
2

Березнівська ЗОШ №2







Реферат






                                                  НА ТЕМУ:

“Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина”





Підготував:
Учень 10-А класу
Постоєв Іван
Вчитель:
Чернюшок Н.В.







2006 р.
Зміст
Вступ	3
І.   Міжнародне право в галузі прав людини
А.  Становлення міжнародного права в галузі прав людини			5
В. Міжнародні стандарти в галузі прав людини	7

ІІ.  Дієвість міжнародного права	
А.  Теоретичне підґрунтя ефективності міжнародного права	10
В.  Практичний аспект дієвості міжнародних норм	11

ІІІ. Міжнародні організації захисту прав людини та їх діяльність
А.  Міжнародні організації під егідою ООН	13
Генеральна асамблея		13
Економічна та Соціальна Рада 	13
Верховний комісар ООН з прав людини	14
Спостерігач за правами людини	14
Комісія з прав людини	15
Комітет з прав людини	15
Комітет проти катувань	16
Комітет з економічних, соціальних та культурних прав		16
Комітет по ліквідації расової дискримінації				16
Комітет по ліквідації дискримінації по відношенню до жінок	17
Комітет з прав дитини							17
Управління Верховного комісару ООН у справах біженців		18
Міжнародний суд	18
Міжнародний кримінальний суд	20
Міжнародна організація праці	20
Організація Обєднаних Націй з питань освіти, науки та 
      культури	20
  Комітет адвокатів з прав людини	21
Організація не представлених націй та народів 	21
Міжнародний союз з прав людини	21
Лікарі за права людини	21
В.  Європейська гуманітарна юстиція
Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод	22
Європейська комісія з прав людини	23
Європейський суд з прав людини	24
Висновок	25
Література	27

Вступ

Àêòóàëüí³ñòü îáðàíî¿ òåìè êóðñîâî¿ îáóìîâëåíà òèì, ùî ïèòàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà íà ñüîãîäí³ º íàéâàæëèâ³øîþ ïðîáëåìîþ âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè óñ³õ äåðæàâ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè. Ñàìå ñòàí ñïðàâ ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä îñîáè, ¿õ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ º òèì êðèòåð³ºì, çà ÿêèì îö³íþºòüñÿ ð³âåíü äåìîêðàòè÷íîãî ðîçâèòêó áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó.
Ïðàâà ëþäèíè º ñêëàäíèì, áàãàòîâèì³ðíèì ÿâèùåì. Ó ð³çí³ åïîõè ïðîáëåìà ïðàâ ëþäèíè, íåçì³ííî çàëèøàþ÷èñü ïîë³òèêî-ïðàâîâîþ, íàáóâàëà ðåë³ã³éíî-åòè÷íîãî, ô³ëîñîôñüêîãî çâó÷àííÿ.
Ëþäñòâî íà øëÿõó óòâåðäæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ïðîéøëî òåðíèñòèé øëÿõ, êðîê çà êðîêîì îáìåæóþ÷è âñåâëàääÿ äåðæàâè, ïîøèðþþ÷è ïðèíöèï ð³âíîïðàâíîñò³ íà âñå á³ëüøå êîëî îñ³á òà â³äíîñèí ì³æ íèìè. ×àñòî ñàìå áîðîòüáà çà ïðàâà ëþäèíè, çà íîâ³ é íîâ³ ñòóïåí³ ñâîáîäè ñòàâàëà êàòàë³çàòîðîì øèðîêîìàñøòàáíèõ çì³í ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè, âåëà äî íîâîãî îñìèñëåííÿ ðîë³ ëþäèíè â ¿¿ â³äíîñèíàõ ç ñóñï³ëüñòâîì òà äåðæàâîþ.
Міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Демократизації процесу, пов’язаного з проголошенням і захистом прав людини, значною мірою сприяло прийняття низки міжнародних документів щодо закріплення, правової регламентації та розробки механізму міжнародного захисту прав людини у державах, що підписали відповідні міжнародні документи.
Після другої світової війни проблема прав людини з чисто внутрішньої стала перетворюватися в міжнародну. Поступово Конституційне право почало попадати під вплив міжнародних стандартів. Були прийняті ряд міжнародних документів, що зобов'язують держави, що підписали їх дотримувати і розвивати повагу до прав людини, без якої-небудь дискримінації. Першим великим правовим актом стала Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. 3 вересня 1953 року була прийнята Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. Цей документ гарантував громадянам держав членів Ради Європи дотримання їхніх конституційних прав. Для того щоб ефективно захищати права людини і належним чином реагувати на їхнє порушення, створені органи контролю: Комісія з прав людини, Центр прав людини, Європейський суд, що розглядає порушення прав людини на державному рівні. 
Істотною відмінністю міжнародних правових документів у галузі прав людини від інших міжнародних угод є те, що зобов'язання, що накладаються на держави, регулюють відносини не стільки з іншими державами, скільки мають своєю метою захистити права і свободи громадян саме цієї держави. Однак, у багатьох країнах справи з розвитком конституційного права, а головне з його виконанням знаходяться не в найкращому стані. Здавалося б, що говорити про рабство в ХХ-у столітті вже смішно, але в східному султанаті Оман рабство було скасовано лише в 1962 році.
Щоб мати уявлення про обсяги міжнародної діяльності, пов‘язаної із захистом прав людини, досить зазначити, що основними актами, які регулюють цивільні і політичні права на міжнародному рівні, є Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, Пакт про цивільні і політичні права від 19 грудня 1966 року, Конвенція про попередження злочину геноциду і покаранні за нього від 9 грудня 1948 року, Конвенція про припинення злочину апартеїду і покаранні за нього від 30 листопада 1973 року, Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих достоїнство видів звертання і покарання від 10 грудня 1984 року і європейська Конвенція про захист прав людини й основних свобод від 4 листопада 1950 року.
Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод встановлює не лише найбільш вдалу у світі систему норм міжнародного права для захисту прав людини, але й одну з найбільш розвинутих форм міжнародної юридичної процедури. 
І
Міжнародне право у галузі прав людини
Становлення міжнародного права 
в галузі прав людини
Âèòîêè ÿâèùà, ÿêå çãîäîì ñòàëè íàçèâàòè ïðàâàìè ëþäèíè, áåðóòü ñâ³é ïî÷àòîê ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â ëþäñüêî¿ ³ñòîð³¿. ²äå¿ ïðî ö³íí³ñòü ³ íåäîòîðêàíí³ñòü æèòòÿ, ïðî ð³âí³ñòü ëþäåé ïåðåä âèùèìè ñèëàìè ì³ñòÿòüñÿ ùå â ïðàäàâí³õ ì³ôàõ ³ â³ðóâàííÿõ. À çãîäîì â àíòè÷í³ ÷àñè ïîä³áí³ ïîãëÿäè íàáóëè øèðîêîãî ïîøèðåííÿ ó Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿.. Ó ïðàöÿõ äàâíüîãðåöüêèõ ìèñëèòåë³â-ñîô³ñò³â ùå ó V²–V ñò. äî í.å. áóëè çàêëàäåí³ é îñíîâè êîíöåïö³¿ ïðèðîäíîãî ïðàâà, ðîçâèíóò³ çãîäîì ô³ëîñîôàìè òà þðèñòàìè Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó. Àíàëîã³÷í³ ³äå¿ âèíèêàëè ³ íà Ñõîä³. Çîêðåìà, êèòàéñüêèé ìèñëèòåëü Ìî-Öçè (V ñò. äî í. å.) â³äñòîþâàâ äóìêó ïðî òå, ùî âñ³ ëþäè ð³âí³ ïåðåä íåáîì, à äåðæàâà º ðåçóëüòàòîì ¿õ óãîäè. Ðÿä ãóìàí³ñòè÷íèõ ïðèíöèï³â äàëî ñâ³òó õðèñòèÿíñòâî, ÿêå ³íòåãðóâàëî óÿâëåííÿ ùîäî ïðàâ ëþäèíè ç ðåë³ã³éíî-ìîðàëüíèìè ö³ííîñòÿìè. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè áàãàòüîõ ïîêîë³íü íàêîïè÷óâàâñÿ ³íòåëåêòóàëüíèé ìàòåð³àë, ñòâîðþâàëîñÿ ìîðàëüíî-ô³ëîñîôñüêå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ óòâåðäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó âñåïåðåìàãàþ÷î¿ ³äå¿ ïðàâ ëþäèíè.
Àëå íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ öÿ ³äåÿ ïî÷àëà ðåàë³çóâàòèñÿ íàáàãàòî ï³çí³øå. Ïðèéíÿòà ó 1215 ð. â Àíãë³¿ Âåëèêà õàðò³ÿ âîëüíîñòåé òðàäèö³éíî ââàæàºòüñÿ ïåðøèì ïðàâîâèì äîêóìåíòîì, â ÿêîìó çàêëàäåíî îñíîâè êîíöåïö³¿ ïðàâ ëþäèíè, ñòâîðåíî ïåðåäóìîâè äëÿ ïîäàëüøîãî óòâåðäæåííÿ ñâîáîäè ³ ïàíóâàííÿ çàêîíó â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà.
Çãîäîì Ïåòèö³ÿ ïðî ïðàâà (Àíãë³ÿ, 1628)  òà ïðèéíÿòòÿ ó 1679 ð. òàê çâàíîãî Habeas Corpus Act (Õàáåàñ Êîðïóñ Àêò) âñòàíîâëþâàëè ïðîöåäóðí³ ãàðàíò³¿ îñîáèñòî¿ íåäîòîðêàííîñò³ îñîáè, ââåëè ³íñòèòóò ïîðóêè òà çàñòàâè, à òàêîæ îáìåæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
Ó 1689 ð. â Àíãë³¿ áóâ ïðèéíÿòèé Á³ëëü ïðî ïðàâà, ó 1776 ð. Äåêëàðàö³ÿ íåçàëåæíîñò³ ÑØÀ òà â 1787 ð. Êîíñòèòóö³ÿ ÑØÀ, ÿêèìè çàêëàäåíî îñíîâè ë³áåðàëüíî¿ êîíöåïö³¿ ïðàâ ëþäèíè.
Ïðîòå ïîâîðîòíèì ïóíêòîì ó ³ñòîð³¿ ëþäñòâà â éîãî áîðîòüá³ çà óòâåðäæåííÿ ïðàâ ëþäèíè, áåç ñóìí³âó, ñòàëà Âåëèêà ôðàíöóçüêà ðåâîëþö³ÿ, ÿêà ñòâîðèëà áåç ïåðåá³ëüøåííÿ äîêóìåíò ³ñòîðè÷íî¿ âàãè – Äåêëàðàö³þ ïðàâ ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà 1789 ð. Óïåðøå â ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ â Äåêëàðàö³¿ áóëî çàêð³ïëåíî çàãàëüíîäîçâ³ëüíèé ïðèíöèï ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâèõ â³äíîñèí: “Äîçâîëåíî âñå, ùî ïðÿìî íå çàáîðîíåíî çàêîíîì”.
Óïðîäîâæ XVIII–XIX ñò. ç ðîçâèòêîì ó ñâ³ò³ ïðèíöèï³â êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³ ïàðëàìåíòàðèçìó ³äåÿ ïðàâ ëþäèíè âñå á³ëüøå âò³ëþâàëàñÿ ó íîðìîòâîð÷ó ïðàêòèêó äåðæàâ. À íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., îñîáëèâî ï³ñëÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ ïîÿâè Ë³ãè íàö³é òà Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, ïðàâà ëþäèíè ïî÷àëè âõîäèòè äî ïðåäìåòà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ.
Ùå ïîð³âíÿíî äîíåäàâíà  íà ð³âí³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà íå ³ñíóâàëî ãàðàíò³é ïðàâ ëþäèíè ³ áóëî íàáàãàòî ìåíøå çàñîá³â ñóäîâîãî êîíòðîëþ, í³æ ÷àñîì ó íàö³îíàëüíîìó ïðàâ³. Ïðåâàëþþ÷è ó ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³ â Õ²Õ ³ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷ ô³ëîñîô³ÿ, ïðàâîâèé ïîçèòèâ³çì, ñòâåðäæóâàëà, ùî ì³æíàðîäíå ïðàâî º ïðàâîì ëèøå äëÿ äåðæàâ. Òîìó ââàæàëîñÿ, ùî âèíèêàº ñóïåðå÷í³ñòü, ÿêùî äîïóñêàòè ³ñíóâàííÿ ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðàâ, ÿê³ îêðåì³ îñîáè ìîæóòü îáñòîþâàòè ó ñïîð³ ç äåðæàâîþ. Òîìó, ÿê íàñë³äîê, òðàäèö³éíà ïîçèòèâ³ñòñüêà äîêòðèíà ð³çêî îáìåæóâàëà äîñòóï ïðèâàòíèõ îñ³á äî ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð. Ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ìàº ñòàòè ïðåäìåòîì ì³æíàðîäíîãî ïîçîâó çàâäàííÿ øêîäè îêðåì³é îñîá³, â³äâîäèëîñü ö³ëêîì íà ðîçñóä äåðæàâè, ÿêà çàõèùàº îñîáó. Âàæëèâî, ùî ÿêùî øêîäó îñîá³ çàâäàíî ¿¿ âëàñíîþ äåðæàâîþ, òî æîäíà ³íøà äåðæàâà, ÿê ïðàâèëî íå ìîãëà çàõèùàòè öþ îñîáó íà ð³âí³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Á³ëüø òîãî, ïðàâî âèíîñèòè ñï³ðí³ ñïðàâè íà ðîçãëÿä Ì³æíàðîäíîãî Ñóäó â Ãààç³ îòðèìàëè ëèøå äåðæàâè. “Ò³ëüêè äåðæàâè ìîæóòü áóòè ñòîðîíàìè ó ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â Ñóä³” (Ñòàòóò Ì³æíàðîäíîãî Ñóäó, ï. 1 ñò.34 // 59 Stat. 1055, T.S. No 993, 3 Bevans 1153(ï³äïèñàíèé ó Ñàí-Ôðàíöèñêî 26 ÷åðâíÿ 1945 ð.; íàáóâ ÷èííîñò³ 24 æîâòíÿ 1945ð.)
Òðàäèö³éíà ïîçèòèâ³ñòñüêà ô³ëîñîô³ÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ñ³ëà íà ì³ëèíó ì³æíàðîäíî¿ ïðàêòèêè ó 40-õ ðîêàõ. Ó Ìîñêîâñüê³é äåêëàðàö³¿ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü í³ìö³â çà â÷èíåí³ çâ³ðñòâà â³ä 30 æîâòíÿ 1943 ðîêó Ñïîëó÷åí³ Øòàòè, Ñïîëó÷åíå Êîðîë³âñòâî, Ôðàíö³ÿ òà Ðàäÿíñüêèé Ñîþç çàÿâèëè, ùî îêðåì³ í³ìö³ áóäóòü ïðèòÿãíóò³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. À 8 ñåðïíÿ 1945 ðîêó ó Ñòàòóò³ Ì³æíàðîäíîãî âîºííîãî òðèáóíàëó ò³  ñàì³ ÷îòèðè ñîþçíèêè ïåðåäáà÷èëè óòâîðåííÿ Íþðíáåðçüêîãî òðèáóíàëó, ÿêèé ìàâ ñóäèòè íå äåðæàâè , à îêðåìèõ îñ³á çà:
çëî÷èíè ïðîòè ìèðó;
âîºíí³ çëî÷èíè;
çëî÷èíè ïðîòè ëþäñòâà.
Âèðîê, âèíåñåíèé Íþðíáåðçüêèì òðèáóíàëîì ó 1946 ðîö³ ï³äòâåðäèâ, ùî îêðåì³ îñîáè, ÿê ³ äåðæàâè, º íàëåæíèìè ñóá’ºêòàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.
Ñòâåðäæóâàëîñü, ùî ì³æíàðîäíå ïðàâî ñòîñóºòüñÿ ëèøå ä³é ñóâåðåííèõ äåðæàâ ³ íå ïåðåäáà÷àº æîäíèõ ïîêàðàíü äëÿ îêðåìèõ îñ³á, à òàêîæ ÿêùî ä³ÿííÿ, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ, º ä³ÿííÿì äåðæàâè, òî ò³, õòî â÷èíèâ éîãî, íå íåñóòü îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à ïåðåáóâàþòü ï³ä çàõèñòîì äîêòðèíè ïðî ñóâåðåí³òåò äåðæàâè. Òðèáóíàëîì îáèäâà ö³ òâåðäæåííÿ áóëè â³äêèíóò³. Äàâíî âèäíî, ùî ì³æíàðîäíå ïðàâî íàêëàäàº îáîâ‘ÿçêè ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà îêðåìèõ îñ³á òàê ñàìî, ÿê ³ íà äåðæàâè. Çëî÷èíè íà ïîðóøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â÷èíÿþòüñÿ ëþäüìè, à íå àáñòðàêòíèìè óòâîðåííÿìè, ³ çàáåçïå÷èòè äîäåðæàííÿ ïîëîæåíü ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ìîæíà ëèøå ÷åðåç ïîêàðàííÿ îêðåìèõ îñ³á, ÿê³ â÷èíÿþòü òàê³ çëî÷èíè.
Âèðîê ó Íþðíáåðç³ ñòàâ íå ëèøå âèðàæåííÿì ìîðàëüíîãî òà ïîë³òè÷íîãî ³ìïåðàòèâó, çà ÿêèì îêðåì³ îñîáè ìîæóòü ïðèòÿãóâàòèñü äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, àëå òàêîæ ï³äòâåðäæåííÿì çâè÷àºâî¿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ íîðìè, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî îñîáèñò³ ïðàâà ëþäèíè ïîâèíí³ çàõèùàòèñÿ íà ð³âí³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Ö³ ìîðàëüí³, ïîë³òè÷í³ òà ïðàâîâ³ âèñíîâêè ìîæíà òàêîæ çíàéòè ó Ïðåàìáóë³ äî Ñòàòóòó Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é â³ä 1945 ðîêó. Òàì íàðîäè óòâåðäæóþòü ñâîþ “â³ðó â îñíîâí³ ïðàâà ëþäèíè”. Ñòàòòÿ 55 Ñòàòóòó çàêëèêàº ñïðèÿòè “çàãàëüí³é ïîâàç³ äî ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâíèõ ñâîáîä òà ¿õ äîòðèìàííþ äëÿ âñ³õ íåçàëåæíî â³ä ðàñè, ñòàò³, ìîâè ÷è ðåë³ã³¿”. Ïåðåòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíèõ íîðì ïðàâà â ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè ç íàö³îíàëüíèõ ó ì³æíàðîäí³ çàâåðøèëîñü ó 1948 ðîö³ ðàçîì ç îïðèëþäíåííÿì Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè. 
Íàðîäæåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè â ð³øåíí³ Íþðíáåðçüêîãî òðèáóíàëó  ³ Çàãàëüí³é äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè áóëî îïèñàíî ÿê íàéá³ëüø “ðàäèêàëüíó ïîä³þ çà âñþ ³ñòîð³þ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà”, îñê³ëüêè çàâäÿêè öüîìó ÿê äåðæàâè, òàê ³ îêðåì³ îñîáè øâèäêî ñòàëè ñóá’ºêòàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Îäíàê Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ íå ïåðåäáà÷èëà í³ÿêîãî ïðàâîâîãî ìåõàí³çìó çàñòîñóâàííÿ íîðì äî äåðæàâ, ÿê³ âïåðòî íå ï³äêîðÿþòüñÿ. Õî÷ äåðæàâè ó ñèñòåì³ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ³ ñòàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ íîðìàì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè, âîíè é äàë³ ñàìîñò³éíî âèð³øóâàëè ïèòàííÿ ïðî äîäåðæàííÿ íèìè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü. Çâàæàþ÷è íà ïîë³òè÷í³ ñóïåðå÷êè, ñïðàâà ðîçðîáêè åôåêòèâíèõ ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð â ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè íà çàãàëüí³é îñíîâ³ ïðîñóâàëàñÿ ïîâ³ëüíî. Òîìó óòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíî¿ - â ìåæàõ ªâðîïåéñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³ - ì³æíàðîäíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ìîãëà á çàáåçïå÷èòè ðåàëüí³ ìåõàí³çìè ïðàâîçàñòîñóâàííÿ, ìàëî ñâ³é ñåíñ, ³ ÿê íàñë³äîê â óìîâàõ, ùî ñêëàëèñÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Ðàäîþ ªâðîïè ðîçðîáëåíî ªâðîïåéñüêó Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè é îñíîâíèõ ñâîáîä, ÿêà íà ñüîãîäí³ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø âäàëîþ çà ä³ºâ³ñòþ ñåðåä ³ñíóþ÷èõ ñècòåì ì³æíàðîäíîãî çàõèñòó ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Міжнародні стандарти в галузі прав людини

Міжнародно-правові зобов'язання реалізують принцип поваги прав людини і розвивають його в конкретних нормах. Це ще один приклад того, що, по-перше, норми міжнародного права повинні знаходити своє адекватне відображення в національному законодавстві.  Навіть незважаючи на небажання якої-небудь країни застосовувати у внутрішнім законодавстві міжнародні принципи захисту прав людини, тиск світового співтовариства настільки великий, що вони змушені йти на свого роду поступки. Норми міжнародного права мають пріоритет над національним законодавством. 
У Статуті Організації Об’єднаних Націй, прийнятому після Другої світової війни та повалення тоталітарних фашистських режимів, які звели нанівець права людини та навіть саме її існування, було проголошено, що однією з цілей діяльності ООН є міжнародне співробітництво для сприяння загальній повазі та дотриманню прав людини і основних свобод для всіх. Для забезпечення проголошеної мети Генеральна Асамблея ООН прийняла 10 грудня 1948 р. Загальну декларацію прав людини, в якій уперше в історії було встановлено перелік основних прав і свобод людини, що підлягають дотриманню в усьому світі, а також було погоджено юридичний зміст цих прав і свобод та визначено легальні випадки допустимих їх обмежень. Завдяки міжнародному визнанню норм Загальної декларації в конституціях більше 120 країн світу перелік, зміст і допустимі обмеження прав і свобод, які містяться в Декларації, перетворилися на загальновизнані звичаєві норми міжнародного права, тобто на міжнародні стандарти прав людини, яких мають дотримуватися всі країни світу. на Всесвітній конференції з прав людини (Відень, 1993 р.) представники 171 держави, в тому числі й України, підтвердили універсальність та загальнообов’язковість міжнародних стандартів прав людини і наголосили, що їх виконання є важливим чинником існування демократичного суспільства в будь-якій країні.
Спробуємо охарактеризувати основні права і свободи в області цивільних і політичних прав людини, як вони зафіксовані в Пакті про цивільні і політичні права, Конвенцію про попередження злочину геноциду і покаранні за нього, Конвенції про припинення злочину апартеїду і покаранні за нього, Конвенції проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих достоїнство видів звертання і покарання та ряду інших актів.
По-перше - це право на життя. Це право передбачене в ст. 6 Пакту про цивільні і політичні права: "Право на життя є невід'ємне право кожної людини. Це право охороняється законом. Ніхто не може бути довільно позбавлений життя".
Паралельно регулюється питання застосування страти . Вона може призначатися тільки "за самі тяжкі злочини відповідно до закону, що діяв під час здійснення злочину і який не суперечить вимогам дійсного Пакту і Конвенції про попередження злочину геноциду і покаранні за нього". Смертний вирок може виноситися тільки компетентним судом. Страта  не використовується у відношенні вагітних жінок, а вирок не виноситься за злочини, зроблені особами молодшими 18 років. 
Однак ці норми розглядаються лише як базові. У Європейському співтоваристві страта  заборонена в державах, що ратифікували Протокол №6 до європейської Конвенції про захист прав людини й основних воль від 28 квітня 1983 року, а в Україні накладений мораторій на її застосування.
Забороняється піддавати людей  катуванням чи жорстокому, нелюдському та принижуючому їхнє достоїнство покаранню, зокрема ставити медичні чи наукові досвіди на людях без їхньої згоди. Дана заборона встановлена в ст. 7 Пакту про цивільні і політичні права і розвита в Конвенції проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих достоїнство видів звертання і покарання.
Катування забороняються принципово, навіть у самих виняткових обставинах, включаючи війну (ст. 2 Конвенції). Забороняється навіть видача осіб іншій державі, якщо є серйозні підстави думати, що цій особі може загрожувати там застосування катувань.
Пакт про цивільні і політичні права забороняє також рабство і работоргівлю, примусову чи обов'язкову працю. Примусовою чи обов'язковою працею відповідно до Пакту не є:
- каторжна чи інша робота, призначувана по вироку суду;
- робота, виконувана в порядку альтернативної служби, чи служба військового характеру;
- будь-яка служба, обов'язкова у випадку надзвичайного стану;
- служба, що входить у звичайні громадянські обов'язки.
Ідентичними щодо визначення примусової чи обовя‘зкової праці є положення ст. 4 Європейської конвенції про захист прав людини.
Поняття рабства визначене в Конвенції щодо рабства від 25 вересня 1926 року. Визначення работоргівлі міститься в Додатковій конвенції про скасування рабства, работоргівлі й інститутів і звичаїв, подібних з рабством від 7 вересня 1956 року: "Під работоргівлею розуміються всі дії, зв'язані з захопленням, придбанням особи з метою звертання її в рабство; усі дії, зв'язані з придбанням раба з метою його продажу чи обміну; усі дії з продажу чи обміну особи, придбаної з цієї метою, і узагалі всякі дія по торгівлі чи перевезенню рабів якими б то не було транспортними засобами".
Велике значення мають нормативи, що дають гарантії прав на волю й особисту недоторканність, що включають права на вільне пересування, умови для арешту й осуду. 
Затримка особи дозволяється тільки по підставах, зазначених у законі. Затриманому при арешті повідомляються причини його арешту й у терміновому порядку повідомляється будь-яке пред'явлене обвинувачення. У Пакті міститься положення про те, що затримана чи арештована особа повинна негайно доставлятися до судді (у вітчизняному законодавстві подібна норма відсутня).  Складовою частиною є вимога про згоду суду на законність арешту чи затримання. У нас у даний час санкції може давати ще і прокурор, хоча Конституція вимагає винятково санкції судді.
Кожен затриманий і арештований має право на судовий розгляд протягом  розумного терміну чи на звільнення(п.3 ст. 51 європейської Конвенції про захист прав людини й основних свобод). При незаконності  арешту чи затримки потерпілий має право на компенсацію. Забороняється позбавляти волі за невиконання цивільно-правових зобов'язань.
Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне звертання і повагу достоїнства, властивого людській особистості. Існують Мінімальні стандартні правила звертання з ув'язненими від 30 серпня 1955 року, що докладно регулюють це питання.
Дуже багато зловживань породжує право вільно пересуватися і вибирати місце проживання в межах держави, в якій особа законно знаходиться(стосується й України в тій мірі, що дотепер діє інститут прописки, незважаючи на визнання його неконституційним). Кожний може вільно залишати будь-яку країну, включаючи свою власну. Ніхто не може бути довільно позбавлений права на в'їзд у власну країну. 
Також Декларація містить норми, що гарантують карно-процесуальні права особистості, викладені у Пакті про цивільні і політичні права (ст. 15, 16 Пакту), що закріплюють принципи:
1) 	рівність усіх перед судом і законом;
2) 	право на справедливий розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на основі закону;
3) 	гласність і публічність процесу 
4) 	право на послуги перекладача;
5) 	презумпції невинності;
6) 	терміновість і своєчасність судового розгляду;
7) 	повідомлення обвинувачуваного про характер і підставу пред'явленого обвинувачення;
8) 	право на захист  і  т.д.
Закріплено систему стандартів у сімейно-правових відносинах. Пакт про цивільні і політичні права обмежує довільне втручання в особисте і сімейне життя особистості, гарантує право на недоторканність житла, таємницю кореспонденції, захищає від зазіхань на честь і ділову репутацію. Пакт про цивільні і політичні права декларує рівність усіх людей і забороняє дискримінацію.
До політичних прав  відносяться:
1) 	право на мирні збори;
2) 	свобода думки, совісті і релігії; 
	свобода слова;
	право на створення асоціацій; 
	права на участь у керуванні(загальне рівне виборче право при таємному голосуванні).

Дані стандарти є загальноприйнятими.
У цілому варто сказати, що приведений перелік цивільних і політичних прав, не будучи вичерпним, досить повно відбиває основні напрямки міжнародно-правової політики щодо захисту прав та свобод людини.


ІІ
Дієвість міжнародного права

А. Теоретичне підґрунтя ефективності міжнародного права

Áóäü-ÿê³ òðóäíîù³ ó ñòâîðåíí³ õîðîøîãî ì³æíàðîäíîãî ïðàâà áë³äíóòü ïîðÿä ç ïðîáëåìîþ òîãî, ÿê çðîáèòè ì³æíàðîäíå ïðàâî åôåêòèâíèì. ²ñòîð³ÿ ñèñòåìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà äàº áåçë³÷ ïðèêëàä³â ðåòåëüíî ðîçðîáëåíèõ íîðì, ÿê³ íà ïðàêòèö³ ³ãíîðóâàëèñÿ. Äîñòàòíüî íàçâàòè Ïàêò Êåëëîãà - Áð³àíòà 1928 ðîêó òà Ñòàòóò Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ íàö³é ³ ¿õ äàðåìí³ ñïðîáè ñêàñóâàííÿ â³éíè, ùîá çãàäàòè áàíàëüíèé âèñë³â, ùî ì³æíàðîäíå ïðàâî íå “ñïðàöþâàëî”.
² âñå-òàêè ì³æíàðîäíå ïðàâî “ñïðàöüîâóº” òàì, äå âîíî íàé÷àñò³øå çàñòîñîâóºòüñÿ, à ñàìå - ó íàö³îíàëüíèõ ïðàâîâèõ ñèñòåìàõ. ßêùî ïîëîæåííÿ äîãîâîðó, ÷è íîðìà çâè÷àºâîãî ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, àáî áóäü-ÿêà ³íøà íîðìà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè óõâàëåíí³ ð³øåííÿ íàö³îíàëüíèì ñóäîì ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèì îðãàíîì, ì³æíàðîäíå ïðàâî çáåð³ãàº ñâîþ ä³ºâ³ñòü, ÿêó ò³ëüêè çäàòíà ïðîäåìîíñòðóâàòè íàö³îíàëüíà ñóäîâà ñèñòåìà. Äëÿ á³ëüøîñò³ ïðàâíèê³â-ì³æíàðîäíèê³â òàêà ä³ºâ³ñòü º äîñòàòíüîþ, áî á³ëüø³ñòü ¿õ – îñîáëèâî òèõ, ÿê³ ïðàêòèêóþòü ó ïåâíèõ ãàëóçÿõ ì³æíàðîäíîãî åêîíîì³÷íîãî ïðàâà, òàêèõ, ÿê ì³æíàðîäíå êîìåðö³éíå, êîðïîðàòèâíå, ïîäàòêîâå àáî òîðãîâå ïðàâî, -  ñïèðàºòüñÿ ó ñâî¿é ðîáîò³ íà íàö³îíàëüí³ ïðàâîâ³ ñèñòåìè, à íå íà ÿêóñü ì³æíàðîäíó ïðàâîâó ñèñòåìó. Çâåðíåííÿ äî ïîñëóã íàö³îíàëüíèõ îðãàí³â ïðàâîçàñòîñóâàííÿ º äîñèòü ïîøèðåíèì ñïîñîáîì çàáåçïå÷åííÿ ä³¿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèíàõ, äå º ââåäåííÿ ñï³ëüíèõ ïðàâèë, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ³ ä³þòü îäíî÷àñíî â äâîõ ³ á³ëüøå íàö³îíàëüíèõ ïðàâîâèõ ñèñòåìàõ.
Êîëè ìè ðîçì³ðêîâóºìî íàä ïðîáëåìîþ íååôåêòèâíîñò³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ìè íå ðîçãëÿäàºìî éîãî â àñïåêò³ ³íêîðïîðîâàíîñò³ â íàö³îíàëüíå ïðàâî ³ çàñòîñóâàííÿ â íàö³îíàëüíîìó ïðàâ³. Øâèäøå, îñîáëèâî íååôåêòèâíèì ì³æíàðîäíå ïðàâî ñòàº ïðè çàñòîñóâàíí³ â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè. Ñïðàâæí³ì ïèòàííÿì òóò º íå òàê ñóêóïí³ñòü íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ÿê ïðîöåäóðè çàáåçïå÷åíí³ ¿õ äîäåðæàííÿ. Êðàùå ñôîðìóëþâàòè ïèòàííÿ òàêèì ÷èíîì: ÿêîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óºòüñÿ ä³ÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ÷åðåç ì³æíàðîäí³ þðèäè÷í³ ïðîöåäóðè?
Óâàãà äî ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ºâîñò³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ÷åðåç ì³æíàðîäí³ þðèäè÷í³ ïðîöåäóðè çíàõîäèòü ñâ³é âèÿâ ó òðàäèö³éí³é êðèòèö³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ÿê òàêîãî, ùî íå º ñïðàâæí³ì “ïðàâîì”. Ó Õ²Õ ñòîð³÷÷³ ïðîâ³äíèé àíãë³éñüêèé ïðàâîçíàâåöü-ïîçèòèâ³ñò Äæîí Îñò³í, ÿêîãî îñîáëèâî ö³êàâèâ çâ’ÿçîê ì³æ íîðìàìè ³ çàáåçïå÷åííÿì ¿õ äîäåðæàííÿ, ñòâåðäæóâàâ, ùî ñïðàâæíº “ïðàâî”  â³ä÷óâàº ïîòðåáó â ñóâåðåí³, ÿêèé áè çàáåçïå÷èâ äîäåðæàííÿ éîãî íîðì, ³ ùî òîìó áåç ì³æíàðîäíîãî ñóâåðåíà ì³æíàðîäíå ïðàâî, çà âèçíà÷åííÿì, º íå “ïðàâî”, à ôîðìà ìîðàë³. Ó 1961 ðîö³ Ã.Ë.À. Õàðò ó ñâî¿é ñó÷àñí³é ìîäåë³ ïîçèòèâ³çìó õî÷ ³ ïîãîäæóâàâñÿ ç òèì, ùî ç ìîâíî¿ òî÷êè çîðó ³ ç îãëÿäó íà çàãàëüíèé âæèòîê ïðàâèëüíî íàçèâàòè ì³æíàðîäíå ïðàâî “ïðàâîì”, âñå æ ïèñàâ, ùî ì³æíàðîäíå ïðàâî ó òîìó âèãëÿä³, ÿê â³í òîä³ éîãî áà÷èâ, íàãàäóâàëî íå íàö³îíàëüíó ïðàâîâó ñèñòåìó, à ïðèì³òèâíó ïðàâîâó ñèñòåìó, â ÿê³é ³ñíóþòü îñíîâí³ çîáîâ’ÿçóâàëüí³ íîðìè, àëå íåìàº äîïîì³æíèõ íîðì, ùî äîçâîëÿëè á åôåêòèâíî òâîðèòè, âèçíàâàòè îñíîâí³ íîðìè ³ çàáåçïå÷óâàòè ¿õ äîäåðæàííÿ.
Õî÷ ÿêèìè áóëè ¿õ â³äì³ííîñò³, àëå í³ Îñò³í, í³ Õàðò, àí³ á³ëüø³ñòü ³íøèõ ïðàâîçíàâö³â ó ñâî¿é çàãàëüí³é õàðàêòåðèñòèö³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà íå çâåðòàþòü îñîáëèâî¿ óâàãè íà áàãàòîìàí³òí³ñòü ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð. Õî÷à é ³ñíóº ïåâíå ì³æíàðîäíå ïðàâî, ÿê ñèñòåìà ïðîöåäóð çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ éîãî íîðì, ÿê³, ìîæëèâî, ïðàãíóòü äî óí³âåðñàëüíîñò³, ÿê íàïðèêëàä Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ³ ¿¿ ïðàâî, ÷è çâè÷àºâå ì³æíàðîäíå ïðàâî, ÷è, ìîæëèâî, ïðèðîäíå ïðàâî, âñå æ á³ëüø³ñòü íîðì ³ ïðîöåäóð ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ñòîñóºòüñÿ ëèøå ðÿäó äåðæàâ, ÿê³ ïîãîäæóþòüñÿ ¿õ äîäåðæóâàòèñÿ. Öå ñïðàâäæóºòüñÿ íàâ³òü ùîäî øèðîêî ïîïóëÿðíèõ äîãîâ³ðíèõ óòâîðåíü, òàêèõ ÿê Ãåíåðàëüíà óãîäà ïðî òàðèôè ³ òîðã³âëþ  òà Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä. Ñêàçàòè, ùî ³ñíóº ïåâíà ñèñòåìà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, áóëî á íå òî÷í³øå, í³æ ñêàçàòè, ùî ³ñíóº ïåâíà ñèñòåìà íàö³îíàëüíîãî ïðàâà. ² îñê³ëüêè ³ñíóº áàãàòî ñèñòåì íàö³îíàëüíîãî ïðàâà, òî ³ñíóº é áàãàòî ñèñòåì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.
Âðàõîâóþ÷è áàãàòîìàí³òí³ñòü ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð, ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàííÿ ïðî ä³ºâ³ñòü ìîæíà ùå ðàç çì³íèòè. Â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ ñêàæå íàì á³ëüøå, ÿêùî éîãî ïîñòàâèòè òàêèõ ÷èíîì: ÿê³ ôîðìè ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð º åôåêòèâíèìè? Ó ñôîðìóëüîâàíîìó ïî-íîâîìó ïèòàíí³ ïðèñóòíº ÿê ïðàâèëüíå ïðèïóùåííÿ, ùî ³ñíóþòü ð³çí³ ñèñòåìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, òàê ³ íàòÿê íà òå, ùî äåÿê³ ñèñòåìè ìîæóòü âèÿâèòèñü á³ëüø åôåêòèâíèìè, í³æ ³íø³. Àíàë³çóþ÷è â³äíîñèíè  ì³æ ïðàâîì ³ ñóñï³ëüñòâîì, Ìàêñ Âåáåð íà çîð³ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ âèçíà÷èâ “ïðàâî” ÿê “ñèñòåìó ïîðÿäêó, íàä³ëåíó ïåâíèìè îñîáëèâèìè ãàðàíò³ÿìè â³ðîã³äíîñò³ ¿¿ åìï³ðè÷íî¿ ä³éñíîñò³”. Íåîáõ³äí³ äëÿ ïðàâà “ãàðàíò³¿” Âåáåðà º á³ëüø ñêëàäíèìè ïîíÿòòÿìè, í³æ íåîáõ³äí³ äëÿ ïðàâà “ñóâåðåíè” Îñò³íà. Âåáåð  ïèñàâ ïðî “àïàðàò ïðèìóñó, òîáòî ³ñíóâàííÿ îäí³º¿ ÷è á³ëüøå îñ³á, ÷èº îñîáëèâå çàâäàííÿ ïîëÿãàº ó ãîòîâíîñò³ çàñòîñóâàòè ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åí³ çàñîáè ïðèìóñó (ïðàâîâîãî ïðèìóñó) äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîäåðæàííÿ íîðì”. “Àïàðàò ïðèìóñó” ìîæå çàñòîñîâóâàòè ïñèõîëîã³÷í³, à òàêîæ ô³çè÷í³ çàñîáè ïðèìóñó ³ ìîæå ïðÿìî àáî íåïðÿìî ïðîòèä³ÿòè ó÷àñíèêàì ñèñòåìè.
Äåùî äèâíî, àëå íåçâàæàþ÷è íà ³ñíóâàííÿ ïðîáëåìè ä³ºâîñò³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ¿é ïðèä³ëÿºòüñÿ â³äíîñíî ìàëî óâàãè ç áîêó íàóêè. Á³ëüø³ñòü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç ì³æíàðîäíîãî ïðàâà çîñåðåäæóºòüñÿ øâèäøå íà íîðìàõ, í³æ íà ïðîöåäóðàõ. Äî ïåâíî¿ ì³ðè òàêà íàóêîâà ïàñèâí³ñòü âèêëèêàíà, ìàáóòü, ïîä³ëîì ì³æ ïðàâíèêàìè-ì³æíàðîäíèêàìè ³ ïîë³òîëîãàìè: ïðàâíèêè ïî÷óâàþòü ñåáå âïåâíåíî â ïèòàíí³ íîðì, àëå íåâïåâíåíî â ïèòàíí³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, à ïîë³òîëîãè – íàâïàêè.

В.  Практичні аспекти дієвості міжнародних норм

Íàéá³ëüø â³äîìèé ì³æíàðîäíèé ñóäîâèé îðãàí - Ì³æíàðîäíèé Ñóä ÎÎÍ â Ãààç³ - íàäòî ÷àñòî âèñòóïàâ ñêëàäîâîþ â³äíîñíî íååôåêòèâíî¿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, à ñàìå - ñèñòåìè Îðãàí³çàö³¿ Îá‘ºäíàíèõ Íàö³é. Öå íå ïðèìåíøóº çíà÷åííÿ ñèñòåìè ÎÎÍ; ç ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó âîíà ñïðàâä³ âàæëèâà. Ñë³ä ëèøå çàóâàæèòè, ùî ïðàâî Ì³æíàðîäíîãî Ñóäó ³ Îðãàí³çàö³¿ Îá‘ºäíàíèõ Íàö³é ñüîãîäí³ ìîæå áóòè â³äíîñíî íåö³êàâèì äëÿ òåîðåòèê³â ïðàâà, îñê³ëüêè ö³ ïðàâîâ³ ³íñòðóìåíòè ä³þòü òàê íååôåêòèâíî. 
Íàáàãàòî ö³êàâ³øîþ äëÿ òåîð³¿ (³, ìîæëèâî, ïðîâ³ñíèêîì ìàéáóòíüîãî) º ì³æíàðîäíà ïðàâîâà ñèñòåìà, ñôîðìîâàíà ªâðîïåéñüêîþ êîíâåíö³ºþ ç ïðàâ ëþäèíè, äå ôîðìàëüí³ ïðàâîâ³ ñòðóêòóðè , òîáòî ªâðîïåéñüêèé Ñóä ³ Êîì³ñ³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè â Ñòðàñáóðç³, çä³éñíþþòü ôàêòè÷í³ ïîâíîâàæåííÿ. ¯õ åôåêòèâí³ñòü º íåïåðåâåðøåíîþ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, çà âèíÿòêîì ìîæëèâî ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ ì³æíàðîäíèõ ñóäîâèõ ³íñòàíö³é: Ñóäó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ³ Ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â Ëþêñåìáóðç³.
Ñïðîáóéìî äî ïåâíî¿ ì³ðè âèñâ³òëèòè ïîòåíö³àë ä³ºâîñò³ ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð. ªâðîïåéñüêå ïðàâî â ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè ïðîïîíóº íå ëèøå íàéá³ëüø âàæëèâèé çâ³ä íîðì ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà, ÿêèé âèñâ³òëþº ñóòí³ñòü ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â ö³é ãàëóç³, àëå îäèí ç íàéá³ëüø íàî÷íèõ ³ ö³êàâèõ ïðèêëàä³â åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ì³æíàðîäíèõ þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ì³æíàðîäí³ óñòàíîâè, òàê³ ÿê ò³, ùî ñòîñóþòüñÿ ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà â ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè, ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ äîïîì³æíèõ íîðì. ßêùî òàê, òî òàê³ ïîáóäîâè ìåíøå âñüîãî ñõîæ³ íà ïðèì³òèâíó ïðàâîâó ñèñòåìó, à á³ëüøå íà - çíàéîìó íàö³îíàëüíó ïðàâîâó ñèñòåìó.  
Ìîæëèâî, ïîÿñíåííÿ ïîëÿãàº ó ïðèíöèïîâ³é ð³çíèö³ ì³æ, ç îäíîãî áîêó, çãîäîþ äåðæàâ íà çàãàëüíèé õàðàêòåð çàïðîïîíîâàíèõ ïðàâîâèõ íîðì ³ ìåõàí³çì³â çàáåçïå÷åííÿ ¿õ äîäåðæàííÿ, à ç ³íøîãî áîêó, ïðàêòè÷íèì çàñòîñóâàííÿì íîðì ³ ä³ºþ òàêèõ ìåõàí³çì³â. Ñïðàâæí³ì äèâîì  ñòàëî ïîñò³éíî çðîñòàþ÷å âèçíàííÿ ö³º¿ ñèñòåìè íàâ³òü ï³ñëÿ ïîÿâè ð³çêî ñóïåðå÷ëèâèõ ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Äåðæàâè, ùî ñòàëè ó÷àñíèöÿìè Êîíâåíö³¿, ï³äêîðèëèñÿ öèì ð³øåííÿì ç ãîòîâí³ñòþ, ÿêó ìîæíà íàçâàòè íàïðî÷óä âðàæàþ÷îþ. Ïðè÷èí äëÿ öüîãî, áåç ñóìí³âó, áàãàòî ³ âîíè ñêëàäí³. Íå ìîæíà çíàòè íàïåâíå, ùî äåðæàâà ñêàñóº ñâî¿ çàêîíè ïðî ïðîòèïðèðîäí³ ñòàòåâ³ çâ‘ÿçêè ÷è ïðîâåäå ðåôîðìó ïðîöåäóð ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîñòî çà ðîçïîðÿäæåííÿì ÿêîãîñü íåñóäîâîãî îðãàíó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ìàéæå ïîâí³ñòþ ç ³íîçåìö³â. Àëå âàæ÷å îïèðàòèñÿ òèì ñàìèì íàêàçàì, âèêëàäåíèì ó ôîðì³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Îï³ð áóâ áè âèÿâîì íå ëèøå íåçãîäè ç ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü, àëå íàñàìïåðåä - âèêëèêîì çîáîâ‘ÿçàííþ äîäåðæóâàòèñÿ ïðèíöèï³â ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà, âçÿòîìó íà ñåáå äåðæàâîþ ïðè ¿¿ âñòóï³ äî ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè ïðàâ ëþäèíè. Òàêèé âèêëèê ó ñó÷àñí³é ªâðîï³ ïåðåâàæíî íå ââàæàºòüñÿ ïîë³òè÷íî æèòòºçäàòíîþ àëüòåðíàòèâîþ.
Звичайно такий погляд на речі буде логічним лише тоді, коли рішення Суду в Страсбурзі будуть, по суті, втіленням загальних норм поведінки, як було домовлено у Європейській конвенції з самого початку. Справді, спочатку наводиться загальна норма права і Суд розпочинає те, що є нейтральним процесом розмірковування в напрямку від цієї норми до оскаржених дій. Незмінну істинність такого причинно-наслідкового зв’язку вже давно спростовано процесом ухвалення судових рішень по суті. Різниця між проголошенням абстрактних норм і їх суперечливим застосуванням до конкретних випадків є постійною темою у процесі ухвалення судових рішень у порядку конституційного нагляду, і яку чітко передбачено в обговореннях, що супроводжували підготовку Конвенції.
 


ІІІ
Міжнародні організації  захисту прав людини
та їх діяльність

А.  Міжнародні організації під егідою ООН

Говорячи про реалізацію захисної функцій міжнародного права, насамперед, порозуміваємо певну форму і спосіб забезпечення дотримання прав і свобод людини на міжнародному рівні.
Проблема ефективності існуючих і створюваних стандартів особливо  уважно вивчається останнім часом. Створюються нові органи контролю, змінюються функції діючих. 
В цілому,  можна виділити дві групи міжнародних організацій: 
1) під егідою ООН (Міжнародний суд ООН, МОП, ВОЗ, ЕКОСОС, ЮНЕСКО, Верховний комісар ООН по правах людини, Комітет із прав людини і т.д. )
2) інші органи, здебільшого, обмежено-територіальної дії (наприклад, Європейська комісія з прав людини і Європейський суд по правах людини, про які ще буде говоритися докладніше).
Відповідні органи мають різну компетенцію, хоча іноді вона перетинається. Нерідко для початку їхньої діяльності потрібно дотримання зацікавленими сторонами певних умов, в інших випадках ніяких умов не потрібно, робота по виявленню і попередженню порушень здійснюється автоматично (так діє Комітет по правах дитини).
Для загального розуміння того, як здійснюється правозахисна діяльність цих організацій,  розглянемо статус основних органів у цій області.
ООН  це універсальна міжурядова міжнародна організація, що допомагає державам усього світу знаходити шляхи врегулювання конфліктів. Основою діяльності ООН є Устав  міжнародний договір, згідно з яким держави-члени зобовязуються також приймати міри для захисту прав і свобод людини в усьому світі.
1. Генеральна асамблея
Генеральна асамблея є головним радним органом ООН. В ній представлені усі держави-члени, кожна з яких має один голос. Асамблея має право обговорювати на своїх засіданнях усі питання в межах уставу ООН. Вона також виробляє рекомендації у цілях “сприяння здійсненню прав людини та головних свобод для усіх без незалежно від раси, мови, релігії”. Починаючи з 1948 року Генеральна асамблея прийняла значну кількість декларацій та конвенцій з питань прав людини. Проекти резолюцій та рішень з прав людини виносяться на розгляд пленарного засідання Генеральної Асамблеї та приймаються простою більшістю голосів.
2. Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР)
Економічна та Соціальна Рада складається з 54 держав, третина яких щорічно перевибирається Генеральною Асамблеєю. ЕКОСОР дає рекомендації в цілях заохочення поваги та дотримання прав людини та основних свобод, а також створює комісії в економічній та соціальній галузях для заохочення прав людини.  Рада також може готувати для розгляду Генеральною Асамблеєю проекти конвенцій та організовувати міжнародні конференції з питань прав людини. 
	
3. Верховний комісар ООН з прав людини
Пост Верховного комісара заснований Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 48/141 від 20 грудня 1993 року, на підставі Віденської Декларації і Програми дій, прийнятих Всесвітньою конференцією по правах людини (Відень, 14 - 25 червня 1993 року). Верховний комісар призначається Генеральним секретарем ООН на 4 роки і затверджується Генеральною Асамблеєю. Надалі  можливо продовження терміну ще на 4 роки.
Верховний комісар є посадовою особою ООН, за посадою він відповідає рівню заступника Генерального секретаря ООН, розміщується в Женеві і має відділення зв'язку в Нью-Йорку. Під керівництвом і егідою Генерального Секретаря він відповідає за координацію усієї діяльності у галузі прав людини в межах ООН.
Верховний комісар керується тим, що усі права людини є неподільними, універсальними і взаємозалежними. При всій необхідності враховувати значущість регіональних особливостей і різного історичного, культурного і релігійного досвіду держав незалежно від їхньої політичної, економічної і культурної систем, ці держави зобов‘язані заохочувати і захищати усі права людини й основні свободи. Винятково важлива функція сприяння Верховного комісара збалансованому і стійкому розвитку в інтересах усіх людей і забезпечення реалізації права на розвиток.
Повноваження Верховного комісара не виходять за рамки загальної компетенції Генеральної Асамблеї ООН, ЕКОСОРу і Комісії ООН по правах людини, а відповідні правомочності виражаються, зокрема , у рішеннях зазначених органів.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини складається приблизно з 200 працівників і налічує 3 відділи: 1) відділ досліджень та права на розвиток, який проводить дослідницьку та аналітичну роботу з різних питань прав людини та розробляє стратегію здійснення права на розвиток; 2) відділ служб підтримки, який здійснює допомогу Комісії з прав людини, Підкомісії по заохоченню та захисту прав людини; 3) відділ програмної діяльності, який займається програмами технічної допомоги у галузі прав людини окремим країнам, забезпечує роботу спеціальних доповідачів та робочих груп по розслідуванню порушень прав людини на місцях, сприяє здійсненню освітніх програм.
4. Спостерігач за правами людини
Спостерігач за правами людини займається захистом прав людини в усьому світі.
Посаду спостерігача було засновано у 1978 році. Зараз організація складається з більше ніж 150 знавців своєї справи, що працюють по всьому світу. Серед них є юристи, журналісти, академіки, експерти з різних галузей знань. 
Спостерігач за правами людини найбільша в світі організація, що захищає права людини та базується у США. Організація вивчає стан дотримання прав людини в усьому світі. Отримана інформація передається у засоби масової інформації. Проводяться зустрічі з представниками урядів для ініціювання змін в політиці та проведення заходів для покращення ситуації щодо наявності порушень прав людини. За умов надзвичайної ситуації організація проводить компанію, спрямовану на зменшення військової та економічної підтримки держави, що грубо порушує права людини.

5. Комісія з прав людини
Комісія з прав людини є головним органом ООН з прав людини та може займатися різними питаннями, що торкаються цих прав. Комісія почала свою роботу у 1947 році.
Комісія складається з 53 держав, третина яких щорічно переобирається ЕКОСОРом. Сесії проходять щорічно. Комісія готує дослідження по правам людини, рекомендації та проекти міжнародних документів; виконує спеціальні доручення ЕКОСОРу, в тому числі й розглядає заяви, що торкаються порушення прав людини та займається розглядом повідомлень відносно цих порушень; здійснює тісне співробітництво з усіма іншими органами ООН, до компетенції яких входять питання прав людини. Комісія грає головну роль в процесі контролю за дотриманням прав людини в усьому світі, оскільки саме в межах комісії окремі держави або недержавні установи мають змогу піднімати будь-які питання, що торкаються прав людини.
6. Комітет з прав людини
Утворений у рамках Пакту про цивільні і політичні права (ст. 28 - 45). Комітет складається з 18 чоловік, що  обираються на чотири роки таємним голосуванням зі списку осіб, що надає Генеральний секретар ООН та працюють у власній якості, а не як представники своїх країн.  Бажана участь осіб, що наділені високими моральними якостями та визнаною компетенцією у галузі прав людини. При виборах приймається до уваги справедливий географічний розподіл членів і представництво різних форм цивілізації й основних юридичних систем.
Комітет вивчає доповіді, що направляються йому державами,  і відправляє їх зі своїми пропозиціями і зауваженнями в ЕКОСОР. Так звані “заключні зауваження” є думкою комітету про стан справ з виконанням Пакту у відповідній державі. У зауваженнях відображуються обєктивні фактори та труднощі, що ускладнюють здійснення Пакту, позитивні аспекти, головні проблеми, що викликають занепокоєння Комітету, та рекомендації щодо мір, які можуть забезпечити більш ефективне використання положень Пакту у межах національного законодавства та практики. 
Хоча зауваження Комітету не мають обовязкової сили з юридичної точки зору, ігнорування їх державами свідчило б про недобросовісне виконання зобовязань по Пакту.
Комітет має повноваження розглядати повідомлення від окремих осіб, які стверджують, що вони є жертвами порушення тією або іншою державою  учасником Пакту будь-якого з прав, зазначених у Пакті.
Комітет не є судовою установою та його рішення є не “постановами”, а “міркуваннями”. Разом з тим, міркування Комітету висловлюються мовою судових постанов, та накопичений досвід свідчить про те, що держави уважно ставляться до них. 
Будь-яка держава  учасник Пакту може подати до комітету повідомлення з приводу того, що інша держава-учасник не виконує власних зобовязань по Пакту. Але це можна робити лише в тих випадках, коли обидві сторони визнали компетенцію Комітету отримувати та розглядати такі повідомлення. До нашого часу не було подано жодної скарги такого роду.

7. Комітет проти катувань 
Комітет утворений у рамках Конвенції проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих достоїнство видів поводження і покарання (ст. 17 - 22).
Комітет складається з 10 експертів, що виступають в особистій якості, тобто  не представляють визначені держави. Експерти обираються державами - учасниками Конвенції з  числа осіб, що мають юридичний досвід. Термін діяльності в якості експерта - два роки з правом переобрання.
Комітет проти катувань, одержавши достовірну інформацію про систематичне застосування катувань на території держави - учасника Конвенції, що признали компетенцію Комітету, упра-ві:
-	запропонувати державі-учаснику співробітничати в розгляді отриманої інформації;
-	призначити одного чи кілька своїх членів для проведення конфіденційного розслідування, включаючи відвідування території цієї держави з її згоди, а по завершенні розслідування вони повинні терміново представити доповідь з результатами Комітету і державі-учаснику.
Дуже важливо, що робота Комітету носить конфіденційний характер і проходить при співробітництві з відповідною державою-учасником, на території якої і ведеться розслідування. Це дозволяє державі брати участь у зазначених процедурах без збитку для свого міжнародного престижу. По закінченні робіт, повязаних з розслідуванням, та після консультації з державою-учасником Комітет може прийняти рішення про включення короткого звіту про результати розслідування до своєї щорічної доповіді. Лише в цьому випадку діяльність комітету обнародується, в інших випадках уся діяльність та документи, повязані з розслідуванням, є конфіденційними. 
Будь-яка особа, що стверджує, що вона є жертвою порушення концепції тією або іншою державою-учасником, що признала Конвенцію, може подавати повідомлення до Комітету проти катувань.
 8. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав
 Засновано в 1985 році. Головною функцією комітету є спостереження за виконанням державами учасниками положень Пакту про економічні, соціальні та культурні права. Згідно з статтями 16 та 17 Пакту, держави-учасники зобовязані подавати до комітету періодичні доповіді з описом законодавчих, судових та інших заходів, здійснених ними для захисту закріплених у Пакті прав. Крім того, держави зобовязані надавати інформацію, що б свідчила про те, в якій мірі вони здійснюють відповідні права та в яких галузях вони зустрічаються з труднощами.
Після аналізу доповіді Комітет приймає зауваження. Вони відображують думку єдиного експертного органу, здатного виносити такі висновки.
9. Комітет по ліквідації расової дискримінації
Комітет по ліквідації расової дискримінації було створено в 1970 році згідно з статтею 8 Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації для контролю та розгляду дій, що здійснюються державами з метою виконання зобовязань у межах концепції. Члени комітету не отримують вказівок ззовні. Вони не можуть бути звільнені від виконання власних обовязків або замінені без власної згоди. Держави учасники зобовязані подавати доповіді про міри, прийняті для реалізації положень Конвенції. Держави-учасники конвенції та окремі особи мають змогу подавати скарги про наявність порушення положень конвенції з боку держав-учасників Конвенції.
10. Комітет по ліквідації дискримінації по відношенню до жінок
Комітет утворений у рамках Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації жінок (ст. 17 - 22). З часу створення у 1982 році, за єдиним виключенням, Комітет повністю складається з жінок, що представляють широкий спектр різноманітних професій (юристи, викладачі, дипломати). Вони виступають також в особистій якості. Експерти обираються державами - учасниками Конвенції терміном на чотири роки з обліком справедливого географічного розподілу, представництва різних форм цивілізацій та основних правових систем.
Комітет розглядає усі форми дискримінації у відношенні жінок. Також розглядаються скарги, що надходять. При цьому Комітет співробітничає з державами-учасниками Конвенції в розгляді і вирішенні даних скарг.
За результатами своєї діяльності Комітет представляє щорічну доповідь до Генеральної Асамблеї ООН про пророблену роботу. Туди ж включаються пропозиції і рекомендації загального характеру на основі вивчення доповідей і інформації, одержуваної від держав. Але в наш час вони є досить обмеженими, як по обсягу охоплення так і по практичним наслідкам.
11. Комітет з прав дитини		
Комітет з прав дитини було створено в 1991 році у відповідності із статтею 43 Конвенції про права дитини,  складається з 10 експертів, що мають відповідні повноваження.
Згідно з статтею 44 Конвенції, держави-учасники зобовязуються надавати комітету доповіді про прийняті ними міри по закріпленню визначених в Конвенції прав та про прогрес, досягнений у виконанні цих прав. На основі вивчення доповідей Комітет може виносити пропозиції та рекомендації загального характеру, які препроводжуються зацікавленій державі та повідомляються Генеральній Асамблеї разом з зауваженнями держав, за умов їх наявності.
До Комітету входять 10 експертів. Вони обираються державами - учасниками Конвенції терміном на чотири роки з правом переобрання. Як звичайно, при цьому повинні враховуватися принципи справедливого географічного розподілу і представництва основних правових систем.
Комітет може запитувати в держав-учасників інформацію про виконання ними вимог Конвенції, про фактичне положення дітей у країні. Він збирає й аналізує інформацію про положення дітей у різних країнах, виробляє відповідні рекомендації й один раз у два роки через ЭКОСОР представляє доповідь Генеральній Асамблеї ООН зі своїми пропозиціями і рекомендаціями.
Комітет працює в тісній взаємодії з різними спеціалізованими установами ООН (МОП, ВОЗ, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і деякими іншими), а також з іншими урядовими і неурядовими організаціями.

12. Управління Верховного комісару ООН у справах біженців
УВКБ ООН було створено 1 січня  1951 року згідно з резолюцією Генеральної асамблеї 428(V) від 14 грудня 1950 року, строком на три роки. З того часу мандат УВКБ періодично подовжується.
Згідно з статтею 1 Уставу УВКБ, головною задачею Верховного комісару є надання міжнародного захисту біженцям та пошуку вирішення проблеми біженців шляхом сприяння урядам для полегшення добровільної репатріації біженців або їх асиміляції у нових країнах. Функції Верховного комісару визначені як “зовсім аполітичні” й “гуманітарні та соціальні” по своєму характеру. Насамперед, це:
	сприяння заключенню та ратифікації міжнародних конвенцій про захист біженців, контроль їх виконання та внесення поправок; 
	сприяння проведенню заходів по полегшенню положення біженців та скороченню числа біженців, що потребують захисту; 
	сприяння зусиллям, спрямованим на заохочення добровільної репатріації біженців або їх асиміляції в нових країнах;
	полегшення допуску біженців на територію різних держав;
	сприяння переводу майна біженців; 
	отримання від урядів інформації відносно числа біженців на їх території та розташування; 
	сприяння координації дії різних організацій тощо.

Верховний комісар в своїй діяльності керується політичними вказівками Генеральної асамблеї та ЕКОСОРу. В наш час Верховний комісар надає допомогу більш ніж 22 мільйонам біженців в усьому світі.
13. Міжнародний суд
Міжнародний Суд є одним з головних судових органів Організації Об'єднаних Націй(п.1 ст. 7 Статуту ООН). Його основне призначення полягає у вирішенні будь-яких міжнародних суперечок, що будуть передані йому  державами, що сперечаються. Суд функціонує постійно.
Статут Міжнародного Суду разом із главою ХІ Статуту ООН, невід'ємною частиною якого він є, був розроблений на конференції в Думбартон-Оксе (1944 рік), у Комітеті юристів у Вашингтоні і на конференції в Сан-Франциско 1945 року.
Усі члени ООН є одночасно учасниками Статуту Суду, а не члени ООН можуть стати такими учасниками на умовах, обумовлених Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Ради Безпеки. Суд відкритий для кожної окремої справи і для інших держав-неучасників Статуту на умовах, обумовлених Радою Безпеки (стаття 35 Статуту).
Міжнародний Суд складається з п'ятнадцяти чоловік, що утворюють колегію незалежних суддів, обраних поза залежністю від їхнього громадянства з числа осіб високих моральних якостей, що задовольняють вимогам, пропонованим у їхніх країнах для призначення на вищі судові посади, чи являються юристами з визнаним авторитетом в області міжнародного права.
	Суд обирає Голову і Віце-голову на три роки з правом їхнього переобрання. Суд абсолютною більшістю голосів, таємним голосуванням обирає свого секретаря на семирічний термін із правом переобрання. Функції секретаря суду дуже великі і визначені докладно в Статуті і Регламенті Суду. Діяльність секретаріату Суду здійснюється в чотирьох сферах:
	- судова, що полягає, наприклад, у добірці різних судових і історичних прецедентів, законодавчих і договірних текстів, а також думок юристів;
	- дипломатична, виявляється, зокрема , у різного роду повідомленнях від імені суду;
	- адміністративна і фінансова, що стосується питань персоналу, приміщень, підготовки бюджету тощо;
	- лінгвістична - виконання роботи з редагування і перекладу різних документів.
Крім п'ятнадцяти членів Суду, при розборі окремих справ можуть брати участь так називані судді ad hoc, тобто  судді, що обираються у відповідності зі ст 31 Статуту на вибір держави-сторони в суперечці, якщо вона не представлена в судовій присутності. Судді ad hoc не є постійними членами Суду і беруть участь у засіданні тільки по конкретних справах для розгляду яких вони призначені. Судді ad hoc беруть участь у розгляді справи на рівних правах з іншими членами Суду.
Суд може також запросити асессорів для участі в засіданні по розгляду визначеної справи. На відміну від суддів ad hoc, асессори не мають право голосу й обираються самим Судом, а не сторонами. Суд може також доручити іншій особі  чи організації на свій вибір здійснення експертизи чи розслідування.
Суд розташований у Гаазі, однак, це не перешкоджає йому виконувати свої функції в будь-якому іншому місці. Члени Суду зобов'язані знаходитися в розпорядженні Суду повсякчас, за винятком часу перебування у відпустці і відсутності через хворобу чи по інших серйозних підставах.
	Засідання Суду відбуваються в повному складі, крім випадків, спеціально передбачених у Статуті. Для утворення судової присутності достатній кворум у дев'ять суддів.
Провадження в Суді ведеться на французькій або на англійській мовах, хоча кожна сторона в справі може користатися й іншою мовою, переводячи документи на одну з двох офіційних мов.
Кожна справа проходить, як правило, дві стадії - письмову й усну. Письмова стадія триває звичайно кілька місяців, оскільки потрібно надання кожною зі сторін у справі письмових пояснень-меморандумів. Як правило, справа починається передачею в Суд угоди двох держав, так званого компромісу про розгляд справи в Суді. Якщо держава прийняла на себе зобов'язання підкорятися компетенції Суду, справу проти неї може бути почато однобічним письмовим звертанням держави-позивача.
Усний розгляд настає, коли справа вважається готовою до слухання. Ця стадія триває звичайно кілька днів, рідше - тижнів. Сторони виступають через представників і можуть користатися допомогою повірених і адвокатів. Після такого розгляду проходить закрита нарада Суду. У публічному засіданні з'являється лише рішення Суду. Воно приймається простою більшістю голосів суддів, при поділі голосів порівну вирішальний голос належить голові.
Держави не зобов'язані визнавати юрисдикцію Міжнародного Суду, але, якщо по конкретній справі вони її визнали, то зобов'язані виконати рішення Суду по такій справі.
Після винесення Судом рішення, що є остаточним і оскарженню не підлягає, сторони мають лише право звернутися в Суд із проханням витлумачити рішення (у випадку суперечки про самий зміст  чи визначення сфери його дії) чи з проханням про його перегляд на підставі знову відкритих обставин, що при винесенні Судом рішення не були відомі ні Суду, ні стороні, що клопоче про перегляд.
Якщо яка-небудь сторона в справі не виконує зобов‘язання, покладені на неї рішенням Суду, інша сторона може звернутися до Ради Безпеки, що може, якщо визнає це необхідним зробити  рекомендації чи вирішити про вживання заходів для приведення рішення у виконання.
Компетенція Суду поширюється лише на суперечки між державами. Суд не може розглядати суперечки між приватними особами і державою і тим більше суперечки між приватними особами. Але і суперечки між державами можуть розглядатися лише за згодою всіх сторін. Таким чином, компетенція Суду є для держави не обов'язковою, а факультативною. 
З утворенням Міжнародного Суду ООН було зв'язано чимало надій і навіть ілюзій. Передбачалося, що Міжнародний Суд зможе внести істотний вклад у реалізацію цілей Статуту ООН. Однак йому не вдалося завоювати досить широкого визнання з боку членів світового співтовариства, на практиці держави зі сторожкістю відносяться до діяльності Суду.

14. Міжнародний кримінальний суд
Статут Міжнародного кримінального суду було прийнято на Конференції  уповноважених представників держав, що відбувалася у Римі з 15 червня по 17 липня 1998 року. Прийняття Римського статуту відображує рішучість міжнародної співдружності покласти край безкарності осіб, що чинять серйозні злочини. Суд  має юрисдикцію щодо злочинів геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів та злочинів агресії, доповнюючи національні органи кримінальної юрисдикції у випадку, коли держава не бажає або не здатна реалізувати кримінальне переслідування відповідним чином. Суд складатиметься з 18 суддів. Статут суду стане діюдим після того, як 60 держав ратифікують його. На 24 серпня 2000 року 114 країн підписали Статут та 21 ратифікувала його.
15. Міжнародна організація праці
МОП створена в 1919 році. Угода про встановлення звязку між МОП та ООН була затверджена 14 грудня 1946 року, й відтоді МОП стала першою спеціалізованою організацією, повязаною з ООН. Ціль МОП  забезпечення в світі соціальної справедливості для працівників, а також сприяння та захист прав людини та головних свобод, необхідних для досягнення цієї цілі.  МОП є унікальною організацією в тому сенсі, що при розробці її політики представники працівників та підприємців мають рівну кількість голосів.
МОП розробляє міжнародні стандарти (в формі конвенцій та рекомендацій) в таких галузях, як свобода асоціацій, заробітна плата, довжина робочого дня та умови праці, винагорода за працю, охорона праці, соціальне страхування, робоча інспекція, тощо. З часу заснування МОП було прийнято більше 300 конвенцій та рекомендацій.
16. Організація Обєднаних Націй з питань освіти, науки та культури
Статут ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) було прийнято у листопаді 1945 року, він вступив у силу 4 листопада 1946 року. Ціль ЮНЕСКО   “сприяння закріпленню миру та безпеки, посилюючи співробітництво між народами шляхом освіти, науки та культури заради забезпечення загальної поваги до справедливості, законності, прав людини та головних свобод, визнаних Уставом ООН, для усіх народів, без розрізнення раси, полу, мови та релігії”.
Заснована Комісія по конвенціям та рекомендаціям, що має повноваження розглядати скарги про порушення прав людини у галузі освіти, науки, культури, інформації. Скарги можуть бути подані як від імені жертв порушень, так і від недержавних організацій, що мають інформацію про такі порушення. Як правило, Комісія намагається  привести сторони до дружнього розвязання питання. Комісія розрізняє “випадки” та “питання”. Термін “випадки” стосується індивідуальних випадків, тоді як  термін “питання” означає ситуації масових та систематичних порушень прав людини. В межах ЮНЕСКО діє декілька механізмів контролю за дотриманням стандартів в галузі прав людини, особливо у відношенні до свободи слова, права на освіту та права на вільну участь в культурному житті суспільства. 
17. Комітет адвокатів з прав людини
Організація працює 1978 року для поширення відомостей про права людини та їх захисту. Її праця неупереджена. Комітет контролює дотримання прав людини, закріплених Декларацією про права людини, урядами держав.
Програма діяльності комітету фокусується на створенні організацій та структур, що гарантуватимуть дотримання прав людини.
Комітет також допомагає особам, що потребують притулку, біженцям, намагається змінити досить обмежені права біженців в усьому світі.
18. Організація не представлених націй та народів
Заснована у 1991 році, організація складається з 50 членів, що представляють більше ніж 100 млн осіб. ОНПНН  утворена націями та народами, не представленими в таких міжнародних організаціях як ООН.
ОНПНН діє як міжнародний форум, що займається справами меншостей, народів, що проживають на окупованих територіях, націй, які прагнуть відновлення втрачених держав. Метою роботи організації є захист головних прав людини та економічних прав. ОНПНН не представляє нації, вона допомагає та дає їм можливість представляти себе більш ефективно.
19. Міжнародний союз з прав людини
Міжнародний союз з прав людини  міжнародна неприбуткова організація, метою діяльності якої є заохочення та захист прав людини.
Метою діяльності організації є визначення галузей, які вимагають покращень в галузі цивільних та політичних прав, економічних, соціальних та культурних прав згідно з Конвенцією про права людини, наголошуючи на не насильстві та захисті життя. Організація співпрацює з іншими міжнародними організаціями з метою привернення уваги суспільства до порушень прав людини, допомоги бідним, поліпшенню умов охорони здоровя, покращення економічних та соціальних умов, захисту людського життя.
20. Лікарі за права людини
Поєднує працівників галузі охорони здоровя та інших осіб для захисту прав людини шляхом вивчення фактів порушення прав людини за допомогою медицинських та наукових методів, надаючи докази проти порушників прав людини, в тому числі й лікарів, які теж повинні відповідати за власні дії.
Організація проводить навчання лікарів, медичних сестер, інших представників галузі охорони здоровя з метою залучення їх до участі у захисті прав людини та поширення відомостей про права людини.


В.  Європейська гуманітарна юстиція
1. Європейська Конвенція про захист прав людини та
 основних свобод
Äëÿ ºâðîïåéö³â, ÿê³ ïðàãíóëè äî ïîë³òè÷íî¿ ºäíîñò³, ïðàâà ëþäèíè ñòàëè âàæëèâèì ïð³îðèòåòîì. Ó òðàâí³ 1948 ðîêó ïðåäñòàâíèêè áàãàòüîõ îðãàí³çàö³é, ùî ïðàãíóëè ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, çóñòð³ëèñÿ â Ãààç³ íà Êîíôåðåíö³¿ ì³æíàðîäíîãî êîì³òåòó ðóõ³â çà ºâðîïåéñüêó ºäí³ñòü. 5 òðàâíÿ 1949 ðîêó áóëî ï³äïèñàíî Àêò, çã³äíî ÿêîãî äåñÿòü äåðæàâ ó Ëîíäîí³ óòâîðèëè Ðàäó ªâðîïè. Áóëè âåëèê³ ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî îäíèì ³ç ïî÷àòêîâèõ çàâäàíü Ðàäè ñòàíå ðîçðîáêà ³ çàïðîâàäæåííÿ êîíâåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè äëÿ ªâðîïè. 
Òàê 12 ëèïíÿ 1949 ðîêó áóëî ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè ³ ïðîåêò Ñòàòóòó ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó òà ïîäàíî ¿õ äî óòâîðåíîãî Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â Ðàäè. Ó ñåðïí³ òîãî æ ðîêó  íà Àñàìáëå¿ áóëî âèñóíóòî ïðîïîçèö³þ, ó ÿê³é ïðîïîíóâàëîñÿ ñòâîðèòè ªâðîïåéñüêó êîì³ñ³þ ç ïðàâ ëþäèíè ³ ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äàíî¿ êîíâåíö³¿.
Ï³ñëÿ öüîãî çâåðíåííÿ Êîì³òåò ç ïðàâîâèõ ïèòàíü ïîñòàíîâèâ, ùî “õî÷à êîæíà äåðæàâà ìàº ïðàâî âñòàíîâëþâàòè íîðìè äëÿ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ìåæàõ ñâîº¿ òåðèòîð³¿, ìåòîþ êîëåêòèâíî¿ ãàðàíò³¿ ïîâèííî áóòè çàáåçïå÷åííÿ òîãî, ùîá òàê³ íîðìè òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äàëè çàãàëüíèì ïðèíöèïàì ïðàâà, âèçíàíèì öèâ³ë³çîâàíèìè äåðæàâàìè (ñò. 38 Ñòàòóòó Ïîñò³éíî¿ ïàëàòè ì³æíàðîäíîãî ïðàâîñóääÿ). Ó ñèòóàö³¿, êîëè îñíîâí³ ïðàâà âæå áóëî ïîãîäæåíî, àëå îáãîâîðåííÿ ðîë³ Ñóäó ³ ïðàâà íà ³íäèâ³äóàëüíå çâåðíåííÿ äî ñóäó âñå ùå âèðóâàëè, ó ñåðïí³ 1950 ðîêó Êîì³òåò ì³í³ñòð³â âèð³øèâ çðîáèòè ôàêóëüòàòèâíèìè ÿê þðèñäèêö³þ Ñóäó, òàê ³ ïðàâî íà ³íäèâ³äóàëüíå çâåðíåííÿ. ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâíèõ ñâîáîä íàáóëà ÷èííîñò³ 3 âåðåñíÿ 1953 ðîêó.
Як просто європейський біль про права Конвенція, у тому вигляді, як її розроблено і прийнято, передбачає мало чого виняткового на міжнародній арені. Серцевиною є її дві факультативні статті, які забезпечують вирішальні складові механізму правозастосування системи: стаття 25, яка дає як окремим особам, так і державам право на звернення до Європейської комісії з прав людини, і стаття 46, яка уповноважує Європейський Суд з прав людини провадити слухання і розгляд справ, про які доповіла Комісія. За станом на березень 1995 року всі 30 держав  - членів Ради Європи, які є учасниками Конвенції, прийняли як статтю 25 про право на індивідуальне звернення, так і статтю 46 про юрисдикцію Суду.


2. Європейська комісія з прав людини
Обговорюючи умови Конвенції в Раді Європи делегати висловили думку про доречність утворення не лише Європейського суду, а й Європейської комісії з прав людини, роль якої полягала б у захисті судової функції. “Комісія може сформувати своєрідний бар’єр, - практична потреба якого добре відома всім юристам, який би відсіював необґрунтовані та безглузді звернення”.
Отож, від самого свого початку Комісії випало займати посередницьку позицію в системі Європейського права у галузі прав людини. З одного боку - служити заслоном для Суду від можливого потоку індивідуальних скарг; з іншого боку,  Комісія покликана бути міжнародною установою, безпосередньо доступною для окремих осіб, і в цьому полягає принциповий відхід від традиційних державоцентристських міжнародних юридичних процедур.
“Комісія складається з кількості членів, яка дорівнює кількості Високих Договірних Сторін”, а за станом на березень 1995 року ця кількість становила 30 чоловік. Комісія може проводити засідання у формі пленарного засідання, але також і в палатах у складі не менше семи членів та в комітетах у складі не менше трьох членів. Члени Комісії обираються Комітетом міністрів Ради Європи зі списків, що складаються Консультативною Асамблеєю, і працюють протягом шестирічних строків, які можуть поновлюватися. Члени Комісії беруть участь у засіданнях “від себе особисто” тобто, на відміну від осіб, які беруть участь у роботі багатьох міжнародних установ, члени Комісії не представляють уряди.
Скарги на ті порушення прав людини, які захищає Конвенція, спочатку надсилаються до Комісії. Згідно зі ст. 24 Конвенції, держави можуть направляти до Комісії “питання про будь-яке здогадне порушення положень Конвенції іншою Високою Договірною Стороною” незалежно від громадянства потерпілої особи. Таким чином, іноземні держави можуть захищати окремих осіб навіть від їх власного уряду. У 1955 році в Комісії з‘явились повноваження одержувати індивідуальні звернення відповідно до ст. 25. До 28 липня 1994 року всі 30 держав, на той час учасниць Конвенції, погодились визнати прийнятність звернень від приватних осіб, які у практиці Комісії називаються “заявами”. У цілому ж у неї чотири функції:
1) відфільтровувати скарги (через  Секретаріат, шляхом ухвалення рішення про неприйнятність);
2) по  справах, що залишилися, вона виступає посередником у суперечці і прагне досягти дружнього врегулювання;
3) якщо дружнє врегулювання неможливе, Комісія розслідує факти і представляє свої висновки;
4) Комісія повноважна сама вчиняти і аргументувати позови в Суді.
Вимоги до подавців скарг установлені ст. 26 Європейської конвенції про права людини: "Комісія може приймати справу до розгляду, тільки якщо були використані усі національні засоби правового захисту відповідно до  загальновизнаних принципів міжнародного права, і протягом  шести місяців з дати прийняття остаточного рішення".
Також не розглядаються скарги, якщо вони анонімні чи якщо однакова  справа вже розглядалася Комісією чи іншою процедурою міжнародного розслідування і не містить жодної нової обставини, якщо на її думку звернення не сумісне із положеннями Конвенції, явно необґрунтоване або таке, що є зловживанням права на подання звернення.
Якщо Комісія приймає звернення, то вона повинна підготувати доповідь, в якій викладає “свій висновок щодо того, чи встановлені факти свідчать про порушення заінтересованою державою її зобов‘язань за конвенцією”, яка направляється Комітетові Міністрів Ради Європи та заінтересованим державам. Нині Комісія переважно звертається до Комітету Міністрів – політичного органу, який складається з міністрів іноземних справ держав-членів, представлених у Страсбурзі постійними делегатами, лише якщо більшість Комісії вважає, що порушення Конвенції не відбулося, або, що справа вимагає спеціального політичного впливу Комітету Міністрів.
Справа, яку Комісія вже заслухала і про яку склала доповідь, може бути направлена нею або заінтересованою державою до Європейського суду з прав людини. 
Якщо справа не передається в Суд, то Комітет міністрів Ради Європи (більшістю в двох третин голосів) вирішує,  чи мало місце порушення Конвенції. Виявивши порушення, Комітет міністрів може далі ухвалити, що держава повинна надати жертві "справедливе задоволення", тобто компенсацію за збиток, розмір якої встановлюється. Як і рішення Суду, рішення Комітету міністрів є остаточними, і держави-члени зобов'язуються вважати їх обов'язковими.

3. Європейський суд

Європейський суд з прав людини не став ефективним правовим інструментом легко і швидко. Майже двадцять років він виступав “сплячею красунею, до якої часто зверталися, але без особливих результатів”.
Суд складається з такого числа суддів, що дорівнює числу держав - членів Ради Європи. Судді обираються на дев'ятирічний термін Парламентською Асамблеєю зі списків, що нараховують по три кандидата, що представляються державами. Протягом  терміну своїх повноважень вони не повинні займати посад, не сумісних з незалежністю, неупередженістю і вимогами цієї посади.
Якщо справу передає в Суд сам подавець скарги відповідно до  Протоколу 9, то група в складі трьох суддів, включаючи суддю, обраного від зацікавленої держави, може прийняти одноголосне рішення про те, що справа не буде розглядатися Судом; у цьому випадку рішення в справі приймає Комітет міністрів. Заявник і його адвокат можуть брати участь у розгляді, проведеному Судом, і представляти пам'ятні записки й усні аргументи в ході слухань.Усі витрати Європейського суду, згідно ст. 58, несе Рада Європи.
Після слухань судді за закритими дверима вирішують більшістю голосів чи мало місце порушення Конвенції. Якщо порушення виявлене, то Суд може також надати справедливе відшкодування потерпілій стороні, включаючи компенсацію за моральний і матеріальний збиток і відшкодування витрат.
Відповідальність за виконання рішень Європейського Суду несе Комітет міністрів Ради Європи.
Упевнившись у тім, що зацікавлена держава вжила заходів до задоволення позову, що можуть містити в собі виплату компенсації чи зміну внутрішньодержавного права, Комітет міністрів приймає резолюцію про припинення справи.
Нагляд Комітету міністрів за здійсненням рішень Суду, а до вступу в силу Протоколу 11 - і його власні рішення, що приймалися відповідно до статті 32 Конвенції, можливо, входять у число головних позитивних відмінностей, що пояснюють ефективність Європейської конвенції про права людини.
Але вплив Конвенції не обмежується контролем за виконанням рішень Суду, а також рішень Комітету міністрів про наявність порушень. Як уже відзначалося, передбачена Конвенцією процедура дружнього врегулювання також приносить значні результати. Так, у справі “Гіама проти Бельгії”(Заява №7612/76, Доповідь Комісії  від 17 липня 1980 року) з метою врегулювання конфлікту було залучено 10 держав та 6 міжнародних організацій та національних організацій, які потерпілий та його адвокат навряд чи змогли б залучити без допомоги та впливу Комісії.
Узагалі національні суди в державах - учасниках Конвенції все частіше звертаються до страсбурзького прецедентного права, приймаючи рішення з питань прав людини, і застосовують стандарти і принципи, розроблені Судом.
У практиці Європейського суду широко застосовуються прецеденти. Більш того, розгляд аналогічної справи в минулому є підставою для визнання позову неприйнятним. При аргументації своєї позиції Суд часто посилається на свої колишні рішення.
Окремі труднощі виникають через те, що рішення Суду не носять юридично обов'язкового характеру для держав, що визнали його юрисдикцію. Це і зрозуміло: кожна держава є самостійним носієм свого суверенітету, і ніхто не може змусити її слідувати розпорядженням Суду. У результаті Суд повинний розрахувати, наскільки принципова позиція держави, і не занадто сильно давити на неї: інакше рішення просто не буде виконано (наприклад, у справі про ірландську виборчу систему).
Така ситуація має місце зараз. Але в даний час йде реформа Комісії і Суду, що передбачає серйозні зміни в статусі Суду. До травня 1994 року був розроблений Протокол №11 до Європейської Конвенції про захист прав людини й основних свобод. Він передбачає злиття Комісії і Суду і перетворення нового Суду в професійний орган. В даний час на професійній основі працює тільки допоміжний апарат Комісії, зокрема  Секретаріат.
При реалізації вимог цього протоколу відбудуться серйозні зміни, що об'єктивно уже вимагаються. Це обумовлено в першу чергу великою перевантаженістю Суду і Комісії. При злитті укріпляться незалежність Суду і його судові функції на противагу політичним аспектам діяльності. Існуюча двоступінчаста процедура відрізняється значним дублюванням, що  затягує розгляд справ. 
Протокол уже ратифікований необхідним числом держав і набрав сили . Однак поки йде перехідний період, коли завершує свою роботу Комісія. У ній завершується провадження по наявних справах, і під кінець року вона буде остаточно ліквідована.
У цілому можна сказати, що рішення Суду повільно, але вірно стають частиною національного права європейських держав. 

Висновок
Резюмуючи усе вищесказане, потрібно відзначити, що права людини - це цілісний орієнтир, що дозволяє застосовувати "людський вимір" до держави, права, етики, моралі. Права і свободи людини є визначеним нормативним виміром її соціально-культурної діяльності. Більш того, вони виступають як одна з найбільших культурних цінностей. При вивченні теорії прав людини неминуче її перетинання з багатьма дисциплінами: історією і теорією держави і права, усіма галузевими і процесуальними юридичними науками.
Сьогодні як ніколи гостро поставлено питання про міжнародно-правові гарантії дотримання прав людини.  Та й навряд чи взагалі можна всерйоз сподіватися на дотримання відповідних стандартів у майбутньому без ефективного контролю за виконанням державами своїх зобовязань у галузі прав людини. В той же час, потрібно пам'ятати, що при усій важливості і навіть необхідності міжнародно-правового регулювання окремих інститутів, зокрема  цивільних і політичних прав людини, повинен дотримуватися принцип суверенітету держав.
Говорячи про генезис прав і свобод людини на землях України, їх обсяг, рівень забезпеченості і захищеності з боку держави, слід хоча б побіжно звернутись до вітчизняного минулого, з глибин якого постає наша держава та її могутній волелюбний народ. Такий історично-правовий екскурс свідчить, що український народ зробив свій гідний внесок у становлення прогресивних уявлень про права людини, створив низку яскравих взірців витонченої правової думки і нормотворення, які й донині вражають дослідників. Об’єктивні факти рішуче спростовують неправдиві міфи, які подекуди насаджуються, що українці не здатні до демократизму, не мають власного обличчя у державотворенні, вирізняються провінціалізмом і схильністю до авторитарної влади.
Вся багатовікова історія нашого народу є яскравим прикладом самовідданої боротьби української нації за самовизначення, створення власної незалежної держави. В історії людства, мабуть, не знайти аналогів української державності, яка періодично роздиралася на шматки могутніми сусідами і яка щоразу відроджувалася і поставала з попелу. Нема, мабуть, і такого народу, який би пройшов такий важкий і страшний шлях знущань, принижень, асиміляції, фізичного знищення і який, попри все, зберіг свою високу духовність, волелюбність, незалежність, національну самобутність, мову, культуру, психологію.
Із здобуттям незалежності Україна пропагує демократизацію всіх сфер життя та проголосила курс на розбудову правової держави. Додатковою гарантією захисту прав і свобод людини є також міжнародні механізми захисту прав людини, до яких долучилася Україна. Важливим кроком у цьому напрямі стала ратифікація 17 липня 1997 року Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Відтепер громадяни України отримали можливість звертатися щодо захисту своїх порушених прав до Європейського суду з прав людини. до того ж, приєднавшись у 1990 році до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року Україна також визнала і компетенцію Комітету ООН з прав людини щодо розгляду індивідуальних скарг громадян України на порушення їх прав та свобод, гарантованих цим пактом.
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