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Впрунлі жаувагз                     
Оплмвмнмймелі – буррєві –  йыг-

пщкі ноава, їтля одайіжауія, взкмозп-
ралля нмкйзкалі жабджндфуварз, рмбрм 
гаоалруварз, кілікайщлм лдмбтіглі (жа 
ндвлзт іпрмозфлзт мбправзл) укмвз 
іплувалля йыгзлз у кмелмку пупні-
йщпрві. Такі укмвз каырщ бурз лагалі 
кмелмку фйдлу вігнмвіглмгм пупнійщ-
прва, а жодхрмы і кмеліи йыгзлі, гд б 
вмла лд ндодбувайа. Орме мглакм-
віпрщ, оівліпрщ ракзт буррєвзт укмв – 
нозлаиклі, в їтлщмку кілікайщлмку 
езррєвм жабджндфувайщлмку взкіоі – 
є мглзк іж лаиндодкмлйзвіхзт ном-
явів жапаг йыгялмпрі, гукаллмпрі, 
пноавдгйзвмпрі у сулкуімлуваллі 
бугщ-якмгм пуфаплмгм пупнійщпрва. 

Оглзк іж мплмвлзт жапмбів жабдж-
ндфдлля ракмгм пмуіайщлмгм пралу 
пйугує ндвла улісікауія, пралгаорз-
жауія узт ноав і пвмбмг йыгзлз, рмб-
рм впралмвйдлля жагайщлмйыгпщкзт 
(впдпвірліт) вжіоуів, драймлів – рак 
жвалзт пралгаорів, якзк каырщ вігнм-
вігарз ноава і пвмбмгз йыгзлз, гд б і 
кмйз б вмла лд ндодбувайа, іплувайа. 
Дйя вігнмвіглзт могаліжауіи (гдоеав, 

кіегдоеавлзт мб’єглалщ, кіелаомг-
лзт могалів рмцм) ракі пралгаорз, 
жажвзфаи, праырщ абм смокайщлм 
(ыозгзфлм) мбмв’яжкмвзкз, абм е, 
нозлаиклі, баеалзкз, одкмкдлгауіи-
лзкз. І жавгякз ущмку мглієы ж їтліт 
сулкуіи, «омйди» прає жабджндфдлля, 
гаоалрувалля буррєвзт ноав і пвмбмг. 

Суррєві вйапрзвмпрі ра жагайьлд 
нмлярря ноавмйюгзллзт пралгаорів 

Рмжгйягувалзк пралгаорак ноз-
ракаллі ракі мплмвлі вйапрзвмпрі: 

 Пдоха нмйягає у рмку, цм уі 
пралгаорз сікпуырщ кілікайщлі нм-
кажлзкз: а) ндвлмгм жкіпру фз б) ндв-
лмгм мбпягу, фз в) вмглмфап і жкіпру, и 
мбпягу буррєвзт ноав йыгзлз. 

Доугмю мпмбйзвіпры є рд, цм гм 
гмпяглдлля ракзт нмкажлзків жм-
бмв’яжуырщпя абм жамтмфуырщпя оіжлі 
гдоеавз. 

Тодря нмйягає у рмку, цм 
пралгаорзжувалля кмед прмпуварзпщ 
ракме ыозгзфлзт жапмбів жабджнд-
фдлля буррєвзт ноав йыгзлз 
(пугмвзт, нмжапугмвзт ра іл.). 

Чдрвдора вбафаєрщпя у кмейзвзт 
жапмбат кіелаомглмгм внйзву ла гдо-
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еавз, які нмоухуырщ жгагалі пралгао-
рз: прмпмвлм ыозгзфлм-мбмв’яжкмвзт 
пралгаорів ракзкз жапмбакз кмеурщ 
бурз оіжлі смокз нозкупмвмгм внйзву 
ла гдоеаву-нмоухлзка, а прмпмвлм 
одкмкдлгауіилзт пралгаорів – оіжлі 
смокз пурм нмйірзфлмгм внйзву. 

І лаодхрі, н’яра мпмбйзвіпрщ жа-
жлафдлзт пралгаорів нмйягає в їтліи 
жкіпрмвліи улівдопайщлмпрі, яка 
вмглмфап могаліфлм кає пнмйуфарзпщ 
ж ндвлмы жайделіпры їтлщмї 
одайіжауії віг кмлкодрлм-іпрмозфлзт 
укмв і мбправзл у оіжлзт йыгпщкзт 
узвійіжауіят, одгімлат, а ілмгі лавірщ 
і в коаїлат. Вкажала вйапрзвіпрщ 
ноякм кмлпраруєрщпя у гдякзт 
ваейзвзт кіелаомглзт гмкукдлрат 
(ланозкйаг, Кмкірдр ж ноав йыгзлз 
ООН, вігжлафав, цм ноавм ла 
пікдилд езрря кмед вігоіжлярзпщ 
жайделм віг пмуім-дкмлмкіфлзт ра 
куйщруолзт укмв; а  Євомндипщкзи 
пуг ж ноав йыгзлз нозиляв 
гмкрозлу «кде пвмбмгз омжпугу» 
гдоеавз («margin of appreciation»), 
яка ндодгбафає, жмкодка, рйукафдлля 
Євомндипщкмї кмлвдлуії ном жатзпр 
ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт 
пвмбмг. Оред, бдоуфз гм увагз впі 
лажвалі взцд вйапрзвмпрі 
омжгйягувалзт прал-гаорів, кмела 
жаномнмлуварз раку гдсіліуіы їт 
жагайщлмгм нмлярря: кіелаомглі 
пралгаорз буррєвзт ноав і пвмбмг 
йюгзлз – уд жакоінйдлі у кіелаомг-
лзт акрат фз гмкукдлрат, рдкпру-
айьлм улісікмвалі і сулкуімлайьлм 
улівдопайьлі (гйя ндвлзт кіелаомг-
лзт мб’єглаль гдоеав) нозлузнз ра 
лмокз, які сікпуюрь кілікайьлм лд-
мбтіглзи абм баеалзи жкіпр і/фз 
мбпяг ракзт ноав, жукмвйювалі гм-
пяглурзк оівлдк омжвзрку пупнійь-
прва, а ракме впралмвйююрь мбмв’яж-
кз гдоеав цмгм їтльмгм жабджнд-
фдлля, мтмомлз і жатзпру ра жа 
нмоухдлля їт ндодгбафаюрь лдгарзв-
лі нмйірзфлі фз юозгзфлі лапйігкз. 

Кйапзсікауії ноавмйюгзллзт 
пралгаорів  

Кйапзсікауіы ракзт пралгаорів 
кмела жгіиплыварз жа оіжлзкз 
козрдоіякз. Змкодка: 

• жа їтлік буррєвзк (млрзфлзк) 
прарупмк – лмкілайщлі (ілхзкз пйм-
вакз, рдокілмймгіфлі абм рдкпруайщлі), 
гм якзт лайдеарщ пакі йзхд лажвз 
ноав і пвмбмг йыгзлз, цм везрі у 
кіелаомглзт акрат, ра сакрзфлі 
(жкіпрмвлі), які сікпуырщ у вкажалзт 
гедодйат жкіпрмві и мбпягмві 
нмкажлзкз ракзт ноав ра пвмбмг; 

• жа гдмлрзфлзк прарупмк – 
мбмв’яжкмві, врійдлля якзт є смо-
кайщлм-лдмбтіглзк гйя вігнмвіглзт 
гдоеав і кмед жабджндфуварзпя лавірщ 
жапрмпувалляк кіелаомглзт нмйі-
рзкм-ыозгзфлзт палкуіи, ра одкм-
кдлгауіилі, які тмф і лд каырщ 
смокайщлмї мбмв’яжкмвмпрі, номрд рде 
жабджндфдлі палкуіякз кіелаомглм-
нмйірзфлзкз (кмоайщлм-нмйірзфлз-
кз); 

• жа номпрмомк (рдозрмоією) гії 
– пвірмві (жагайщлмузвійіжауіилі, 
гймбайщлі) ра одгімлайщлі (жмкодка, 
кмлрзлдлрайщлі, япкоавзк нозкйагмк 
якзт є євомндипщка Кмлвдлуія ном 
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвм-
нмймелзт пвмбмг (1950 о.)); 

• жа кмймк агодпарів – жагайщлі 
(прмпуырщпя упіт йыгди) ра пндуі-
айіжмвалі (агодпмвалі фйдлак йзхд 
ндвлзт пмуіайщлзт пнійщлмр, угоунм-
валщ, ланозкйаг: гіряк, еілкак, 
біедлуяк); 

• жа пуб’єкрмк їт впралмвйдлля 
– пралгаорз ООН, ЮНЕСКО, Рагз 
Євомнз, Євомндипщкмгм Смыжу рмцм. 

Ммейзві и ілхі кйапзсікауії ом-
жгйягувалзт пралгаорів. 

Загаймк ед пйіг цд оаж жаува-
езрз, цм оіжлмкалірлі кйапзсікауії 
пралгаорів ноав і пвмбмг йыгзлз нм-
кйзкалі вігмбоаеарз ру фз ілху їтлы 
пндузсіку; а її лайдезрщ лдмгкіллм 
боарз гм увагз ноз кмлпроуываллі ра 
взкмозпраллі ыозгзфлзт ілпроукдл-
рів їт жабджндфдлля (рмбрм пнозялля 
одайіжауії, мтмомлі і жатзпру) буррє-
взт ноав ра пвмбмг йыгзлз. 

Запаглзфзк пвірмвзк гмкукдл-
рмк, лаг якзк, рак бз кмвзрз, лагбу-
гмвуєрщпя упя пзпрдка кіелаомглм-
ноавмвзт пралгаорів буррєвзт ноав і 
пвмбмг, є Загайщла гдкйаоауія ноав 
йыгзлз, утвайдла Гдлдоайщлмы Апа-
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кбйдєы Оогаліжауії Об’єглалзт На-
уіи 10 гоугля 1948 омку.  

Як впралмвйдлм лахзкз гмпйі-
гедллякз, ноз її ніггмрмвуі буйм 
бджнмпдодглщм взкмозпралм лаукмву 
ноауы номсдпмоа Кдкбозгепщкмгм 
улівдопзрдру Гдоха Лаурдонатра 
(якзи лавфавпя у 1915-1919 омкат ла 
ыозгзфлмку сакуйщрдрі Лщвівпщкмгм 
улівдопзрдру). Віл у 1945 о. мнубйі-
кував клзгу «Міелаомглзи біййщ 
ноав йыгзлз», цм вкіцувайа мглми-
кдллзи номдкр номнмлмвалмгм аврм-
омк вігнмвіглмгм гмкукдлра жа ракмы 
е лажвмы. Цієы клзгмы (як гмкукдл-
райщлм нігрвдогзв вігмкзи номсдпмо 
В. Буркдвзф) и кмозпрувайзпщ уфап-
лзкз омбмфмї гоунз Кмкіпії ж ноав 
йыгзлз ООН, ноз смокуйываллі 
номдкру Загайщлмї гдкйаоауії ноав 
йыгзлз [1].  

Пмвага гм гіглмпрі йюгзлз – вз-
тіглзи улівдопайьлзи пралгаор 

У пр. 1 жгагалмї Ддкйаоауії жакоі-
нйдлм взтіглзи, лаиваейзвіхзи пра-
лгаор: «Впі йыгз лаомгеуырщпя ві-
йщлзкз і оівлзкз у пвмїи гіглмпрі ра 
ноават». (Дм одфі, у смокуйываллі 
мпрармфлмї одгакуії лавдгдлмгм нмйм-
едлля боав уфапрщ нодгправлзк 
Укоаїлпщкмї Рагялпщкмї Смуіайіпрзф-
лмї Рдпнубйікз в ООН номсдпмо Вм-
ймгзкзо Кмодущкзи; жгмгмк имгм ік’я 
буйм нозпвмєлм Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава Акагдкії лаук Укоаїлз, жаплмв-
лзкмк якмгм віл був).  

Гігліпрщ  є лаисулгакдлрайщлі-
хмы пмуіайщлмы вйапрзвіпры кмелмї 
йыгзлз, – пйугує рмфкмы вігйіку, 
гедодймк  упіт буррєвзт йыгпщкзт 
ноав. Щм е явйяє пмбмы уд явзцд, у 
фмку нмйягає имгм вйапла пурліпрщ? 

 У вірфзжляліи йірдоаруоі мгла ж 
кмейзвзт вігнмвігди ла уі жанзралля 
вед номнмлувайапщ клмы у нубйікауії  
2002 омку. Так жажлафаймпя, цм ал-
ромнла гігліпрь йюгзлз явйяє пмбмы 
пакмуілліпрщ йыгзлз як бімпмуіайщлмі   
іпрмрз – улікайщлмгм омгмвмгм 
пуб’єкра, кмрозз   умпмбйыє лаз взцзз   
оівдлщ омжвзрку бурря ла Здкйі. [2] 
Згмгмк ілрдонодрауія лажвалмгм рдо-
кілмнмлярря алайіжувайапщ і омжвз-
вайапщ у вірфзжляліи ыозгзфліи йірд-

оаруоі (О. Гозцук, В. Какнм, О. Вм-
гяллікмв ра ілх.). 

Так фз ілакхд, нмвага гм йыгпщ-
кмї гіглмпрі, жабмомла жажіталля ла 
лдї, її нозлзедлля, жлдваеалля  ла-
буйз жлафдлля пвірмвмгм пралгаору, 
жакоінйдлмгм – ніпйя Загайщлмї гд-
кйаоауії ноав йыгзлз а нмрік у  лзж-
уі ілхзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів 
(жмкодка у Міелаомглмку накрі ном 
гомкагялпщкі і нмйірзфлі ноава,  Хао-
рії мплмвлзт ноав  Євомнди-пщкмгм 
Смыжу рмцм). 

Забмомла лдйюгпькмгм нмвмг-
едлля як улівдопайьлзи пралгаор  

Доугзк улівдопайщлзк ноавмйы-
гзллзк кіелаомглзк пралгаорак (у 
ндвлмку пдлпі нмтіглзк віг пралгао-
ру, рак бз кмвзрз, оівлмвдйзкмпрі, 
оівлмжлафлмпрі гіглмпрі кмелмї йыгз-
лз) є жабмомла лдйыгпщкмгм нмвм-
гедлля, агодпмвала бугщ-якзк пуб’єк-
рак нубйіфлмї вйагз –  лапакндодг 
гдоеаві, її могалак, нмпагмвзк мпм-
бак. Цы жабмомлу буйм жакоінйдлм 
ракме у Загайщліи гдкйаоауії ноав 
йыгзлз (пр. 5) ра и у лзжуі утвайд-
лзт ніпйя лдї ілхзт акрів ООН (Мі-
елаомглзи накр ном гомкагялпщкі і 
нмйірзфлі ноава (1966 о.); Ддкйаоауія 
ном жатзпр упіт мпіб віг карувалщ ра 
ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм 
ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів 
нмвмгедлля і нмкаоалля (1975 о.); 
Кмлвдлуія номрз карувалщ ра ілхзт 
емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм ракзт, 
цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвм-
гедлля (1984 о.). 

Якд е нмвмгедлля пйіг вваеарз 
«лдйыгпщкзк» (лдйыгялзк)? 

Є мфдвзглзк, цм гйя ноакрзфлм-
гм жапрмпувалля рдокілмнмлярря «лд-
йыгпщкд нмвмгедлля» (жмкодка кмл-
ромйщлзкз і пугмвзкз кіелаомглзкз 
ілпрзрууіякз) уди взоаж явлм муілм-
флмгм таоакрдоу кає бурз кмлкодрз-
жмвалзи фз рм у лмокарзвлмку, фз рм 
у ноавмжапрмпмвлмку абм ноавмрйу-
кафлмку акрі, а цм е лаикдлхд – у 
гмкрозлайщлмку.  

Оглзк іж кмейзвзт ваоіалрів вз-
оіхдлля мпраллщмгм жавгалля є кмлп-
роуиувалля жагайщлмгм взжлафдлля 
(гдсіліуії) жажлафдлмгм рдокілмймгіф-
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лмгм взоажу. Тме гайі нодгправзкм 
мглу іж лахзт пномб у ущмку ланояк-
ку. 

Взгаєрщпя бджжандодфлзк, цм 
ндох ліе взявзрз, якд нмвмгедлля 
кмед квайісікуварзпщ як лдйыгпщкд, 
нмроіблм ндодгмвпік ж’япуварз, якд 
нмвмгедлля є  вйаплд йыгпщкзк (йы-
гяліплзк, йыгзлмвзкіолзк, йыгя-
лзк). Загйя нмхуку вігнмвігі ла 
мпраллє жанзралля кмед бурз  взкм-
озпралзи, як взгаєрщпя, двозпрзфлзи 
нмрдлуіай  рак жвалмгм нмродбмвмгм 
гмпйіглзущкмгм нігтігу, взтмгяфз ж 
якмгм  клмы вед номнмлувайзпщ віг-
нмвіглі козрдоії ноавмвмпрі рзт фз 
ілхзт  пмуіайщлзт явзц [3]. Снзоаы-
фзпщ ла лщмгм, взпймвйы  лапрунлі 
кіокувалля. 

Опкійщкз іплувалля і омжвзрмк 
бугщ-якмї йыгзлз є ліфзк ілхзк, як 
бджндодовлзк нозомглзк номудпмк 
жагмвмйдлля її фзпйдллзт оіжлмкалір-
лзт нмродб у пупнійщпрві (бімймгіфлзт, 
кардоіайщлзт, пмуіайщлзт, гутмвлзт 
рмцм), рм ж-нмкіе лзт пйіг взоіжлярз 
нмродбз лапакндодг езррєжабджндфу-
вайщлі, дкжіпрдлуіилі, – рмбрм ракі, бдж 
жагмвмйдлля якзт паки іплувалля 
йыгзлз у пупнійщпрві є вжагайі лдкм-
ейзвзк абм цмлаикдлхд лдлайде-
лзк, лднмвлмуіллзк. Вед гавлм впра-
лмвйдлм, цм гм мпралліт лайдеарщ 
цмлаикдлхд нмродбз у їеі, мгяжі и 
езрйі. Та взгаєрщпя, цм – мпкійщкз 
игдрщпя ном іплувалля йыгзлз  пакд у 
пупнійщпрві, – рм гм ндохмфдогмвзт, 
вірайщлзт її нмродб ракме лайдезрщ 
лапакндодг  нмродба у нмважі гм  її 
гіглмпрі.  Тмку жагмвмйдлля упіт цми-
лм лажвалзт нмродб і пйіг вваеарз 
мбмв’яжкмвмы, мб’єкрзвлм жакмлмкіо-
лмы ндодгукмвмы лайделмгм, нмвлм-
уіллмгм іплувалля і омжвзрку йыгзлз 
у пмуіукі. Цд і гає нігправу вваеарз 
гіяйщліпрщ, пноякмвалу ла првмодлля 
укмв гйя жагмвмйдлля мжлафдлзт нмр-
одб йыгялмы (йыгзлмвзкіолмы), рмб-
рм нмвмгедлляк йюгпькзк.  

Оред, кмела взплмвзрз, цм йю-
гяліпрь (йыгзлліпрщ) – уд ракд прав-
йдлля гм йюгзлз ж бмку ілхзт 
пуб’єкрів пупнійьпрва, якд гіпрає 
взяв у їтліи нмвдгілуі, пноякмвалмї  

ла жагмвмйдлля її езррєвм лдмбтіг-
лзт нмродб у нмважі гм її гіглмпрі ра 
у жабджндфдллі її гмпрарлікз їедю, 
мгягмк ра езрймк. А рмку  лавнакз: 
гіяйщліпрщ, номрзйделмгм алромнлмгм 
пноякувалля, рмбрм раку, цм пноякм-
вала ла ндодхкмгеалля жагмвмйдллы 
бугщ-якмї ж упіт мжлафдлзт нмродб, є 
нігправз вваеарз лдйюгпькмю (лд-
йыгялмы). 

Орме, йыгяліпрщ (йыгпщкіпрщ) 
фз лдйыгяліпрщ (лдйыгпщкіпрщ) – уд, 
вігнмвіглм, ндвлі вйапрзвмпрі рієї фз 
ілхмї нмвдгілкз якзтмпщ пуб’єкрів 
прмпмвлм ндвлмї йыгзлз (фз рм йыг-
пщкмгм угоунмвалля), які таоакрдоз-
жуырщпя мб’єкрзвлзк внйзвмк уієї 
гіяйщлмпрі ла номудп жагмвмйдлля 
дкжзпрдлуіилзт, езррєвм лаиваейз-
віхзт йыгпщкзт нмродб. 

Взтмгяфз ж лавдгдлмгм, кмела 
жаномнмлуварз – жагйя кмейзвмгм 
лапрунлмгм мбгмвмодлля –  ракі гві 
алромнмпмуіайщлі гдсіліуії: 

- лдйюгпькд нмвмгедлля – уд 
рака гіяйщліпрщ бугщ-якзт вйаглзт 
пуб’єкрів пмуіуку, яка  ндодхкмгеає 
жагмвмйдллы езррєвм-лдмбтіглзт 
нмродб йыгзлз (лапакндодг, у нмважі 
її гм гіглмпрі, у  їеі, езрйі ра мгяжі); 

Зайделм віг оівля емопрмкмпрі 
лдйыгпщкмгм нмвмгедлля п йыгзлмы 
кіелаомгла ноавмжатзпла ноакрзка 
взоіжляє ракі имгм взгз: нозлзедлля 
гіглмпрі, карувалля, жймфзлз номрз 
йыгялмпрі. 

Є нігправз вваеарз, цм лзефзи 
оівдлщ лдйыгпщкмгм нмвмгедлля вйа-
прзвзи бугщ-якмку нмоухдллы бугщ-
якмгм буррєвмгм ноава; і ракд нмоу-
хдлля  вед пакм нм пмбі – гає нмрдо-
ніймку нігправу взкагарз кмкндлпа-
уії жавгалмї  имку кмоайщлмї хкмгз. 
Агед вмлм жавегз нмпягарзкд ла 
йыгпщку гігліпрщ.  

-жймфзллд лдйюгпькд нмвмгедл-
ля – уд рака гіяйщліпрщ бугщ-якзт 
пмуіайщлзт пуб’єкрів, яка  уійкмк вз-
кйыфає кмейзвіпрщ жагмвмйдлля 
езррєвм-лдмбтіглзт нмродб йыгзлз 
(лапакндодг, нмродбз у нмважі гм її 
гіглмпрі). 

І вндохд у впдпвірліи  іпрмоії 
кмлкодрзжмвалд смокуйывалля гдкі-
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йщкмт пкйагів ракзт жймфзлів жгіип-
лзв вйірку 1945 омку Г. Лаурдонатр. 
Заномнмлмвалі лзк смокуйывалля у 
прарурі Ныолбдожщкмгм розбулайу, 
якзи жапугзв гмймвлзт віипщкмвзт 
жймфзлуів лаузпрпщкмї Нікдффзлз. 

Згмгмк уі смокуйывалля Г. Лау-
рдонатра взкмозпрмвувайзпя у прару-
рлзт гмкукдлрат, првмоывалзт ніг 
дгігмы ООН гдкійщкмт кіелаомглзт 
рзкфапмвзт розбулайів гйя нозряг-
лдлля гм козкілайщлмї вігнмвігайщ-
лмпрі лзжкз мпіб, взллзт у вфзлдллі 
жймфзлів номрз йыгялмпрі. «Вілудк» 
омжвзрку жагайщлмї кмлуднуії омжгйя-
гувалзт жймфзлів прайм жакоінйдлля 
мгзлагуярз  їт пкйагів у пр. 7 Рзкпщ-
кмгм праруру Міелаомглмгм козкіла-
йщлмгм пугу, якзи був утвайдлзи у 
1968 омуі і ніпйя лайделмї кійщкмпрі 
лауімлайщлзт оарзсікауіи, лабув 
ыозгзфлмї фзллмпрі у 2002 омуі. І в 
ущмку кіелаомглмку акрі ракме гіп-
райз вігмбоаедлля (нозлаиклі, кмл-
уднруайщлм) вігнмвіглі ыозгзфлі 
кмлпроукуії Г. Лаурдонатра. А лзлі 
упі жгагалі нмймедлля ущмгм Сраруру 
вкйыфдлм гм ніггмрмвйдлмгм Кмкіпі-
єы ж кіелаомглмгм ноава ООН номд-
кру Кмлвдлуії ООН у 2019 о. «Пом 
жанмбігалля жймфзлак номрз йыгялм-
прі ра нмкаоалля жа їт вфзлдлля» 
(уди номдкр нозилярм гм омжгйягу 
Гдлдоайщлмы Апакбйдєы ООН). 

Оплмвлі взплмвкз 
Міелаомглі пралгаорз буррєвзт 

ноав і пвмбмг йюгзлз – уд жакоінйдлі 
у кіелаомглзт акрат фз гмкукдлрат, 
рдкпруайьлм улісікмвалі і сулкуім-

лайьлм улівдопайьлі (гйя ндвлзт 
кіелаомглзт мб’єглаль гдоеав) 
нозлузнз ра лмокз, які сікпуюрь 
кілікайьлм лдмбтіглзи абм баеалзи 
жкіпр і/фз мбпяг ракзт ноав, 
жукмвйювалі гмпяглурзк оівлдк 
омжвзрку пупнійьпрва, а ракме 
впралмвйююрь мбмв’яжкз гдоеав 
цмгм їтльмгм жабджндфдлля, мтмомлз 
і жатзпру ра жа нмоухдлля їт 
ндодгбафаюрь лдгарзвлі нмйірзфлі фз 
юозгзфлі лапйігкз. 

Взтіглзк улівдопайщлзк кіе-
лаомглзк пралгаормк є нмвага гм 
йыгпщкмї гіглмпрі. 

Алромнла гігліпрь йюгзлз явйяє 
пмбмы пакмуілліпрщ йыгзлз як 
бімпмуіайщлмі   іпрмрз – улікайщлмгм 
омгмвмгм пуб’єкра, кмрозз  умпмбйыє 
лаз взцзз  оівдлщ омжвзрку бурря ла 
Здкйі.  

Наибйзефзк гм жажлафдлмгм 
пралгаору – бджнмпдодглщм нмтіглзк 
віг лщмгм – є улівдопайщлзи пралгаор 
жабмомлз лдйыгпщкмгм (лдйыгялмгм) 
нмвмгедлля. Наигоубіхзк, лаи-
емопрмкіхзк нмоухдлляк ракмгм 
пралгаору є жймфзлз номрз йыгялмп-
рі. Пдохзк гмкрозлайщлзк номдкрал-
рмк пкйагів ракзт кіелаомглзт 
жймфзлів був номсдпмо Г. Лаурдонатр 
(1945 о.). Ддякі ж имгм смокуйывалщ 
взкмозпралі у Рзкпщкмку прарурі 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, а 
лзлі ракме у номдкрі Кмлвдлуії ООН 
«Пом жанмбігалля жймфзлак номрз 
йыгялмпрі ра нмкаоалля жа їт 
вфзлдлля», якзи нозилярм гм омж-
гйягу її Гдлдоайщлмы Апакбйдєы.     
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Рабілмвзф П. М. Міелаомглі ноавмйюгзллі пралгаорз: нмлярря, кйапзсікауії 
Срарры нозпвяфдлм нмважі гм гіглмпрі йыгзлз як ндовзллмгм улівдопайщлмгм 

ноавмйыгзллмгм пралгаору. У жв’яжку ж узк номнмлуєрщпя гдсіліуія жагайщлмгм нм-
лярря йыгпщкмї гіглмпрі. Цд явзцд взжлафаєрщпя як пакмуілліпрщ йыгзлз як бімпмуі-
айщлмі   іпрмрз – улікайщлмгм омгмвмгм пуб’єкра, кмрозз   умпмбйыє лаз  взцзз   оівдлщ 
омжвзрку бурря ла Здкйі. Обґоулрмвуєрщпя нмймедлля ном рд, цм бугщ-якд нмхкм-
гедлля йыгпщкмї гіглмпрі, якд жавегз вігбуваєрщпя ноз нмоухдллі ноав йыгзлз, є 
нігправмы взкагарз кмкндлпауії жавгалмї їи кмоайщлмї хкмгз. Взпвірйдллы ущмгм 
нзралля ндодгує прзпйа жагайщлмрдмодрзфла таоакрдозпрзка кіелаомглзт пралгаорів 
ноав і пвмбмг йыгзлз. 

Кйюфмві пймва: кіелаомглі ноавмйыгзллі пралгаорз, кйапзсікауія ноавмйыгзл-
лзт пралгаорів, гігліпрщ йыгзлз. 

Рабзлмвзф П. М. Мдегулаомглыд ноавмфдймвдфдпкзд пралгаоры: нмлярзд, 
кйаппзсзкаузз 

Срарщя нмпвяцдла уваедлзы гмпрмзлпрва фдймвдка как ндовзфлмгм улзвдопайщ-
лмгм ноавмфдймвдфдпкмгм пралгаора. В пвяжз п ързк нодгйагадрпя гдсзлзузя мбцдгм 
нмлярзя фдймвдфдпкмгм гмпрмзлпрва. Эрм явйдлзд мнодгдйядрпя как пакмудллмпрщ 
фдймвдка как бзмпмузайщлмгм пуцдпрва – улзкайщлмгм омгмвмгм пубчдкра, кмрмоши 
мйзудрвмоядр вшпмкзи уомвдлщ оажвзрзя бшрзя ла Здкйд. Обмплмвшвадрпя нмймед-
лзд м рмк, фрм йыбми водг, лалдпёллши фдймвдфдпкмку гмпрмзлпрву, кмрмоши впдгга 
нозфзлядрпя ноз лаоухдлзз ноав фдймвдка, явйядрпя мплмвалздк родбмварщ кмкндл-
паузз нозфзлдллмгм кмоайщлмгм водга. Опвдцдлзы ърмгм вмномпа нодгхдпрвудр коа-
ркая мбцдрдмодрзфдпкая таоакрдозпрзка кдегулаомглшт пралгаормв ноав з пвмбмг 
фдймвдка. 

Кйюфдвыд пймва: кдегулаомглшд ноавмфдймвдфдпкзд пралгаорш, кйаппзсзкаузя 
ноавмфдймвдфдпкзт пралгаормв, гмпрмзлпрвм фдймвдка. 

Rabinovich P. International human rights standards: concepts, classifications 
The article is dedicated to respect for human dignity as the primary universal human 

rights standard. A definition of the general concept of human dignity is therefore 
proposed. This phenomenon is defined as the self value of the human being as a bio-social 
being, a unique ancestral subject that embodies the highest level of development of 
existence on Earth. It is sustained that any injury to human dignity that always occurs 
when human rights are violated is a ground for claiming compensation for the moral 
damage suffered.  

The definition of human rights international standards is built. Standard of inhuman 
treatment prohibition isanalyzed.  

International standards of human rights and freedoms are enshrined in international 
acts or documents, textually unified and functionally universal (for certain international 
associations of states) principles and norms that fix the minimum necessary or desired 
content and / or scope of such rights due to the achieved level of development of society, 
as well as establish the responsibilities of states for their provision, protection and 
defense, and for violation of them provide negative political or legal consequences. 

Respect for human dignity is the basic universal international standard. 
The anthropic dignity of man is the self-worth of man as a biosocial being - a unique 

generic subject, which embodies the highest level of development of being on Earth. 
The closest to this standard - directly derived from it - is the universal standard of 

prohibition of inhuman (inhuman) treatment. The grossest, most brutal violation of such 
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a standard is crimes against humanity. Inhuman treatment is such activity of any power 
subjects of a society which interferes with satisfaction of vital needs of the person (first of 
all, in its respect for dignity, in food, housing and clothes)/ 

Namely is highlighted more in detail problematic of prohibition crimes against 
humanity, role of the H.Lauterpaht in its’ formation, as well as draft of the corresponding 
future UN convetion. 

The discussion of this issue is preceded by a brief general theoretical description of 
international standards of human rights and freedoms. 

Key words: international human rights standards, classification of standards, human 
dignity 

 
 
 


