
                             
 День прав людини - міжнародне свято, 

що відзначається 10 грудня за пропозицією 

Генеральної асамблеї ООН. 

Права людини мають довгу і цікаву 

історію. Вони тісно пов’язані з розвитком 

моральних правил і духовних цінностей людей.  

До поняття «Права людини» людство 

прийшло не відразу. Почуття свободи, рівності, 

власної гідності проявлялись у людства 

поступово.  Вперше про права особистості 

заговорили французькі просвітителі Вольтер і 

Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже два 

сторіччя, перш ніж людство дозріло до поняття 

і прийняття загального кодексу прав людини.  

У 1945 році було створено комісію 

Організації Об'єднаних Націй з прав людини, 

яка мала підготувати міжнародні документи, 

що визначали б права і свободи людини.  

10 грудня 1948 року в паризькому 

палаці Шайо Генеральна Асамблея Організації 

Об'єднаних Націй прийняла Загальну 

декларацію прав людини, що проголошує права 

особистості, цивільні і політичні права і 

свободи (рівність всіх перед законом, право 

кожного на свободу і особисту 

недоторканність, свободу совісті та інші).  

У декларації заявлено також, що всі 

люди мають рівні права, які не залежать від їх 

особистих відмінностей і від різниці в 

політичних системах їх країн. В основу 

документа були покладені всі напрацювання 

людської думки, які були на той момент у 

даному питанні. Це був перший досвід 

колективної розробки універсального 

документа з прав людини.  

Декларація має рекомендаційний 

характер, містить 30 статей, зміст яких був 

уточнений і розвинутий через інституції 

міжнародних угод, регіональних та 

національних конституцій та законів. В 

декларації визначені права: 

• громадські (особисті) – право на життя, 

свободу, особисту недоторканість, свободу від 

тортур і рабства; 

• політичні – свобода слова, право брати 

участь у політичному житті, свобода мирних 

зборів тощо; 

• економічні, соціальні та культурні – 

право на працю, на гідний рівень життя, освіту і 

свободу культурної діяльності. 

Багато країн включають основні 

положення декларації в своє базове 

законодавство і конституції. Її принципи 

лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і 

договорів з прав людини, укладених з 1948 

року.  

Декларацію перекладено 375 мовами й 

діалектами мов. Вона стала прямим наслідком 

досвіду Другої світової війни, яка 

продемонструвала жахливі порушення прав 

людини, знищення цілих груп за ознаками 

расової чи національної належності, релігійних 

переконань і вперше сформулювала ті права, 

які повинна мати кожна людина. У багатьох 

країнах утверджувалось переконання в тому, 

що необхідні спільні дії для забезпечення прав і 

свобод людини на міжнародному рівні.  

 Одним із пріоритетних напрямів 

зовнішньої політики України є міжнародне 

співробітництво у сфері заохочення та захисту 

прав людини. У цій галузі Україна співпрацює з 

правозахисними органами системи ООН, 

насамперед Радою ООН з прав людини та 

Управлінням Верховного комісара ООН з прав 

людини, а також Радою Європи та Організацією 

з безпеки та співробітництва в Європі. 

 Рада ООН з прав людини є 

спеціалізованим правозахисним органом ООН і 

вважається найбільш авторитетною 

міжнародною установою у галузі захисту прав 

людини. Є міжурядовим органом в системі 

ООН, відповідальним за сприяння загальній 

повазі та захисту всіх прав людини в усьому 

світі та за розгляд ситуацій, пов’язаних з 

порушенням прав людини, а також підготовку 

відповідних рекомендацій. До компетенції Ради 

входить обговорення всіх тематичних питань та 

ситуацій у галузі прав людини, які потребують 

її уваги. Раду ООН з прав людини було 

створено у 2006 році на виконання рішення 

Самміту глав держав та урядів (вересень 2005 

р., м. Нью-Йорк) як допоміжний орган 

Генеральної Асамблеї ООН. До складу РПЛ 

входять 47 держав-членів. Членство в РПЛ 

відкрите для всіх держав-членів ООН. При 

обранні членів Ради, береться до уваги внесок 

кандидатів до справи сприяння та захисту прав 

людини та їхні добровільні зобов’язання у цій 

галузі. Україна тісно співпрацює з РПЛ ООН. 

Також скликаються спеціальні сесії РПЛ з 

метою попередження порушень прав людини та 

швидкого реагування на надзвичайні ситуації у 

сфері прав людини. 

 Управління Верховного комісара 

ООН з прав людини (УВКПЛ) є органом, 

уповноваженим заохочувати та захищати права 

людини в усьому світі. УВКПЛ розташоване у 

Женеві. Статус і мандат УВКПЛ надає 

можливість взаємодіяти з урядами країн в 

усьому світі і надавати їм сприяння у 

забезпеченні прав людини. УВКПЛ має вісім 

регіональних та десять країнових 

представництв. Окрім того, у складі 16 
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миротворчих місій ООН працює 420 

співробітників з прав людини, в 14 державах 

при ООН є радники з прав людини.  У грудні 

1993 року рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН було засновано посаду Верховного 

комісара ООН з прав людини – головної 

посадової  особи ООН у галузі прав людини, 

покликаної забезпечити правозахисну 

діяльність в усьому світі. Верховний комісар 

очолює УВКПЛ та координує зусилля ООН у 

галузі прав людини. 

 Членство України у Раді Європи (РЄ) 

є важливим чинником інтеграції країни у 

єдиний європейський правовий простір шляхом 

приведення національного законодавства у 

відповідність до норм і стандартів організації. 

Основні напрями співробітництва України та 

РЄ, серед яких забезпечення прав людини та 

соціальної єдності, реформування судової 

системи, боротьба із корупцією. 

 Україна є учасницею Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 

з 30 січня 1992 року. Сьогодні ОБСЄ – це 

єдина трансатлантична безпекова структура, 

повноправним членом якої є Україна. Україна 

бере активну участь у заходах, що 

здійснюються під егідою ОБСЄ з 

правозахисної проблематики - робочих 

зустрічах і нарадах, конференціях, круглих 

столах, семінарах. 
Загальна Декларація прав людини має 

велике значення: 

• відповідно до Статуту ООН, держави – 

члени цієї організації зобов’язуються спільними 

діями прагнути до визнання і дотримання прав і 

свобод людини; 

• цей документ є основою для 

міжнародних «правил поведінки» країн і 

звернень ООН до урядів тих держав, які 

ухиляються від додержання положень 

декларації. 

 

З цим буклетом можна ознайомитись за 

посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=17666&tp=1 
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 нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  
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