
Публiчне право № 4 (32) (2018) 

206 

Костянтин Красовський, 

аспірант кафедри

теорії та історії держави і права

Університету «Крок» 

УДК 340.1:342.7 

Концепції природних прав людини у 
період Нового часу та їх відображення у 

перших юридичних документах 

Ігдя нозомглмгм ноава, взмкодк-
йдлля ра урвдогедлля нозомглзт 
ноав йыгзлз  - номудпз, цм кайз 
кіпуд номрягмк алрзфлмгм ндоімгу ра 
пдодглщмвіффя, у нмгайщхмку ймгіфлм 
роалпсмокувайзпщ у цд бійщх одйщ-
єслд ра жкіпрмвлд мбґоулрувалля 
пзйакз ндодгмвпік сіймпмсів ра ноа-
влзків Нмвмгм фапу. Як ймгіфлзи ла-
пйігмк уед узт номудпів кз кмедкм 
кмлпраруварз лдмбтігліпрщ алайіжу 
номудпів ыозгзжауії нозомглм-
ноавмвмї кардоії. Впд уд вігбуваймпщ 
ндодгмвпік жа оатулмк  вігмбоаедлля 
кмлуднуії нозомглзт ноав йыгзлз в 
ндохзт ыозгзфлзт гмкукдлрат, у 
рмку фзпйі у кмлпрзрууіилзт рдкпрат. 
Ваорм упвігмкйыварз, цм ракмгм омгу 
жакоінйдлля нозомглм-ноавмвмї кмл-
уднуії у лмокат нмжзрзвлмгм ноава 
жапвігфує лапрунлд: 

- нм-ндохд, оівдлщ омжвзрку 
ноавмвмї пвігмкмпрі ра ноавмвмї куйщ-
руоз пупнійщпрва у ріи гдоеаві, гд 
вігбуйапщ ыозгзжауія нозомглзт 
ноав йыгзлз; 

- нм-гоугд, оівдлщ омжвзрку ноа-
вмвмї пвігмкмпрі ра ноавмвмї куйщруоз 
мкодкзт гомкагял – нодгправлзків 
жакмлмгавфмї (упралмвфмї) вйагз коа-
їлз; 

- нм-родрє, оівдлщ кмейзвмї віг-
нмвігайщлмпрі гдоеавз жа жабджндфдл-

ля гаоалрувалля) нозомглзт ноав 
йыгзлз; 

- нм-фдрвдорд, кмлпрзрууімлайі-
жауія нозомглзт ноав йыгзлз пра-
взрщ їт ла мгзл оівдлщ пнозилярря ж 
ілхзкз ноавакз, «нозомглзи» таоа-
крдо взлзклдлля якзт лд гмвдгдлм, 
рмбрм ноав нмжзрзвлмгм таоакрдоу, 
іліуіимвалзт (нігрозкалзт, жабджнд-
фдлзт) гдоеавмы; 

- нм-н’ярд, сакрзфлм узк жавд-
охуєрщпя розвайзи хйят ілпрзрууім-
лайіжауії ігди нозомглмгм ноава: віг 
взлзклдлля ігдї – фдодж  смокувалля 
гмкрозлз – гм лмокарзвлмгм жакоін-
йдлля ла оівлі Оплмвлмгм жакмлу 
гдоеавз.  

Тдлгдлуія лабйзедлля нозомг-
лм-ноавмвмї гмкрозлз гм нмжзрзвлмгм 
ноава вігбуваєрщпя ндодваелм жа ра-
кзкз ланоякакз: лдмбтіглмпрі лмо-
карзвлмгм взжлалля гдоеавмы ноз-
омглзт ноав і пвмбмг мпмбз; кмлпрз-
рууіилмгм і пугмвмгм пнозялля 
нмк’якхдллы пундодфлмпрди кіе нм-
жзрзвіпрпщкзк і нозомглм-ноавмвзк 
нігтмгакз, цм жукмвйыє рдлгдлуіы 
гм жкдлхдлля омжбіелмпрди кіе уз-
кз гмкрозлакз – вігпрмомлдліпрщ 
нмжзрзвіпрпщкмгм нігтмгу віг мпмбзп-
рзт і пмуіайщлзт уіллмпрди ра лджа-
тзцдліпрщ нозомглзт ноав нмжа ноа-
вмвзк одгуйывалляк гдоеавмы, - 
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пакд ракзк фзлмк В. Ю. Вапдущкзи у 
оаккат пвмєї гзпдорауії, нозпвяфдлмї 
гмкрозлі ноав йыгзлз в омкалм-
гдокалпщкіи ноавмвіи пзпрдкі жажла-
фає ном двмйыуіы пнозилярря ла-
бйзедлля нозомглмгм ра нмжзрзвлм-
гм ноава  1, п. 5. Нак взгаєрщпя, цм 
гіиплм, ракмгм омгу рдлгдлуії каырщ 
ноавм ла іплувалля і якцм ндохзи 
ланояк (лмокарзвлд взжлалля гдо-
еавмы нозомглзт ноав) кмед вваеа-
рзпщ бійщх гієвзк, рм гоугзи 
(нмк’якхдлля пундодфлмпрди кіе 
нозомглзк ра нмжзрзвлзк ноавмк) 
пйіг взжларз бійщх нмкіокмвалзк, 
взтмгяфз іж пзпрдклмгм пнозилярря 
кмлуднуії нозомглмгм ноава.  

 «Оплмвлзк гедодймк ноава, мп-
лмвлзк ноавмрвмофзк сакрмомк кає 
бурз взжлала абпмйырла ігдя ноава ж 
її взжлафдллякз (нозомглд ноавм). 
Вдпщ жкіпр нмжзрзвлмгм ноава явйяє 
пмбмы гмймвлзк фзлмк омжвзрмк мп-
лмв нозомглмгм ноава; ж ілхмгм бмку, 
бджукмвла мбмв'яжкмвіпрщ нмжзрзвлм-
гм ноава ракме жодхрмы кає пвмї км-
одлі у нозомглмку ноаві. Айд нозом-
глд ноавм кає одайіжуварзпя в ндв-
лмку пмуіайщлмку пдодгмвзці у вз-
гйягі нмжзрзвлмгм ноава. Які сакрмоз 
бдоурщ уфапрщ в номудпі одайіжауії? 
Ілакхд: які сакрмоз кз нмвзллі вз-
жларз бджнмпдодглікз гедодйакз ноа-
ва? Впі уі сакрмоз кмела омжгійзрз 
ла гві мплмвлі гоунз. У ндоху гоуну 
кз нмкіцаєкм сакрмоз, цм рвмоярщ 
жкіпр ноава (кардоіайщлі гедодйа), а в 
гоугу - сакрмоз, цм лагаырщ ущмку 
жкіпру бджукмвлм  мбмв'яжкмвзи таоа-
крдо, цм лагійяырщ жкіпр у смоку 
ыозгзфлзт лмок (смокайщлі гедод-
йа)» 2, 129. Такмгм омгу бафдлля, 
псмокмвалд ла нмфарку XX прмйірря 
взнупклзкмк Кзївпщкмгм Улівдопзрд-
ру Свярмгм Вмймгзкзоа І. В. Мзтаи-
ймвпщкзк, жапйугмвує ла нігрозкку, 
мпкійщкз лапноавгі і рмгі і жаоаж ноз-
омглд ноавм кає одайіжуварзпя в ндв-
лмку пмуіайщлмку пдодгмвзці у вз-
гйягі нмжзрзвлмгм ноава. Такмгм омгу 
нігтіг жапвігфує лаукмву жоійіпрщ нмг-
йягів взцдузрмвалмгм аврмоа. 

Згіиплыыфз одсйдкпіы ж нозвм-
гу жагайщлзт кіокувалщ прмпмвлм 

млмвйдлмгм пнозилярря ігдї нозомг-
лмгм ноава ра нозомглзт ноав йыгз-
лз, якзи кав кіпуд у Нмвзи фап, вао-
рм вкажарз, цм у нмфаркмвзи ндоімг 
галмї днмтз (XVI – XVIII пр.) жлаф-
лзкз рдкнакз омжвзвайапщ лаука, 
куйщруоа, рдтлмймгії, взомблзурвм. 
Вігкозваырщпя лмві ждкйі, ілрдлпзсі-
куєрщпя мбкіл гмпвігмк, ігдякз, рмва-
оакз рмцм, - впд уд буйм ндвлзк ніг-
ґоулряк гйя номпувалля ігди нозом-
глмгм ноава, пномб улмокувалля 
нозомглзт ноав. Пмноз лаявліпрщ 
жлафлмї кійщкмпрі вмєл, жбомилзт 
кмлсйікрів, лапзйщлзущкмгм жатмн-
йдлля лмвзт рдозрмоіи, - уд, як лд 
наоагмкпайщлм, у нігпукку рде прайм 
сакрмомк, цм мпуфаплзв кмлуднуіы 
нозомглмгм ноава, жомбзв нозомглі 
ноава йыгзлз бійщх жародбувалзкз і, 
як лапйігмк, укмейзвзв їт лмокарзв-
лд жакоінйдлля.  

Вкажалд гайм нігправз ндвлзк 
аврмоак лавірщ жаномнмлуварз нмляр-
ря рак жвалзт «лмвзт» нозомглзт 
ноав ра «лмвмгм» нозомглмгм ноава. 
Дм нозкйагу, аврмоз «Фіймпмсії ноа-
ва», номгукру лаукмвуів Науімлайщ-
лмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі 
Яомпйава Мугомгм жажлафаырщ, цм 
«лмвд» нозомглд ноавм, цм мгдоеайм 
лажву ноав йыгзлз, жаомгзймпя в 
днмту Рдсмокауії ла мплмві мбґоул-
рувалля ноава ла пвмбмгу пмвіпрі як 
мплмвмнмймелмгм «вомгедлмгм» ноа-
ва і прайм мплмвмы ыозгзфлмї гмкр-
озлз Помпвірлзурва. У XVIII прмйір-
рі «вомгедлі» ноава мрозкайз праруп 
«лдвіг’єклзт ноав», які мбкдеувайз 
пвавіййя гдоеавз і впралмвйывайз 
віглмпзлз пвмбмгз і оівлмпрі лд рійщ-
кз кіе гомкагялакз, айд і кіе гом-
кагялакз і гдоеавмы.  За пнмпмбмк 
мбґоулрувалля ігдї ноава кмлуднуії 
«лмвмгм» нозомглмгм ноава кмеурщ 
бурз омжгійдлі ла ларуоайіпрзфлі, 
гдмлрмймгіфлі ра ймгмудлрозфлі, цм 
омжоіжляырщпя роакрувалляк млрмйм-
гіфлмгм прарупу нозомглмгм ноава. 
Опраллє омжукіймпя вігнмвіглм як 
іплуыфд гм нмжзрзвлмгм ноава (як 
жакмл нозомгз), лаг нмжзрзвлзк 
ноавмк (як кмоайщлзи ігдай) і в па-
кмку нмжзрзвлмку ноаві (як имгм 
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омжуклд ягом) 3, п. 25. Ммейзвм 
ваорм і лд абпмйырлм нмгмгзрзпщ іж 
нмжзуієы аврмоів прмпмвлм «лмвмгм» 
нозомглмгм ноава, номрд уійкмк езр-
рєжгарлмы є номнмжзуія взмкодкйы-
варз ла рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмку 
оівлі нозомглд ноавм як ракд, цм 
кмед пнозикарзпщ у оіжлзт взкіоат:  
як іплуыфд гм нмжзрзвлмгм ноава (як 
жакмл нозомгз), лаг нмжзрзвлзк 
ноавмк (як кмоайщлзи ігдай) і в па-
кмку нмжзрзвлмку ноаві (як имгм 
омжуклд ягом). Нак взгаєрщпя, цм впі 
уі взкіоз нмрдлуіилм кмеурщ іплува-
рз лд як вжаєкмвзкйыфлі явзца, а як 
наоайдйщлі, рмбрм ракі, цм кмеурщ 
іплуварз в мгзл і рми ед фап і оаккат 
мглієї гдоеавз. Тур ваорм жвдолурз 
увагу ла ріи мбправзлі, цм аврмоз 
гмвмоярщ ном ыозгзфлу гмкрозлу 
Помпвірлзурва. Цди дран у оаккат 
Нмвмгм фапу,  мкоік ілхмгм, гіиплм 
таоакрдозжуєрщпя ндвлзк оауімлайіп-
рзфлзк ндодмпкзпйдлляк  лзжкз ва-
ейзвзт фзллзків омжвзрку пупнійщп-
рва і гдоеавз, омйі ра жлафдлля смо-
куйывалля, вігмбоаедлля, жакоін-
йдлля ра жабджндфдлля ноав йыгзлз. 

На нмоягку гдллмку рмгм фапу 
нмпрайа і лабуйа ндвлмї нмнуйяолмпрі 
рак жвала оауімлайіпрзфла рдмоія 
ноав йыгзлз. Як првдогеує Ю.І. 
Кодгуй, ла жкілу пдодглік вікак ноз-
ихмв Нмвзи фап, цм прав ж іпрмозкм-
ноавмвмгм нмгйягу днмтмы взлзк-
лдлля ра урвдогедлля буоеуажлмї 
гдоеавз і ноава. Цд був лмвзи ца-
бдйщ пупнійщлмгм номгодпу, у рмку 
фзпйі, і в омжвзрку ракзт жагайщлм-
йыгпщкзт уіллмпрди, як ноава йыгз-
лз і гомкагялзла. З’явйяєрщпя лмва, 
оауімлайіпрзфла рдмоія ноав йыгзлз, 
яка буйа лаибійщх нмвлм омжомбйдла 
у ноауят Г. Гомуія, Б. Снілмжз, 
Де. Лмкка, Ш. Ммлрдпк’є, Т. Дедс-
сдопмла, І. Калра, Ж.-Ж. Руппм, Де.-
Ср. Міййя, І. Бдлрака ра ілхзт кзп-
йзрдйів. Завгякз пкійзвіи козрзуі 
сдмгайщлмгм йагу і мбґоулруваллы 
лмвзт кмлуднуіи ном ноава і пвмбмгз 
мпмбзпрмпрі, ном лдмбтігліпрщ налу-
валля ноава у віглмпзлат кіе ілгзві-
гмк і гдоеавмы, уя рдмоія жлаихйа 
багарм нозтзйщлзків і жомбзйа вдйз-

кзи влдпмк у смокувалля лмвмгм 
ыозгзфлмгм пвірмгйягу, в ігдмймгіфлу 
ніггмрмвку буоеуажлзт одвмйыуіи ра 
ноавмвд жакоінйдлля їт оджуйщрарів 
[4, п. 24–25]. Маєкм жажлафзрз, цм 
ракмгм омгу бафдлля жапвігфує ндвлу 
лапрунліпрщ у смокуваллі ра жакоін-
йдллі кмлуднуії нозомглзт ноав йы-
гзлз, цм кайм кіпуд у Нмвзи фап.  

Д. В. Кмвілщкм, алайіжуыфз ндоімг 
Нмвмгм фапу,  жажлафає, цм ла хйяту 
првдогедлля ноав і пвмбмг йыгзлз 
лаибійщх жлафзкзкз в галзи ндоімг 
омжвзрку йыгпрва буйз алгйіипщка 
Пдрзуія ном ноава 1628 омку (кмлк-
одрзжувайа багарм нмймедлщ Вдйзкмї 
таорії вмйщлмпрди 1215 омку) ра 
Біййщ ном ноава 1689 омку (якзк 
буйм впралмвйдлі номудгуолі гаоалрії 
мпмбзпрмї лдгмрмокаллмпрі мпмбз, 
мбкдедлля промків розкалля ніг вао-
рмы, жакйагдлм мплмву кмлпрзрууіи-
лмї наойакдлрпщкмї кмлаотії в Алг-
йії), Ддкйаоауія лджайделмпрі США 
1776 омку (ндохзи мсіуіилзи гмку-
кдлр, цм жакоінзв ла гдоеавлмку 
оівлі лдвіг’єклі ноава йыгзлз), Кмл-
прзрууія США 1787 омку (ндоха 
мсіуіила гдкмкоарзфла кмлпрзрууія у 
пвірі). Пмфзлаыфз ж ндохзт 10 нмн-
оавмк гм Кмлпрзрууії США, які гіп-
райз лажву Біййя ном ноава 1791 ом-
ку, ноава і пвмбмгз йыгзлз і гомка-
гялзла лабуваырщ кмлпрзрууіилмгм 
аврмозрдру [5].  

Такзк фзлмк,  як взгаєрщпя, 
ндоімг Нмвмгм фапу, якзи томлмймгі-
флм мтмнйыє XVI – нмфармк XX прм-
йірря (гм омжнагу фмрзощмт ікндоіи 
улапйігмк Пдохмї пвірмвмї віилз) ла 
нмфаркмвзт дранат пвмгм томлмймгіф-
лмгм омжвзрку (XVI – XVIII пр.) прав 
пвмгм омгу «фмолмждкмк, гд якіплм 
жакоінзймпщ ра номомпйм ждолм ноз-
омглзт ноав йыгзлз». Позфмку лд 
номпрм номомпйм, а буйм жакоінйдлм 
ла лмокарзвлмку оівлі, ла оівлі Оп-
лмвлзт жакмлів гдоеавз. 

З лахмї рмфкз жмоу, Ддкйаоауія 
лджайделмпрі США ра Фоалуужщка 
гдкйаоауія ноав йыгзлз і гомкагя-
лзла є ндохзкз упніхлзкз пномба-
кз вігмбоаедлля нозомглзт ноав 
йыгзлз у ыозгзфлзт гмкукдлрат 
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ракмгм оівля. Кмела гдоеава кає 
пвмы вйаплу улікайщлу іпрмоіы омж-
взрку ра нмбугмвз гдоеавлзт ра ноа-
вмвзт ілпрзрууіи. Помрд є нозкйагз 
рмгм, кмйз влуроіхліи гмкукдлр прає 
вжіоудк гйя лапйігувалля і имгм омйщ 
прає лабагарм пзпрдкліхмы, а віграк 
ндодрзлає кмогмлз гдоеавз. Бдж впя-
кмгм пукліву, уд кає віглмхдлля і гм 
США ра Фоалуії як коаїл, кмроі «гд-
лдоувайз» гйя пдбд ра гйя пвіру ыоз-
гзфлі гмкукдлрз нозлузнмвм лмвмгм 
рмйку, гд бз нозомглі ноава взпруна-
йз як кйыфмвзи дйдкдлр ра жм-
бмв’яжалля гйя гдоеавз.  

Загаймк ваорм жажлафзрз, цм ла-
ука іпрмоії гдоеавз і ноава жаоубіе-
лзт коаїл є ілпроукдлрмк гйя ні-
жлалля пвірмвмгм гмпвігу ноавмвмгм 
одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл, 
гмпвігу ыозгзфлмї гіяйщлмпрі, цм 
кайа кіпуд в оіжлі днмтз і в оіжлзт 
коаїлат. Вмла пноякмвала ла взяв-
йдлля пріикзт, пурліплзт мжлак гдо-
еавлзт і ноавмвзт ілпрзрурів, жакм-
лмкіолмпрди сулкуімлувалля гдоеа-
вз і ноава в оіжлзт пупнійщлзт укм-
ват. Взвфдлля кардгмоіи ілмждклмгм 
ноава пнозяє жапвмєллы ймгікз ыоз-
гзфлмгм кзпйдлля і бійщх гйзбмкмку 
омжукіллы нмляріилмгм анаоару вір-
фзжлялмї ноавмвмї куйщруоз 6,          
п. XI. 

У оаккат галмї нубйікауії бійщх 
гдрайщлм жунзлзкмпя гм нозкйагі 
ыозгзжауії кмлуднуії нозомглзт ноав 
йыгзлз, цм кайа кіпуд у Снмйуфдлзт 
Шрарат Акдозкз. Коаїла, яка ла пщм-
гмглі є вжіоудк у багарщмт псдоат 
пупнійщлмгм езрря. Екмлмкіка, ноава 
йыгзлз, мбмомллзи ра бджндкмвзи 
пдкрмо, - уі нмкажлзкз, жа якзкз 
США розкаырщ ндохіпрщ у впщмку 
пвірі, кмела номгмвеуварз і гайі. 
Хмфа лавірщ ущмгм гмпрарлщм, цмб іж 
нмвагмы правзрзпщ гм коаїлз, яка 
псмокувайапщ як лджайдела гдоеава 
кдлх ліе 250 омків рмку лажаг. Дйя 
нмоівлялля ж ілхзкз гдоеавакз – уд 
гуед лдрозвайзи ндоімг фапу. Айд 
жомбйдлм жа уди фап у уаозлі ноава в 
США фзкайм.  Окоік Ддкйаоауії лд-
жайделмпрі США, яка кайа фзкайм 
дйдкдлрів, які лд жупроіфайзпщ цд ла 

рдодлат ілхзт коаїл (ном нозомглм-
ноавмві лмвдйз галмгм гмкукдлру кз 
гмвмозрзкдкм гайі), гала гдоеава 
гайа пвірмві ндоху нмвлмуіллу нзпа-
лу Кмлпрзрууіы як мплмвлзи жакмл 
гдоеавз.   

В. Рдфзущкзи лавмгзрщ аогукдл-
рз ла кмозпрщ могаліфлмгм акдозкал-
пщкмгм кмлпрзрууімлайіжку, якзи, жа 
имгм гуккмы, нмвліпры псмокувавпя 
у США. «Оогаліфлзи кмлпрзрууімла-
йіжк ндодгбафає ндодгмвпік нмвлмка-
пхраблзи озлмк. Якзкз кмеурщ бурз 
оджуйщрарз имгм омбмрз, взглм ла 
нозкйагі пуфаплзт Снмйуфдлзт Шра-
рів. Коаїла, лапдйдлля якмї пралмвзрщ 
гдпщ 4% віг фзпдйщлмпрі йыгпрва, 
пнмезває нмлаг нмймвзлу ж взкмозп-
рмвувалзт йыгзлмы нозомглзт одпу-
опів, взомбйяє лаибійщхзи ВВП ла 
нйалдрі, жгіиплыє 80-90% пвірмвзт 
лаукмвзт вігкозррів і кає віипщкмвзи 
быгедр, жіправлзи іж пукаолзк віипщ-
кмвзк быгедрмк одхрз гдоеав пвіру. 
З 500 лаикоацзт улівдопзрдрів пвіру 
169 омжрахмвалм у США, і в лаукм-
вмку пдкрмоі Снмйуфдлзт Шрарів 
ноауыє вфдрвдом бійщхд лаукмвзт 
ноауівлзків, ліе у коаїлат Евомнди-
пщкмї пнійщлмрз оажмк» 7. 

Коаїла нмфзлайапя як 13 кмймліи 
Вдйзкмбозралії в Півліфліи Акдозуі. 
У ндоімг ж 1760 нм 1775 оік кіе боз-
ралпщкмы кмймліайщлмы вйагмы і лд-
жагмвмйдлзкз їт ноавйілляк акдоз-
калпщкзкз кмймліпракз буйм фзкайм 
номявів вігкозрмї вмомелдфі, які нмп-
рунмвм ндодомпйз у вігкозрі жірклдл-
ля іж жапрмпувалляк пзйз. Позфзлз 
козйзпя в лдвгмвмйдллі лапдйдлля 
кмймліи лзжкмы нмгаркмвзт рягаоів 
ра ілхзкз жатмгакз кмймліайщлзт 
ноавзрдйів. 

Нджагмвмйдлі бозралпщкзкз вйа-
прякз кмймліпрз гіяйз в мплмвлмку в 
кдеат кмймліи, ла рдозрмоії якзт 
номезвайз, і вгавайзпя гм мнмоу 
бозралпщкмку одезку ла кіпудвмку 
оівлі. Оглак у 1774 омуі буйа жгіип-
лдла пномба гіярз кмйдкрзвлм - у 
Фійагдйщсії жібоавпя «Пдохзи кмл-
рзлдлрайщлзи Кмлгодп». У вігнмвігщ 
ла жатмгз, жгіиплдлі ла ущмку Кмл-
годпі, кмомйщ Гдмог III нмпйав віипщ-
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ка, і в 1775 омуі нмфайапя акдозкал-
пщка Віила жа лджайделіпрщ, яку ра-
кме лажзваырщ Акдозкалпщкмы одвм-
йыуієы. Дм йзнля 1776 омку Доугзи 
кмлрзлдлрайщлзи кмлгодпі був гмрм-
взи гм мглмпраилмгм нозилярря «Дд-
кйаоауії лджайделмпрі», яка і буйа їк 
нозиляра 4 йзнля 1776 омку 8, 
п. 46. 

Згіиплдлзи лакз алайіж рдкпру 
Ддкйаоауії лджайделмпрі США кіп-
рзрщ ракі нмймедлля, які є ваейзвз-
кз ж рмфкз жмоу пнозилярря нозомг-
лзт ноав йыгзлз: 

- кмйз в ндодбігу іпрмоії йыгпр-
ва мглмку лаомгу гмвмгзрщпя омжіо-
варз жв’яжкз, цм нмєглувайз имгм ж 
ілхзк, і нмпіпрз пдодг гдоеав пвіру 
мкодкд і оівлд пралмвзцд, ноавм ла 
якд имку лайдезрщ жа жакмлакз ноз-
омгз і жакмлакз Бмга нозомгз, лайд-
ела нмхала гм нмгйягів йыгпрва вз-
кагає ж’япуварз нозфзлз, цм пнмлу-
кайз имгм вігмкодкзрзпя; 

- кз вваеаєкм жа пакммфдвзглі 
іпрзлз, цм впіт йыгди првмодлм оів-
лзкз; цм Твмодущ мбгаоував їт ндв-
лзкз лдвігбіолзкз ноавакз, гм якзт 
лайдеарщ езрря, пвмбмга і ноаглдлля 
цапря;  

- цм уоягз впралмвйыырщпя кіе 
йыгщкз ла рд, цмб жабджндфуварз уі 
ноава, а вйага уоягів нмтмгзрщ іж жгм-
гз рзт, кзк вмлз уноавйяырщ; цм в 
кмелмку взнагку, кмйз якапщ смока 
ноавйілля прає жгублмы гйя ракмї 
кдрз, лаомг кає ноавм жкілзрз абм 
пкапуварз її і впралмвзрз лмвзи уояг, 
пнзоаыфзпщ ла ракі нозлузнз ра мо-
галіжмвуыфз имгм вйагу в ракі пнмпм-
бз, які взгаырщпя лаомгу лаигмуійщ-
ліхзкз гйя мпяглдлля пвмєї бджндкз 
і цапря; 

- рмку кз, нодгправлзкз Снм-
йуфдлзт Шрарів Акдозкз, які жібоа-
йзпя ла Загайщлзи кмлгодп, жвдораы-
фзпщ гм Впдвзхлщмгм пуггі пвіру іж 
жандвлдлляк у пноавдгйзвмпрі лахзт 
жкагалщ, ік’як і жа гмоуфдлляк упіт 
гмбозт йыгди лахзт кмймліи, уомфз-
прм жаявйяєкм і номгмймхуєкм, цм 
лахі Снмйуфдлі Кмймлії є і жгіглм ж 
ноавмк нмвзллі бурз війщлзкз і лд-
жайделзкз храракз 9. 

Шзомкм вігмкм, цм аврмопрвм 
номдкру ущмгм гмкукдлра в мп-
лмвлмку лайдезрщ фйдлмві гдйдгауії 
гм Кмлгодпу, якзи іплував жа кмймлі-
айщлмгм ндоімгу, віг храру Віогезлія 
- Тмкапмві Дедссдопмлу. Сакд віл, 
нігкодпйыє С.П. Гмймварзи, мфмйы-
вав кмкірдр, якзи ноауывав лаг рдкп-
рмк номдкру гмкукдлра. У ндодбігу 
уієї омбмрз Дедссдопмл мрозкав віг 
Демогеа Мдипмла номдкр Віогез-
ліипщкмї гдкйаоауії ноав, якзи буйм 
лагоукмвалм в нодпі 12 фдовля 
1776 о. і гд кіпрзйзпя ракі воаеаыфі 
пймва: «...упі йыгз лаомгеуырщпя 
війщлзкз ра лджайделзкз, і вмлз   
каырщ ндвлі лдвігмкодклі нозомглі 
ноава, якзт вмлз лд кмеурщ нмж-
бурзпщ фз бурз нмжбавйдлзкз <...>; 
пдодг ракзт ноав - ноавм ла езрря і 
ноавм ла пвмбмгу, іж жапмбакз, цм  
жабджндфуырщ лабурря вйаплмпрі ра 
вмймгілля лды, а ракме - ноаглдлля 
ра жгмбурря цапря і бджндкз» 10, 
п. 164 

Нак взгаєрщпя, цм алайіж взцд-
лавдгдлзт нмймедлщ Ддкйаоауії лд-
жайделмпрі США ж нмжзуіи нозомг-
лм-ноавмвмгм нмгйягу гмжвмйяє кмлп-
раруварз лапрунлд: 

- нм-ндохд, уд лмвірліи гмку-
кдлр, якзи в мбґоулруваллі пвмгм 
ноава ла лджайделд іплувалля нмпз-
йаєрщпя ла нозомглд ноавм ра нозом-
глі ноава («якд имку лайдезрщ жа 
жакмлакз нозомгз і жакмлакз Бмга 
нозомгз»); 

- нм-гоугд, оівліпрщ впіт йыгди 
віг лаомгедлля, лдвіг’єклзи (лдвігбі-
олзи) таоакрдо ноав, цм мрозкуырщпя 
у жв’яжку іж пакзк сакрмк лаомгедл-
ля (сакрзфлм нозомглі ноава); 

- езрря, пвмбмга і ноаглдлля 
цапря - мпщ сакрзфлм ндохзи псмо-
куйщмвалзи ла оівлі мсіуіилмгм ыоз-
гзфлмгм гмкукдлру ндодйік нозомг-
лзт ноав йыгзлз, взжлафдлзи у Дд-
кйаоауії лджайделмпрі США;  

- лаомг смокує уояг і кає жкм-
гу жкілзрз имгм; 

- війщліпрщ, лджайделіпрщ ра 
пноавдгйзвіпрщ як смлмві фзллзкз, 
ла рйі якзт мрозкувайапщ лджайде-
ліпрщ США віг Вдйзкмбозралії. 
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Дмкукдлрз Хаоківпщкмї ноавмжа-
тзплмї гоунз кіпрярщ ілсмокауіы, 
вігнмвіглм гм якмї лдмуілдллзк ноа-
вмвзк гмкукдлрмк, якзи омжвзлув ра 
кмлкодрзжував уі нмймедлля, пра-
йа Ддкйаоауія лджайделмпрі США 
1776 о. Снзоаыфзпщ ла нозомглм-
ноавмву гмкрозлу ноав йыгзлз, в 
Ддкйаоауії номгмймхдлм, цм «впі 
йыгз првмодлі оівлзкз і лагійдлі 
Твмоудк ндвлзкз лдвіг’єклзкз ноа-
вакз, гм якзт лайдеарщ езрря, пвм-
бмга, ноаглдлля гм цапря». В ущмку 
гмкукдлрі ра в Кмлпрзрууії США 
1787о. буйм жакйагдлм лд йзхд ніг-
вайзлз акдозкалпщкмгм кмлпрзрууім-
лайіжку, а и мплмвз йібдоайщлмї кмл-
уднуії ноав йыгзлз 11. 

Як гмбод вігмкм, взлатіглзкз 
ндохмї в пвірі кмлпрзрууії лд кайз в 
пвмєку омжнмоягедллі гмрмвзт жоаж-
ків и рмку жкухдлі буйз кдоуварзпя 
жгмомвзк гйужгмк. Пмкйавхз в мплм-
ву пвмїт рвмофзт жкагалщ ігды пакмв-
гмпкмлайдлля, вмлз првмозйз ноавм-
взи одгуйярмо взцмгм оівля, якзи 
ндодгбафав кмгдйщ канірайіпрзфлмгм 
гдндопмлісікмвалмгм воягувалля 12. 
Гмймвлзкз уіллмпрякз акдозкалпщ-
кмгм кмлпрзрууімлайіжку прайз пвм-
бмга, озлмк, мбкдедлд ноавйілля и 
нозпкмодлля пмуіайщлмї гзлакікз, цм 
врійзймпя в оауімлайщлмку пномцдл-
лі бійщхмпрі пмуіайщлзт роалпакуіи. 
Віг пакмгм нмфарку Кмлпрзрууіы 
США буйм жмоієлрмвалм ла нмпрун, 
якзи кав жгіиплзрзпя жавгякз ілрд-
йдкруайщліи пвмбмгі, війщлмку нігн-
озєклзурву і озлку жа укмв кіліка-
йщлм лдмбтіглмгм гдоеавлмгм вроу-
фалля. Затігла Євомна нозпрайа ла 
мплмвлі наоакдроз уієї кмгдйі іж ндв-
лзкз жапрдодедллякз, цм ніжліхд 
гмжвмйзйм мкодпйзрз євомндипщкзи 
кмлпрзрууіилзи гзжаил як мпйабйдлу 
вдопіы нівліфлмакдозкалпщкмгм ніг-
тмгу. Такмгм омгу бафдлля В. Рдфз-
ущкмгм жапйугмвує ла увагу, мпкійщкз 
гіиплм жапвігфує ндохіпрщ США у 
лзжуі ваейзвзт кмлпрзрууіилм-
ваейзвзт фзллзкат ноавмгдоеавмр-
вмодлля.   

Згаваймпя б, фапрм-гупрм кмйзхлі 
кмймлії, лавірщ мрозкавхз лджайде-

ліпрщ, розвайзи ндоімг фапу буйз жа 
ндвлзкз мжлакакз (у ноавмвіи псдоі) 
птмезкз гм коаїл, у пкйагі якзт вмлз 
ндодбувайз. Помрд вкажалд лд прмпу-
єрщпя Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз. 
Як првдогеує Ж.Р. Тдкіобдкмв, гмйм-
влмы мбправзлмы, нм пурі, буйм рд, 
цм США (ла вігкілу віг Вдйзкмбоз-
ралії) – коаїла ж нзпалмы кмлпрзру-
уієы, в якіи нмлярря «кмлпрзрууіилі 
мбкдедлля у жгіиплдллі гдоеавлмї 
вйагз» взпрунає рзк, цм лапкоіжщ 
номпяклуйз акдозкалпщку ыозгзфлу 
і нмйірзфлу пзпрдку, рмку цм уд йд-
езрщ в мплмві як сдгдоайщлмї Кмл-
прзрууії США, рак і кмелмї ж нзпа-
лзт кмлпрзрууіи храрів. Тмку лджа-
ндодфлзк пнозикаймпя рд, цм таоак-
рдолмы озпмы «акдозкалпщкмгм кмл-
прзрууімлайіжку» є рми «роагзуіилзи 
лагмймп», якзи омбзвпя ла «мбкд-
едллі, впралмвйдлмку нзпалмы Кмл-
прзрууієы ра жакмлакз, цмгм жгіип-
лдлля гдоеавлмї вйагз». Цзк і нмяп-
лыєрщпя рми сакр, цм нмлярря «жгіи-
плдлля вйагз ніг кдоівлзурвмк ноава 
[«government under law»]» взжлава-
ймпщ «нозгарлзк» гйя рмгм, цмб 
пйуезрз мплмвлмы озпмы «акдоз-
калпщкмї кмлпрзрууіилмї гуккз». Чд-
одж уд нмлярря ндодгавайапя пурліпрщ 
акдозкалпщкмгм кмлпрзрууімлайіжку, 
а пакд – мбкдедлля ла жгіиплдлля 
вйагз 13, п. 52. 

Нанозкілуі жажлафзкм, цм Укоа-
їла нмвзлла взкмозпрмвуварз гмпвіг 
США. Айд лд кдталіфлм, лд бджгук-
лм. Рдайії пщмгмгліхлщмї Укоаїлз 
жапвігфуырщ лаявліпрщ халпу, якзи лд 
ваорм жайзхарз нмжа увагмы. Шалпу 
ла одайщлу омжбугмву гдоеавз, халпу 
ла фйдлпрвм в НАТО ра ЄС, халпу ла 
коацд цапйзвд езрря. Сакд ракд, 
ноаглдлля гм якмгм жажлафдлм у Дд-
кйаоауії лджайделмпрі США. Ваейз-
ва мпмбйзвіпрщ, ла яку ваорм жвдолурз 
увагу, - прабійщліпрщ Оплмвлмгм жакм-
лу США, в рдкпр якмгм буйм влдпдлм 
гуед лджлафлу кійщкіпрщ нмноавмк. 
Тур кз нмгмгеуєкмпя іж  гуккмы 
С. Г. Срдудлка, взпймвйдлу у кмл-
рдкпрі пніввіглмхдлля нозомглмгм 
ноава ра нмжзрзвіжку, вігнмвіглм гм 
якмї  нозомглм-ноавмвмку бафдллы 
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нозракалла ндвла прабійщліпрщ, тмф 
як бз лд нйурайз її іж ракмы е таоак-
рдозпрзкмы нмжзрзвіжку. Тур, у уа-
озлі нозомглмгм ноава, кз кмедкм 
кмлпраруварз прабійщлд уоатувалля 
взцзт, лаггдоеавлзт, гіиплм нозом-
глзт ноав йыгзлз. Міляырщпя нао-
йакдлрз, уоягз, гйавз гдоеав. Зкіл-
лмы є проардгія гдоеавз у рми фз 
ілхзи іпрмозфлзи ндоімг фапу, а пра-
бійщлмы є увага гм йыгзлз, її лд-
віг’єклзт ноав 14, п. 178-179. 

Такзк фзлмк, як взгаєрщпя, омйщ 
Ддкйаоауії лджайделмпрі США у 

пноаві нмхзодлля ігдї нозомглзт 
ноав йыгзлз жвмгзрщпя гм лапрунлм-
гм: 

- ндодйік нозомглзт ноав йы-
гзлз омжкіцдлм у лмокарзвлмку ак-
рі; 

- фірка моієлрауія ла рд, цм 
нозомглі ноава є лд лдгмпяелмы коі-
єы, а одайщлмы пноавмы, жагйя жабдж-
ндфдлля якмї і сулкуімлує вйага; 

- нозомглі ноава є лд-
віг’єклзкз, рмбрм гдоеава ла пвіи 
омжпуг лд кмед мкодкм вжяру йыгзлу 
їт нмжбавзрз. 
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Коапмвпщкзи К. Ю. Кмлуднуії нозомглзт ноав йыгзлз у ндоімг Нмвмгм фапу 
ра їт вігмбоаедлля у ндохзт ыозгзфлзт гмкукдлрат 

Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі нозомглзт ноав йыгзлз ж рмфкз жмоу її вігм-
боаедлля у ндоімг Нмвмгм фапу. Акудлрмвалм увагу ла іпрмозфліи лапрунлмпрі омжу-
кілля ра упвігмкйдлля ігди нозомглмгм ноава. Помалайіжмвалм Ддкйаоауіы лджайде-
лмпрі Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз як мглмгм іж ндохзт гмкукдлрів, рдкпр якмгм кіп-
рзв жгагку ном нозомглі ноава ра їт ндвлзи ндодйік (езрря, пвмбмга, ноаглдлля цап-
ря). Навдгдлі аогукдлрз ла кмозпрщ взкмозпралля гмпвігу США у ноакрзуі ноавмр-
вмодлля Укоаїлз.  

Кйыфмві пймва: нозомглд ноавм, нозомглі ноава, Нмвзи фап, Ддкйаоауія лджайд-
елмпрі США.  

 
 
Коапмвпкзи К. Ю. Кмлуднузз дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка в ндозмг Нмвмгм 

водкдлз з зт мроаедлзд в ндовшт ыозгзфдпкзт гмкукдлрат 
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка п рмфкз жодлзя дд 

мроаедлзя в ндозмг Нмвмгм водкдлз. Акудлрзомвалм влзкалзд ла зпрмозфдпкми 
ноддкпрвдллмпрз нмлзкалзя з мпмжлалзя згди дпрдпрвдллмгм ноава. Помалайзжзом-
валм Ддкйаоаузы лджавзпзкмпрз Смдгзлдллшт Шрармв Акдозкз как мглмгм зж ндо-
вшт гмкукдлрмв, рдкпр кмрмомгм пмгдоеай унмкзлалзд м дпрдпрвдллшт ноават з зт 
мнодгдйдллши ндодфдлщ (езжлщ, пвмбмга, продкйдлзд к пфапрщы). Позвдгдлш аогукд-
лрш в нмйщжу зпнмйщжмвалзя мншра США в ноакрзкд ноавмрвмофдпрва Укоазлш.  

Кйыфдвшд пймва: дпрдпрвдллмд ноавм, дпрдпрвдллшд ноава, Нмвмд водкя, Ддкйа-
оаузя лджавзпзкмпрз США. 

 
 
 Krasovsky K. Concepts of natural human rights in the period of Modern times 

and their reflection in the first legal documents 
The article is devoted to the problems of natural human rights from the point of view 

of its reflection in the period of Modern times. The attention is focused on the historical 
continuity of understanding and awareness of the ideas of natural law. Analyzed the 
Declaration of independence of the United States of America as one of the first 
documents, the text of which contained a reference to natural rights and their specific list 
(life, freedom, the pursuit of happiness). The arguments in favor of the use of US 
experience in the practice of law-making in Ukraine.  

Key words: natural law, natural rights, New time, Declaration of independence of 
the USA. 

 


