обов'язки відповідних
суб'єктів (конвенції, пакти, угоди, до+
говори тощо). Разом з тим до ме+
ханізмів почасти відносять міжнародні
документи, такі як: декларації, заяви,
меморандуми, що формально не
містять норм, правил поведінки, прав
і обов'язків. Останнім часом, із суб+
'єктивної позиції до механізмів відно+
сять міжнародні органи спостережен+
ня, контролю за дотриманням основ+
них прав людини (комісії, комітети) та
захисту цих прав (суди, трибунали).

Система судових органів, спрямо+
ваних на захист прав людини, досить
розгалужена. Насамперед, це націо+
нальні суди країн+членів, а також при+
рівняні до них органи адміністратив+
ної юстиції. Національним судам
підпорядковані будь+які справи, окрім
тих, які віднесені до компетенції судів
ЄС. Саме національні суди забезпечу+
ють захист встановлених у рамках Со+
юзу прав від порушень з боку приват+
них осіб і самих країн+членів у особі
будь+яких центральних або місцевих
органів та установ. При розгляді справ
національні суди пов'язані безпосе+
редньо чинними нормами права Євро+
пейського Союзу, яким вони зобов'я+
зані надавати пріоритету перед поло+
женнями національного законодав+
ства. У разі конфліктної ситуації суди
загальної юрисдикції можуть, а суди
вищих інстанцій повинні призупинити
справу і направити до Суду ЄС відпо+
відний запит. За допомогою таких за+
питів громадяни і юридичні особи ма+
ють можливість домагатися скасуван+
ня актів наднаціональних інститутів
самого ЄС.

Захист прав та свобод судові орга+
ни ЄС забезпечують і у частині засто+

сування директив та рішень інститутів
і органів ЄС. Лише до компетенції
Суду ЄС, Суду першої інстанції та
Суду аудиторів належать позови про
заперечення правових актів інститутів
ЄС і Європейського центрального бан+
ку. Принцип верховенства основних
прав і свобод, проголошений нині у
Договорі про Європейський Союз, є
кодифікацією прецедентного права
Суду ЄС, що визнав його обов'язковим
для Європейських співтовариств ще у
60+ті pp. XX ст. У рішеннях судів ЄС
вперше встановлена і юридично закр+
іплена низка окремих прав та свобод
особи стосовно ЄС, у тому числі пра+
во власності, право на недотор+
канність приватного життя тощо. Та+
ким чином, до системи судів у рамках
Європейського Союзу, які розгляда+
ють питання захисту гарантованих
прав людини, належать національні
(суди країн+членів), суди Європейсь+
кого Союзу, а також Європейський
суд з прав людини, що входить в орган+
ізаційний механізм Ради Європи. Під+
відомчість справ між ними розподі+
ляється залежно від того, хто порушив
суб'єктивне право людини і громадя+
нина.

Правовий захист людини і грома+
дянина — один з головних правових
інститутів у демократичному су+
спільстві, пріоритетний принцип у си+
стемі конституційного права кожної
країни. Норми правового захисту
встановлюють найбільш істотні прави+
ла, що визначають становище людини
у суспільстві і державі, принципи
відносин в системі "людина — суспіль+
ство — держава".

У сучасній Європі інститут основ
правового становища особи функціо+
нує не тільки на національному (в рам+
ках окремих країн — членів Ради
Європи), а й наднаціональному рівні.
З визначальною особливістю це про+
явилося у наріжних принципах, доку+
ментах та рішеннях в рамках Євро+
пейського Союзу. Інструменти і меха+
нізми правової поведінки людини та
громадянина нині перетворилися в
одну із самостійних складових у сис+
темі права Європейського Союзу в
цілому, а норми правозахисту пов'язу+
ють між собою всі інші галузі комуні+
тарного права ЄС. Основи правового
статусу людини в ЄС, у свою чергу,
також мають системний характер. Си+
стема основ правової поведінки осо+
би містить три базових елементи: гро+
мадянство як сталий правовий зв'язок
людини з Європейським Союзом;
принципи правової поведінки людини
і громадянина; основні права, свобо+
ди й обов'язки.

У такому разі правозахисний ме+
ханізм ЄС виступає імперативом євро+
пейської політики, є сукупністю норм
права Європейського Союзу, що зак+
ріплюють найбільш важливі і єдині для
всієї спільноти стандарти поведінки
людини та громадянина в суспільстві,
а також принципи взаємин особи з
органами публічної влади на всіх
рівнях, у тому числі з інститутами
Європейського Союзу.

Джерелами основ правової пове+
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дінки людини і громадянина, як й
інших норм права Європейського Со+
юзу, виступають статті установчих до+
кументів. Власне механізм правового
захисту людини і громадянина визна+
чально сформував базові засади кон+
ституціоналізму Європейського Со+
юзу, а у частині застосування охоплює
практично всі складові трьох так зва+
них "опор" внутрішньої організації
ЄС. Такий механізм почав формувати+
ся в межах Європейських Співтова+
риств (Паризька та Римська угоди) —
Європейського об'єднання вугілля та
сталі, Європейського економічного
співтовариства і Євратому, визначив+
ши розвиток комунітарного права. Ра+
зом з тим дотримання фундаменталь+
них правових засад статусу особи, у
тому числі основних прав, на даний час
обов'язково й у межах "некомунітар+
ної частини" права Союзу, переважно
— у спільній зовнішній політиці і пол+
ітиці безпеки, співробітництві поліції
та судових органів у кримінально+пра+
вовій сфері. Договір про Європейський
Союз (Маастрихтський договір) є най+
важливішим джерелом первинного
права ЄС у цілому. Саме тут містяться
норми, що регламентують інститут
громадянства Європейського Союзу.
Маастрихтський Договір про ЄС слу+
жить головним джерелом повнова+
жень інститутів Союзу з регулювання,
захисту основних  прав і свобод та де+
мократичних принципів правового
статусу особи. У Договорі про ЄС
встановлені найважливіші гарантії за+
хисту прав та свобод людини і грома+
дянина, особливо від порушень з боку
наднаціональних інститутів скарги ом+
будсмену, позови у Суд Європейських
Співтовариств і Суд першої інстанції,
у тому числі про компенсації збитків,
заподіяних громадянину країни —
члена ЄС самим Співтовариством та
його посадовими особами тощо.

У 1989 р. в рамках Європейського
економічного співтовариства (ЄЕС)
прийнято два акти про права людини з
рекомендаційною силою, такі як Декла+
рація основних прав і свобод та Хартія
ЄЕС про основні соціальні права праці+
вників. У 2000 р. в межах ЄС починає дія+
ти Хартія Європейського Союзу про ос+
новні права. Після схвалення керівника+
ми держав+членів Хартія прийнята й
урочисто проголошена як спільний пра+
вовий акт трьох органів ЄС Європейсь+
кого парламенту, Ради ЄС і Європейсь+
кої комісії. Головне призначення Хартії
— звести воєдино, підтвердити і систе+
матизувати основні права, а також
принципи правового статусу особи, що
були визнані раніше за громадянами
Європейського Союзу в інших джерелах
(включаючи установчі договори і Кон+
венцію Ради Європи 1950 р.). У той же
час абсолютна більшість прав, що
містяться у Хартії — це права людини,
визнані за кожною особою, яка знахо+
диться на території Європейського Со+
юзу. До тексту Хартії включені також
деякі нові права, вперше визнані основ+
ними, зокрема, право на якісне управлі+
ння Особливо слід зазначити, що
відмінною рисою Хартії є унікальний
спосіб класифікації основних прав і сво+

бод, адже Хартія систематизувала ос+
новні права людини та громадянина,
причому підгрунтям для класифікації
виступили не сторони суб'єктивного
права (особисті, політичні, економічні
права тощо), а загальнолюдські цінності,
на захист яких вони спрямовані —
людська гідність, свобода, рівність, со+
лідарність.

ВИСНОВКИ
Входження України у Світове

Співтовариство і демократичні пере+
творення в середині країни вимагають
принципово нового ставлення до інсти+
туту прав та свобод людини. При цьо+
му змінюється ставлення держави до
загальновизнаних положень міжна+
родного права щодо прав людини. Зок+
рема, після здобуття членства України
в Раді Європи у 1995р. норми євро+
пейського права активно впливають на
національну правову систему, і вона
набуває якісно нового рівня, в украї+
нському суспільстві формуються, хоча
і повільно, демократична право+
свідомість та система правовідносин,
заснованих на ідеях забезпечення
людської гідності, визнання і захисту
основних прав та свобод особи, пріо+
ритету загальнолюдських цінностей
формуванням наднаціональних ме+
ханізмів управління соціальним роз+
витком захист прав і свобод людини
перестав бути внутрішньою справою
національної держави. Після прийнят+
тя Статуту ООН і Загальної декларації
прав людини почалося реальне співро+
бітництво країн у забезпеченні прав
людини, на сьогодні вироблені міжна+
родні стандарти у сфері прав людини,
що визначили загальне поняття прав
людини й основних свобод, а також їх
перелік. Надалі такі положення одер+
жали закріплення у міжнародних пак+
тах про права людини як міжнаціональ+
них угодах зобов'язуючого характеру,
а країни, що їх підписали, зобов'язані
забезпечувати у межах своєї юрис+
дикції повагу до прав людини і нести
відповідальність перед міжнародним
Співтовариством за дотримання ос+
танніх. При цьому, окрім загальних
приписів та норм стосовно загально+
людських норм, ратифіковані догово+
ри за спеціальними питаннями Конвен+
ція про ліквідацію усіх форм дискрим+
інації щодо жінок, Конвенція про ста+
тус біженців, конвенції Міжнародної
організації праці, а також регіональні
договори з прав людини, а сам інститут
прав людини інкорпоровано у критерії
існування таких організацій, як Євро+
пейський Союз, NATO, ОБСЄ тощо.

Наднаціональний статус сучасних
правових норм встановлює ряд важли+
вих механізмів та інститутів, поклика+
них забезпечувати відповідальність
кожної держави за порушення прав
людини, агресію, відмову в наданні не+
залежності колоніальним країнам і на+
родам, політику апартеїду тощо.
Підставою міжнародно+правової від+
повідальності країни є порушення на її
території чи посадовими особами остан+
ньої прав і свобод людини, закріплених
у міжнародно+правових документах зо+
бов'язуючого характеру.

Водночас слід наголосити, що уні+
версальний характер прав людини вияв+
ляється у тому, що вони належать усім
людям. Як йдеться у Преамбулі Загаль+
ної декларації прав людини, "визнання
гідності, притаманної усім членам
людської родини, та рівних, невід'ємних
їх прав, є основою свободи, справедли+
вості і загального миру". В універсальній
концепції прав людини XX ст. наявні
релігійні вчення, політичні доктрини,
економічні, етичні і правові концепції. В
основі такого підходу — уявлення про
людську гідність як вищу цінність осо+
бистості. Усі світові релігії виходять з
уявлення про духовність особистості і
рівність всіх людей перед Богом. Разом
з тим у правах людини закладений гли+
бокий філософський зміст. Аналіз прав
людини з цього погляду — істотна про+
блема, пов'язана з теоретичним осмис+
ленням їх практичної реалізації Саме у
такому контексті напрямами подальших
досліджень виступають чітка  детермі+
нація розмежування правових гарантій
у законодавстві ЄС та країн — членів
ЄС, діяльність наднаціональних і націо+
нальних систем захисту прав людини,
регламентація категорії "громадянство
Європейського Союзу". Разом з тим на
часі — формування принципово нової
Концепції захисту прав і основних сво+
бод в межах Організації Об'єднаних
Націй, що інтегрує правові концепції на+
ціональних держав та наднаціональних
структур.
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