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ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В 

МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ 

Тероризм є тим явищем і злочином, який відображається на правах та свободах людей, зокрема  праві 

на життя,  свободу, особисту недоторканість тощо. Він є тим злочином, який потребує негайної та 

ґрунтовної реакції у відповідь. У зв’язку з цим поширеною є позиція, що свобода або її окремі аспекти 

повинні приноситися в жертву заради безпеки. 

Проблема обмеження прав і свобод людини і громадянина є окремим аспектом більш загальної 

проблеми забезпечення балансу інтересів особи і держави. Наскільки вона вирішується, залежить від 

пріоритетів у правовій політиці. При цьому, як вважає Е. Лукашова, необхідне дотримання розумного 

балансу між впливом держави на суспільні відносини і можливостями до самоврегулювання громадянського 

суспільства [1, с. 61- 65]. 

Слід враховувати, що після тоталітарного минулого, громадянами на психологічному рівні доволі 

болісно сприймаються будь-які обмеження прав і свобод. Потрібно враховувати, що права і свободи – з 

одного боку та обмеження, що забезпечують їх здійснення, з іншого – невід’ємні поняття. Будь-яка так звана 

безмежність прав у кінцевому результаті призводить до вседозволеності та беззаконня. Права та свободи 

взагалі не можна розглядати як абсолютні, бо людина живе у суспільстві та діє в системі суспільних 

взаємозв’язків. В.І. Гофманом  вважає , що право у законі – це завжди обмеження права з точки зору 

уточнення його дозволених форм, способів реалізації права. При цьому слід відрізняти терміни «межі» та 

«обмеження» права. Якщо право є інструментом захисту особи від сваволі державної влади, то обмеження 

прав людини призначене для захисту суспільства, прав інших осіб. Тобто обмеження в усіх випадках 

повинні переслідувати мету – знайти розумний компроміс між суспільною необхідністю та інтересами носія 

прав. Обмеження права (свободи) – це звуження його обсягу у відповідності з передбаченими законом 

підставами і у встановленому порядку; в той же час, від звуження об’єму права слід відрізняти юридичні 

способи, прийоми фіксації меж дозволеної свободи, що використовуються в законодавчій практиці [2, с. 25-

27]. 

В законодавстві України  до обмеження права відносяться обмовки, примітки, заборони, виключення 

тощо (ст. 37, 39, 41, 43 та ін. Конституції України). При цьому обмеження права можливе до тих меж, при 

яких воно не вступає у суперечність із справжнім, дійсним призначенням самого права. Так, наприклад, 

гарантоване Конституцією України право збиратися мирно, без зброї (ст. 39), являє собою не звуження 

обсягу права, а уточнення меж, з якими пов’язана дія цього права. В чинній Конституції України термін 

«обмеження» використаний багато разів (ст.ст. 17, 24, 39, 63, 64, 157 та ін.). Передбачено встановлення 

обмежень прав і свобод виключно законами (ст.ст. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42 44, 47, 63 Конституції). 

Причому конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 

передбачених Конституцією України (ч. 1 ст. 64 Конституції). Цілями встановлення правомірних обмежень 

прав і свобод людини і громадянина в Конституції України у розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини 

і громадянина» названі: інтереси національної та громадської безпеки; територіальна цілісність; запобігання 

заворушенням і злочинам; охорона здоров’я населення; економічний добробут; захист прав і свобод інших 

людей; підтримання авторитету і неупередженості правосуддя тощо.  Конституція України (ст. 64) допускає 

окремі обмеження прав і свобод в умовах воєнного або надзвичайного стану, але не в умовах режиму 

антитерористичної операції [3]. 

 В ст. 5 Закону України « Про правовий режим надзвичайного стану » визначає порядок його 

введення (вводиться Указом Президента і затверджується Верховною  Радою України), а також обов’язкове 

термінове повідомлення через Генерального секретаря ООН держав, які беруть участь у Міжнародному 

пакті про громадянські та політичні права, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є 

відхиленням  від зобов’язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття 

такого рішення [4]. В ч. 1  ст. 11 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» згадується лише, що «про 

рішення щодо проведення антитерористичної операції негайно інформується Президент України» [5]. 

У формально-правовому значенні обмеження прав і свобод – це прямі конституційні чи встановлені 

законом на підставі Конституції України межі реалізації прав і свобод, існування яких необхідне в цілях 

захисту певних цінностей і обумовлене забезпеченням балансу між інтересами громадянина, суспільства і 

держави. Обгрунтоване обмеження прав людини не повинно безпідставно піддаватися критиці, позаяк воно 

значною мірою якраз і спрямоване на належне визнання й утвердження інших прав людини [ 6, с. 44] .  Як 

зазначено в п. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини, «при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина 
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повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення 

належного визнання і  поваги  прав і  свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, 

громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві»[7]. 

На сьогоднішній день характерною тенденцією у протидії тероризму є пропаганда ідеї принесення 

фундаментальних прав і свобод в жертву заради викорінення тероризму, а також ігнорування правил щодо 

заборони катування, деякі держави не дотримуються цих норм і намагаються обійти міжнародне право 

створенням власних, інколи нечітких національно-правових норм. Яскравим прикладом цього є створення 

таємних в’язниць ЦРУ і повне нехтування у них правом, законом і моральністю.  Справедливо зазначає 

міжнародна неурядова організація «Міжнародна амністія», що «нікого не притягнули до відповідальності за 

тортури і насильницьке зникнення, здійснені в рамках програми ЦРУ, хоча і те, і інше кваліфікується 

міжнародним правом як кримінальний злочин. Ні один з тих, чиї права виявилися порушеними, не отримав 

якоїсь значної компенсації». Відомі випадки жорстокого поводження в Гуантанамо-Бей, тому що окрім 

цього табору  Сполучені Штати утримують ув’язнених на базі США в Баграмі (Афганістан), у в’язниці 

«Абу-Грейб» і інших місцях в Іраці. Більше того, США замішані у створенні таємних в’язниць в третіх 

країнах – так званих «чорних об’єктів». Така практика жахає і це є свідченням того, що сьогодні 

основоположні права та свободи людини порушуються не тільки тероризмом, а й тими, хто з ним бореться 

[8]. 

У будь-якому випадку трудності у боротьбі із злочинністю, особливо з тероризмом, не можуть 

призводити до обмеження захисту фізичної недоторканості людини. Навіть у найскладніших ситуаціях 

право людини на повагу до її гідності не повинно ні в якому разі порушуватися та знецінюватися.  

  Однак між обов’язком держави захищати права осіб, яким загрожує тероризм та обов’язком 

гарантувати, аби захист безпеки не підривав інших прав, нема і не може бути правової колізії. Навпаки, 

захист людей від терористичних посягань поряд із повагою прав людини є невід’ємними частинами єдиної 

системи захисту, яку зобов’язана підтримувати кожна держава.  

Після відомих подій 11 вересня 2001року в багатьох державах світу були прийняті закони, що роблять 

більш жорсткішими антитерористичні режими. Так, адміністрація Буша-молодшого навіть пішла на 

створення спеціальних військових трибуналів (судів) з прискореним розглядом справ усіх підозрюваних у 

міжнародному тероризму. Явно дискримінаційний характер носить прийнятий в США закон «Про 

національну безпеку і систему регістрації в’їзду-виїзду», що відніс до групи підвищеного ризику для 

національної безпеки громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сірії та Судану, які при перетині американського кордону 

підлягають в обов’язковому порядку фотографуванню, дактилоскопії і регістрації [9].  

Cлід нагадати, що 27 вересня 2005 р. члени Європарламенту у ході пленарного засідання відкинули 

проект директиви ЄС про зберігання данних електронного листування і телефонних розмов з метою 

боротьби з тероризмом на тій підставі, що данний крок являє загрозу праву на таємницю особистого життя. 

Проект директиви передбачав обов’язкове зберігання данних про електронне листування, зміст Інтернет-

сайтів і телефонних розмов громадян-країн ЄС в архівах строком до трьох років. Під час роботи сесії ПАРЕ 

та Конференції неурядових організацій (INGO) при Раді Європи в центрі уваги парламентарів 

Парламентської асамблеї Ради Європи була доповідь Діка Марті (Швейцарія), в якій піддаються сумнівам 

справедливість «чорних списків» ООН та ЄС. Він навів дані про те, що близько 370 осіб у світі вимушені 

зараз припинити свої справи та не мають змоги подорожувати через те, що внесені до чорних списків Ради 

Безпеки ООН. Ще близько шістдесяти осіб значаться у «чорному списку» ЄС. Ці санкції можуть 

застосовуватися «за простих підозр». Ситуація є  очевидним порушенням прав людини. Навіть члени 

комітету, які вирішують внести людину до «чорного списку», не знають всіх причин, через які була подана 

вимога про внесення до списку. Відповідна особа або група найчастіше не інформується про цю вимогу, не 

має можливості бути вислуханою та навіть інколи не отримує інформації про ухвалене рішення доки не 

спробує перетнути кордон або скористатися банківським рахунком. Незалежний перегляд ухвалених рішень 

не передбачений [10]. 

Таким чином, сьогодні важко насправді переоцінити значення зв’язку між дотриманням прав людини 

і захистом від тероризму. Ефективна та результативна боротьба з тероризмом неможлива, якщо засоби для 

забезпечення безпеки конкретного суспільства не будуть узгоджуватися зі стандартами в області прав 

людини. З вище вказаного слід зазначити, що тероризм – соціальне і багатоаспектне явище і боротися з ним 

виключно кримінально-правовими заходами і  подальшим посиленням контролю над суспільством 

безперспективно. Безмежне обмеження прав громадян, безмежне посилення ролі держави у суспільному 

житті ще більш звужують можливості для вирішення соціальних конфліктів, які можуть сприяти 

розширенню соціальної бази тероризму. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Розвиток громадянського суспільства – одна з найважливіших умов становлення України як 

демократичної, правової і соціальної держави. 

Цей процес передбачає налагодження плідного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства, демократизацію усіх сфер державного 

управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина. 

Предметом даної наукової роботи є проблеми та перспективи соцiальних перетворень в 

громадському суспiльствi України. 

Мета роботи – проаналiзувати основнi напрями перетворень, на всебічний розвиток громадянського 

суспільства України, а також охарактеризувати цей процес окремо в Херсонськiй області. 

Державне фiнансування інститутів громадянського суспільства. 

На кінець 2012 року 17 областей мали регіональні програми розвитку громадянського суспільства. 

Більшість з них передбачили конкретні суми для підтримки розвиту громадянського суспільства, від 

фінансової підтримки громадських організацій до спеціальних навчань, на наступні 2-3 роки. Зокрема, 

Полтавська область планує виділити 16,5 тисяч гривень на рік і відповідна сума закладена у бюджет області 

на 2013 рік. Рекордну суму в рамках своєї програми передбачила КМДА – 73 мільйони гривень на 4 роки. 

Однак, подальше співставлення програм і реально передбачених коштів на 2013 рік показує сумну 

тенденцію. Тільки 8 областей передбачили в своїх бюджетах кошти для громадянського суспільства на 2013 

рік. З них тільки 2 області передбачили суму, яка була закладена в програмі.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://www.civilg8.ru/6394.php
http://www.antiterunity.org/ru/incolab/ce/080128.php
http://studies.agentura.ru/tr/reform/eurocounterterrorism/
http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=43571

