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КОМІТЕТ З ЕКОНОМІЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ
І КУЛЬТУРНИХ ПРАВ
Виклад фактів № 16 (витяг)
Усі права людини універсальні, неподільні, взаємозалежні і взаємозв’язані. Міжнародне співтовариство повинне відноситися до прав людини глобально,
на справедливій і рівній основі, з однаковим підходом і увагою. Хоча значення національної і регіональної специфіки і різних історичних, культурних
і релігійних особливостей необхідно мати на увазі,
держави, незалежно від їх політичних, економічних і культурних систем, зобов’язані заохочувати
і захищати усі права людини й основні свободи.
Віденська декларація і Програма дій
(частина I, пункт 5)

1. Уведення

Міжнародне законодавство в галузі прав людини спрямоване на
захист усього комплексу прав людини, що забезпечує людям пов-
нокровне, вільне, безпечне, спокійне і здорове життя. Здійснення
права на гідне життя може бути забезпечено лише в тому випад-
ку, коли кожній людині будуть надані належні і рівні можливості
задоволення всіх первинних життєвих потреб у праці, харчуванні,
житлі, охороні здоров’я, освіті і культурі. Базуючись саме на цьому
основному принципі глобальної системи прав людини, міжнародне


Ухвалені Всесвітньою Конференцією з прав людини, Відень, 25 червня 1993 року
(A/CONF. 157/24 (Ч. I), глава III).
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законодавство в галузі прав людини визначає перелік прав індивідів
і груп у громадянській, культурній, економічній, політичній і со-
ціальній сферах.
В основі основ діяльності Організації Об’єднаних Націй в облас-
ті розвитку і захисту прав людини й основних свобод і нагляду за
їхнім дотриманням лежить Міжнародний білль про права людини.
Білль включає три документи: Загальну декларацію прав людини
(1948 рік), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права (1966 рік) і Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права (1966 рік) і два додаткових протоколи до нього .
Цими договорами, що закріплюють універсальні норми в об-
ласті прав людини, керувалася Організація Об’єднаних Націй при
прийнятті більш 50 додаткових конвенцій, декларацій і зводів між-
народних мінімальних норм і інших загальновизнаних принципів в
області прав людини. Такі додаткові стандарти сприяли подальшій
доробці міжнародних юридичних норм із самого широкого кола пи-
тань, включаючи права жінок, захист від расової дискримінації, за-
хист трудящих-мігрантів, права дітей і багато інших тем.
Обидва Пакти є міжнародними правовими договорами. Таким
чином, у тих випадках, коли держави, що є чи не є членами Органі-
зації Об’єднаних Націй, ратифікують Пакт і стають його «держава-
ми-учасниками», вони добровільно приймають на себе ряд юридич-
них зобов’язань із захисту прав, що містяться у відповідному тексті
прав і норм.
Ратифікуючи який-небудь з Пактів, держава приймає на се-
бе почесне зобов’язання виконувати обговорені в ньому обов’язки
і сумлінно забезпечувати відповідність своїх національних законів
своїм міжнародним зобов’язанням. Таким чином, ратифікація дого-
ворів в області прав людини припускає підзвітність держави перед
міжнародним співтовариством, перед іншими державами, що ра-
тифікували ті ж тексти, і перед своїми громадянами й іншими осо-
бами, що проживають на його території.
У цьому «Викладі фактів» розглядаються багато ключових пи-
тань, що стосуються Міжнародного пакту про економічні, соціаль-


Тексти див. у зб. «Права людини: Збірник міжнародних договорів», т. I (дві части-
ни), «Універсальні договори» (Видання Організації Об’єднаних Націй, у продажу
під № R.94.XIV.1).
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ні і культурні права, а також діяльності Комітету з економічних,
соціальних і культурних прав, який відповідно до покладених на
нього міжнародним співтовариством повноважень спостерігає за до-
триманням державами-учасниками положень Пакту. Представле-
ний «Виклад фактів» являє собою загальний огляд положень Пакту
і діяльності Комітету, покликаний сприяти прискоренню процесу
здійснення економічних, соціальних і культурних прав кожної лю-
дини в будь-якій точці земної кулі.
2. Неподільність і взаємозалежність усіх прав людини

У міжнародному законодавстві в області прав людини (так само
як і в області його застосування на національному рівні) громадянсь-
кі і політичні права в багатьох відносинах є об’єктом підвищеної ува-
ги з погляду юридичної кодифікації і судового тлумачення й у наба-
гато більшій мірі впровадилися в суспільну свідомість у порівнянні з
економічними, соціальними і культурними правами. У цьому зв’язку
в деяких випадках висуваються неправомірні припущення, що лише
громадянські і політичні права (право на справедливий судовий роз-
гляд, право на рівне поводження, право на життя, право голосувати,
право не піддаватися дискримінації і т. д.) можуть бути об’єктами по-
рушень, розмірів відшкодування в судовому порядку і розгляду в рам-
ках міжнародних правових механізмів. Економічні, соціальні і куль-
турні права найчастіше розглядаються фактично в якості «другоряд-
них прав», що не підлягають обов’язковому виконанню і розгляду в
судовому порядку і можуть бути здійснені лише «поступово» з часом.
Проте прихильники такої точки зору упускають з виду один
з постулатів глобальної системи прав людини, сформульований ще
в 1948 році при прийнятті Загальної декларації прав людини. Від-
повідно до цього постулату принцип неподільності і взаємозалеж-
ності громадянських і політичних прав і економічних, соціальних і
культурних прав лежить в основі основ міжнародного законодавства
в області прав людини, що згодом неодноразово підтверджувалося,
причому востаннє на Всесвітній конференції з прав людини, що
відбулася в 1993 році.


Одна з ключових заяв, підтверджуючих рівний характер цих двох категорій прав,
міститься в резолюції 32/130 Генеральної Асамблеї від 16 грудня 1966 року, пункт 1
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Економічні, соціальні і культурні права повною мірою визна-
ються міжнародним співтовариством і міжнародним законодавс-
твом в області прав людини. Хоча цим правам приділяється менш
пильна увага в порівнянні з громадянськими і політичними права-
ми, на даний час вони є предметом самого серйозного аналізу за всю
їхню попередню історію. Сутність досліджуваного питання полягає
при цьому не в тім, щоб зараховувати чи не зараховувати ці права до
категорії основних прав людини, а в тім, щоб визначити їхній зміст
і юридичний характер зобов’язань, що накладаються на державу, за-
для їх здійснення.
Економічні, соціальні і культурні права покликані забезпечи-
ти захист людей як повноцінних особистостей на основі концепції,
що гарантує людині можливість одночасного користування права-
ми, свободами і благами соціальної справедливості. У світі, де, за
даними Програми Організації Об’єднаних Націй в області розвитку
(ПРООН), «п’ята частина населення країн, що розвиваються, лягає
спати з почуттям голоду, четверта частина не має можливості задо-
вольнити навіть таку першочергову потребу, як потреба в очищеній
питній воді, а третя частина живе на грані виживання в умовах та-
кої жахаючої убогості, що неможливо описати словами», необхід-
ність приділення підвищеної уваги зусиллям і зобов’язанням, спря-
мованим на повне здійснення економічних, соціальних і культурних
прав, не вимагає доказів.
Хоча з моменту створення Організації Об’єднаних Націй було
чимало зроблено для полегшення стану населення планети, дотепер
понад 1 млрд. людей живе в умовах крайньої убогості, вони не ма-
ють житла, страждають від голоду і недоїдання, безробіття, негра-
мотності і хронічних захворювань. Більш 1,5 млрд. людей позбавлені
якої наголошує:
а) всі права людини та основні свободи неподільні і взаємозалежні; необхід-
но невідкладно розглянути питання про здійснення, розповсюдження і захист як
громадянських і політичних, так і екологічних, соціальних і культурних прав и
приділити їм рівну увагу;
b) «повне здійснення громадянських і політичних прав неможливе без здійс-
нення економічних, соціальних і культурних прав; досягнення неухильного про-
гресу у справі здійснення прав людини залежить від здравої і ефективної націо-
нальної та міжнародної політики в області економічного і соціального розвитку»,
як це визнається у Тегеранській декларації 1968 року.


UNDP, Human Development Report 1994 (Oxford University Press, 1994), p. 2.
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можливості пити очищену питну воду і користатися системами во-
допостачання і каналізації; близько 500 млн. дітей не можуть одер-
жати навіть початкову освіту, а більше 1 млрд. дорослих не вміють
читати і писати. Гігантські масштаби соціальної маргіналізації, що
спостерігається незважаючи на продовження глобального економіч-
ного росту і розвитку, спричиняють виникнення серйозних проблем
не тільки в зв’язку з процесом розвитку, але й основними правами
людини.
У порівнянні з будь-якими іншими глобальними нормативними
актами в області прав людини Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні права є найбільш важливою міжнародно-пра-
вовою базою захисту цих основних прав людини.
3. Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні права

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
(див. додаток I) був прийнятий і відкритий для підписання, ратифі-
кації і приєднання резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї
16 грудня 1966 року після майже двадцятилітніх дебатів у ході його
розробки. Через десять років він нарешті знайшов статус закону і на-
брав сили 3 січня 1976 року.
Пакт містить деякі найважливіші міжнародні правові норми,
що встановлюють економічні, соціальні і культурні права, включа-
ючи право на працю в справедливих і сприятливих умовах, право
на соціальний захист, право на достатній життєвий рівень і на най-
вищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, право на
освіту і на користування результатами свободи в області культури і
наукового прогресу.
За станом на 12 квітня 1996 року Пакт ратифікували 133 держа-
ви (див. додаток II), прийнявши на себе, таким чином, добровільне
зобов’язання здійснювати норми, що містяться в ньому, і принципи.
За дотриманням державами-учасниками своїх зобов’язань за
Пактом і рівнем здійснення відповідних прав і обов’язків спостері-
гає Комітет з економічних, соціальних і культурних прав.
У своїй діяльності Комітет спирається на безліч інформаційних
джерел, включаючи доповіді, що представляються державами-учас-
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никами, і зведення, що надходять зі спеціалізованих установ Органі-
зації Об’єднаних Націй – Міжнародної організації праці, Організа-
ції Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, Всесвітнь-
ої організації охорони здоров’я, Продовольчої і сільськогосподарської
організації Об’єднаних Націй, – а також з Управління Верховного
комісара Об’єднаних Націй у справах біженців, Центра Організації
Об’єднаних Націй з населених пунктів (Хабитат) і інших установ.
Крім того, йому представляють інформацію неурядові й общинні ор-
ганізації, що діють на території держав, що ратифікували Пакт, між-
народні правозахисні організації й інші неурядові організації, а також
інші договірні органи Організації Об’єднаних Націй; крім того, Ко-
мітет користується загальнодоступними літературними джерелами.
4. Базові положення Міжнародного пакту
про економічні, соціальні і культурні права

Самовизначення
Стаття 1

1. Усі народи мають право на самовизначення. У силу цього права
вони вільно установлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
2. Усі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без збитку для
яких-небудь зобов’язань, що випливають з міжнародного економічного
співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди, і з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений
приналежних йому засобів існування.
3. Усі держави, що беруть участь у цьому Пакті, у тому числі ті,
що несуть відповідальність за управління несамоврядними і підопічними територіями, повинні відповідно до положень Статуту Організації
Об’єднаних Націй заохочувати здійснення права на самовизначення і
поважати це право.
Формулювання статті 1 Пакту в точності збігається з формулю-
ванням статті 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права. Принципи самовизначення, що викладаються в загальній для
обох Пактів статті 1, мають особливо важливе значення, оскільки
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здійснення цього права є основною попередньою умовою ефектив-
ної поваги і дотримання прав людини індивідів і займає централь-
не місце в справі забезпечення і зміцнення заходів для захисту прав
людини.
З моменту створення Організації Об’єднаних Націй у 1945 ро-
ці міжнародне співтовариство приділяло першочергову увагу пра-
ву на самовизначення, що займає центральне місце в міжнародній
правовій системі, зокрема під час обговорення таких тем, як неза-
лежність, невтручання і демократія. Дане право, що має як зовніш-
ню, так і внутрішню спрямованість, в останні роки викликає певні
суперечки, оскільки крім колишніх колоній і окупованих країн на
нього усе в більшій мірі претендують деякі групи усередині тих чи
інших держав.
У контексті закріплених у Пакті прав право народів вільно за-
безпечувати свій економічний, соціальний і культурний розвиток
включає свободу здійснювати економічну, соціальну і культурну
діяльність.
Зобов’язання держав-учасників
Стаття 2

1. Кожна держава, що бере участь у цьому Пакті, зобов’язується в
індивідуальному порядку й у порядку міжнародної допомоги і співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, прийняти в максимальних межах наявних ресурсів міри до того, щоб забезпечити поступово
повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами, включаючи, зокрема, вживання законодавчих заходів.
2. Держави, що беруть участь у цьому Пакті зобов’язуються гарантувати, що права, проголошені в цьому Пакті, будуть здійснюватися без
будь-якої дискримінації, як-то у відношенні раси, кольору шкіри, статі,
мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, чи народження, іншої обставини.
3. Країни, що розвиваються, можуть з належним обліком прав людини і свого народного господарства визначати, якою мірою вони будуть
гарантувати визнані в цьому Пакті економічні права особам, що не є їхніми громадянами.
Стаття 2 відноситься до числа найбільш важливих статей Пакту,
оскільки в ній викладається характер юридичних зобов’язань, що вип-
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ливають з Пакту, держав-учасників і визначаються принципи просу-
вання шляхом здійснення базових прав, що містяться в статтях 6-15.
Будь-який аналіз зобов’язань в області економічних, соціальних
і культурних прав не може обійтися без розгляду зобов’язань з на-
дання користувачам відповідного права (чи відповідних прав) кон-
кретних гарантій їхнього здійснення. Найчастіше ці зобов’язання
розподіляють за «рівнями», що передбачають обов’язки: а) поважати,
b) захищати, с) заохочувати і d) здійснювати всі закріплені в Пакті
права. Кожне з цих юридичних зобов’язань може приймати більш
конкретні форми зобов’язань «поводження» (наприклад, форму дії
чи бездіяльність) і зобов’язань «результату» (що передбачає, напри-
клад, досягнення визначеної мети).
«зобов’язується... прийняти... міри... усіма належними способами,
включаючи, зокрема, уживання законодавчих заходів»

Це положення, закріплене в пункті 1 статті 2, зобов’язує всі дер
жави-учасники негайно приступити до здійснення мір, що забез-
печують повне здійснення кожній людині всіх закріплених у Пакті
прав. У багатьох випадках для реального здійснення економічних,
соціальних і культурних прав потрібно прийняття відповідного за-
конодавства, однак прийняття одних лише законів не можна розці-
нити як достатні міри на національному рівні. Для того, щоб гаран-
тувати ці права кожній людині, уряди повинні вжити заходів в ад-
міністративній, судовій, політичній, економічній, соціальній і освіт-
ній областях і зробити відповідні кроки у безлічі інших напрямків.
Відповідно до пункту 1 статті 2 держави-учасники зв’язані юри-
дичним зобов’язанням здійснювати в деяких випадках законодавчі
ініціативи, особливо тоді, коли діючі закони явно не відповідають
зобов’язанням, що випливають з Пакту. Так, наприклад, така си-
туація виникає в тих випадках, коли той чи інший закон відповід-
ної країни носить явно дискримінаційний характер чи однозначно
спричиняє обмеження якого-небудь із закріплених у Пакті прав чи,
коли законодавство допускає можливість порушення прав, зокрема,
у рамках зобов’язань держав, не починати яких-небудь дій. Закони,
що дозволяють урядам видворяти людей з їхніх помешкань, висе-
ляти їх без належного дотримання процесуальних норм, підляга-
ють перегляду з метою приведення національної правової бази у від-
повідність до Пакту.
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«щоб забезпечити поступово повне здійснення...»

Принцип, що згадується в пакті, «поступового характеру зобо
в’язань» найчастіше неправомірно трактується в тому сенсі, що за-
кріплені в Пакті права підлягають здійсненню лише по досягненню
державою визначеного рівня економічного розвитку. Насправді зміст
даного положення полягає зовсім не в цьому, а в тому, що, відповід-
но до вищезгаданого зобов’язання, усі держави-учасники незалежно
від ступеня їхнього національного багатства зобов’язані вживати не-
відкладних заходів, спрямованих на якнайшвидше просування шля-
хом, метою якого є здійснення економічних, соціальних і культур-
них прав. Таким чином, дане положення ні в якому разі не слід тлу-
мачити як дозвіл державам відкладати на невизначений час уживан-
ня заходів, що забезпечують здійснення закріплених у Пакті прав.
Хоча деякі права в силу самої їхньої природи, можливо, і вар-
то було б здійснювати виходячи скоріше з принципу «поступового
характеру зобов’язань», багато з тих зобов’язань, що викладаються
в Пакті, однозначно вимагають їхньої негайної реалізації. У першу
чергу це стосується принципів недискримінації і зобов’язання дер
жав-учасників утримуватися від будь-яких дій, що порушують еко-
номічні, соціальні і культурні права чи анулюють засоби правового
чи іншого захисту в зв’язку з цими правами.
Вважаючи, що між таким зобов’язанням і ростом наявних ре-
сурсів немає ніякої залежності, Комітет з економічних, соціальних
і культурних прав визнає необхідним максимально ефективно ви-
користовувати наявні ресурси для цілей здійснення закріплених у
Пакті прав.
«у максимальних межах наявних ресурсів»

Поряд із принципами «поступового здійснення» приведене вище
формулювання також використовується як привід для неприйнят-
тя заходів для здійснення прав. Разом з тим у Лимбуркських при-
нципах здійснення Міжнародного пакту про економічні, соціальні і
культурні права відзначається, що дана вимога зобов’язує держави

Схвалені групою експертів на нараді з проблем міжнародного права, яка відбулась
у Маастріхті (Нідерланди) 2-6 червня 1986 року. Див.. Human Rights Quarterly, vol. 9,
No. 2 (May 1987), p. 122. Текст відтворений в документі Організації Об’єднаних
Націй E/CN.4/1987/17, додаток.
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учасників забезпечувати мінімум прожиткових прав незалежно від
рівня економічного розвитку відповідної країни.
Вислів «наявні ресурси» охоплює як внутрішні ресурси, так і
будь-які засоби міжнародної економічної чи технічної допомоги чи
сприяння, що знаходяться в розпорядженні держави-учасника. При
використанні наявних ресурсів варто приділяти належну увагу здій-
сненню визнаних у Пакті прав з урахуванням необхідності задово-
лення прожиткових потреб кожної людини і надання йому основно-
го набору послуг.
«без будь-якої дискримінації»

Пункт 2 статті 2 зобов’язує держави-учасників забезпечувати су-
довий нагляд і надання інших засобів правового захисту у випад-
ках дискримінації. Здається важливим відзначити, що перелік ознак
дискримінації, що наводяться в цьому пункті, не є вичерпним, у
зв’язку з чим необхідно припиняти деякі інші види неправомірної
дискримінації, що негативно впливають на здійснення проголоше-
них у Пакті прав (наприклад, за ознакою сексуальної орієнтації).
Згідно з Лімбургськими принципами дискримінацією не вважа-
ються спеціальні заходи, прийняті з єдиною метою гарантувати на-
лежний розвиток визначених груп чи окремих осіб, що потребують
захисту, для того, щоб забезпечити їм можливість рівного користуван-
ня економічними, соціальними і культурними правами за умови, що
такі заходи не спричиняють створення ізольованих систем прав для
різних груп суспільства і що їхнє застосування буде припинено по до-
сягненні встановленої мети. Дане правило застосовується, наприклад,
у процесі реалізації програм по боротьбі з наслідками дискримінації.
Це положення не тільки зобов’язує уряди утримуватися від дис-
кримінаційних форм поводження і вносити зміни в закони і про-
цедури, що допускають дискримінацію, а й накладає на державиучасники зобов’язання забороняти приватним особам і установам
(третім сторонам) практикувати дискримінацію в будь-якій сфері
громадського життя.
Рівні для чоловіків і жінок права
Стаття 3

Держави, що беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма еконо-
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мічними, соціальними і культурними правами, передбаченими в цьому
Пакті.
Жінки нерідко наштовхуються на значні і несумірні перешко-
ди при здійсненні прав людини, включаючи економічні, соціальні
і культурні права. Стаття 3 гарантує чоловікам і жінкам абсолютно
однакову юридичну можливість користування закріпленими в Пакті
правами і при необхідності прийняття державами-учасниками спе-
ціальних заходів для забезпечення цього рівноправного статусу.
Пакт забезпечує основу, що сприяє здійсненню заходів посту-
пового і негайного характеру, що дозволяють жінкам на рівній з чо-
ловіками основі користатися тими правами, яких їх нерідко позбав-
ляють. Так, наприклад, закріплені в пункті 1 статті 11 Пакту норми
про житлові права повинні застосовуватися в однаковій мірі як до
чоловіків, так і до жінок, звідки випливає, що жінкам повинні нада-
ватися рівні права щодо спадкування житла, однак у багатьох краї-
нах ця вимога поки не дотримується. Таким чином, положення стат-
ті 3 і пункту 2 статті 2 забезпечують ефективний правовий захист
від будь-яких форм дискримінації в ході здійснення економічних,
соціальних і культурних прав.
Обмеження
Стаття 4

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що відносно користування тими правами, які та чи інша держава забезпечує
відповідно до цього Пакту, ця держава може встановлювати тільки
такі обмеження цих прав, що визначаються законом, і тільки остільки,
оскільки це сумісно з природою зазначених прав, і винятково з метою
сприяння загальному добробуту в демократичному суспільстві.
Стаття 5

1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитися як таке, що означає, що будь-яка держава, будь-яка група чи будь-яка особа має право
займатися будь-якою діяльністю чи робити будь-які дії, спрямовані на
знищення будь-яких прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, чи на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи применшення будь-яких основних прав людини, визнаних чи існуючих у якій-небудь країні в силу закону, конвен-
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цій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому
Пакті не визнаються такі права чи в ньому вони визнаються в меншому обсязі.
При розробці Пакту не ставилася мета додати статтям 4 і 5 над-
мірний дозвільний характер у відношенні до введення державою об-
межень на закріплені в ньому права. Більш того, формулювання цих
статей гарантують захист прав індивіда. Крім того, вони не припус-
кають введення обмежень на права, що стосуються існування чи ви-
живання індивіда чи його особистої недоторканності.
Якщо держава-учасник вважає за необхідне послатися на поло-
ження цих статей, вона може зробити це лише в тому випадку, коли
це передбачається законом і коли відповідні заходи погоджуються з
нормами, що викладені в Пакті. Забороняється застосування таких
заходів у довільній, необґрунтованій чи дискримінаційній формі.
Крім того, індивіди повинні бути забезпечені юридичними гаран-
тіями й ефективними засобами правового захисту, що охороняють їх
від незаконного чи зловмисного обмеження їх економічних, соціаль-
них і культурних прав.
Використаний у статті 4 термін «демократичне суспільство» до-
датково звужує можливість застосування обмежень на основі Пакту
і вказує на те, що саме на державу лягає обов’язок доведення того,
що будь-які обмеження, що вводяться ним, не перешкоджають фун-
кціонуванню суспільства на принципах демократії.
Ніякі положення закону про будь-які обмеження не можуть тлу-
мачитися як такі, що скасовують будь-які права чи свободи, закріп-
лені в Пакті. Основна мета пункту 2 статті 5 полягає в забезпеченні
того, щоб ніяке положення Пакту не могло тлумачитися як таке, що
применшує положення вже діючого і здатного набрати сили націо-
нального закону чи будь-якого іншого юридичного документа, який
передбачає більш сприятливий режим захисту прав особи.
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МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ
І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА (витяг)

Прийнятий і відкритий для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї від 16 грудня 1966 року.
Набрання чинності:
23 березня 1976 року відповідно до статті 49.

Преамбула

Держави, які беруть участь у цьому Пакті,
беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених
Статутом Організації Об’єднаних Націй, визнання гідності, властивої
всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх є основою
свободи, справедливості і загального миру,
визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі
гідності,
визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини
ідеал вільної людської особи, яка користується громадянською і
політичною свободою і свободою від страху та нужди, можна здійс-
нити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен мо-
же користуватися своїми економічними, соціальними і культурни-
ми правами, так само, як і своїми громадянськими і політичними
правами,
беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй
держави зобов’язані заохочувати загальне поважання і додержан-
ня прав і свобод людини,
беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки що-
до інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна
добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у цьому Пакті,
погоджуються про такі статті:
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ЧАСТИНА І

Стаття 1

1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього
права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно за-
безпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряд
жатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для
будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного економічно-
го співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди, та з
міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути поз-
бавлений належних йому засобів існування.
3. Всі держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі
ті, що несуть відповідальність за управління несамоврядними і пі-
допічними територіями, повинні, відповідно до положень Статуту
Організації Об’єднаних Націй, заохочувати здійснення права на са-
мовизначення і поважати це право.
ЧАСТИНА II

Стаття 2

1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується
поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та
під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будьякої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політич-
них чи інших переконань, національного чи соціального походжен-
ня, майнового стану, народження чи іншої обставини.
2. Якщо це вже не передбачено існуючими законодавчими чи ін-
шими заходами, кожна держава-учасниця цього Пакту зобов’язується
вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституційних про-
цедур і положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих або
інших заходів, які можуть виявитися необхідними для здійснення
прав, визнаних у цьому Пакті.
3. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’яується:
a) забезпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьо-
му Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, на-
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віть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як
особи офіційні;
b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої осо-
би, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентною
судовою, адміністративною чи законодавчою владою або будьяким іншим компетентним органом, передбаченим правовою
системою держави, і розвивати можливості судового захисту;
c) забезпечити застосування компетентною владою засобів право
вого захисту, коли вони надаються.
Стаття 3

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забез-
печити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма грома-
дянськими і політичними правами, передбаченими у цьому Пакті.
Стаття 4

1. Під час надзвичайного стану в державі, при якому життя на-
ції перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно прого-
лошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів
на відступ від своїх зобов’язань за цим Пактом тільки в такій мірі,
в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі захо-
ди не є сумісними з іншими зобов’язаннями за міжнародним пра-
вом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси,
кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.
2. Це положення не може бути підставою для якихось відступів
від статей 6, 7, 8 (пункти 1 і 2), 11, 15, 16 і 18.
3. Будь-яка держава, що бере участь у цьому Пакті і використо-
вує право відступу, повинна негайно інформувати інші держави, що
беруть участь у цьому Пакті, за посередництвом Генерального сек-
ретаря Організації Об’єднаних Націй про положення, від яких вона
відступила, і про причини, що спонукали до такого рішення. Має
бути також зроблене повідомлення через того ж посередника про да-
ту, коли вона припиняє такий відступ.
Стаття 5

1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає,
що якась держава, якась група чи якась особа має право займатися
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будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на зни-
щення будь-яких прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на
обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці
цього Пакту на підставі закону, конвенцій,, правил чи звичаїв, не
допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються
такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.
...
Стаття 23

1. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має
право на захист з боку суспільства і держави.
2. За чоловіками і жінками, яки досягли шлюбного віку, виз-
нається право на одруження і право засновувати сім’ю.
3. Жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої
згоди тих, що одружуються.
4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, повинні вжити на-
лежних заходів для забезпечення рівності прав і обов’язків обох з
подружжя щодо одруження, під час перебування в шлюбі і при його
розірванні. В разі розірвання шлюбу має передбачатися необхідний
захист усіх дітей.
Стаття 24

1. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси,
кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального
походження, майнового стану або народження має право на такі за-
ходи захисту, які є необхідними в її становищі як малолітньої з боку
її сім’ї, суспільства і держави.
2. Кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її
народження і повинна мати ім’я.
3. Кожна дитина має право на набуття громадянства.
Стаття 25

Кожен громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації,
згаданої в статті 2, і без необґрунтованих обмежень право і мож-
ливість:
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a) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так
і за посередництвом вільно обраних представників;
b) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних вибо-
рах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого
права при таємному голосуванні і забезпечують свободу воле-
виявлення виборців;
c) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до
державної служби.
Стаття 26

Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої
дискримінації на рівний захист закону. В цьому відношенні всякого
роду дискримінація повинна бути заборонена законом, і закон пови-
нен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти дис-
кримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мо-
ва, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи соціаль-
не походження, майновий стан, народження чи інші обставини.
Стаття 27

У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншини, осо-
бам, які належать до таких меншин, не може бути відмовлено в праві
разом з іншими членами тієї ж групи користуватися своєю культу-
рою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також ко-
ристуватися рідною мовою.
...
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Комітет ліквідації расової дискримінації
Виклад фактів № 12
Расова дискримінація:
Діяльність Організації Об’єднаних Націй

«Організація Об’єднаних Націй має на меті...
здійснювати міжнародне співробітництво...
в заохоченні й розвитку поваги до прав людини й основних свобод для всіх, без різниці щодо
раси, статі, мови та релігії...»
Статут Організації Об’єднаних Націй
(витяг із преамбули)

«Усі люди народжуються вільними і рівними
в своїй гідності та правах».
Загальна декларація прав людини
(стаття 1)

У багатьох міжнародних деклараціях, пактах і конвенціях, при-
йнятих після створення Організації Об’єднаних Націй, держави під-
тверджували той факт, що всі люди мають рівні і невід’ємні права,
і брали зобов’язання щодо забезпечення і захисту цих прав.
Однак расова дискримінація, як і раніш, перешкоджає повно-
му здійсненню прав людини. Не дивлячись на прогрес, досягнутий
у деяких галузях, відмінності, винятки, обмеження і переваги, які
ґрунтуються на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національ-
ного чи етичного походження, продовжують викликати й загострю-
вати конфлікти та спричиняти неймовірні страждання, а також при-
зводять до загибелі людей.
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Завдання по ліквідації несправедливості, що лежить в основі ра-
сової дискримінації, а також пов ’язаної з нею небезпеки є однією із
цілей діяльності, яку здійснює Організація Об’єднаних Націй.
Внаслідок зростання стурбованості міжнародного співтоварист-
ва проблемою расової дискримінації Генеральна Асамблея Організа-
ції Об’єднаних Націй у 1963 році зробила конкретний крок у даному
напрямку, проголосивши Декларацію про ліквідацію всіх форм ра-
сової дискримінації, в якій закріплені чотири головні положення:
– усяка теорія расової різниці або вищості в науковому відно-
шенні хибка, в моральному відношенні ганебна, в соціально-
му несправедлива й небезпечна і не може бути виправдана ні
теорією, ні практикою;
– расова дискримінація, а особливо політика урядів, яка спи-
рається на ідеї расової вищості або на расової ненависті, є по-
рушенням основних прав людини і ставлять під загрозу друж-
ні стосунки між народами, співробітництво між державами,
міжнародний мир і безпеку;
– расова дискримінація приносить шкоду не тільки тим, хто її
зазнає, але також і тим, хто її проводить;
– створення всесвітнього співтовариства, вільного від расової
сегрегації і дискримінації, які породжують ненависть і від-
чуження, є однією із головних цілей Організації Об’єднаних
Націй.
У 1965 році Генеральна Асамблея представила міжнародному
співтовариству правовий документ, прийнявши Міжнародну кон-
венцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У цій Кон-
венції викладені заходи, які держави, що стали учасницями Кон-
венції шляхом її ратифікації або приєднання до неї, зобов’язуються
вживати з метою ліквідації расової дискримінації.
У відповідності до Конвенції держави-учасниці зобов’язуються:
– не здійснювати по відношенню до осіб, груп чи установ яких
би то не було актів чи дій, пов’язаних з расовою дискриміна-
цією, і гарантувати, що всі державні органи й установи будуть
діяти у відповідності з цими зобов’язаннями;
– не заохочувати, не захищати і не підтримувати расову диск-
римінацію, яка здійснюється якими б то не було особами або
організаціями;
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– переглядати політику уряду в національному і місцевому мас-
штабах та виправляти або скасовувати закони й постанови,
які ведуть до виникнення або увічнення расової дискриміна-
ції;
– забороняти і припиняти расову дискримінацію, яку прово-
дять будь-які особи, групи чи організації; і
– заохочувати об’єднуючі багаторасової організації і рухи, рівно
як і інші заходи, спрямовані на ліквідацію расових перепон,
і не підтримувати ті з них, які сприяють поглибленню расо-
вого поділу.
Ця Конвенція набрала чинності в 1969 році після того, як 27 дер
жав ратифікували її чи приєдналися до неї. На кінець 1990 року 128
держав ратифікували Конвенцію чи приєдналися до неї, а це понад
трьох чвертей держав-членів Організації Об’єднаних Націй. Вона є
найдавнішою Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про права
людини, яку ратифікувала найбільша кількість держав.
Окрім закріплення зобов’язань держав-учасниць, Конвенція
передбачила створення Комітету ліквідації расової дискримінації.
Склад, мандат і робота Комітету описуються в даному викладі фак-
тів, в якому також відтворюються у вигляді додатка повний текст
Конвенції і список держав-учасниць.
Перший досвід

Комітет ліквідації расової дискримінації (КЛРД) є першим
органом, створеним Організацією Об’єднаних Націй для контро-
лю и розгляду заходів, вживаних державами з метою виконання їх
зобов’язань у відповідальності до тієї чи іншої угоди в галузі прав
людини.
Третій комітет (із соціальних, гуманітарних і культурних пи-
тань) Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй прийняв
рішення про включення в Конвенцію положення про створення
КЛРД у зв’язку з тим, що Конвенція не була б ефективною без ме-
ханізму її здійснення.
Тим самим був створений прецедент. Згодом було створено п’ять
інших комітетів з аналогічними мандатами і функціями: Комітет
прав людини (обов’язки якого обумовлені в Міжнародному пакті
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про громадянські і політичні права), Комітет ліквідації дискримі-
нації щодо жінок, Комітет проти катувань, Комітет економічних,
соціальних і культурних прав и Комітет прав дитини.
Процедури

Конвенція передбачає три процедури, які дозволяють КЛРД
розглядати правові, судові, адміністративні та інші заходи, які вжи-
вають конкретні держави з метою здійснення їхніх зобов’язань щодо
боротьби з расовою дискримінацією.
Перша процедура передбачає вимогу про те, що всі держави, які
ратифікували Конвенцію чи приєдналися до неї, повинні подавати
КЛРД періодичній доповіді.
Згідно з другою закріпленою в Конвенції процедурою будь-яка дер
жава може спрямовувати скарги, які торкаються дій іншої держави.
У відповідальності з третьою процедурою окремі особи або гру-
пи осіб, які стверджують, що вони є жертвами расової дискримінації,
можуть подавати КЛРД скаргу проти своєї держави. Це може бути
зроблено тільки в тому випадку, якщо відповідна держава є учасни-
ком Конвенції і заявила про своє визнання компетенції КЛРД брати
такі скарги. На кінець 1990 року такі заяви зробили 14 держав.
Конвенція передбачає також, що держави, які зробили таку за-
яву, можуть заснувати або вказати національні компетентні органи
для прийому петицій окремих осіб або груп осіб, які стверджують,
що вони є жертвами порушень їх прав, і які вичерпали інші місцеві
засоби правового захисту. Петиціонери можуть передати дане питан-
ня на розгляд Комітету тільки в тому випадку, якщо вони не задово-
лені діями вказаного органу.
(У програмі дій, прийнятій Другою Всесвітньою конференцією
по боротьбі проти расизму і расової дискримінації в 1983 році, де-
ржавам було запропоновано забезпечити якомога ширший доступ до


Виклад фактів готується.



Див. Виклад фактів № 4.



Виклад фактів готується.



Див. Виклад фактів № 10.



Алжир, Угорщина, Данія, Ісландія, Італія, Коста-Ріка, Нідерланди, Норвегія,
Перу, Сенегал, Уругвай, Франція, Швеція та Еквадор.
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їхніх національних процедур розгляду таких скарг. Існуючи проце-
дури повинні стати набутком гласності, а жертви расової дискримі-
нації повинні отримувати допомогу у використанні цих процедур.
Правила подання скарг повинні бути простими, а скарги повинні
розглядатися якомога швидше. Незаможним жертвам дискримінації
повинна забезпечуватися правова допомога в межах цивільного чи
кримінального судочинства, і повинно бути передбачене право до-
магатися компенсації за завдані збитки.)
Несамоврядні території

У відповідальності до Конвенції КЛРД доручено подати мірку-
вання й рекомендації з приводу петицій, які відіслані в органи Ор-
ганізації Об’єднаних Націй окремими особами чи групами осіб на
підопічних і несамоврядних територіях Організації Об’єднаних На-
цій, які заявляють про расову дискримінацію. Комітет подає також
свої думки та рекомендації щодо доповідей, поданих іншими ор-
ганами Організації Об’єднаних Націй про законодавчі, судові, ад-
міністративні й інші заходи боротьби з расовою дискримінацією на
цих територіях.
Членський склад

КЛРД, згідно положень Конвенції, складається з «18 експертів,
які мають високі моральні якості і визнаною неупередженістю». Чле-
ни Комітету обираються на чотирирічний строк державами-учасни-
цями Конвенції. Половина членського складу Комітету поновлюєть-
ся раз за два роки шляхом проведення виборів.
При визначенні складу КЛРД приділяється увага справедливому
представництву географічних регіонів світу, а також різних цивіліза-
цій і правових систем.
Незалежність

КЛРД є незалежним органом. Експерти, які є членами Комі-
тету, обираються в особистій якості. Вони не можуть бути ні усу-
нені від виконання своїх зобов’язань, ні замінені без їхньої згоди.
У відповідності до Конвенції вони встановлюють свої власні прави-
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ла процедури і не отримують ніяких вказівок ззовні. Витрати членів
Комітету покриваються державами-учасницями, а не Організацією
Об’єднаних Націй.
Однак зв’язки з Організацією Об’єднаних Націй очевидні. Ко-
мітет був заснований на підставі Конвенції, розробленої і прийня-
тої Організацією Об’єднаних Націй. Діяльність його секретаріа-
ту, що функціонує при Центрі прав людини в Женеві, оплачуєть-
ся з регулярного бюджету Організації Об’єднаних Націй. Перш
ніж затвердити якусь пропозицію, пов’язану з витратами, КЛРД
зобов’язаний проконсультуватися з Генеральним секретарем. Засі-
дання Комітету, які передбачено проводити двічі на рік, звичайно
відбуваються в Центральних установах Організації Об’єднаних На-
цій у Нью-Йорку або у Відділенні Організації Об’єднаних Націй
у Женеві.
КЛРД подає доповідь про свою діяльність Генеральній Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй через Генерального секретаря і
підтримує контакти з Третім Комітетом Генеральної Асамблеї. Крім
того, КЛРД здійснює діяльність у співробітництві з Радою опіки
Організації Об’єднаних Націй та Спеціальним комітетом з питання
про хід здійснення Декларації про надання незалежності колоніаль-
ним країнам і народам. КЛРД співробітничає також з Міжнародною
організацією праці і Організацією Об’єднаних Націй з питань осві-
ти, науки і культури.
Діяльність КЛРД

Держави-учасниці зобов’язані подавати Комітету раз протягом
чотирьох років всеохоплюючі доповіді, а раз на два роки короткі
доповіді, в яких є нова інформація. Коли Комітет отримує для роз-
гляду доповідь, представник відповідної країни може виступити зі
вступним словом, відповісти на питання експертів і прокоментувати
їхні зауваження. В доповіді Комітету Генеральній Асамблеї узагаль-
нюються результати розгляду доповідей і містяться пропозиції та ре-
комендації.
За період з 1970 року по березень 1991 року КЛРД отримав 882
доповіді, включаючи 73 доповіді, на які були надіслані запити з ме-
тою отримання додаткової інформації.
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З самого початку Комітету доводилося спростувати помилкові
погляди, які торкаються характеру й мети цих доповідей. Він указу-
вав на те, що навіть за умови, коли уряд вважає, що на території його
країни не існує расової дискримінації, відповідна країна, будучи де-
ржавою-учасницею Конвенції, зобов’язана подавати всеохоплюючі й
інші періодичні доповіді.
Ще однією хибною думкою є та, що держава не зобов’язана ви-
конувати Конвенцію, якщо вона вважає, що на її території не існує
расової дискримінації. КЛРД указав на те, що Конвенція стосуєть-
ся не тільки практики, яка існує нині, але й проблем, які можуть
виникнути в майбутньому, і що при ратифікації Конвенції всі дер
жави-учасниці зобов’язалися включити її положення в національні
законодавства.
На основі деяких доповідей складалося враження, що якщо
Конвенція є складовою частиною основного закону країни, то це
означає, що необхідність у вжитті яких-небудь додаткових заходів
законодавчого характеру відсутня. Однак у Конвенції міститься ви-
мога про те, щоб у законодавстві передбачалося покарання за здійс-
нення певних актів, а також заклик до вжиття заходів у галузі освіти,
культури та інформації. Аналогічним чином держава-учасниця не
виконує своїх обов’язків за Конвенцією, якщо вона лише засуджує
расову дискримінацію в конституції країни.
У деяких випадках у доповідях приділялась основна увага зако-
нодавчим заходам і нічого не говорилося про судові, адміністративні
й інші заходи, спрямовані на ліквідацію расової дискримінації, або
не містилося текстів антидискримінаційних законів.
КЛРД представив державам-учасницям керівні принципи, які
торкаються підготовки їх доповідей, і не рідко запитував у них додат-
кову інформацію. Комітет давав також державам-учасницям загальні
рекомендації, коли він вважав, що інформація про конкретні статті
Конвенції, необхідна для експертів з метою встановлення фактів і
узагальнення їхніх точок зору, є в значній мірі недостатньою.
Скарги держав

Усі держави-учасниці Конвенції визнають компетенцію КЛРД
отримувати скарги тієї чи іншої держави-учасниці про те, що інша
держава-учасниця не виконує положень Конвенції, і вживати в ць-
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ому зв’язку відповідні заходи. Однак ця процедура не виключає ін-
ших, якими можуть скористатися відповідні держави-учасниці. До
цих пір жодна держава-учасниця не використала цієї процедури, яка
передбачає створення узгоджувальної комісії, якщо питання, яке
розглядається, не вдалося врегулювати якимось іншим шляхом.
Повідомлення від окремих осіб

Процедура, що передбачає отримання КЛРД скарг від окремих
осіб або груп осіб, які стверджують, що вони є жертвами порушен-
ня Конвенції, набрала чинності в 1982 році після того, як десять
держав-учасниць заявили про те, що вони визнають компетенцію
Комітету в даній галузі.
У конфіденційному порядку такі повідомлення Комітет дово-
дить до відома відповідної держави-учасниці, але не називає особу
чи групу осіб, які стверджують, що має місце порушення, без її чи їх
на те згоди. Після того як держава подала пояснення своєї позиції і,
можливо, запропонувала рішення, Комітет розглядає дане питання
і може вносити пропозиції, рекомендації, які пересилаються як від-
повідній особі чи групі осіб, так і державі-учасниці.
Підопічні й несамоврядні теріторії

Із часу створення КЛРД багато несамоврядних територій, вклю-
чаючи деякі території, де правили держави у відповідності до угод
про опіку Організації Об’єднаних Націй, отримали незалежність.
Проте все ще нараховується 18 таких територій, і коли будь-яка від-
повідна група населення подає петицію з питання расової дискримі-
нації, КЛРД зобов’язаний розглянути її і подати доповідь з реко-
мендаціями Генеральній Асамблеї. Комітет подає також загальні до-
повіді з проблем расової дискримінації на даних територіях.
Повноваження Комітету поширюються на всі несамоврядні те-
риторії незалежно від того, чи є держави, які правлять даними те-
риторіями, учасниками Конвенції чи ні. Три робочи групи КЛРД
розглядають питання, які стосуються відповідно становища на аф-
риканських територіях, територіях в Атлантичному океані й Кариб-
ському басейні, включаючи Гібралтар, і територіях у Тихому та Ін-
дійському океанах.
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У відповідності до Конвенції держави-учасниці не зобов’язані
подавати КЛРД доповіді з питань, які стосуються расової дискримі-
нації на несамоврядних територіях, які знаходяться під їх контро-
лем. Таким чином та інформація, яка надходить у Комітет, береться
в основному із доповідей Ради опіки і Спеціального комітету з пи-
тань про хід здійснення Декларації про надання незалежності ко-
лоніальним країнам і народам, або з доповідей, які готуються для
цих органів.
Комітет часто стикається з труднощами при розгляді проблем,
пов’язаних з расовою дискримінацією на несомоврядних територіях,
і поданні рекомендацій з метою їх вирішення. Багато з отримуваних
ним доповідей стосуються питань, які не торкаються расової дис-
кримінації, і ти органи, що подають їх, не правомочні вживати чи
здійснювати антидискримінаційні заходи. КЛРД неодноразово звер-
тався із закликом подавати більш всеохоплюючу інформацію з тим,
щоб мати можливість виконувати свої обов’язки в даній галузі.
Інфомування громадськості

Однією з характерних особливостей Конвенції є закріплене в
ній зобов’язання держав-учасниць вживати заходи в галузях викла-
дання, виховання, культури й інформації з метою боротьби із забо-
бонами й заохочення взаєморозуміння, терпимості й дружби між
народами та расовими чи етичними групами.
Після проведення Міжнародного року боротьби проти расизму і
расової дискримінації (1971 рік) Організація Об’єднаних Націй пос-
лідовно проголошувала два Десятиліття дій боротьби проти расизму
і расової дискримінації (1973-1983 роки та 1983-1993 роки). В 1978 і
1983 роках під егідою Організації Об’єднаних Націй були проведені
Всесвітні конференції з питань боротьби проти расизму і расової
дискримінації.
Будучи найбільш відомим і постійно діючим органом, створе-
ним Організацією Об’єднаних Націй з метою боротьби проти расо-
вої дискримінації, КЛРД брав безпосередню участь у здійснені всіх
цих ініціатив. Його представники беруть участь у роботі семінарів і
практикумів з питань расової дискримінації, які організовує Центр
прав людини.

30

Комітет ліквідації расової дискримінації

Комітет сприяв проведенню конференцій і Десятиліть шляхом
видання досліджень. У цих дослідженнях розглядаються заходи,
спрямовані на ліквідацію актів расової дискримінації й підбурюван-
ня до їх здійснення, заохочуються викладання, виховання, культура
й інформація як засоби ліквідації расової дискримінації та висвіт-
люється діяльність Комітету.
Результати

Набрання чинності Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації і періодичний розгляд КЛРД за минулі
20 років доповідей і заходів, вжитих державами-учасницями з метою
виконання їх зобов’язань, привели до позитивних досягнень і ре-
зультатів. У різних країнах до цих результатів належать:
– внесення поправок у національні конституції з метою включен-
ня в них положення, які забороняють расову дискримінацію;
– систематичний перегляд існуючих законів і положень з метою
внесення поправок у ті з них, які спрямовані на увічненя ра-
сової дискримінації або прийняття нових законів, які б від-
повідали вимогам Конвенції;
– внесення поправок у законодавство на пропозицію КЛРД;
– оголошення расової дискримінації карним злочином;
– закріплення правових гарантій проти дискримінації у галузі
правосуддя, безпеки, політичних прав чи доступу до місць
громадського користування;
– навчальні програми;
– створення нових закладів, які б займалися проблемами расової
дискримінації і захистом інтересів груп корінного населення;
– завчасне проведення консультацій с КЛРД з приводу заплано-
ваних змін у законодавстві або в адміністративній практиці з
посиланням на те, що його рекомендації будуть узяті до уваги.
Той факт, що держави-учасниці відповідають у межах міжна-
родного форуму за свою політику стосовно расової дискримінації,
сприяє вжиттю заходів, спрямованих на приведення національного
законодавства і практики у відповідність до положень Конвенції. За
багато років між КЛРД і державами-уасницями була створена атмос-
фера взаємної довіри; як правило, рекомендації і прохання Комітету
є предметом серйозного розгляду.
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Проблемні галузі

Постійно звертаючи увагу міжнародного співтовариства на пи-
тання щодо расової дискримінації, Комітет стикається з двома про-
блемами, які перешкоджають його діяльності і створюють труднощі
в здійснені ним свого мандата. Одна із проблем полягає в тому, що
деякі держави-учасниці не подають періодичні доповіді або не до-
тримуються встановленого терміну їх подання. У зв’язку з цим вису-
валися різні причини, включаючи брак національних кадрів (компе-
тентних у поданні доповідей з питань про права людини) і великий
об’єм роботи, пов’язаної з дотриманням міжнародних зобов’язань
подання доповідей у межах зростаючої кількості спрямувань, за яки-
ми здійснюється діяльність у галузі прав людини.
Комітет вважає, що доповіді держав-учасниць є основним еле-
ментом, який дозволяє йому здійснювати контроль. Той факт, що ра-
сова дискримінація існує, як і раніш, і часом може раптово посилю-
ватися, підкреслює необхідність суворого і регулярного контролю.
Друга проблема стосується фінансів. Коли створювався КЛРД,
було прийняте рішення про те, що витрати членів Комітету будуть
покриватися державами-учасницями, а не за рахунок регулярно-
го бюджету Організації Об’єднаних Націй. Вважалось, що це є ід-
ним із способів забезпечення експертів. Не дивлячись на те, що су-
ми коштів, які повинні вноситися окремими державами-учасниця-
ми, є незначними, багато з них несвоєчасно виконує свої фінансові
обов’язки. Брак коштів був ліквідований до кінця 1985 року за раху-
нок регулярного бюджету Організації Об’єднаних Націй. Але згодом
Організація об’єднаних Націй була не в змозі подавати допомогу в
зв’язку з фінансовими труднощами, і в ряді випадків КЛРД, який
повинен щорічно проводити дві сесії протягом трьох тижнів, був
змушений скорочувати або відейняти їх.
Перспективи

Комітет сподівається, що Організація Об’єднаних Націй скон-
центрує свої зусилля для забезпечення універсальності Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації шляхом
приєднання до Конвенції всіх держав-членів Організації. Комітет, зі
свого боку, продовжить діяльність, спрямовану на забезпечення пов-
сюдного виконання Конвенції.
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Друга мета полягає у збільшенні кількості держав, які зробили
заяву про те, що вони визнають компетенцію КЛРД в отриманні й
розгляді повідомлень від окремих осіб чи груп осіб, які стверджу-
ють, що вони є жертвами расової дискримінації.
Комітет вважає, що в недалекому майбутньому державам-учас-
ницям необхідно активізувати свою діяльність у таких чотирьох на-
прямках:
– прийняття законів, які оголошують покарання за поширення
ідей, що грунтуються на расовій вищості чи ненависті, і під-
бурювання до расової дискримінації6 а також за акти насиль-
ства і сприяння в расистській діяльності; заборона організа-
цій і видів їх діяльності, які заохочують і розпалюють расову
дискримінацію;
– законодавство, яке гарантує рівність усіх осіб перед законом,
незалежно від їх раси, кольору шкіри, національного чи етич-
ного походження;
– законодавство, яке забезпечує захист і гарантії проти актів ра-
сової дискримінації;
– заходи в галузях виховання, викладання, культури й інфор-
мації, спрямовані на боротьбу із забобонами та заохочення
взаєморозуміння, терпимості і дружби, а також поширення
інформації про Статут Організації Об’єднаних Націй і між-
народні угоди про права людини.
Нині Центр прав людини готує збірник існуючих національних
законів проти расової дискримінації, який незабаром буде опублікова-
ний. Також розробляється типове антидискримінаційне законодавство.
КЛРД буде відведена певна роль у прийнятті рішень проте, яким чи-
ном забезпечити найефективніше використання цих документів у тих
країнах, які прагнуть забезпечити дотримання положень Конвенції.
МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ
ВСІХ ФОРМ РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Держави учасниці цієї Конвенції,
вважаючи, що Статут Організації Об’єднаних Націй ґрунтується
на принципах гідності і рівності, властивих кожній людині, і що всі
держави члени Організації зобов’язалися вживати спільних і само-
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стійних заходів у співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй
для досягнення однієї з цілей Організації Об’єднаних Націй, яка
полягає в заохоченні і розвитку загального поважання і додержан-
ня прав людини та основних свобод для всіх без розрізнення раси,
статі, мови та релігії,
вважаючи, що Загальна декларація прав людини проголошує,
що всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності та
правах і що кожна людина повинна мати всі права і свободи, прого-
лошені в ній, без будь-якого розрізнення, зокрема без розрізнення за
ознакою раси, кольору шкіри чи національного походження,
вважаючи, що всі люди рівні перед законом і мають право на
рівний захист закону від усякої дискримінації і від усякого підбурю-
вання до дискримінації,
вважаючи, що Організація Об’єднаних Націй засудила ко-
лоніалізм і всяку зв’язану з ним практику сегрегації та дискриміна-
ції, де б і в якій формі вони не проявлялись, і що Декларація про
надання незалежності колоніальним країнам і народам від 14 грудня
1960 року, (резолюція 1514 (XV) Генеральної Асамблеї) підтвердила і
урочисто проголосила необхідність негайно і беззастережно поклас-
ти цьому кінець,
вважаючи, що Декларація Організації Об’єднаних Націй про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 20 листопада 1963
року, резолюція 1904 (XVII) Генеральної Асамблеї урочисто підтвер-
джує необхідність якнайшвидшої ліквідації расової дискримінації в
усьому світі, в усіх її формах і проявах і забезпечення розуміння та
поважання гідності людини,
переконані в тому, що всяка теорія переваги, основаної на ра-
совій відмінності, в науковому відношенні хибна, в моральному не-
дозволена і в соціальному несправедлива та небезпечна і що не може
бути виправдання для расової дискримінації, де б не було ні в теорії,
ні на практиці,
підтверджуючи, що дискримінація людей за ознакою раси, ко-
льору шкіри чи етнічного походження є перешкодою до дружніх і
мирних відносин між націями і може призвести до порушення миру
та безпеки серед народів, а також гармонійного співіснування осіб
навіть всередині однієї і тієї самої держави,
переконані в тому, що існування расових бар’єрів суперечить іде-
алам будь-якого людського суспільства,
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занепокоєні проявами расової дискримінації, що все ще спос-
терігаються в деяких районах світу, а також державною політикою,
основаною на принципі расової переваги або расової ненависті, як,
наприклад політикою апартеїду, сегрегації чи відокремлення,
сповнені рішимості вжити всіх необхідних заходів для якнай-
швидшої ліквідації расової дискримінації в усіх її формах і проявах
та відвертати й викорінювати расистські теорії і практику їх здійс-
нення щодо міжнародного товариства, вільного від усіх форм расо-
вої сегрегації і расової дискримінації,
беручи до уваги Конвенцію про дискримінацію в галузі найму і
праці, затверджену Міжнародною організацією праці в 1958 році, і
Конвенцію про запобігання дискримінації в галузі освіти, затверд-
жену Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і куль-
тури в 1960 році,
бажаючи здійснити принципи, викладені в Декларації Організа-
ції Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм расової дискриміна-
ції, і забезпечити для досягнення цієї мети якнайшвидше проведен-
ня практичних заходів,
погодилися про нижченаведене:
ЧАСТИНА I

Стаття 1

1. У цій Конвенції вислів «расова дискримінація» означає будьяке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, основані на оз-
наках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного
походження, метою або наслідком яких є знищення або применшен-
ня визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав
людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній,
культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.
2. Ця Конвенція не застосовується до відмінностей, винятків,
обмежень чи переваг, що їх держави учасниці цієї Конвенції прово-
дять чи роблять між громадянами і негромадянами.
3. Ніщо в цій Конвенції не може бути витлумачено як таке, що
якоюсь мірою впливає на положення законодавства держав учасни-
ць відносно національної незалежності, громадянства або натуралі-
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зації, при умові, що в таких постановах не проводиться дискриміна-
ції щодо якоїсь певної національності.
4. Вжиття спеціальних заходів з виключною метою забезпечення
належного прогресу деяких расових або етнічних груп чи окремих осіб,
що потребують захисту, який може виявитися необхідним для того,
щоб забезпечити таким групам чи особам рівне використання і здій-
снення прав людини та основних свобод, не розглядається як расова
дискримінація при умові, однак, що такі заходи не ведуть до збережен-
ня особливих прав для різних расових груп і що її не буде залишено в
силі після досягнення тих цілей, заради яких вони були запроваджені.
Стаття 2

1. Держави-учасниці засуджують расову дискримінацію і зобо
в’язуються невідкладно всіма можливими засобами проводити полі-
тику ліквідації всіх форм расової дискримінації і сприяти взаєморо-
зумінню між усіма расами, і з цією метою:
а) кожна держава-учасниця зобов’язується не чинити щодо осіб,
груп або установ будь-яких актів чи дій, зв’язаних з расовою
дискримінацією, і гарантувати, що всі державні органи і дер
жавні установи, як національні, так і місцеві, діятимуть від-
повідно до цього зобов’язання;
b) кожна держава-учасниця зобов’язується не заохочувати, не за-
хищати і не підтримувати расову дискримінацію, здійснюва-
ну будь-якими особами чи організаціями;
c) кожна держава-учасниця повинна вжити ефективних заходів
для перегляду політики уряду в національному і місцевому
масштабах, а також виправлення, скасування або анулювання
будь-яких законів і постанов, що ведуть до виникнення або
увічнення расової дискримінації всюди, де вона існує;
d) кожна держава-учасниця повинна, використовуючи всі на-
лежні засоби, в тому числі й законодавчі заходи, залежно від
обставин, заборонити расову дискримінацію, що її проводять
будь-які особи, групи чи організації, і покласти їй край;
e) кожна держава-учасниця зобов’язується заохочувати в належ
них випадках об’єднавчі багаторасові організації та об’єдавчий
рух, так само, як і інші заходи, спрямовані на знищення расо-
вих бар’єрів, і не підтримувати ті з них, які сприяють поглиб-
ленню расового роз’єднання.
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2. Держави-учасниці повинні вживати, коли обставини цього ви-
магають, спеціальних і конкретних заходів у соціальній, економічній,
культурній та інших галузях з метою забезпечення потрібного розвит-
ку і захисту деяких расових груп чи осіб, що до них належать, з тим,
щоб гарантувати їм повне і рівне використання прав людини та основ-
них свобод. Такі заходи ні в якому разі не повинні в результаті привес-
ти до збереження нерівних чи особливих прав для різних расових груп
після досягнення тих цілей, заради яких вони були запроваджені.
Стаття 3

Держави-учасниці особливо засуджують расову сегрегацію та
апартеїд і зобов’язують відвертати, забороняти і викорінювати всяку
практику такого характеру на територіях, які є під їх юрисдикцією.
Стаття 4

Держави-учасниці засуджують всяку пропаганду і всі організа-
ції, які грунтуються на ідеях або теоріях переваги однієї раси чи груп
осіб певного кольору шкіри або етнічного походження або намага-
ються виправдати, або заохочують расову ненависть і дискримінацію
в будь-якій формі, і зобов’язуються вжити негайних і позитивних
заходів, спрямованих на викорінення всякого підбурювання до такої
дискримінації чи актів дискримінації, і з цією метою вони відповід-
но до принципів, поданих у Загальній декларації прав людини, і
прав ясно викладених у статті 5 цієї Конвенції, серед іншого:
а) оголошують злочином, що карається законом, всяке поширен-
ня ідей, заснованих на расовій перевазі або ненависті, всяке
підбурювання до расової дискримінації, а також усі акти на-
сильства або підбурювання до таких актів, спрямованих проти
будь-якої раси чи групи осіб іншого кольору шкіри або етніч-
ного походження, а також подання будь-якої допомоги для про-
ведення расистської діяльності, включаючи її фінансування;
b) оголошують протизаконним і забороняють організації, а та-
кож організовану і всяку іншу пропагандистську діяльність,
які заохочують расову дискримінацію та підбурюють до неї,
і визнають участь у таких організаціях чи в такій діяльності
злочином, що карається законом;

37

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

c) не дозволяють національним чи місцевим органам державної
влади або державним установам заохочувати расову дискримі-
націю чи підбурювати до неї.
Стаття 5

Відповідно до основних зобов’язань, викладених у статті 2 цієї
Конвенції, держави-учасниці зобов’язуються заборонити і ліквіду-
вати расову дискримінацію в усіх її формах, забезпечити рівноправ-
ність кожної людини перед законом, без розрізнення раси, кольо-
ру шкіри, національного або етнічного походження, особливо щодо
здійснення таких прав:
a) права на рівність перед судом і всіма іншими органами, що
здійснюють правосуддя;
b) права на особисту безпеку і захист з боку держави від насильст
ва або тілесних ушкоджень, заподіюваних як урядовими служ-
бовими особами, так і будь-якими окремими особами, група-
ми чи установами;
c) політичних прав, зокрема права брати участь у виборах голо-
сувати і виставляти свою кандидатуру на основі загального
і рівного виборчого права, права брати участь в управлінні
країною, як і в керівництві державними справами на будь яко-
му рівні, а також права рівного доступу до державної служби;
d) інших громадянських прав, зокрема:
I) права на свободу пересування і проживання в межах держави;
II) права залишати будь-яку країну, включаючи свою власну,
і повертатися в свою країну;
III) право на громадянство;
IV) права на одруження і на брання подружжя;
V) права на володіння майном як одноосібно, так і спільно
з іншими;
VI) права спадкоємства;
VII) права на свободу думки, совісті і релігії;
VIII) права на свободу переконань і на вільне вираження їх;
IX) права на свободу мирних зборів та асоціацій;
e) прав в економічній, соціальній і культурній галузях, зокрема:
I) права на працю, вільний вибір роботи, справедливі і спри-
ятливі умови праці, захист від безробіття, рівну плату за рів-
ну працю, справедливу і задовільну винагороду;
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II) права створювати професійні спілки і вступати до них;
III) права на житло;
IV) права на охорону здоров’я, медичну допомогу, соціальне
забезпечення і соціальне обслуговування;
V) права на освіту і професійну підготовку;
VI) права на рівну участь у культурному житті;
f) права на доступ до всякого місця або всякого виду обслугову-
вання, призначеного для громадського користування, як, на-
приклад, транспорт, готелі, ресторани, кафе, театри і парки.
Стаття 6

Держави-учасниці забезпечують кожній людині, на яку поши-
рюється їх юрисдикція, ефективний захист і засоби захисту через
компетентні національні суди та інші державні інститути в разі будьяких актів расової дискримінації, що посягають, порушуючи цю
Конвенцію, на їх права людини та свободи, а також права подавати
в ці суди позов про справедливе й адекватне відшкодування чи оп-
лату за всяку шкоду, якої завдано в результаті такої дискримінації.
Стаття 7

Держави-учасниці зобов’язуються вжити негайних і ефективних
заходів, зокрема в галузях викладання, виховання, культури та інфор-
мації, в цілях боротьби з забобонами, які ведуть до расової дискримі-
нації, з метою заохочення взаєморозуміння, толерантності і дружби
між націями та расовими або етнічними групами, а також популяри-
зації цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, Загаль-
ної декларації прав людини, Декларації Організації Об’єднаних Націй
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та цієї Конвенції.
ЧАСТИНА II

Стаття 8

1. Має бути засновано Комітет по ліквідації расової дискримінації
(далі іменований «Комітет»); він складатиметься з вісімнадцяти екс-
пертів, що відзначаються високими моральними якостями і визнаною
безсторонністю, обираються державами-учасницями з числа їх грома-
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дян і повинні виконувати своє обов’язки від себе особисто, причому
приділяється увага справедливому географічному розподілу і представ-
ництву різних форм цивілізації, а також головних правових систем.
2. Члени Комітету обираються таємним голосуванням з числа
внесених до списку осіб, висунутих державами-учасницями. Кожна
держава-учасниця може висунути одну особу з числа своїх громадян.
3. Перші вибори проводяться через шість місяців після набран-
ня чинності цією Конвенцією. Кожного разу, принаймні за три мі-
сяці до дати виборів, Генеральний секретар Організації Об’єднаних
Націй звертається з листом до держав-учасниць, запрошуючи їх по-
дати імена осіб, яких вони висувають, протягом двох місяців. Гене-
ральний секретар готує список, де в алфавітному порядку внесені всі
висунуті таким чином особи, з зазначенням держав-учасниць, що
висунули їх, і подає цей список державам учасницям Конвенції.
4. Вибори членів Комітету проводяться на засіданні держав
учасниць Конвенції, яке скликається Генеральним секретарем в
центральних установах Організації Об’єднаних Націй. На цьому за-
сіданні, на якому дві третини держав-учасниць становлять кворум,
обраними до Комітету членами є ті кандидати, що дістали найбіль-
ше число голосів та абсолютну більшість голосів присутніх і голосу-
ючих представників держав учасниць Конвенції.
5. a) Члени Комітету обираються на чотири роки. Проте строк
повноважень дев’яти членів, обраних на перших виборах, минає на-
прикінці дворічного періоду; негайно після перших виборів імена
цих дев’яти членів визначаються за жеребом Головою Комітету;
b) для заповнення непередбачених вакансій держава учасниця
Конвенції, експерт якої вже не є членом Комітету, призначає
іншого експерта з числа своїх громадян при умові схвалення
Комітетом;
6. Держави-учасниці несуть відповідальність за покриття витрат
членів Комітету в період виконання ними обов’язків у Комітеті.
Стаття 9

1. Держави-учасниці зобов’язуються подавати Генеральному сек-
ретареві Організації Об’єднаних Націй для розгляду Комітетом до-
повідь про вжиті законодавчі, судові, адміністративні чи інші заходи,
за допомогою яких втілюються у життя положення цієї Конвенції:
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a) протягом року після набрання чинності цією Конвенцією для
даної держави;
b) надалі через кожні два року і щоразу, коли цього вимагає Ко-
мітет, Комітет може запитувати у держав учасниць Конвенції
додаткову інформацію.
2. Комітет щороку через Генерального секретаря подає доповідь
Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй про свою діяль-
ність і може робити пропозиції та загальні рекомендації, засновані
на вивченні доповідей та інформації, одержаних від держав учасни-
ць Конвенції. Такі пропозиції та загальні рекомендації передаються
Генеральній Асамблеї разом із зауваженнями держав учасниць Кон-
венції, якщо зауваження є.
Стаття 10

1. Комітет встановлює свої власні правила процедури.
2. Комітет обирає своїх службових осіб строком на два роки.
3. Секретаріат Комітету забезпечується Генеральним секретарем
Організації Об’єднаних Націй.
4. Засідання Комітету звичайно проводяться в центральних ус-
тановах Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 11

1. Коли якась держава-учасниця вважає, що інша держава-учас-
ниця не виконує положень Конвенції, то вона може довести це до
відому Комітету, Комітет потім передає це повідомлення заінте-
ресованій державі-учасниці. Протягом трьох місяців держава, яка
одержала повідомлення, дає Комітетові письмові пояснення чи за-
яви щодо висвітлення цього питання і заходів, що могли бути вжиті
цією державою.
2. Якщо питання не врегульовано на задоволення обох сторін
шляхом двосторонніх переговорів або якимсь іншим доступним їм
шляхом протягом шести місяців після одержання такою державою
першого повідомлення, то кожна з цих двох держав має право знову
передати це питання на розгляд Комітету шляхом відповідного пові-
домлення Комітету, а також другої держави.
3. Комітет розглядає передане йому питання відповідно до пун-
кту 2 цієї статті після того, як він встановить, відповідно до загаль-
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новизнаних принципів міжнародного права, що всі доступні внут-
рішні засоби правового захисту було випробувано і вичерпано в да-
ному разі. Це правило не діє в тих випадках, коли застосування цих
засобів надмірно затягується.
4. По всякому переданому на його розгляд питанню Комітет
може запропонувати заінтересованим державам-учасницям подати
будь-яку інформацію, що стосується справи.
5. Коли якесь питання, що випливає з положень цієї статті, пе-
ребуває на розгляді Комітету, то заінтересовані держави-учасниці
мають право посилати своїх представників для участі в засіданнях
Комітету без права голосу на період розгляду даного питання.
Стаття 12

1. a) Після того як Комітет одержав і ретельно перевірив всю інфор-
мацію, яку він вважає необхідною, Голова призначає спеціальну Погод-
жувальну комісію (далі іменована «Комісія») у складі п’яти чоловік, що
можуть бути або не бути членами Комітету. Члени Комісії признача-
ються за одностайною згодою сторін у спорі, і Комісія надає свої добрі
послуги заінтересованим державам з метою миролюбного врегулюван-
ня даного питання на основі додержання положень Конвенції;
b) коли між державами, які є сторонами в спорі, не буде протя-
гом трьох місяців досягнуто згоди відносно всього складу або
частини складу Комісії, то ті члени Комісії, про призначен-
ня яких не було досягнуто згоди між державами-сторонами в
спорі, обираються із складу членів Комітету більшістю в дві
третини голосів шляхом таємного голосування.
2. Члени Комісії виконують своє обов’язки від себе особисто.
Вони не повинні бути громадянами держав сторін у спорі або держа-
ви, яка не бере участі в Конвенції.
3. Комісія обирає свого Голову і встановлює своє власні правила
процедури.
4. Засідання Комісії звичайно проводиться в центральних уста-
новах Організації Об’єднаних Націй або в будь-якому зручному міс-
ці за рішенням Комісії.
5. Секретаріат, який забезпечується відповідно до пункту 3 стат-
ті 10 Конвенції, також обслуговує Комісію, якщо спір між держава-
ми учасницями Конвенції приведе до створення Комісії.
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6. Держави, які є сторонами в спорі, в однаковій мірі несуть всі
витрати членів Комісії відповідно до кошторису, що його подає Ге-
неральний секретар Організації Об’єднаних Націй.
7. Генеральний секретар має право оплачувати витрати членів
Комісії, коли це виявляється необхідним, до їх повернення держа-
вам сторонам в спорі відповідно до пункту 6 цієї статті.
8. Одержана і вивчена Комітетом інформація надається в розпо-
рядження Комісії, і Комісія може запропонувати заінтересованим
державам подати будь-яку інформацію, що стосується справи.
Стаття 13

1. Коли Комісія повністю розглядає питання, вона повинна під-
готувати і подати Голові Комітету доповідь, де міститимуться її вис-
новки з усіх питань, що стосуються фактичного боку спору між сто-
ронами, і такі рекомендації, які вона визнає необхідними для миро-
любного розв’язання спору.
2. Голова Комітету повинен надіслати доповідь Комісії кожній з
держав, що беруть участь у спорі. Протягом трьох місяців ці держави
мають повідомити Голову Комітету про те, чи згодні вони з рекомен-
даціями, що їх містить доповідь Комісії.
3. Після закінчення періоду, передбаченого в пункті 2 цієї статті,
Голова Комітету повинен надіслати доповідь Комісії і заяви заінте-
ресованих держав-учасниць іншим державам учасницям Конвенції.
Стаття 14

1. Держава-учасниця може в усякий час заявити, що вона визнає
компетенцію Комітету в межах його юрисдикції приймати і розгля-
дати повідомлення від окремих осіб чи груп осіб, які твердять, що
вони є жертвами порушення даною державою-учасницею якихось
прав, викладених у цій Конвенції. Комітет не повинен приймати
ніяких повідомлень, якщо вони торкаються держави учасниці Кон-
венції, яка не зробила такої заяви.
2. Кожна держава-учасниця, яка робить заяву, передбачену в
пункті 1 цієї статті, може заснувати або вказати орган у рамках своєї
національної правової системи, що буде компетентним приймати і
розглядати петиції окремих осіб і груп осіб у межах своєї юрисдик-
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ції, які заявляють, що вони є жертвами порушення якогось із прав,
викладених у цій Конвенції, і які вичерпали інші доступні місцеві
засоби правового захисту.
3. Заяву, зроблену відповідно до пункту 1 цієї статті, а також най-
менування будь-якого органу, заснованого або вказаного відповідно
до пункту 2 цієї статті, мають бути депоновані відповідною держа-
вою-учасницею у Генерального секретаря Організації Об’єднаних
Націй, який надсилає їх копії іншим державам-учасницям. Заява
може бути в усякий час взята назад шляхом повідомлення про це Ге-
нерального секретаря, але це не повинно жодною мірою відбиватися
на повідомленнях, які перебувають на розгляді Комітету.
4. Список петицій складається органом, заснованим або вказа-
ним відповідно до пункту 2 цієї статті, а завірені копії цього списку
щорічно здаються через відповідні канали Генеральному секретарю,
причому їх зміст не повинен розголошуватися.
5. В разі, коли петиціонер невдоволений діями органу, заснова-
ного або вказаного відповідно до пункту 2 цієї статті, він має право
протягом шести місяців передати дане питання в Комітет.
6. a) Комітет в конфіденційному порядку доводить кожне одер-
жане ним повідомлення до відома держави-учасниці, що обвинува-
чується в порушенні якогось із положень Конвенції, але відповідну
особу або групу осіб не називає без її чи їх ясно вираженої згоди:
Комітет не повинен приймати анонімних повідомлень;
b) протягом трьох місяців держава, що одержала повідомлення,
подає Комітетові пояснення чи заяви на висвітлення цього
питання і заходів, які могли бути вжиті цією державою.
7. a) Комітет розглядає повідомлення з урахуванням усіх даних,
що надійшли в його розпорядження від заінтересованої державиучасниці і петиціонера. Комітет не повинен розглядати ніяких пові-
домлень від будь-якого петиціонера, якщо він не встановить, що пе-
тиціонер вичерпав усі доступні внутрішні засоби правового захисту.
Проте це правило не діє в тих випадках, коли застосування цих за-
собів надмірно затягується;
b) Комітет надсилає своє пропозиції та рекомендації, якщо такі
є, заінтересованій державі-учасниці і петиціонерові.
8. Комітет включає до своєї щорічної доповіді резюме таких
повідомлень і, в разі потреби, короткий виклад пояснень і заяв за-
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інтересованих держав-учасниць, а також свої власні пропозиції та
рекомендації.
9. Комітет компетентний виконувати функції, передбачені в цій
статті, лише в тих випадках, коли принаймні десять держав учасни-
ць Конвенції зробили заяви відповідно до пункту 1 цієї статті.
Стаття 15

1. Для досягнення цілей Декларації про надання незалежності
колоніальним країнам і народам, яку містить резолюція 1514 (XV)
Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1960 р., положення цієї Конвен-
ції аж ніяк не обмежують права подавати петиції, наданого цим
народам в силу інших міжнародних документів або Організацією
об’єднаних Націй та її спеціалізованими установами.
2. a) Комітет, заснований відповідно до пункту 1 статті 8 цієї
Конвенції, одержує копії петиції від органів Організації Об’єднаних
Націй, які займаються питаннями, що безпосередньо стосуються
принципів і цілей даної Конвенції, і доповідає їм думку та реко-
мендації по цих петиціях від жителів підопічних та несомоврядних
територій і всіх інших територій, щодо яких застосовується резолю-
ція 1514 (XV), відносно питань, передбачених цією Конвенцією, що
перебувають на розгляді цих органів;
b) Комітет одержує від компетентних органів Організації Об’єд
наних Націй примірники доповідей, в яких ідеться про за-
конодавчі, судові, адміністративні та інші заходи, що безпо-
середньо стосуються принципів і цілей цієї Конвенції і про-
водяться управляючими державами в територіях, згаданих у
підпункті a) цього пункту, а також висловлює з цього приводу
свою думку і робить рекомендації цим органам.
3. Комітет включає до своєї доповіді Генеральній Асамблеї ре-
зюме петицій і доповідей, одержаних ним від органів Організації
Об’єднаних Націй, а також думку та рекомендації Комітету, що сто-
суються даних петицій і доповідей.
4. Комітет запитує у Генерального секретаря Організації Об’єд
наних Націй всю інформацію, яка стосується цілей даної Конвенції
і в його розпорядженні, відносно територій, згаданих у підпункті
a) пункту 2 цієї статті.
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Стаття 16

Положення цієї Конвенції щодо врегулювання спорів або роз-
гляду скарг застосовуються без шкоди для інших методів розв’язання
спорів чи скарг у питанні дискримінації, викладених в основополож-
них документах Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих
установ або в конвенціях, схвалених останніми, і не перешкоджають
державам-учасницям використовувати інші методи для розв’язання
спорів відповідно до загальних чи спеціальних міжнародних угод,
що діють у відносинах між ними.
ЧАСТИНА III

Стаття 17

1. Ця Конвенція відкрита для підписання будь-якою державою
членом Організації Об’єднаних Націй або членом будь-якої з її спе-
ціалізованих установ, будь-якою державою учасницею Статуту Між-
народного Суду і всякою іншою державою, яку Генеральна Асамблея
Організації Об’єднаних Націй запросить до участі в цій Конвенції.
2. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти де-
понуються у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 18

1. Ця Конвенція буде відкрита для приєднання будь-якої держа-
ви, зазначеної в пункті 1 статті 17 цієї Конвенції.
2. Приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання доку-
мента про приєднання Генеральному секретареві Організації Об’єд
наних Націй.
Стаття 19

1. Ця Конвенція набирає чинності на тридцятий день після зда-
чі на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних
Націй двадцять сьомої ратифікаційної грамоти або документа про
приєднання.
2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або при-
єднається до неї після здачі на зберігання двадцять сьомої ратифіка-
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ційної грамоти або документа про приєднання, ця Конвенція наби-
рає чинності на тридцятий день після здачі на зберігання її власної
ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
Стаття 20

1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй одержує
і розсилає всім державам, які є або можуть стати учасницями цієї
Конвенції, текст застережень, зроблених державами в момент ра-
тифікації або приєднання. Кожна держава, яка заперечує проти за-
стереження, повинна протягом дев’яноста днів від дня вищезгадано-
го сповіщання повідомити Генерального секретаря про те, що вона
не приймає дане застереження.
2. Застереження, не сумісні з цілями і завданнями цієї Конвен-
ції, не допускаються, так само, як і застереження, що можуть переш-
коджати роботі якихось органів, створених на підставі цієї Конвен-
ції. Застереження вважається несумісним або таким, що перешкод-
жає роботі, коли принаймні дві третини держав учасниць Конвенції
заперечують проти нього.
3. Застереження можуть бути зняті в усякий час шляхом від-
повідного повідомлення, надісланого на ім’я Генерального секрета-
ря. Таке повідомлення набирає чинності в день його одержання.
Стаття 21

Кожна держава-учасниця може денонсувати цю Конвенцію шля-
хом письмового повідомлення про те Генерального секретаря Органі-
зації Об’єднаних Націй. Денонсація набирає чинності через один рік
з дня одержання повідомлення про це Генеральним секретарем.
Стаття 22

Усякий спір між двома або кількома державами-учасницями від-
носно тлумачення чи застосування цієї Конвенції, який не розв’язано
шляхом переговорів або процедур, спеціально передбачених у цій
Конвенції, передається, на вимогу будь-якої з сторін у цьому спорі,
на вирішення Міжнародного Суду, якщо сторони в спорі не домови-
лися про інший спосіб урегулювання.
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Стаття 23

1. Вимогу про перегляд цієї Конвенції може бути висунуто в уся-
кий час будь-якою державою-учасницею шляхом письмового пові-
домлення, надісланого на ім’я Генерального секретаря Організації
Об’єднаних Націй.
2. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй приймає
рішення про те, які заходи, в разі їх необхідності, треба провести у
зв’язку з такою вимогою.
Стаття 24

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй передає
всім державам, згаданим у пункті 1 статті 17 цієї Конвенції, такі ві-
домості:
a) про підписання, ратифікацію і приєднання відповідно до ста-
тей 17 і 18;
b) про дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до
статті 19;
c) про повідомлення і декларації, одержані відповідно до статей
14, 20 і 23;
d) про денонсацію відповідно до статті 21.
Стаття 25

1. Ця Конвенція, англійський, іспанський, китайський, російсь-
кий і французький тексти якої є цілком автентичними, зберігається
в архіві Організації Об’єднаних Націй.
2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надсилає
завірені копії цієї Конвенції всім державам, що належать до будьякої з категорій, згаданих у пункті 1 статті 17 Конвенції.
Док. ООН А/RES/2106 (XX)
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ДЕКЛАРАЦИЯ О РАСЕ
И РАСОВЫХ ПРЕДРАССУДКАХ
27 ноября 1978 года

Преамбула

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже
на свою двадцатую сессию с 24 октября по 28 ноября 1978 г.,
напоминая, что в преамбуле к Уставу ЮНЕСКО, принятому 16
ноября 1945 г., говорится, что «только что закончившаяся ужасная
мировая война стала возможной вследствие отказа от демократи-
ческих принципов уважения достоинства человеческой личности,
равноправия и взаимного уважения людей, а также вследствие на-
саждаемой на основе невежества и предрассудков доктрины нера-
венства людей и рас» и, что, согласно статье 1 упомянутого Устава,
ЮНЕСКО «ставит себе задачей содействовать укреплению мира и
безопасности путем расширения сотрудничества народов в области
образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобще-
го уважения справедливости, законности и прав человека, а также
основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка
или религии»,
признавая, что спустя более трех десятилетий после основания
ЮНЕСКО эти принципы так же актуальны, как и в период, когда
они были записаны в ее Уставе,
сознавая, что в процессе деколонизации и других исторических
изменений большинство в прошлом зависимых народов вновь обре-
ло свой суверенитет, в результате чего международное сообщество
превратилось в единое целое, универсальное в своем многообразии,
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и открылись новые возможности для ликвидации бедствий расизма
и пресечения его гнусных проявлений во всех областях социальной и
политической жизни в национальном и международном масштабе,
будучи убежденной в том, что органическое единство человечес-
тва и, следовательно, основное равенство всех людей и народов, на-
ходящее выражение в самых возвышенных понятиях философии,
морали и религии, отражает идеал, к которому в настоящее время
стремится этика и наука,
будучи убежденной в том, что все народы и все группы людей,
каков бы ни ни был их состав или этническое происхождение, вно-
сят свой самобытный вклад в расцвет цивилизаций и культур, ко-
торые, в своем плюрализме и благодаря своему взаимопроникнове-
нию, составляют всеобщее достояние человечества,
подтверждая свою приверженность принципам, провозглашен-
ным в Уставе Организации Объединенных Наций и во Всеобщей
декларации прав человека, а также свою решимость содействовать
осуществлению международных пактов о правах человека, а также
Декларации об установлении нового международного экономичес-
кого порядка,
преисполненная решимости способствовать также проведению в
жизнь международной Декларации и Конвенции Организации Объе
диненных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
принимая во внимание Международную конвенцию о предуп-
реждении преступления геноцида и наказании за него, Междуна-
родную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказа-
нии за него, Конвенцию о неприменимости срока давности к воен-
ным преступлениям и преступлениям против человечества,
напоминая также международные акты, уже принятые ЮНЕСКО,
и в частности Конвенцию и Рекомендацию о борьбе с дискримина-
цией в области образования, Рекомендацию о положении учителей,
Декларацию принципов международного культурного сотрудничес-
тва, Рекомендацию о воспитании в духе международного взаимо-
понимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения
прав человека и основных свобод, Рекомендацию о статусе научноисследовательских работников и Рекомендацию об участии народ-
ных масс в культурной жизни и их вкладе в развитие культуры,
учитывая четыре заявления по расовому вопросу, принятые со-
вещаниями экспертов, созывавшимися ЮНЕСКО,
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вновь подтверждая свое стремление энергичным и конструктив-
ным образом принять участие в осуществлении программы Десяти-
летия борьбы с расизмом и расовой дискриминацией, провозглашен-
ного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
на своей двадцать восьмой сессии,
отмечая с глубоким беспокойством, что расизм, расовая дискри-
минация, колониализм и апартеид все еще свирепствуют в мире,
принимая все новые и новые формы, что выражается как в сохра-
нении в силе законодательных положений и практики правительс-
твенного и административного аппарата, несовместимых с принци-
пами уважения прав человека, так и в неизменности политических
и социальных структур, отношений и позиций, отмеченных печатью
несправедливости и пренебрежения к человеческой личности и по-
рождающих изоляцию, унижение и эксплуатацию или принудитель-
ную ассимиляцию членов групп, находящихся в менее благоприят-
ном положении,
выражая свое возмущение подобными посягательствами на чело-
веческое достоинство, сожалея о тех барьерах, которые они воздви-
гают на пути к взаимному пониманию между народами, и выражая
тревогу в связи с угрозой, которую они создают для всеобщего мира
и международной безопасности,
принимает и торжественно провозглашает настоящую Деклара-
цию о расе и расовых предрассудках:
Статья 1

1. Все люди принадлежат к одному и тому же виду и имеют об-
щее происхождение. Они рождаются равными в достоинстве и в пра-
вах, и все они составляют неотъемлемую часть человечества.
2. Все люди и группы людей имеют право отличаться друг от
друга, рассматривать себя как таковых и считаться таковыми. Од-
нако многообразие форм жизни и право на различие ни при ка-
ких обстоятельствах не могут служить предлогом для расовых пред-
рассудков; ни юридически, ни фактически они не могут служить
оправданием какой бы то ни было дискриминационной практики
или основанием политики апартеида, представляющей собой самую
крайнюю форму расизма.
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3. Идентичность происхождения никоим образом не затрагивает
возможности для людей вести различный образ жизни; она также не
исключает ни существования различий, основывающихся на разно-
образии культур, среды и истории, ни права на сохранение культур-
ной самобытности.
4. Все народы мира обладают равными способностями, позволя-
ющими им достигнуть самого высокого уровня интеллектуального,
технического, социального, экономического, культурного и полити-
ческого развития.
5. Различия в достижениях разных народов объясняются исклю-
чительно географическими, историческими, политическими, эконо-
мическими, социальными и культурными факторами. Эти различия
ни в коем случае не могут служить предлогом для установления ка-
кой бы то ни было иерархической классификации наций и народов.
Статья 2

1. Всякая теория, приписывающая превосходство или неполно-
ценность отдельным расовым или этническим группам, которая да-
вала бы право одним людям господствовать над другими или отвер-
гать других, якобы низших по отношению к ним, или основывающая
суждения об оценке на расовых различиях, научно несостоятельна и
противоречит моральным и этическим принципам человечества.
2. Расизм включает в себя расистскую идеологию, установки,
основанные на расовых предрассудках, дискриминационное пове-
дение, структурную организацию и институционализированную
практику, приводящие к расовому неравенству, а также порочную
идею о том, что дискриминационные отношения между группами
оправданы с моральной и научной точек зрения; он проявляется
в дискриминационных законодательных или нормативных положе-
ниях и в дискриминационной практике, а также в антисоциальных
взглядах и актах; он препятствует развитию своих жертв, развраща-
ет тех, кто насаждает его на практике, внутренне разобщает нации,
создает препятствия на пути международного сотрудничества и на-
гнетает политическую напряженность в отношениях между народа-
ми; он противоречит основным принципам международного права
и, следовательно, создает серьезную угрозу международному миру и
безопасности.
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3. Расовые предрассудки, исторически связанные с неравенст
вом во власти, усиливающиеся в силу экономических и социальных
различий между людьми и группами людей и даже сегодня призван-
ные оправдать подобное неравенство, совершенно неоправданны.
Статья 3

Любое различие, исключение, ограничение или предпочтение,
основанное на признаках расы, цвета кожи, этнического или наци-
онального происхождения или религиозной нетерпимости, исходя-
щей из расистских воззрений, которое нарушает или ставит под уг-
розу суверенное равенство государств и право народов на самоопре-
деление или которое произвольным или дискриминационным обра-
зом ограничивает право на всестороннее развитие любого человека
или группы людей, которое предполагает абсолютно равный доступ
к средствам прогресса и полного расцвета личности и коллектива в
атмосфере уважения ценностей, а также национальной и мировой
культуры, несовместимо с требованиями справедливого междуна-
родного порядка, гарантирующего уважение прав человека.
Статья 4

1. Любое препятствие, затрудняющее свободный расцвет лич-
ности и свободную коммуникацию между людьми, основанное на
расовых или этнических воззрениях, противоречит принципу ра-
венства в достоинстве и правах; оно является недопустимым.
2. Одним из самых серьезных нарушений этих принципов яв-
ляется апартеид, который, как и геноцид, является преступлением
против человечества и представляет собой серьезную угрозу между-
народному миру и безопасности.
3. Другие формы политики и практики сегрегации и расовой дис-
криминации представляют собой преступление против совести и до-
стоинства человечества и могут вызвать политическую напряженность
и создать серьезную угрозу международному миру и безопасности.
Статья 5

1. Культура, являющаяся творением всех людей и общим досто-
янием человечества, и образование, в самом широком смысле этого
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слова, предоставляют мужчинам и женщинам все более эффектив-
ные средства адаптации, позволяющие им не только утверждать,
что они рождаются равными в достоинстве и правах, но также при-
знавать, что они должны уважать право всех групп людей на куль-
турную самобытность и на развитие своей собственной культурной
жизни в национальных и международных рамках, при этом имеется
в виду, что каждая группа сама свободно решает вопрос о сохра-
нении и, в случае необходимости, об адаптации или обогащении
ценностей, которые она считает основополагающими для ее само-
бытности.
2. Государство, в соответствии со своими конституционными
принципами и процедурами, а также все компетентные органы и
все работники образования несут ответственность за то, чтобы ре-
сурсы в области образования всех стран использовались для борьбы
с расизмом, в частности добиваясь того, чтобы в программах и учеб-
никах отводилось место научным и этическим понятиям о единстве
и различиях людей и не допускалось проведения различий, уни-
жающих достоинство какого-нибудь народа; обеспечивая подготов-
ку преподавательского состава в этих целях, предоставляя ресурсы
школьной системы в распоряжение всех групп населения без огра-
ничения или расовой дискриминации и принимая меры, способ-
ные устранить ограничения, от которых страдают отдельные расо-
вые или этнические группы как в отношении уровня образования,
так и в отношении уровня жизни, и в особенности для того, чтобы
избежать перенесения этих ограничений на детей.
3. Средства массой информации и те, кто контролирует или об-
служивает их, а также любая группа, созданная внутри националь-
ных обществ, призваны, учитывая надлежащим образом принципы,
провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека, и в час-
тности принцип свободы выражения, развивать взаимопонимание,
терпимость и дружбу между отдельными людьми и группами лю-
дей и содействовать ликвидации расизма, расовой дискриминации и
расовых предрассудков, в частности избегая подачи стереотипных,
фрагментарных, односторонних или вводящих в заблуждение пред-
ставлений об отдельных людях и различных группах людей. Ком-
муникация между расовыми и этническими группами должна быть
взаимным процессом, обеспечивающим им полную и совершен-
но свободную возможность высказываться и быть услышанными.
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Средства массовой информации должны, следовательно, быть вос-
приимчивы к идеям отдельных людей и групп людей, облегчающим
эту коммуникацию.
Статья 6

1. Государство в первую очередь несет ответственность за осущест-
вление всеми людьми и всеми группами людей прав человека и основ-
ных свобод на основе полного равенства в достоинстве и правах.
2. В рамках своей компетенции и в соответствии со своими
конституционными положениями государство принимает все над-
лежащие меры, включая законодательные, в особенности в облас-
ти образования, культуры и информации, в целях предотвращения,
запрещения и ликвидации расизма, расовой пропаганды, расовой
сегрегации и апартеида и содействовать распространению знаний
и результатов соответствующих исследований в области естествен-
ных и социальных наук по причинам, порождающим расовые пред-
рассудки и расистские взгляды и по предупреждению их, учитывая
должным образом принципы, изложенные во Всеобщей декларации
прав человека и в Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах.
3. В том случае, если законодательные меры, запрещающие ра-
совую дискриминацию, не будут достаточны, государству следует
дополнить их административным механизмом по систематическому
расследованию случаев расовой дискриминации, широкой системой
юридических средств борьбы против актов расовой дискримина-
ции, крупномасштабными образовательными и исследовательскими
программами, предназначенными для борьбы против расовых пред-
рассудков и расовой дискриминации, а также программами пози-
тивных мер политического, социального, образовательного и куль-
турного характера, способных содействовать достижению подлин-
ного взаимоуважения между группами людей. При соответствую-
щих обстоятельствах должны проводиться специальные программы
для содействия улучшению положения групп, находящихся в не-
благоприятных условиях и, когда речь идет о национальных груп-
пах, для их эффективного участия в процессе принятия решений в
сообществе.
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Статья 7

Наряду с политическими, экономическими и социальными ме-
рами, право является одним из основных средств обеспечения ра-
венства личности в достоинстве и правах и пресечения всякой про-
паганды, организации и практики, которые основаны на идеях
или теориях так называемого превосходства расовых или этничес-
ких групп или которые пытаются оправдать или поощрять расовую
ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме. Госу-
дарствам следует принимать соответствующие юридические меры и
обеспечивать их проведение в жизнь и осуществление через все свои
службы с должным учетом принципов, изложенных во Всеобщей
декларации прав человека. Эти юридические меры должны вписы-
ваться в политические, экономические и социальные рамки, способ-
ные содействовать их осуществлению. Физические и юридические
лица, общественные или частные организации должны следовать им
и всячески способствовать тому, чтобы они были поняты и проводи-
лись в жизнь надлежащим образом.
Статья 8

1. Имея право на то, чтобы в международном и национальном
плане был обеспечен такой экономический, социальный, культур-
ный и правовой порядок, который позволит каждому человеку рас-
крыть свои способности на основе полного равенства прав и воз-
можностей, каждый человек имеет соответствующие обязанности по
отношению к себе подобным, к обществу, в котором он живет, и к
международному сообществу. Следовательно, его долг – способство-
вать гармонии между народами, борьбе против расизма и расовых
предрассудков и содействовать всеми средствами, которыми он рас-
полагает, ликвидации всех форм расовой дискриминации.
2. В плане расовых предрассудков, расистского поведения и прак-
тики специалисты в области естественных наук, социальных наук и
культурных исследований, а также научные организации и ассоци-
ации призваны проводить объективные исследования на широкой
междисциплинарной основе; все государства должны поощрять их
в этом.
3. Этим специалистам надлежит, в частности, следить, исполь-
зуя все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы их труды не
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стали объектом фальсифицированного толкования, и помогать на-
селению понять вытекающие из них выводы.
Статья 9

1. Принцип равенства в достоинстве и правах всех людей и всех
народов, независимо от расы, цвета кожи и происхождения, является
общепринятым принципом, признанным в международном праве.
Следовательно, любая форма расовой дискриминации, проводимая
государством, является нарушением международного права, влеку-
щим за собой международную ответственность государства.
2. Особые меры должны приниматься в целях обеспечения ра-
венства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей везде,
где это необходимо, не допуская того, чтобы эти меры принимали
характер, который мог бы казаться дискриминационным в расовом
отношении. В этой связи особое внимание следует уделять расовым
или этническим группам, находящимся в неблагоприятных социаль-
ных или экономических условиях, с тем чтобы обеспечить им на ос-
нове полного равенства, без дискриминации и ограничений защиту
путем принятия законов и постановлений, а также пользование су-
ществующими социальными благами, в частности в отношении жи-
лья, обеспечения работой и здравоохранения, уважать самобытность
их культуры и их ценностей, содействовать, в частности посредством
образования, их социальному и профессиональному прогрессу.
3. Группы населения иностранного происхождения, в частности
рабочие-мигранты и их семьи, способствующие развитию прини-
мающей страны, должны пользоваться соответствующими мерами,
предназначенными для обеспечения безопасности, уважения их до-
стоинства и их культурных ценностей, для облегчения их адапта-
ции к принимающей среде и содействия профессиональному росту
с учетом последующего возвращения на родину и внесения вклада
в ее развитие; следует способствовать предоставлению возможности
детям мигрантов обучаться своему родному языку.
4. Несбалансированность, существующая в международных эко-
номических отношениях, способствует обострению расизма и расо-
вых предрассудков; следовательно, всем государствам следует стре-
миться внести свой вклад в перестройку международной экономики
на более справедливой основе.
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Статья 10

Международные, всемирные или региональные правительствен-
ные и неправительственные организации призваны сотрудничать и
помогать в рамках своей компетенции и своих возможностей пол-
ному и всеобщему осуществлению принципов, провозглашенных в
настоящей Декларации, содействуя таким образом законной борьбе
всех людей, рожденных равными в достоинстве и правах, против ти-
рании и угнетения расизма, расовой сегрегации, апартеида и гено-
цида, с тем чтобы все народы мира были навсегда освобождены от
этих бедствий.

Дополнение

ЮНЕСКО И БОРЬБА ПРОТИВ РАСИЗМА

Из заключительного заявления научного коллоквиума
ЮНЕСКО в Афинах, 1981 г.
Несмотря на многочисленные исследования, публикации, зако-
ны, декларации и международные конвенции, посвященные борьбе
против расизма, это зло по-прежнему широко распространено.
Сегодня мы констатируем, что в некоторых странах при разра-
ботке расистских теорий вновь обращаются к науке. ЮНЕСКО не
могла оставаться равнодушной перед лицом этих попыток. Именно
с этой целью она собрала в Афинах с 30 марта по 3 апреля 1981 года
известных ученых из различных географических районов мира, от-
личающихся своими культурными и научными традициями.
Эти деятели единодушно осудили и разоблачили все попытки
и маневры, направленные на использование научных работ в целях
расистской пропаганды.

Документ единогласно принят учеными из 20 стран, представлявшими круг
научных дисциплин – генетику, антропологию, медицину, психологию, социоло-
гию, этнологию, историю, философию, правоведение.
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Тем самым они призывают к бдительности и критическому от-
ношению к этим попыткам, направленным на то, чтобы разрабо-
тать якобы научно обоснованный расизм. Современная расистская
мысль часто преподносится как строгая наука, но на самом деле она
ограничивается тем, что неправильно использует терминологию и
научные факты.
Научные деятели, приглашенные ЮНЕСКО, обращаются с на-
стоящим призывом к народам мира и каждому человеку руководс-
твоваться в своем отношении, поведении и высказываниях следую-
щими выводами по расовому вопросу, к которым в настоящее время
смогла прийти наука.
Самые последние антропологические открытия подтверждают
единство человеческого рода. Географическая разбросанность челове-
ческого рода способствовала его расовой дифференциации, не затро-
нув тем не менее его фундаментального биологического единства.
Каковы бы ни были установленные различия, биология ни в ко-
ей мере не позволяет установить иерархию между индивидами и по-
пуляциями, тем более, что никакая группа людей в действительнос-
ти не обладает постоянным генетическим фондом. Во всяком случае
никогда нельзя, не греша против истины, переходить от констатации
факта различий к утверждению о существовании отношения пре-
восходство неполноценность.
Среди важнейших характеристик человека основное место зани-
мает интеллектуальная деятельность. Для характеристики этой де-
ятельности некоторыми научными дисциплинами разработаны оп-
ределенные методы измерения.
Разработанные в целях сравнения индивидов внутри одной по-
пуляции, эти методы не могут по своей природе эффективно ис-
пользоваться для взаимного сравнения популяций.
Недопустимо и с научной точки зрения лишено всякого осно-
вания использовать результаты психологических тестов, в частнос-
ти интеллектуальный коэффициент, в целях остракизма и расовой
дискриминации.
В социальных науках ничто не позволяет утверждать, что ра-
сизм это коллективное поведение, которое неизбежно проявляется в
случае господства некоторых типов общественных отношений меж-
ду различными этническими группами. Напротив, многообразие и
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сосуществование культур и рас в многочисленных обществах явля-
ются наиболее удачной формой взаимного обогащения народов.
Расизм, который проявляется во многих формах, представля-
ет собой на самом деле сложное явление, в котором переплетают-
ся многочисленные факторы: экономические, политические, исто-
рические, культурные, социальные и психологические. Только воз-
действуя на эти факторы, можно эффективно бороться с расизмом.
Расизм – это наиболее распространенное оружие в руках неко-
торых групп, стремящихся утвердить свою экономическую и поли-
тическую власть. Наиболее опасными ее формами являются апар-
теид и геноцид.
Расизм состоит также в отрицании за некоторыми народами их
истории и в непризнании их вклада в прогресс человечества.
Участие в научном поиске предполагает большую ответствен-
ность за социальные судьбы своих современников. По отношению к
расизму эта ответственность означает необходимость политического
и этического выбора. Любое научное исследование, особенно в об-
ласти гуманитарных и социальных наук, не должно ущемлять чело-
веческое достоинство.
Признание риска для человечества, связанного с применением
науки, в отдельных случаях не должно порождать сопротивление по
отношению к науке, а, наоборот, должно способствовать распростра-
нению среди общественности подлинной научной позиции, которая
состоит не в накоплении фактов, а в проявлении критического духа
и способности постоянно все подвергать сомнению. Борьба против
расизма во всех ее формах требует широкого участия ученых в этой
просветительной деятельности, в частности благодаря использова-
нию всей системы образования и средств информации.
Текст документа сверен по:
«Международные нормативные акты ЮНЕСКО»
Издательство «Логос», Москва, 1993 год.
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Виклад фактів № 18
«Усі люди і групи людей мають право відрізнятися один від одного, розглядати себе як таких і вважатися такими».
Декларація про раси і расові забобони
(ЮНЕСКО, 1978 рік)

вступ

Чи існує в світі хоча б одна країна, де всі люди говорять однією
мовою, належать до однієї раси і мають однакові культуру, переко-
нання, традиції? Практично найбільш вірогідна відповідь на це пи-
тання буде заперечна.
У сучасному світі дуже поширена ситуація, коли на території
живуть різні народи. В більшості країн є переважаючі групи насе-
лення із своєю спільною історією і культурою та менші групи, мен-
шини, кожна з яких має свої характерні особливості.
У будь-якій країні мирне співіснування різних національних,
етнічних, мовних або релігійних груп є позитивним фактором, який
є джерелом соціального і культурного збагачення. Це не мрія. Ба-
гатьом державам удається поєднати вищі цінності рівність, недиск-
римінацію, національну безпеку, територіальну цілість і політичну
незалежність з повагою і охороною самобутність різних груп своїх
громадян.
Але співіснування різних груп не завжди має мирний характер.
Конфлікти на етнічному ґрунті можуть супроводжуватися насиль-
ством і руйнуванням, призводити у відповідь до дій репресивно-
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го характеру, ставить під загрозу єдність держав, на території яких
вони відбуваються, і створювати небезпеку втягнення в них сусідні
країн.
Всюди, де меншинам відмовляють у правах, порушуються за-
гальновизнані права людини.
На міжнародному рівні встановлені стандарти прав людини, які
поширюються на всіх людей, чи то представників меншин чи інших
осіб. Крім того, Організація Об’єднаних Націй, вживаючи заходи в
заохоченні і захисту прав людини, неодноразово висловлювала свою
позицію щодо конкретних аспектів прав меншин.
Разом з тим процес нормотворчості, здатної призвести до ство-
рення додаткових прав і спеціальних механізмів для осіб, які нале-
жать до меншин, а також для меншин як груп, просувається повіль-
но, не дивлячись на те, що ця мета була проголошена Організацією
Об’єднаних Націй понад 40 років тому.
Останніми роками інтерес до проблем меншин помітно виріс,
що знайшло своє відображення, зокрема, в активізації міжнародних
дій, у визначенні, закріпленні й охороні їх прав.
У даному «Викладі фактів резюмується вже зроблена або та, що
ведеться, робота перш за все в межах Організації Об’єднаних Націй
з проблеми прав меншин, які детально розглядаються в двох части-
нах загального характеру, присвячених відповідно принципу недис-
кримінації та особливим правам і заходам.
ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ

Дискримінація, тобто менш сприятливе ставлення до меншин у
політичній, соціальній, культурній і економічній сферах, як і раніше,
існує. Вона є потужним джерелом напруженості в багатьох частинах
світу, не дивлячись на неодноразове засудження її в міжнародних
угодах, підписаних всіма членами Організації Об’єднаних Націй.
Статут Організації Об’єднаних Націй і Загальна декларація прав
людини, прийняті Організацією Об’єднаних Націй у 1948 році, за-
кріплюють як міжнародно-правові норми в галузі прав людини при-
нципи недискримінації і рівного поводження.
Детальніше ці принципи розкриваються в Міжнародному пакті
про економічні, соціальні і культурні права та в Міжнародному пак-
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ті про громадянські і політичні права, які були прийняті Організа-
цією Об’єднаних Націй у 1966 році.
Принцип недискримінації передбачений і в цьому ряді спеціаль-
них міжнародних угод і декларацій, до яких належать:
– Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації (1965 рік);
– Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-
нок (1979 рік);
– Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості і диск-
римінації на основі релігії чи переконань (1981 рік);
– Конвенція про права дитини (1989 рік);
– Конвенція щодо дискримінації в галузі праці і занять (Кон-
венція МОП № 111, 1958 рік);
– Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти
(ЮНЕСКО, 1960 рік);
– Декларація про расу і расові забобони (ЮНЕСКО, 1978 рік).
Принцип недискримінації закріплений як загальна норма та-
кож і в регіональних документах прав людини, до них належать:
Європейська конвенція про охорону прав людини і основних сво-
бод, Європейська соціальна хартія, Декларація про нетерпимість як
загроза демократії (прийняті Радою Європи), Американська конвен-
ція про права людини (Організація американських держав) і Афри-
канська хартія прав людини і народів (Організація африканської
єдності).
Розкриваючи основи, на яких неможлива дискримінація, вка-
зані міжнародні угоди і декларації охоплюють якщо не всі, то біль-
шість ситуацій, в яких меншинам чи їхнім окремим представникам
може бути відмовлено в праві на рівне поводження.
Особливо важливими гарантіями, які повинні забезпечувати-
ся представниками меншин і які закріплені в Загальній декларації
прав людини і Міжнародному пакті про громадянські і політичні
права, є: визнання правосуб’єктності, рівність перед судом, рівність
перед законом і рівний захист законом.
Таким чином принцип рівного поводження з окремими пред-
ставниками меншин отримав широке визнання, хоча навіть якщо
не вважати крайні випадки, коли дискримінація зводиться до рангу
національної політики або суспільної практики, реальне існування
його залишає бажати кращого.
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Значно менша одностайність спостерігається в питанні про особ-
ливі права і пільги для груп меншин, які покликані забезпечити їм
рівні можливості порівняно з більшістю населення.
ОСОБЛИВІ ПРАВА І ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ ДЛЯ МЕНШИН

Після другої світової війни, коли була створена Організація Об’єд
наних Націй, переважаючою була така точка зору: якщо індивідуальні
права людини знаходяться під належною охороною, то немає необхід-
ності і в прийнятті особливих положень про охорону прав меншин.
У Статуті Організації Об’єднаних Націй про меншини нічого не
говориться. Проект договору про захист меншин, поданий Угорщи-
ною на Лондонській мирній конференції в 1946 році, підтримки не
мав. Не були прийняті і пропозиції про включення положення про
меншини в Загальну декларацію прав людини.
Разом з тим не можна сказати, що питання про права меншин
залишилися без уваги. В 1947 році Організація Об’єднаних Націй
створила як допоміжний орган Комісії з прав людини Підкомісію
з попередження дискримінації і захисту меншин, яка складається
з незалежних експертів, а Генеральна Асамблея в 1948 році в одній
із прийнятих резолюцій відзначала, що вона не може залишити-
ся байдужою до долі меншин. У той же час у вказаній резолюції
зверталася увага на труднощі з однозначним і єдиним вирішенням
цього «складного і такого, що вимагає обережного ставлення, пи-
тання, яке в кожній державі, де воно виникає, має свої особливі
аспекти».
Перш ніж характеризувати те, що вже зроблено і продовжує ро-
битися на міжнародному рівні для захисту меншин, необхідно під-
креслити, що особливі права не є привілеями. Особливі права це од-
на із форм позитивних дій, спрямованих на те, щоб меншини могли
зберегти свої особливості і традиції, причому ці права такі ж важ-
ливі для забезпечення рівного поводження, як і недискримінації.
Процес набуття меншинами статусу, який більшість розгля-
дає як природній, може початися лише тоді, коли вони будуть мати
можливість користуватися рідною мовою, керувати своїми школа-
ми, мати користь із інших організованих ними служб, а також брати
участь у політичному і економічному житті держав.
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МІЖНАРОДНІ УГОДИ

Жоден із існуючих нині міжнародних договорів не охоплює в
комплексі права меншин. Тим не менш деякі важливі угоди дають
представникам меншин можливість виражати і зберігати свої куль-
турні, релігійні і мовні особливості.
Особливе значення має Міжнародний пакт про громадянські
і політичні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй у 1966 році. У статті 27 Пакту говориться:
«У тих країнах, де існують етнічні та мовні меншини, особам, які не належать до таких меншин, не може бути відмовлено в праві разом з іншими
членами тієї ж групи користуватися своєї культурою, сповідувати свою
релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою».

Комітет прав людини орган незалежних експертів, які здійснюють
контроль за дотриманням Пакту, подає свої судження про деякі повідом-
лення, які надходять від осіб, які скаржаться на порушення статті 27.
Безпосереднє відношення до проблем прав меншин мають й ін-
ші міжнародні угоди, до яких належать Конвенція про запобігання
злочинові геноциду і покарання за нього (1948 рік), Конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965 рік), Конвенція
про права дитини (1989 рік) і Конвенція про боротьбу з дискриміна-
цією в галузі освіти (ЮНЕСКО, 1960 рік).
Держави, які ратифікують яку-небудь із цих угод або приєдну-
ються до неї, зобов’язуються привести своє національне законодавс-
тво, а також адміністративну і юридичну практику у відповідність з
їх положеннями.
З правами меншин пов’язана і Декларація принципів міжна-
родного культурного співробітництва (ЮНЕСКО, 1966 рік), у якій
говориться, що кожна культура має достоїнства цінність, які необ-
хідно поважати і зберігати, що розвиток власної культури є правом
і обов’язком кожного народу, а всі культури є частиною спільного
надбання людства.
ДОСЛІДЖЕННЯ І ДОПОВІДІ

Починаючи з 60-х років захист меншин став предметом декількох
досліджень, виконаних за дорученням Організації Об’єднаних Націй.
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Першедослідження прав «осіб, які належать до етнічних, релігійних
і мовних меншин було проведене Франческо Капоторті, членом Під-
комісії з попередження дискримінації і захисту меншин.
У своїй підсумковій доповіді в 1977 році пан Капоторті рекомен-
дував у повній мірі використовувати процедури, передбачені Міжна-
родним пактом про громадянські і політичні права, для втілення в
життя тих положень, які містяться в ньому про меншини (стаття 27),
а також передбачити на національному рівні засоби для усунення
порушень прав представників меншин, закріплені в цій статті. Він
також запропонував підготувати проект міжнародної декларації про
права представників меншин.
Другому членові підкомісії Асбйорну Ейде в 1989 році було дору-
чено підготувати доповідь про національний досвід мирного і конс-
труктивного вирішення проблем, пов’язаних з меншинами. В 1990
році він подав попередню доповідь за даною темою, а в 1991 році
доповідь про хід роботи. В 1989 році Клер Пеллі, також експерт Під-
комісії, подала документ про шляхи і засоби полегшення мирного і
конструктивного вирішення ситуацій, пов’язаних із расовими, на-
ціональними, релігійними та мовними меншинами.
ХІД ПІДГОТОВКИ ДЕКЛАРАЦІЇ

Думка про підготовку міжнародної угоди про права осіб, які на-
лежать до національних, етнічних, релігійних і мовних меншин, була
підтримана Комісією з прав людини, яка утворила відкриту для всіх
членів неофіційну робочу групу для роботи над проектом, поданим
Югославією. В 1985 році член Підкомісії з попередження дискримі-
нації і захисту меншин Жюль Дешен подав пропозиції, які стосу-
ються визначення поняття «меншини» з метою сприяння підготовці
проекту декларації.
У 1991 році робоча група, мандат якої щорічно проводжувався
Комісією, розглянула в другому читанні проект декларації про права
осіб, які належать до національних чи етнічних, релігійних і мовних
меншин.
До прав меншин, які заохочуються і оберігаються і які робоча
група включила в проект декларації, належать права користуватися
надбанням своєї культури, сповідувати свою релігію і виконувати
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релігійні обряди, використовувати свою мову, а також налагоджува-
ти і підтримувати контакти з іншими членами своєї групи, так само
як і право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, і по-
вертатися в свою країну.
Проект декларації закликає держави вживати рішучих заходів
щодо заохочення і захисту прав людини і основних свобод осіб, які
належать до меншин, особливо в галузі освіти, виховання, культури й
інформації. Держави також повинні охороняти існування і національ-
ну чи етнічну, культуру, релігійну та мовну самобутність меншин.
Робоча група підкреслила, що декларація не вплине на міжна-
родні зобов’язання держав стосовно осіб, які належать до меншин,
не принесе шкоди здійсненню всіма особами загальновизнаних прав
людини і основних свобод, не допустить здійсненню діяльності, яка
суперечить принципам суверенітету, територіальної цілісності й
політичної незалежності держав або цілям і принципам Організації
Об’єднаних Націй.
У відповідальності до проекту декларації особи, які належать до
меншин, повинні поважати права людини і основні свободи інших
людей. Вони повинні мати право брати участь в управлінні держав
і в прийнятті рішень, які стосуються тих регіонів, в яких вони про-
живають.
РОЗСЛІДУВАННЯ
І КОНСУЛЬТАТИВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Бувають випадки, коли незалежні експерти, яким Організація
Об’єднаних Націй доручає проведення розслідування і підготовку
доповідей про дотримання прав людини в конкретних країнах, а
також з тематичних проблем, наприклад, з проблеми релігійної не-
терпимості, самі стикаються з порушеннями прав меншин. Виснов-
ки і рекомендації спеціальних доповідачів публікуються і обговорю-
ються, завдяки чому ця проблема стає в центрі уваги міжнародного
співтовариства, а самі висновки і рекомендації стають керівними для
відповідних урядів або засобом тиску на них з метою пом’якшення
чи усунення зазначених в них проблем.
Для поліпшення становища національних меншин уряди можуть
звертатися за допомогою в Центр прав людини Організації Об’єднаних
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Націй, який забезпечує консультативне обслуговування і технічну до-
помогу. Таке обслуговування включає надання експертної допомоги в
підготовці законопроектів, організації національних і релігійних про-
грам підготовки кадрів, проведенні робочих нарад і семінарів, а також
у фінансуванні навчання спеціалістів у аспірантурі та інтернатурі.
РЕГІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ

У Європі робота над проблемою прав меншин просунулася далі,
ніж в інших частинах світу. В 1989 році заключний документ Ві-
денської зустрічі представників держав-учасниць Наради по безпеці і
співробітництву в Європі (НБСЄ) надав меншинам широкі права як
недискримінаційного, так і особливого характеру. Ці права були зно-
ву підтверджені на зустрічі представників держав-учасниць НБСЄ в
Копенгагені в 1990 році: на женевській зустрічі експертів у 1991 році.
Серед інших питань торкнулися і проблем національних меншин та-
кож і в Паризький хартії, підписаній головами держав-членів НБСЄ
в листопаді 1990 року, в якій була висловлена рішучість у заохоченні
їх прав.
Європейська комісія із законодавчого забезпечення демократії,
створена Комітетом міністрів Ради Європи в травні 1990 року, скла-
ла перелік прав меншин.
РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Міжнародні неурядові організації відіграють важливу роль у за-
охоченні й охороні прав людини. Вони самі або через свої представ-
ництва у відповідних країнах уважно стежать за ситуацією в районах
конфліктів, соціально-економічних потрясінь і напруженості. Ці ор-
ганізації часто беруть участь у посередницьких зусиллях і можуть
привертати увагу міжнародної і національної громадської думки що-
до випадків ігнорування чи порушення прав меншин.
Проводячи дослідження, публікуючи доповіді і відіграючи роль
провідника інформації і трибуни для пригнічених груп і в той же
час вчасно подаючи фактичну інформацію міжурядовим органам,
які займаються проблемами прав людини, неурядові організації від-
кривають новий вимір у міжнародних стосунках. Це вже виявило і
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виявляє значний вплив на розуміння проблем прав людини стосов-
но меншин, а також на заходи по їх урегулюванню.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕНШИН

Що таке меншина? Принципово важливо, що визначення цього
поняття мало загальне визнання, тому що захист меншин від дис-
кримінації і переслідування є однією із давніх проблем міжнарод-
ного права. Запони часто вимагають визначення бенефіціаріїв. Але
спроби знайти таке визначення «меншин», яке б задовольнило всіх,
до цього часу не увінчалися успіхом.
Зараз пошук універсального визначення «меншини» не вимагає
такої уваги, як раніше, але дискусії допомагають з’ясувати багато
проблем у цій сфері.
Складність полягає в розмаїтті ситуацій, пов’язаних з існуван-
ням меншин. Деякі з них живуть разом у чітко визначених райо-
нах окремо від основної частини населення. Інші розкидані по всій
країні. В одних меншин сильно розвинене почуття колективної са-
мобутності, яка підкріплена збереженою в пам’яті чи зафіксованою
на папері історією, в той час як інші зберегли лише розпливчате уяв-
лення про їх спільну спадщину.
В окремих випадках меншини користувалися чи користуються
значним ступенем автономії. В інших випадках автономія або са-
моврядування не мають яких-небудь історичних коренів. Нелегко
об’єднати в одному визначенні ознаки всіх меншин світу, які б задо-
вольняли всіх і які потребують особливого захисту. Але все-таки іс-
нує опис такого поняття, яке широко використовується, а саме: мен-
шина це національна, етнічна, релігійна чи мовна група, яка відріз-
няється від інших груп на території суверенної держави.
Існують також й інші критерії, які в своїй сукупності охоплю-
ють усі різновиди меншин:
Кількісний аспект. Меншини, безумовно, повинні поступатися в
кількісному відношенні решті частини населення, яке складає біль-
шість. Однак можуть бути ситуації, коли жодна з груп не має біль-
шості, і меншини, щоб розвинути свої характерні риси, повинні бу-
ти достатньо багато чисельними. Само собою зрозуміло, що жодна з
меншин навіть найнезначніша не повинна страждати від брутально-
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го поводження або будь-якого роду дискримінації, а її представники
повинні знаходитися під охороною загальних законоположень про
права людини.
Непанівне становище. Захист меншин виправданий тільки тоді,
коли меншина не посідає панівного становища. Існують панівні
меншини, які не потребують захисту. Більше того, буває й так, що
панівні меншини порушують інколи дуже серйозно принципи рів-
ності, недискримінації і волевиявлення народу, передбачені в За-
гальній декларації прав людини.
Різниця в етнічному чи національному характері, культурі, мові чи
релігії. Меншини мають стійкі етнічні, релігійні або мовні характе-
ристики, які відрізняють їх від більшості населення держави.
У той же час перелічені риси можуть бути характерними для
груп, які не є справжніми меншинами робітників-мігрантів, біжен-
ців, апатридів та інших осіб, які не є громадянами країни, в якій
проживають.
Особи останньої категорії захищені від дискримінації загальни-
ми положеннями міжнародного права. Вони володіють додатковими
правами, які гарантуються, зокрема, в Міжнародні конвенції про за-
хист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей. У Конвенції про
статус апатридів, у Конвенції про статус апатридів, у Конвенції про
статус біженців. Існує також Декларація про права людини стосовно
осіб, які не є громадянами країни, в якій вони проживають.
Як би то не було, але загальновизнано, що представники мен-
шин повинні бути громадянами держави, в якій вони проживають.
Індивідуальні стосунки. Представники меншин можуть виразити
свою самобутність двома способами. Перший це коли група всіма
силами прагне вберегти свої особливості. Таке почуття солідарності
проявляється в тих випадках, коли групі протягом тривалого часу
вдається зберегти свої характерні риси. Після того як група чи това-
риство, яке має етнічну, релігійну або мовну самобутність, починає
жити своїм життям, відокремившись від іншого населення, члени
цієї групи проявляють солідарність і спільне прагнення до збере-
ження свої особливостей.
Друга форма своєї самоідентифікації пов’язана з прийняттям рі-
шення про належність чи неналежність до меншини. Деякі особи
можуть надати перевагу асиміляції з більшістю населення. Це їхнє
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право і ніхто ні меншини, ні більшість не повинні перешкоджати їм
у його здійсненні.
Меншини і корені народи. На спільну думку, корінні народи, на
відмінність від меншин, є першими мешканцями землі, на якій жи-
вуть вони з незапам’ятних часів.
ПРОГРЕСИВНИЙ РОЗВИТОК

За останні два десятиліття зведення міжнародно-правових норм
стосовно меншин зазнав позитивних змін. У міжнародних конвен-
ціях і деклараціях достатньо чітко окреслені сфери, де неприпустима
дискримінація, а в міжнародних угодах про права людини вже пере-
дбачені особливі права для меншин.
Обговорюються нові стандарти прав людини стосовно меншин.
Розширюється національне законодавство в цій галузі. Теза про ак-
туальність проблеми прав меншин знаходить додаткове підтверд-
ження в доповідях урядів міжнародним організаціям, у досліджен-
нях спеціальних доповідачів з прав людини, в роботі неурядових
організацій і академічних дослідженнях.
Є й такі факти, які говорять про те, що треба буде зробити ще
чимало. Багато меншин страждають від серйозних і невпинних по-
рушень їхніх основних прав. Тривалий досвід показує, що ні утиск
меншин (як порушення норм міжнародного права), ні ігнорування
їхніх проблем не створює підвалин для нормальних взаємовідносин
між різними групами, які живуть в одній країні.
Інколи робляться спроби асиміляції, але в багатьох випадках
вони зазнали невдачі: прагнення до збереження самобутності про-
являється з більшою силою, причому це характерно як для меншин,
так і для національних держав.
Хоча з часом масштаби і зовнішні форми виявлення проблем
меншин терпить певні зміни, немає підстав вважати, що відповідні
групи або їхні вимоги зникнуть самі по собі за відсутності позитив-
них дій.
Досвід країн, де більшість населення живе в злагоді з однією
чи декількома меншинами, показує, що такі дії не обходяться без
визнання прав меншин і включають заходи для забезпечення дотри-
мання цих прав.
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В ідеальному варіанті особливі права і особливі заходи, які необ-
хідні для забезпечення самобутності меншин, мають декілька форм:
– право меншин на існування;
– користування культурою і мовою та їх розвиток;
– створення і забезпечення меншинами функціонування шкіл
та інших професійно-технічних і навчальних закладів поруч з конт-
ролем за навчальними програмами і викладанням рідною мовою;
– гарантії політичного представництва в органах, які визначають
політику держави;
– надання автономії з передачею групі права управляти своїми
внутрішніми справами, в крайньому випадку в галузі культури, ос-
віти, релігії, інформації та соціальних справ, із забезпеченням через
оподаткування чи субсидії засобів для виконання цих функцій.

До д ат к и

Додаток I

ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ СКАРГ

Організація Об’єднаних Націй передбачила процедури, якими
можуть скористатися представники меншин, які вважають, що їхні
права людини і основні свободи були порушені. Вони мають у своє-
му розпорядженні такі основні можливості:
«Процедура 1503» систематичні порушення

Встановлена у відповідальності до резолюції 1503 Економічної і
Соціальної Ради Організації Об’єднаних Націй. Повідомлення про
ситуації, які стосуються великої кількості людей протягом трива-
лого періоду, подаються Підкомісії з попередження дискримінації і
захисту меншин.
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Процедура факультативного протоколу

Встановлена у факультативному протоколі до Міжнародного пак-
ту про громадянські і політичні права. Комітет прав людини може от-
римувати і розглядати повідомлення від окремих осіб, які стверджу-
ють, що їхні права людини були порушені державою.
Ліквідація расової дискримінації

Окремі особи чи групи осіб, які заявляють, що порушуються їх
права, викладені в Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації, можуть звертатися в Комітет ліквідації расо-
вої дискримінації Організації Об’єднаних Націй з письмовим про-
ханням про розгляд їхньої скарги.
Додаткова інформація про використання цих процедур (врахо-
вуючи обмеження) містяться у «Викладі фактів № 7» (Процедури подання і розгляду скарг). У цій публікації описуються й інші процеду-
ри звернення із скаргами на порушення прав людини, передбачені
Організацією Об’єднаних Націй, Міжнародною організацією праці
(МОП) та Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури (ЮНЕСКО).

Додаток II

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ПРАВА МЕНШИН

Alfvedsson, Gudmundur, Equality and non-discrimination: minority
rights, Council of Europe document (H/Cool (90)6).
Capotovti Francesco. Study on the rights of persons belonging to
ethnic, religious and linguistic minorities. Human Rights Study Series #5
(United Nations publication, Sales #E.91XIV.2).
Асб’єрн Ейде. Можливі шляхи і засоби полегшення мирного і
конструктивного вирішення проблем, пов’язаних з меншинами. До-
повідь про хід роботи, подана Підкомісією з попередження дискримі-
нації і захисту меншин на її сорок другій сесії (Е/CN.4/Sub. 2/1990/46).
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Попередня доповідь, подана Підкомісією з попередження дискримі-
нації захисту меншин на її сорок третій сесії (E/N.4/Sub. 22/1991/43).
Клер Пеллі. Можливі шляхи й засоби полегшення мирного і
конструктивного вирішення ситуаций, пов’язаних з расовими, на-
ціональними, релігійними і мовними меншинами. Робочий доку-
мент, поданий Підкомісією з попередження дискримінації і захисту
меншин на її сорок першій сесії (E/N.4/Sub. 2/1989/43).
Робоча група по правах осіб, які належать до національних, ет-
нічних, релігійних і мовних меншин. Доповідь, подана Комісією з
прав людини на її сорок сьомій сесії (E/CN74/1991/53 i Covv. 1).

Додаток iii

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ
ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЧИ ЕТНІЧНИХ,
РЕЛІГІЙНИХ І МОВНИХ МЕНШИН

Генеральна Асамблея,
знову підтверджуючи, що однією із головних цілей Організації
Об’єднаних Націй, проголошених у її Статуті, є заохочення і розви-
ток поважання прав людини і основних свобод для всіх без розріз-
нення раси, статі, мови чи релігії,
знову підтверджуючи віру в основні права людини, гідність і цін-
ність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок та рів-
ність великих і малих націй,
прагнучи сприяти реалізації принципів, що містяться в Статуті
Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини,
Конвенції про запобігання злочинів і покарання за нього, Міжна-
родній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,
Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права,
Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на
основі релігії чи переконань і в Конвенції про права дитини, а також
в інших відповідних міжнародних документах, які були прийняті на


Текст, прийнятий Комісією з прав людини на її сорок восьмій сесії в 1992 році.
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всесвітньому або регіональному рівні, і міжнародних угод, укладених
між окремими державами членами Організації Об’єднаних Націй,
керуючись положеннями статті 27 Міжнародного пакту про гро-
мадянські і політичні права, що стосується прав осіб, які належать
до етнічних, релігійних чи мовних меншин,
вважаючи, що заохочення і захист прав осіб, які належать до на-
ціональних чи етнічних, релігійних і мовних меншин, сприяє полі-
тичній і соціальній стабільності держав, у яких вони проживають,
підкреслюючи, що постійне заохочення прав осіб, які нале-
жать до національних чи етнічних, релігійних і мовних меншин, як
невід’ємної частки розвитку суспільства загалом і в демократичних
межах на основі верховенства закону сприяло б зміцненню дружби і
співробітництва між народами і державами,
вважаючи, що Організація Об’єднаних Націй повинна грати
важливу роль у тому, що стосується захисту меншин,
беручи до уваги ту роботу, яка проведена до сьогоднішнього дня
в межах системи Організації Об’єднаних Націй, зокрема Комісією з
прав людини, Підкомісією з попередження дискримінації і захисту
меншин, а також органами, створеними на виконання Міжнародних
пактів про права людини та інших відповідних міжнародних угод у
галузі прав людини і з питань щодо заохочення і захисту прав осіб, які
належать до національних чи етнічних, релігійних і мовних меншин,
враховуючи значну роботу, проведену міжурядовими і неуря-
довими організаціями для захисту меншин, а також для заохочен-
ня і захисту прав осіб, які належать до національних чи етнічних,
релігійних і мовних меншин,
визнаючи необхідність забезпечення ще більш ефективного вті-
лення в життя міжнародних угод про права осіб, які належать до на-
ціональних чи етнічних, релігійних і мовних меншин,
проголошує дану Декларацію про права осіб, які належать до націо-
нальних чи етнічних, релігійних і мовних меншин:
Стаття 1

1. Держави охороняють на своїх відповідних територіях існу-
вання і національну чи етнічну, культурну, релігійну і мовну само-
бутність меншин та заохочують створення умов для розвитку цієї
самобутності.
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2. Держави вживають належних законодавчих та інших заходів
для досягнення цих цілей.
Стаття 2

1. Особи, які належать до національних чи етнічних і мовних
меншин (далі називаємо особами, які належать до меншин), мають
право користуватися надбаннями своєї культури, сповідувати свою
релігію і виконувати релігійні обряди, а також користуватися своєю
мовою в побуті і публічно, вільно і без втручання чи дискримінації
в якій би то не було формі.
2. Особи, які належать до меншин, мають право брати активну
участь у культурному, релігійному, суспільному, економічному і дер
жавному житті.
3. Особи, які належать до меншин, мають право брати активну
участь у прийнятті рішень на національному і, при необхідності, на
регіональному рівні, які стосуються тих меншин, до яких вони нале-
жать, або тих регіонів, у яких вони проживають, у такій формі, яка
не суперечить національному законодавству.
4. Особи, які належать до меншин, мають право створювати свої
власні асоціації та забезпечувати їх функціонування.
5. Особи, які належать до меншин, мають право встановлюва-
ти і підтримувати без якої б то не було дискримінації вільні і мирні
контакти з іншими членами своєї групи, з особами, які належать до
інших меншин, а також контакти через кордони з громадянами ін-
ших держав, з якими вони мають тісні національні, етнічні, релігій-
ні чи мовні зв’язки.
Стаття 3

1. Особи, які належать до меншин, можуть здійснювати свої,
серед них і права, які закріплені в даній Декларації, як індивідуаль-
но, так і разом з іншими членами своєї групи без якої б то не було
дискримінації.
2. Ніякої шкоди не завдається якій би то не було особі, яка на-
лежить до тієї чи іншої меншини, внаслідок використання чи неви-
користання прав, викладених у даній Декларації.
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Стаття 4

1. Держави, при потребі, вживають заходи для забезпечення то-
го, щоб особи, які належать до меншин, могли в повній мірі і ефек-
тивно здійснювати всі свої права людини і основні свободи без якої б
то не було дискримінації і на основі повної рівності перед законом.
2. Держави вживають заходів для створення сприятливих умов,
які б дозволяли особам, що належать до меншин, виражати свої особ-
ливості й розвивати свої культуру, мову, релігію, традиції і звичаї,
за винятком тих випадків, коли конкретна діяльність здійснюється
на порушення національного законодавства і суперечать міжнарод-
ним нормам.
3. Державам слід вживати відповідних заходів з тим, щоб, коли
це можливо, особи, які належать до меншин, мали належні можли-
вості для вивчення своєї рідної мови чи навчання своєю мовою.
4. Державам, при потребі, слід вживати заходів у галузі освіти
з метою стимулювання вивчення історії, традицій, мови і культури
меншин, які живуть на їх території. Особи, які належать до меншин,
повинні мати належні можливості для отримання знань, накопиче-
них суспільством загалом.
5. Державам слід розглянути питання про вжиття належних за-
ходів з тим, щоб особи, які належать до меншин, могли в повній мірі
брати участь у забезпеченні економічного прогресу і розвитку своєї
країни.
Стаття 5

1. Національна політика і програми плануються і здійснюються
при належному врахуванні законних інтересів осіб, які належать до
меншин.
2. Програми допомоги і співробітництва між державами плану-
ються і здійснюються при належному врахуванні законних інтересів
осіб, які належать до меншин.
Стаття 6

Державам слід співробітничати щодо питань, які стосуються
осіб, які належать до меншин, включаючи обмін інформацією і до-
свідом з метою заохочення взаєморозуміння і довіри.
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Стаття 7

Державам слід співробітничати з метою заохочення поважанню
прав, викладених у даній Декларації.
Стаття 8

1. Ніщо в цій Декларації не перешкоджає виконанню держава-
ми їхніх міжнародних зобов’язань щодо осіб, які належать до мен-
шин. Зокрема, державам слід добросовісно виконувати обов’язки і
зобов’язання, які вони взяли на себе у відповідальності до міжна-
родних договорів і угод, учасниками яких вони є.
2. Здійснення прав, проголошених у цій Декларації, не прино-
сить шкоди здійсненню всіма загальновизнаних прав людини і ос-
новних свобод.
3. Заходи, вжиті державами з метою забезпечення ефективного
здійснення прав, викладених у цій Декларації, не вважаються prima
facie, які суперечать принципу рівності, закріпленому в Загальній
декларації прав людини.
4. Ніщо в цій Декларації не може бути тлумаченим як дозвіл на
здійснення будь-якої діяльності, яка суперечить цілям і принципам
Організації Об’єднаних Націй, включаючи принципи поважання
суверенної рівності, територіальної цілісності і політичної незалеж-
ності держав.
Стаття 9

Органи і спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй
сприяє повному здійсненню прав і принципів, закріплених у цій Де-
кларації, в межах своїх відповідних галузей компетенції.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 36/55
Генеральной Ассамблеи ООН.
ДЕКЛАРАЦИЯ о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации
на основе религии или убеждений

25 ноября 1981 г.

Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание, что, согласно одному из основных при-
нципов Устава Организации Объединенных Наций, достоинство и
равенство присущи каждому человеку и что все государства-члены
обязались предпринимать совместные и самостоятельные действия
в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций для содейст
вия и поощрения всеобщего уважения и соблюдения прав челове-
ка и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка или
религии,
принимая во внимание, что во Всеобщей декларации прав чело-
века и в Международных пактах о правах человека провозглашаются
принципы недискриминации и равенства перед законом и право на
свободу мысли, совести, религии или убеждений,
принимая во внимание, что игнорирование и нарушение прав че-
ловека и основных свобод, в частности права на свободу мысли, со-
вести, религии или убеждений любого рода, являются прямо или
косвенно причиной войн и тяжелых страданий человечества, осо-
бенно когда они служат средством иностранного вмешательства во
внутренние дела других государств и приводят к разжиганию нена-
висти между народами и государствами,
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принимая во внимание, что религия или убеждения являются
для каждого, кто их придерживается, одним из основных элементов
его понимания жизни и что свободу религии или убеждений следует
полностью соблюдать и гарантировать,
считая важным содействовать пониманию, терпимости и уваже-
нию в вопросах свободы религии и убеждений и добиваться недопу-
щения использования религии или убеждений в целях, несовмести-
мых с Уставом, другими соответствующими документами Органи-
зации Объединенных Наций и с целями и принципами настоящей
Декларации,
будучи убеждена в том, что свобода религии или убеждений
должна также содействовать достижению целей всеобщего мира, со-
циальной справедливости и дружбы между народами и ликвидации
идеологий и практики колониализма и расовой дискриминации,
отмечая с удовлетворением принятие нескольких и вступление в
силу некоторых конвенций, под эгидой Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждений, о ликвидации различ-
ных форм дискриминации,
будучи обеспокоена проявлениями нетерпимости и наличием
дискриминации в вопросах религии или убеждений, все еще наблю-
дающимися в некоторых районах мира,
преисполненная решимости принять все необходимые меры к
скорейшей ликвидации такой нетерпимости во всех ее формах и
проявлениях и предупреждать дискриминацию на основе религии
или убеждений и бороться с ней,
провозглашает настоящую Декларацию о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений:
Статья 1

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-
лигии. Это право включает свободу иметь религию или убеждения
любого рода по своему выбору и свободу исповедовать свою религию
и выражать убеждения как единолично, так и сообща с другими,
публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполне-
нии религиозных и ритуальных обрядов и учений.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему
его свободу иметь религию или убеждения по своему выбору.
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3. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения под-
лежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым
для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и мора-
ли, равно как и основных прав и свобод других лиц.
Статья 2

1. Никто не должен подвергаться дискриминации на основе ре-
лигии или убеждений со стороны любого государства, учреждения,
группы лиц или отдельных лиц.
2. В целях настоящей Декларации выражение «нетерпимость и
дискриминация на основе религии или убеждений» означает любое
различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное
на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием унич-
тожение или умаление признания, пользования или осуществления
на основе равенства прав человека и основных свобод.
Статья 3

Дискриминация людей на основе религии или убеждений явля-
ется оскорблением достоинства человеческой личности и отрицанием
принципов Устава Организации Объединенных Наций и осуждается
как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных
во Всеобщей декларации прав человека и подробно изложенных в
Международных пактах о правах человека, и как препятствие для
дружественных и мирных отношений между государствами.
Статья 4

1. Все государства должны принимать эффективные меры для
предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии
или убеждений в признании, осуществлении и реализации прав че-
ловека и основных свобод во всех областях гражданской, экономи-
ческой, политической, социальной и культурной жизни.
2. Все государства прилагают все усилия по принятию или от-
мене законодательства, когда это необходимо, для запрещения лю-
бой подобной дискриминации, а также для принятия всех соответст
вующих мер по борьбе против нетерпимости на основе религии или
иных убеждений в данной области.
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Статья 5

1. Родители или, в соответствующих случаях, законные опеку-
ны ребенка имеют право определять образ жизни в рамках семьи в
соответствии со своей религией или убеждениями, а также исходя
из нравственного воспитания, которое, по их мнению, должен по-
лучить ребенок.
2. Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в об-
ласти религии или убеждений в соответствии с желаниями его ро-
дителей или, в соответствующих случаях, законных опекунов и не
принуждается к обучению в области религии или убеждений вопре-
ки желаниям его родителей или законных опекунов, причем руково-
дящим принципом являются интересы ребенка.
3. Ребенок ограждается от любой формы дискриминации на ос-
нове религии или убеждений. Он должен воспитываться в духе по-
нимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего
братства, уважения к свободе религии или убеждений других людей,
а также с полным осознанием того, что его энергия и способности
должны быть посвящены служению на благо других людей.
4. Если ребенок не находится на попечении своих родителей или
законных опекунов, то принимаются должным образом во внима-
ние выражаемая ими воля или любые проявления их воли в вопро-
сах религии или убеждений, причем руководящим принципом яв-
ляются интересы ребенка.
5. Практика религии или убеждений, в которых воспитывается
ребенок, не должна наносить ущерба ни его физическому или умс-
твенному здоровью, ни его полному развитию, с соблюдением пунк-
та 3 статьи 1 настоящей Декларации.
Статья 6

В соответствии со статьей 1 настоящей Декларации и с соблю-
дением положений пункта 3 статьи 1 право на свободу мысли, со-
вести, религии или убеждений включает, в частности, следующие
свободы:
a) отправлять культы или собираться в связи с религией или
убеждениями и создавать и содержать места для этих целей;
b) создавать и содержать соответствующие благотворительные
или гуманитарные учреждения;
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c) производить, приобретать и использовать в соответствующем
объеме необходимые предметы и материалы, связанные с ре-
лигиозными обрядами или обычаями или убеждениями;
d) писать, выпускать и распространять соответствующие публи-
кации в этих областях;
e) вести преподавание по вопросам религии или убеждений в
местах, подходящих для этой цели;
f) испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций
добровольные финансовые и иные пожертвования;
g) готовить, назначать, избирать или назначать по праву насле-
дования соответствующих руководителей согласно потреб-
ностям и нормам той или иной религии или убеждений;
h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять
обряды в соответствии с предписаниями религии и убежде-
ниями;
i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и
общинами в области религии и убеждений на национальном
и международном уровнях.
Статья 7

Права и свободы, провозглашенные в настоящей Декларации,
предоставляются в национальном законодательстве таким образом,
чтобы каждый человек мог пользоваться такими правами и свобода-
ми на практике.
Статья 8

Ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться в
смысле ограничения или отхода от любого права, как оно определе-
но во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пак-
тах о правах человека.
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КОНВЕНЦИЯ МОТ № 111
о дискриминации в области труда
и занятости
Дополнительно см. Статус Конвенции
по состоянию на 1 сентября 2001 года
Официальный перевод

Генеральная Конференция Международной Организации Труда,
созванная в Женеве Административным Советом Международного
Бюро Труда и собравшаяся 4 июня 1958 года на свою сорок вторую
сессию,
постановив принять ряд предложений о дискриминации в об-
ласти труда и занятий, что является четвертым пунктом повестки
дня сессии,
решив придать этим предложениям форму международной кон-
венции,
принимая во внимание, что в Филадельфийской декларации про-
возглашается, что все люди, независимо от расы, веры или пола,
имеют право на осуществление своего материального благосостоя-
ния и духовного развития в условиях свободы и достоинства, эконо-
мической устойчивости и равных возможностей,
считая далее, что дискриминация представляет собой нарушение
прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека,
принимает сего двадцать пятого дня июня месяца тысяча девять-
сот пятьдесят восьмого года нижеследующую Конвенцию, которая
будет именоваться Конвенцией 1958 года о дискриминации в области
труда и занятий:


Дата вступления в силу: 15 июня 1960 года.
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Статья 1

1. В целях настоящей Конвенции термин «дискриминация» вклю-
чает:
а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое
по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убежде-
ний, иностранного происхождения или социального происхождения,
приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей
или обращения в области труда и занятий;
b) всякое другое различие, недопущение или предпочтение,
приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможнос-
тей или обращения в области труда и занятий, определяемое соот-
ветствующим Членом по консультации с представительными органи-
зациями предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют,
и с другими соответствующими органами.
2. Любое различие, недопущение или предпочтение в отноше-
нии определенной работы, основанной на специфических требова-
ниях таковой, не считается дискриминацией.
3. В целях настоящей Конвенции термины «труд» и «занятия»
включают доступ к профессиональному обучению, доступ к труду и
к различным занятиям, а также оплату и условия труда.
Статья 2

Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвен-
ция находится в силе, обязуется определить и проводить националь-
ную политику, направленную на поощрение, совместимыми с на-
циональными условиями и практикой методами, равенства возмож-
ностей и обращения в отношении труда и занятий с целью искоре-
нения всякой дискриминации в отношении таковых.
Статья 3

Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвен-
ция находится в силе, обязуется методами, соответствующими наци-
ональным условиям и практике:
а) стремиться обеспечит сотрудничество организаций предпри-
нимателей и трудящихся, а также других надлежащих органов
в деле содействия принятию и соблюдению этой политики;
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b) ввести такое законодательство и поощрять такие образова-
тельные программы, которые смогут обеспечить принятие и
соблюдение этой политики;
c) отменять всякие законодательные положения и изменять вся-
кие административные инструкции или практику, несовмес-
тимые с этой политикой;
d) проводить установленную политику в области труда под не-
посредственным контролем государственной власти;
e) обеспечивать соблюдение установленной политики в деятель-
ности учреждений по профессиональному ориентированию,
профессиональному обучению и трудоустройству под руководст
вом государственной власти;
f) указывать в своем ежегодном докладе о применении Конвен-
ции на мероприятия, проведенные согласно упомянутой по-
литике, и на достигнутые с помощью этих мероприятий ре-
зультаты.
Статья 4

Любые меры, направленные против лица, в отношении которо-
го имеются обоснованные подозрения или доказано, что оно зани-
мается деятельностью, подрывающей безопасность государства, не
считаются дискриминацией при условии, что заинтересованное ли-
цо имеет право обращения в компетентный орган, созданный в со-
ответствии с национальной практикой.
Статья 5

1. Особые мероприятия по защите и помощи, предусмотренные
в других принятых Международной Конференцией Труда конвенци-
ях и рекомендациях, не считаются дискриминацией.
2. Каждый Член Организации может по консультации с предста-
вительными организациями предпринимателей и трудящихся, где
таковые существуют, установить, что любые другие особые мероп-
риятия, направленные на удовлетворение особых нужд лиц, кото-
рые по соображениям пола, возраста, физической неполноценности,
семейных обстоятельств или социального или культурного уровня
обычно признаются нуждающимися в особой защите или помощи,
не будут считаться дискриминацией.
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Статья 6

Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую
Конвенцию, обязуется применять ее на территориях вне метрополии
в соответствии с положениями Устава Международной Организации
Труда.
Статья 7

Официальные документы о ратификации настоящей Конвен-
ции направляются Генеральному Директору Международного Бюро
Труда для регистрации.
Статья 8

1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Между-
народной Организации Труда, чьи документы о ратификации заре-
гистрированы Генеральным Директором.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как
Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации
двух Членов Организации.
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отно-
шении каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после
даты регистрации его документа о ратификации.
Статья 9

1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента
ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта о денонсации, направленного Генеральному Директору Между-
народного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация всту-
пает в силу через год после регистрации акта о денонсации.
2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет де-
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нонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого десяти-
летнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.
Статья 10

1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извеща-
ет всех Членов Международной Организации Труда о регистрации
всех документов о ратификации и актов о денонсации, полученных
им от Членов Организации.
2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им
второго документа о ратификации, Генеральный Директор обращает
их внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу.
Статья 11

Генеральный Директор Международного Бюро Труда направ-
ляет Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций
для регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций полные сведения относительно всех докумен-
тов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных им в
соответствии с положениями предыдущих статей.
Статья 12

Каждый раз, когда Административный Совет Международного
Бюро Труда считает это необходимым, он представляет Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и реша-
ет, следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее
полном или частичном пересмотре.
Статья 13

1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, пол-
ностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и
если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:
а) ратификация каким-либо Членом Организации новой, пере-
сматривающей конвенции влечет за собой автоматически, не-
зависимо от положений статьи 9, немедленную денонсацию
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настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматрива-
ющая конвенция вступила в силу;
b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации
ее Членами Организации.
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по
форме и содержанию в отношении тех Членов Организации, кото-
рые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматри-
вающую конвенцию.
Статья 14

Английский и французский тексты настоящей Конвенции име-
ют одинаковую силу.
Текст документа сверен по:
«Конвенции и рекомендации,
принятые Международной конференцией
труда», 1919-1966 гг., Женева, МБТ, 1983 год.
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КОНВЕНЦИЯ ЮНЕСКО О БОРЬБЕ
С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Пари-
же на одиннадцатую сессию и заседавшая с 14 ноября по 15 декабря
1960 г.,
напоминая, что Всеобщая декларация прав человека утверждает
принцип недопустимости дискриминации и провозглашает право каж-
дого человека на образование,
принимая во внимание, что в силу своего Устава Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
стремится установить сотрудничество между нациями для того, что-
бы обеспечить повсеместно соблюдение прав человека и равный для
всех доступ к образованию,
признавая, следовательно, что Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры, исходя из много-
образия систем образования, принятых в отдельных странах, долж-
на не только устранять всякую дискриминацию в области образова-
ния, но и поощрять всеобщее равенство возможностей и равное ко
всем отношение в этой области,
получив предложения, касающиеся различных аспектов дискри-
минации в области образования, то есть вопроса, включенного в
пункт 17.1.4 повестки дня сессии,
принимая во внимание принятое на десятой сессии решение о
том, что этот вопрос явится предметом международной конвенции,
а также рекомендаций государствам-членам,
принимает четырнадцатого декабря 1960 года настоящую Кон-
венцию.
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Статья 1

1. В настоящей Конвенции выражение «дискриминация» охва-
тывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочте-
ние по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального про-
исхождения, экономического положения или рождения, которое
имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства
отношения в области образования, и, в частности:
а) Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к об-
разованию любой ступени или типа;
b) Ограничение образования для какого-либо лица или группы
лиц низшим уровнем образования;
с) Создание или сохранение раздельных систем образования
или учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц,
помимо случаев, предусмотренных положением статьи 2 на-
стоящей Конвенции; или
d) Положение, несовместимое с достоинством человека, в кото-
рое ставится какое-либо лицо или группа лиц.
2. В настоящей Конвенции слово «образование» относится ко
всем типам и ступеням образования и включает доступ к образова-
нию, уровень и качество обучения, а также условия, в которых оно
ведется.
Статья 2

Следующие положения не рассматриваются как дискриминация
с точки зрения статьи 1 настоящей Конвенции, если они допускают-
ся в отдельных государствах:
а) Создание или сохранение раздельных систем образования или
учебных заведений для учащихся разного пола в тех случаях,
когда эти системы или заведения обеспечивают равный до-
ступ к образованию, когда их преподавательский состав имеет
одинаковую квалификацию, когда они располагают помеще-
ниями и оборудованием равного качества и позволяют прохо-
дить обучение по одинаковым программам;
b) Создание или сохранение по мотивам религиозного или язы-
кового характера раздельных систем образования или учебных
заведений, дающих образование, соответствующее выбору ро-
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дителей или законных опекунов учащихся, в тех случаях, ког-
да включение в эти системы или поступление в эти заведения
является добровольным и если даваемое ими образование со-
ответствует нормам, предписанным или утвержденным ком-
петентными органами образования, в частности в отношении
образования одной и той же ступени;
с) Создание или сохранение частных учебных заведений в тех
случаях, когда их целью является не исключение какой-либо
группы, а лишь дополнение возможностей образования, пре-
доставляемых государством, при условии, что их деятельность
действительно отвечает вышеуказанной цели и что даваемое
ими образование соответствует нормам, предписанным или ут-
вержденным компетентными органами образования, в частнос-
ти в отношении норм образования одной и той же ступени.
Статья 3

В целях ликвидации или предупреждения дискриминации, под-
падающей под определение, данное в настоящей Конвенции, госу-
дарства, являющиеся сторонниками этой последней, обязуются:
а) Отменить все законодательные постановления и администра-
тивные распоряжения и прекратить административную прак-
тику дискриминационного характера в области образования;
b) Принять, если нужно, в законодательном порядке меры, не-
обходимые для того, чтобы устранить всякую дискримина-
цию при приеме учащихся в учебные заведения;
с) Не допускать в том, что касается платы за обучение, предо-
ставления стипендий и любой другой помощи учащимся, а
также разрешений и льгот, которые могут быть необходимы
для продолжения образования за границей, никаких разли-
чий в отношении к учащимся гражданам данной страны со
стороны государственных органов, кроме различий, основан-
ных на их успехах или потребностях;
d) Не допускать – в случаях, когда государственные органы пре-
доставляют учебным заведениям те или иные виды помо-
щи – никаких предпочтений или ограничений, основанных
исключительно на принадлежности учащихся к какой-либо
определенной группе;
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e) Предоставлять иностранным гражданам, проживающим на
их территории, такой же доступ к образованию, что и своим
гражданам.
Статья 4

Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции,
обязуются, кроме того, разрабатывать, развивать и проводить в
жизнь общегосударственную политику, использующую соответству-
ющие национальным условиям и обычаям методы для осуществле-
ния равенства возможностей и отношения в области образования, и,
в частности:
а) Сделать начальное образование обязательным и бесплатным;
сделать среднее образование в различных его формах всеоб-
щим достоянием и обеспечить его общедоступность; сделать
высшее образование доступным для всех на основе полного
равенства и в зависимости от способностей каждого; обес-
печить соблюдение предусмотренной законом обязательности
обучения;
b) Обеспечить во всех государственных учебных заведениях рав-
ной ступени одинаковый уровень образования и равные усло-
вия в отношении качества обучения;
с) Поощрять и развивать подходящими методами образование
лиц, не получивших начального образования или не закон-
чивших его, и продолжение их образования в соответствии со
способностями каждого;
d) Обеспечить без дискриминации подготовку к преподаватель-
ской профессии.
Статья 5

1. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции,
считают, что:
а) Образование должно быть направлено на полное развитие чело-
веческой личности и на большее уважение прав человека и ос-
новных свобод; оно должно содействовать взаимопониманию,
терпимости и дружбе между всеми народами и всеми расовыми
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или религиозными группами, а также развитию деятельности
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира;
b) Родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны
должны иметь возможность, во-первых, в рамках, определен-
ных законодательством каждого государства, свободно посы-
лать своих детей не в государственные, а в другие учебные
заведения, отвечающие минимальным требованиям, предпи-
санным или утвержденным компетентными органами образо-
вания, и, во-вторых, обеспечивать религиозное и моральное
воспитание детей в соответствии с их собственными убежде-
ниями, никому в отдельности и ни одной группе лиц, взятой
в целом, не следует навязывать религиозное воспитание, не
совместимое с их убеждениями;
с) За лицами, принадлежащими к национальным меньшинст
вам, следует признавать право вести собственную просвети-
тельную работу, включая руководство школами, и, в соответст
вии с политикой в области образования каждого государства,
использовать или преподавать свой собственный язык, при
условии, однако, что:
(i) Осуществление этого права не мешает лицам, принадлежа-
щим к меньшинствам, понимать культуру и язык всего кол-
лектива и участвовать в его деятельности, и что оно не под-
рывает суверенитета страны;
(ii) Уровень образования в такого рода школах не ниже обще-
го уровня, предписанного или утвержденного компетент-
ными органами; и
(iii) Посещение такого рода школ является факультативным.
2. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции,
обязуются принять все необходимые меры, чтобы обеспечить при-
менение принципов, изложенных в пункте 1 настоящей Статьи.
Статья 6

При применении настоящей Конвенции государства, являющи-
еся ее сторонами, обязуются в возможно большей мере учитывать
рекомендации, которые Генеральная конференция Организации
Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры
может принять в целях определения мер борьбы с различными ас-
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пектами дискриминации в области образования и мер по обеспече-
нию равенства возможностей и отношения в этой области.
Статья 7

Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции,
должны сообщать в периодических докладах, которые они будут
представлять Генеральной конференции Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры в сроки и в
форме, которые будут установлены Конференцией, о законодатель-
ных, административных и других мерах, принятых ими для осу-
ществления настоящей Конвенции, в частности, о выработке и раз-
витии общегосударственной политики, упомянутой в Статье 4, о до-
стигнутых результатах и о препятствиях, на которые натолкнулось
претворение этой политики в жизнь.
Статья 8

Если между двумя или несколькими государствами, являющими-
ся сторонами настоящей Конвенции, возникнут разногласия по воп-
росу о ее толковании или применении и если эти разногласия не будут
урегулированы путем переговоров, они будут переданы, по просьбе
сторон, Международному Суду для вынесения решения в том случае,
если не окажется других средств урегулирования разногласий.
Статья 9

Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
Статья 10

Настоящая Конвенция не ущемляет прав, которыми могут поль-
зоваться отдельные лица или группы в силу соглашений, заключен-
ных между двумя или несколькими государствами, при условии, что
эти права не идут вразрез с буквой или с духом Конвенции.
Статья 11

Настоящая Конвенция составлена на английском, испанском,
русском и французском языках, причем все четыре текста имеют рав-
ную силу.
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Статья 12

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации или принятию
государствами-членами Организации Объединенных Наций по воп-
росам образования, науки и культуры в порядке, предусмотренном
их конституциями.
2. Ратификационные грамоты или акты о принятии сдаются на
хранение Генеральному директору Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры.
Статья 13

1. К настоящей Конвенции может присоединиться любое госу-
дарство, не состоящее членом Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, которое получит от
Исполнительного совета приглашение присоединиться к ней.
2. Присоединение происходит путем сдачи акта о присоединении
на хранение Генеральному директору Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры.
Статья 14

Настоящая Конвенция вступит в силу через три месяца со дня
сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты или акта о
принятии или присоединении, но лишь в отношении тех государств,
которые сдали на хранение свои акты о ратификации, принятии или
присоединении в указанный день или ранее. В отношении любого
другого государства Конвенция вступает в силу через три месяца
после того, как оно сдало на хранение свой акт о ратификации, при-
нятии или присоединении.
Статья 15

Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, при-
знают, что ее действие распространяется не только на территории их
метрополии, но и на все несамоуправляющиеся, подопечные, колони-
альные и другие территории, за внешние сношения которых они несут
ответственность; они обязуются консультироваться, если необходимо,
с правительствами или с компетентными властями указанных терри-
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торий в момент ратификации, принятия или присоединения, или еще
ранее, чтобы обеспечить осуществление Конвенции на этих террито-
риях, а также нотифицировать Генерального директора Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о
территориях, на которых Конвенция будет осуществляться. Эта ноти-
фикация вступает в силу через три месяца после ее получения.
Статья 16

1. Каждое государство, являющееся стороной настоящей Кон-
венции, может ее денонсировать от своего имени или от имени лю-
бой территории, за внешние сношения которой оно несет ответс-
твенность.
2. Денонсация нотифицируется письменным актом, который
сдается Генеральному директору Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры.
3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после
получения акта о денонсации.
Статья 17

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры сообщает государствам –
членам Организации, государствам, не состоящим членами Органи-
зации, упомянутым в статье 13, а также Организации Объединен-
ных Наций о сдаче на хранение всех актов о ратификации, приня-
тии или присоединении, упомянутых в статьях 12 и 13, а также о но-
тификациях и денонсациях, указанных в статьях 15 и 16.
Статья 18

1. Настоящая Конвенция может быть пересмотрена Генераль-
ной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры. Однако ее пересмотренный текст
будет обязывать лишь те государства, которые станут сторонами пе-
ресмотренной Конвенции.
2. В случае, если Генеральная конференция примет новую Кон-
венцию в результате полного или частичного пересмотра настоящей

97

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

Конвенции и если новая Конвенция не будет содержать других ука-
заний, настоящая Конвенция будет закрыта для ратификации, при-
нятия или присоединения со дня вступления в силу новой Конвен-
ции, содержащей пересмотренный текст.
Статья 19

Согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций,
настоящая Конвенция будет зарегистрирована в Секретариате Орга-
низации Объединенных Наций по просьбе Генерального директора
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры.
Составлено в Париже, пятнадцатого декабря 1960 года в двух
аутентичных экземплярах за подписью Председателя Генеральной
конференции, собравшейся на одиннадцатую сессию, и Генерально-
го директора Организации Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры; эти экземпляры будут сданы на хра-
нение в архив Организации Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры и надлежащим образом заверенные
копии их будут направлены всем государствам, указанным в статьях
12 и 13, а также Организации Объединенных Наций.

ПРОТОКОЛ
об учреждении комиссии примирения и добрых услуг
для разрешения разногласий, которые могут возникнуть
между государствами, участвующими в конвенции
о борьбе с дискриминацией в области образования

(10 декабря 1962 года)
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся с 9 нояб-
ря по 12 декабря 1962 года на свою двенадцатую сессию в Париже,
приняв на своей одиннадцатой сессии Конвенцию о борьбе с
дискриминацией в области образования,
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желая облегчить применение этой Конвенции,
считая, что для этого следует создать Комиссию примирения и
добрых услуг для разрешения разногласий, которые могут возник-
нуть между участвующими государствами в вопросах применения
или толкования Конвенции,
принимает сего десятого дня декабря 1962 г. настоящий Протокол.
Статья 1

При Организации Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры учреждается Комиссия примирения и добрых
услуг, именуемая ниже Комиссией, на которую возлагаются поиски
взаимоприемлемого решения разногласий, возникающих между го-
сударствами, участвующими в Конвенции о борьбе с дискримина-
цией в области образования, именуемой ниже Конвенцией, касаю-
щихся применения и толкования указанной Конвенции.
Статья 2

1. Комиссия состоит из 11 членов, которые должны быть лица-
ми, известными своими высокими моральными качествами и бес-
пристрастностью и которые избираются Генеральной конференцией
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры, именуемой ниже Генеральной конференцией.
2. Члены Комиссии являются таковыми в их личном качестве.
Статья 3

1. Члены Комиссии избираются из списка кандидатов, пред-
ставленного с этой целью государствами, являющимися участни-
ками настоящего Протокола. После консультации с Национальной
комиссией ЮНЕСКО каждое государство представляет не более че-
тырех кандидатов. Эти кандидаты должны быть гражданами госу-
дарств, участвующих в настоящем Протоколе.
2. Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, именуемый ниже Гене-
ральным директором, предлагает, по крайней мере, за четыре месяца
до даты любых выборов в Комиссию, государствам, участвующим в
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настоящем Протоколе, представить в двухмесячный срок кандидатов,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. Он составляет алфавитный
список представленных таким образом кандидатов и передает его, по
крайней мере за один месяц до выборов, Исполнительному совету
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры, именуемому ниже Исполнительным советом, а так-
же государствам, участвующим в Конвенции. Исполнительный совет
передает Генеральной конференции вышеупомянутый список с сооб-
ражениями, которые он считает целесообразными. Генеральная кон-
ференция избирает членов Комиссии в соответствии с правилами,
которым она обычно следует при выборах на несколько должностей.
Статья 4

1. В Комиссию может входить не более одного гражданина од-
ной и той же страны.
2. При выборах членов Комиссии Генеральная конференция бу-
дет стремиться включать в нее лиц, компетентных в области обра-
зования, а также лиц, имеющих опыт судебной и юридической де-
ятельности, в частности, в международной области. Она будет также
учитывать необходимость справедливого географического распреде-
ления и представительства различных форм цивилизации, а также
различных юридических систем.
Статья 5

Члены Комиссии избираются на шесть лет. Они могут переиз-
бираться, если их кандидатуры представляются повторно. Однако
срок полномочий четырех членов, избранных при первых выборах,
истекает через два года, а срок полномочий трех других членов че-
рез четыре года. Фамилии этих членов Комиссии будут определены
Председателем Генеральной конференции путем жеребьевки немед-
ленно после первых выборов.
Статья 6

1. В случае смерти или отставки одного из членов, председатель
Комиссии немедленно информирует об этом Генерального директо-
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ра и последний объявляет место вакантным с даты смерти или вы-
хода в отставку.
2. Если, по единогласному мнению других членов, один из чле-
нов Комиссии прекратил выполнять свои функции по любой причи-
не, кроме временного отсутствия, или оказался не в состоянии вы-
полнять свои функции, председатель Комиссии информирует об этом
Генерального директора, после чего объявляет место вакантным.
3. Генеральный директор информирует государства-члены Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры, так же как и государства не-члены, ставшие участника-
ми настоящего Протокола, в соответствии со статьей 23, об открыв-
шихся вакантных местах в случаях, предусмотренных в пунктах 1 и
2 настоящей статьи.
4. В каждом из случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 2 насто-
ящей статьи, Генеральная конференция заменяет члена, место кото-
рого стало вакантным, на оставшийся срок его полномочий.
Статья 7

За исключением случаев, предусмотренных в статье 6, каждый
член Комиссии сохраняет свои полномочия до даты вступления в
исполнение обязанностей своего преемника.
Статья 8

1. Если Комиссия не имеет в своем составе члена из числе
граждан одного из государств, находящихся в споре, представлен-
ном ей в соответствии с положениями статьи 12 или статьи 13, это
государство или, если речь идет о нескольких государствах, каждое
из этих государств может по своему выбору назначить в Комиссию
члена ad hoc.
2. Государство, производящее такое назначение, должно осу-
ществлять его с учетом качеств, которыми должны обладать члены
Комиссии по условиям пункта 1 статьи 2 и пунктов 1 и 2 статьи 4.
Назначенный таким образом член ad hoc должен быть либо граж-
данином государства, которое его назначает, либо гражданином го-
сударства, участвующего в Протоколе; он является таковым в своем
личном качестве.
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3. Когда несколько государств-участников спора выступают совмес-
тно, они считаются одной стороной в том, что касается назначения чле-
на ad hoc. Условия применения настоящего положения будут определе-
ны внутренним регламентом Комиссии, предусмотренным статьей 11.
Статья 9

Члены и члены ad hoc Комиссии, назначенные в соответствии
со статьей 8, получают за время, которое они посвящают работе Ко-
миссии, путевые и суточные из средств Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры в соответствии
с условиями, установленными Исполнительным советом.
Статья 10

Секретариат Комиссии обеспечивается Генеральным директором.
Статья 11

1. Комиссия избирает своих председателя и заместителя предсе-
дателя на срок в два года. Они могут избираться повторно.
2. Комиссия устанавливает свой внутренний регламент; однако,
в числе прочего, он должен включать следующие положения:
а. Кворум составляет две трети членов Комиссии, в том числе,
в надлежащих случаях членов ad hoc;
b. Решения Комиссии принимаются большинством присутству-
ющих членов и членов ad hoc; в случае равного разделения
голосов, голос председателя считается решающим;
с. Если какое-либо государство представляет Комиссии дело в
соответствии со статьей 12 или со статьей 13,
(i) Указанное государство, государство, являющееся предме-
том жалобы, и любое государство, участвующее в настоя-
щем Протоколе, гражданин которого оказывается связан-
ным с этим делом, могут представить Комиссии письмен-
ные замечания;
(ii) Указанное государство и государство, являющееся пред-
метом жалобы, имеют право быть представленными на за-
седаниях, посвященных данному делу, и выступать с уст-
ными замечаниями.
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3. Комиссия, когда она приступит к выработке своих правил
процедуры, должна направить их в виде проекта государствам, яв-
ляющимся в это время участниками Протокола, которые могут при-
слать свои замечания и рекомендации в течение 3-месячного срока.
Комиссия затем должна снова рассмотреть свои правила процедуры
в случае, если этого потребует в любое время государство-участник
Протокола.
Статья 12

1. Если какое-либо государство, являющееся участником насто-
ящего Протокола, считает, что другое государство, также участву-
ющее в этом Протоколе, не применяет положения Конвенции, оно
может путем письменного сообщения привлечь внимание этого го-
сударства к данному вопросу. В трехмесячный срок с даты получе-
ния сообщения, государство-получатель представляет государствужалобщику письменные разъяснения или заявления, которые долж-
ны включать, по мере возможности и надобности, указания о Пра-
вилах процедуры и средствах, уже примененных, применяемых или
могущих быть примененными.
2. Если в шестимесячный срок с даты получения первоначаль-
ного сообщения государством-получателем вопрос оказывается не-
урегулированным удовлетворительно для обоих государств путем
двусторонних переговоров или посредством любой другой процеду-
ры, имеющейся в их распоряжении, и то и другое государство имеет
право передать вопрос Комиссии путем нотификации Генеральному
директору и второму заинтересованному государству.
3. Положения предыдущих пунктов не наносят ущерба праву
государств-участников настоящего Протокола обращаться к иной
процедуре урегулирования разногласий в соответствии с существу-
ющими между ними международными общими или специальными
соглашениями и, в частности, передавать разногласия по взаимному
согласию, в Постоянную палату Третейского суда в Гааге.
Статья 13

С начала шестого года после вступления в силу настоящего
Протокола, Комиссии может быть также поручено изыскивать ре-
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шение любого разногласия в связи с применением или толкованием
Конвенции, возникающего между государствами, которые, будучи
участниками Конвенции, не являются – или не все из них являют-
ся – участниками настоящего Протокола, если указанные государс-
тва согласны представить это разногласие на рассмотрение Комис-
сии; внутренний регламент Комиссии установит условия, которым
должна отвечать договоренность между указанными государствами.
Статья 14

Комиссия занимается каким-либо переданным ей делом, в со-
ответствии со статьей 12 или со статьей 13 настоящего Протокола,
только после того, как она удостоверится, что все имеющиеся внут-
ренние возможности уже использованы и исчерпаны в соответствии
с общепринятыми принципами международного права.
Статья 15

Комиссия не занимается делами, которые уже рассматривались
ею, если ей не представлены новые элементы.
Статья 16

Комиссия может по любому представленному ей делу просить за-
интересованные государства представить ей требуемую информацию.
Статья 17

1. При условии соблюдения положений статьи 14 Комиссия ус-
танавливает факты после получения всей информации, которую она
считает необходимой, и предоставляет свои добрые услуги в распо-
ряжение государств, между которыми возникли разногласия, с тем
чтобы они могли прийти к дружественному решению вопроса на ос-
нове уважения Конвенции.
2. Во всех случаях и не позднее, чем через 18 месяцев со дня
получения Генеральным директором нотификации, упомянутой в
пункте 2 статьи 12, Комиссия подготавливает доклад, составленный
в соответствии с положениями пункта 3, ниже; этот доклад направ-
ляется государствам, между которыми возникли разногласия, и за-
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тем передается Генеральному директору для опубликования. Когда
запрашивается консультативное заключение Международного Суда,
согласно статье 18, сроки соответственно увеличиваются.
3. Если решение удается достигнуть в соответствии с положе-
ниями пункта 1 настоящей статьи, Комиссия в своем докладе ог-
раничивается кратким изложением фактов и принятым решением.
В противном случае Комиссия составляет доклад на основе фактов
и указывает рекомендации, которые она сделала в целях примире-
ния. Если доклад в целом или в какой-либо части не выражает еди-
ногласного мнения членов Комиссии, любой член Комиссии имеет
право приложить к докладу изложение своего собственного мнения.
К докладу прилагаются письменные и устные замечания, представ-
ленные сторонами, участвующими в деле, в соответствии с пунк-
том 2 (с) статьи 11.
Статья 18

Комиссия может рекомендовать Исполнительному совету или
Генеральной конференции, если рекомендация сделана в течение
двухмесячного периода, предшествующего открытию одной из сес-
сий Конференции, просить Международный Суд дать консультатив-
ное заключение по любому юридическому вопросу, связанному с де-
лом, разбираемым Комиссией.
Статья 19

Комиссия представляет на рассмотрение каждой обычной сес-
сии Генеральной конференции доклад о своей работе, который пе-
редается Исполнительным советом.
Статья 20

1. Генеральный директор созовет первое заседание Комиссии
в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры в течение трех месяцев после созда-
ния Комиссии Генеральной конференцией.
2. Последующие заседания Комиссии будут созываться по мере
надобности председателем Комиссии, которому так же, как и всем
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другим членам Комиссии, Генеральный директор направляет все
вопросы, представленные Комиссии в соответствии с положениями
настоящего Протокола.
3. Несмотря на пункт 2 настоящей статьи, если, по крайней мере,
одна треть членов Комиссии считает, что вопрос должен быть рас-
смотрен Комиссией в соответствии с положениями настоящего Про-
токола, председатель созовет по их просьбе Комиссию для этой цели.
Статья 21

Настоящий Протокол составлен на английском, испанском, рус-
ском и французском языках, причем все четыре текста имеют оди-
наковую силу.
Статья 22

1. Настоящий Протокол представляется для ратификации или
принятия государствами-членами Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры, участвующими в
Конвенции.
2. Документы о ратификации или принятии сдаются на хране-
ние Генеральному директору.
Статья 23

1. Настоящий Протокол открыт для всех желающих присоеди-
ниться к нему государств, которые, не являясь членами Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры, участвуют, тем не менее, в Конвенции.
2. Присоединение к Протоколу производится путем сдачи на
хранение документа о присоединении Генеральному директору.
Статья 24

Настоящий Протокол вступит в силу через три месяца после
сдачи на хранение пятнадцатого документа о его ратификации или
принятии, или же о присоединении к нему, но лишь в отношении
тех государств, которые к этой дате или ранее сдадут на хранение
свои документы о ратификации, принятии или присоединении.
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В отношении каждого другого государства он вступает в силу через
три месяца после того, как оно сдаст на хранение свой документ о
ратификации, принятии или присоединении.
Статья 25

Любое государство может в момент ратификации, принятия или
присоединения, или же в любой момент в дальнейшем заявить пу-
тем нотификации на имя Генерального директора, что оно согласно
в отношении любого другого государства, которое возьмет на себя те
же обязательства передавать на рассмотрение Международного Суда
после составления доклада, предусмотренного пунктом 3 статьи 17,
любые разногласия, предусмотренные настоящим Протоколом, ко-
торые не удалось урегулировать дружественным путем, в соответс-
твии с пунктом 1 статьи 17.
Статья 26

1. Каждому государству, участвующему в настоящем Протоколе,
предоставляется право его денонсировать.
2. Денонсирование осуществляется путем письменного извеще-
ния, которое сдается Генеральному директору.
3. Денонсирование Конвенции автоматически влечет за собой
денонсирование настоящего Протокола.
4. Денонсирование вступает в силу через 12 месяцев после полу-
чения документа о денонсировании. Однако государство, денонси-
рующее Протокол, остается связанным положениями последнего в
отношении всех касающихся его дел, переданных Комиссии до ис-
течения срока, предусмотренного в настоящем пункте.
Статья 27

Генеральный директор информирует государства-члены Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, государства, не являющиеся членами Организации и упо-
мянутые в статье 23, а также Организацию Объединенных Наций о
сдаче на хранение всех документов о ратификации, принятии или
присоединении, упомянутых в статьях 22 и 23, равно как и об из-
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вещениях о денонсировании, предусмотренных, соответственно, в
статьях 25 и 26.
Статья 28

В соответствии со статье 102 Устава Организации Объединен-
ных Наций, настоящий Протокол будет зарегистрирован Секретари-
атом Организации Объединенных Наций по просьбе Генерального
директора.
Совершено в Париже, восемнадцатого декабря 1962 года, в двух
аутентичных экземплярах, за подписью Председателя Генеральной
конференции, собравшейся на свою двенадцатую сессию, и Гене-
рального директора Организации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры. Эти экземпляры будут сданы на
хранение в архив Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, а заверенные копии их будут пере-
даны всем государствам, упомянутым в статьях 12 и 13 Конвенции о
борьбе с дискриминацией в области образования, а также Организа-
ции Объединенных Наций.

РЕКОМЕНДАЦИЯ О БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

14 декабря 1960 года
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Пари-
же на одиннадцатую сессию и заседавшая с 14 ноября по 15 декабря
1960 года,
напоминая, что Всеобщая декларация прав человека утвержда-
ет принцип недопустимости дискриминации и провозглашает право
каждого человека на образование,
принимая во внимание, что дискриминация в области образова-
ния является нарушением прав, изложенных в этой Декларации,
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принимая во внимание, что в силу своего Устава Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры должна, исходя из многообразия систем образования, принятых
в отдельных странах, не только устранять всякую дискриминацию
в области образования, но и поощрять всеобщее равенство возмож-
ностей и равное ко всем отношение в этой области,
получив предложения, касающиеся различных аспектов дискри-
минации в области образования, то есть вопроса, включенного в
пункт 17.1.4 повестки дня сессии,
принимая во внимание принятое на десятой сессии решение о
том, что этот вопрос явится предметом международной конвенции,
а также рекомендаций государствам-членам,
принимает четырнадцатого декабря 1960 года настоящую Реко-
мендацию.
Генеральная конференция рекомендует государствам-членам
применять нижеприведенные положения, принимая законодатель-
ные или другие меры для того, чтобы изложенные в настоящей Ре-
комендации принципы проводились в жизнь на территориях, под-
лежащих их юрисдикции.
1. В настоящей Рекомендации выражение «дискриминация» ох-
ватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпоч-
тение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, экономического положения или рождения, которое
имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства
отношения в области образования и, в частности:
а) Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к об-
разованию любой ступени или типа;
b) Ограничение образования для какого-либо лица или группы
лиц низшим уровнем образования;
с) Создание или сохранение раздельных систем образования
или учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц,
помимо случаев, предусмотренных положением раздела II на-
стоящей Рекомендации;
d) Положение, несовместимое с достоинством человека, в кото-
рое ставится какое-либо лицо или группа лиц.
2. В настоящей Рекомендации слово «образование» относится
ко всем типам и ступеням образования и включает доступ к обра-
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зованию, уровень и качество обучения, а также условия, в которых
оно ведется.
II

Следующие положения не рассматриваются как дискриминаци-
онные, с точки зрения раздела I настоящей Рекомендации, если они
допускаются в отдельных государствах:
а) Создание или сохранение раздельных систем образования или
учебных заведений для учащихся разного пола в тех случаях,
когда эти системы или заведения обеспечивают равный до-
ступ к образованию, когда их преподавательский состав имеет
одинаковую квалификацию, когда они располагают помеще-
ниями и оборудованием равного качества и позволяют прохо-
дить обучение по одинаковым программам;
b) Создание или сохранение по мотивам религиозного или язы-
кового характера раздельных систем образования или учеб-
ных заведений, дающих образование, соответствующее выбо-
ру родителей или законных опекунов учащихся, в тех случаях,
когда включение в эти системы или поступление в эти заве-
дения является добровольным и если даваемое ими образова-
ние соответствует нормам, предписанным или утвержденным
компетентными органами образования, в частности, в отно-
шении образования одной и той же ступени;
с) Создание или сохранение частных учебных заведений в тех слу-
чаях, когда их целью является не исключение какой-либо груп-
пы, а лишь дополнение возможностей образования, предостав-
ляемых государством, при условии, что их деятельность дейс-
твительно отвечает вышеуказанной цели и что даваемое ими
образование соответствует нормам, предписанным или утверж-
денным компетентными органами образования, в частности, в
отношении норм образования одной и той же ступени.
III

В целях ликвидации или предупреждения дискриминации всех
видов, подпадающей под определение, данное в настоящей Рекомен-
дации, государствам-членам следует:
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а) Отменить все законодательные постановления и администра-
тивные распоряжения и прекратить административную прак-
тику дискриминационного характера в области образования;
b) Принять, если нужно, в законодательном порядке меры, не-
обходимые для того, чтобы устранить всякую дискримина-
цию при приеме учащихся в учебные заведения;
с) Не допускать в том, что касается платы за обучение, предо-
ставления стипендий и любой другой помощи учащимся –
гражданам данной страны, а также разрешений и льгот, ко-
торые могут быть необходимы для продолжения образования
за границей, никаких различий в отношении к учащимся со
стороны образования за границей, никаких различий в отно-
шении к учащимся со стороны государственных органов, кро-
ме различий, основанных на их успехах или потребностях;
d) Не допускать – в случаях, когда государственные органы пре-
доставляют учебным заведениям те или иные виды помо-
щи – никаких предпочтений или ограничений, основанных
исключительно на принадлежности учащихся к какой-либо
определенной группе;
е) Предоставлять иностранным гражданам, проживающим на
их территории, такой же доступ к образованию, как и своим
гражданам.
IV

Государствам-членам следует, кроме того, разрабатывать, разви-
вать и проводить в жизнь общегосударственную политику, исполь-
зующую соответствующие национальным условиям и обычаям ме-
тоды для осуществления равенства возможностей и отношения в об-
ласти образования и, в частности:
а) Сделать начальное образование обязательным и бесплатным;
сделать среднее образование в различных его формах всеоб-
щим достоянием и обеспечить его общедоступность; сделать
высшее образование доступным для всех, на основе полного
равенства и в зависимости от способностей каждого; обес-
печить соблюдение предусмотренной законом обязательности
обучения;
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b) Обеспечить во всех государственных учебных заведениях рав-
ной ступени одинаковый уровень образования и равные усло-
вия в отношении качества обучения;
с) Поощрять и развивать подходящими методами образование
лиц, не получивших начального образования или не закон-
чивших его, и продолжение их образования, в соответствии
со способностями каждого;
d) Обеспечить без дискриминации подготовку к преподаватель-
ской профессии.
V

Государствам-членам следует принять все необходимые меры
для того, чтобы обеспечить проведение в жизнь нижеследующих
принципов:
а) Образование должно быть направлено на полное развитие чело-
веческой личности и на большее уважение прав человека и ос-
новных свобод; оно должно содействовать взаимопониманию,
терпимости и дружбе между всеми народами и всеми расовыми
или религиозными группами, а также развитию деятельности
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира;
b) Родители и в соответствующих случаях, законные опекуны
должны иметь возможность, во-первых, в рамках, определен-
ных законодательством каждого государства, свободно посы-
лать своих детей не в государственные, а в другие учебные
заведения, отвечающие минимальным требованиям, предпи-
санным или утвержденным компетентными органами обра-
зования, и, во-вторых, обеспечивать религиозное и моральное
воспитание детей в соответствии с их собственными убежде-
ниями; никому в отдельности и ни одной группе лиц, взятой
в целом, не следует навязывать религиозное воспитание, не
совместимое с их убеждениями;
с) За лицами, принадлежащими к национальным меньшинс-
твам, следует признавать право вести собственную просве-
тительную работу, включая руководство школами, и, в соот-
ветствии с политикой каждого государства в области образо-
вания, использовать или преподавать свой собственный язык,
при условии, однако, что:
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(i) Осуществление этого права не мешает лицам, принадле-
жащим к меньшинствам, понимать культуру и язык всего
коллектива и участвовать в его деятельности и что оно не
подрывает суверенитета страны,
(ii) Уровень образования в такого рода школах не ниже обще-
го уровня, предписанного или утвержденного компетент-
ными органами; и
(iii) Посещение такого рода школ является факультативным.
VI

При применении настоящей Рекомендации государствам-чле-
нам следует в возможно большей мере учитывать рекомендации, ко-
торые Генеральная конференция Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры может принять в
целях определения мер борьбы с различными аспектами дискрими-
нации в области образования и мер по обеспечению равенства воз-
можностей и отношения в этой области.
VII

Государствам-членам следует сообщать в периодических докла-
дах, которые они будут представлять Генеральной конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры в сроки и в форме, которые будут установлены Конферен-
цией, о законодательных, административных и других мерах, при-
нятых ими для осуществления настоящей Рекомендации, в частнос-
ти о выработке и развитии общегосударственной политики, упомя-
нутой в разделе IV, о достигнутых результатах и о препятствиях, на
которые натолкнулось претворение этой политики в жизнь.
Приведенный выше текст является подлинным текстом Реко-
мендации, надлежащим образом принятой Генеральной конферен-
цией Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры на ее одиннадцатой сессии, состоявшейся в Пари-
же и закончившейся пятнадцатого декабря 1960 года.
Текст документа сверен по:
«Международные нормативные акты ЮНЕСКО»
Издательство «Логос», Москва, 1993 год.
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Дискримінація щодо жінок:
конвенція і комітет
Виклад фактів № 22
Права людини жінок і дівчаток є невід’ємною, складовою і неподільною частиною загальних прав людини. Повна і рівноправна участь жінок у політичному,
громадянському, економічному, суспільному і культурному житті на національному, регіональному і
міжнародному рівнях, а, також ліквідація всіх форм
дискримінації за ознакою статі є першочерговими цілями міжнародного співтовариства.
Віденська декларація і Програма дій
(частина I, пункт 18)

ВСТУП

Рівноправність є найважливішою основою будь-якого демокра-
тичного суспільства, що прагне до соціальної справедливості і пова-
ги прав людини. Практично у всіх суспільствах і сферах діяльності
жінки піддаються дискримінації як з юридичної, так і практичної
точок зору. Така ситуація зумовлена і погіршується наявністю дис-
кримінації в родині, у суспільстві та на робочому місці. Хоча при-
чини і наслідки цього можуть бути різними в різних країнах, дис-
кримінація щодо жінок є широко розповсюдженим явищем. Збере-
женню цього явища сприяє наявність устояних стереотипів, а також


Прийняті на Всесвітній конференції з прав людини (Відень, 25 червня 1993
року) (А/СОNF.157/24, Частина I, глава III).
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традиційних культурних і релігійних звичаїв і уявлень, які прини-
жують роль жінок.
Завдяки зусиллям з висвітлення реального становища жінок у
світі були отримані статистичні дані про економічну і соціальну не-
рівність чоловіків і жінок, які викликають тривогу. Серед незамож-
них переважну більшість складають жінки, і частка жінок, які від-
носяться до числа сільської бідноти, з 1975 року збільшилася на 50%.
Жінки складають найбільше число неписьменних; у період 19701985 р.р. їхня кількість зросла з 543 до 597 мільйонів. В Азії й Аф-
риці жінки працюють на 13 годин на тиждень більше, ніж чоловіки,
і в більшості випадків їхня праця не оплачується. У світовому мас-
штабі заробітна плата жінок, за виконання тієї ж роботи, на 30-40%
менша, ніж у чоловіків. Жінки займають 10-20% управлінських і ад-
міністративних посад в усьому світі і менше 20% робочих місць на
виробництві. Серед глав держав жінки складають менше 5%. Якби в
системі національних рахунків неоплачувана робота жінок у домі та
у сім’ї розглядалася в якості одного з видів виробничої діяльності,
то загальний обсяг виробництва збільшився б на 25-30%.
Концепція рівності означає щось значно більше, ніж однакова
поведінка з усіма людьми. Однакове поводження стосовно людей,
що знаходяться в нерівному становищі, буде сприяти скоріше збере-
женню, ніж викорінюванню несправедливості. Справжньої рівності
можна домогтися лише за допомогою зусиль, спрямованих на вив-
чення і виправлення такого становища. Саме ця більш широка кон-
цепція рівності стала основним принципом і кінцевою метою в бо-
ротьбі за визнання і забезпечення прав людини жінок.
У 1979 році Генеральна Асамблея прийняла Конвенцію про
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (див. додаток I).
У цій Конвенції викладаються в юридично імперативній формі, по-
годжені на міжнародному рівні, принципи про права жінок, що за-
стосовні до всіх жінок у всіх галузях. Основоположною правовою
нормою Конвенції є заборона усіх форм дискримінації щодо жінок.
Здійснення цієї норми не може бути забезпечено лише за допомогою
прийняття нейтральних, з точки зору статусу чоловіків і жінок, за-
конів. Крім вимоги про те, щоб жінкам надавалися рівні, в порів-


The World’s Women 1970-1990: Trends and Statistics (United nation publication,
Sales No. E.90.XVII.3).
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нянні з чоловіками, права, у Конвенції пропонується також ужи-
вання визначених заходів для забезпечення того, щоб усюди жінки
могли користуватися визнаними за ними правами.
У відповідності до статті 17 Конвенції був заснований Комітет
з ліквідації дискримінації щодо жінок. Цьому Комітету було дору-
чено стежити за здійсненням положень Конвенції державами-учас-
ницями.
Цей «Виклад фактів» містить дві основні частини. У частині I
викладаються і пояснюються основні положення Конвенції. У час-
тині II міститься огляд структури і методів роботи Комітету. Нижче
подаються деякі вихідні відомості про Конвенцію.
Організація Об’єднаних Націй і права жінок

Рівність прав жінок є одним з основних принципів Організації
Об’єднаних Націй. У преамбулі до Статуту Організації Об’єднаних
Націй говориться, що одна з головних цілей полягає у тому, щоб «зно-
ву ствердити віру в основні права людини, у гідність і цінність люд-
ської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок». Далі в статті 1
Статуту проголошується, що одне із завдань Організації Об’єднаних
Націй полягає в тому, щоб здійснювати міжнародне співробітниц-
тво в заохоченні і розвитку поваги до прав людини й основних сво-
бод для всіх, «без розрізнення раси, статі, мови і релігії».
Це положення про рівноправність жінок закріплюється і роз-
вивається в Міжнародному біллі про права людини. Міжнародним
біллем про права людини називають сукупність трьох міжнарод-
них договорів: Загальну декларацію прав людини, Міжнародний
пакт про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародний
пакт про громадянські та політичні права, а також два Факультатив-
них протоколи до нього. Ці міжнародні договори утворюють разом
етичну і правову основу для всіх напрямків діяльності Організації
Об’єднаних Націй в галузі прав людини і служать фундаментом, на
якому розробляється міжнародна система захисту і заохочення прав
людини.
Одним з перших і найбільш значних досягнень Організації в га-
лузі прав людини була розробка Загальної декларації прав людини,
яка була прийнята Генеральною Асамблеєю в 1948 році. З урахуван-
ням принципу рівності достоїнства і прав кожної людини в цій Де-
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кларації проголошується, що всі люди мають користатися правами
людини і основними свободами «без будь-якого розрізнення, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших
переконань, національного, соціального чи станового походження, майнового або іншого стану» (стаття 2).
Відразу ж після прийняття Загальної декларації почалася робота
з забезпечення проголошених у ній прав і свобод та кодификації їх у
юридично імперативній формі. У результаті цих зусиль були розроб-
лені два згаданих вище Пакти, які були одноголосно прийняті Гене-
ральною Асамблеєю в 1966 році і набрали чинності через 10 років.
Ці Пакти є міжнародними правовими договорами. Коли та чи інша
держава стає учасником кожного з двох Пактів, вона зобов’язується
гарантувати всім особам, що проживають на її території чи знахо-
дяться під її юрисдикцією, без будь-якої дискримінації усі права,
передбачені в даному Пакті, і забезпечувати ефективні засоби пра-
вового захисту у випадку порушень цих прав.
У Пактах чітко встановлюється, що закріплені в них права мо-
жуть застосовуватися до всіх осіб без будь-якої дискримінації, не-
залежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних
або інших переконань, національного, соціального чи станового по-
ходження, майнового або іншого стану, народження чи іншої об-
ставини. Крім того, держави-учасниці зобов’язуються забезпечувати
однакове для чоловіків і жінок право користування всіма правами,
закріпленими в кожному з Пактів. Відповідно Комітет з економіч-
них, соціальних і культурних прав і Комітет з прав людини, засно-
вані для спостереження за здійсненням кожного з цих двох Пактів,
компетентні розглядати ті питання про дискримінацію за ознакою
статі, які виникають у зв’язку з положеннями відповідних договорів.
Особливу активність в галузі дискримінації щодо жінок виявляє Ко-
мітет з прав людини.
Незважаючи на наявність двох пактів, кожен з яких гаран-
тує властиву йому сукупність прав людини, взаємозалежність і не-
подільність усіх прав давно є загальноприйнятим і постійно підтверд
жуваним принципом. На практиці це означає, що громадянські і
політичні права не можна розглядати у відриві від економічних, со-
ціальних і культурних прав і, з іншого боку, що даний економічний
і соціальний розвиток припускає забезпечення в рамках цього про-
цесу політичних і громадянських свобод.
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Іншим важливим принципом, що визначає концепцію прав людини
й основних свобод, проголошених Організацією Об’єднаних Націй,
є їхня універсальність. Незважаючи на наявність історичних, куль-
турних і релігійних розходжень, кожна держава, незалежно від її
політичної, економічної і культурної системи, зобов’язана заохочува-
ти і захищати усі права людини, включаючи права людини жінок.
Дієвість цих принципів – взаємозалежності, неподільності й уні-
версальності – була недавно підтверджена у Віденській декларації і
Програмі дій, прийнятих на Всесвітній конференції з прав людини
в 1993 році.
Навіщо потрібна окрема Конвенція про захист прав жінок?

У Міжнародному біллі про права людини закріплена сукупність
прав, котрими можуть користуватися всі люди, в тому числі жін-
ки. Чому ж тоді необхідний окремий правовий документ про захист
прав жінок?
Додаткові засоби захисту прав людини жінок вважаються не
обхідними, оскільки той факт, що вони є частиною «людства», вия-
вився недостатнім для забезпечення жінкам захисту їхніх прав. У пре-
амбулі до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок
пояснюється, що, незважаючи на прийняття цілого ряду договорів,
жінки як і раніше не мають рівних з чоловіками прав. В усіх країнах,
як і раніше, зберігається дискримінація щодо жінок.
Згадана Конвенція була прийнята Генеральною Асамблеєю в
1979 році з метою посилення існуючих положень міжнародних до-
говорів, спрямованих на припинення практики дискримінації щодо
жінок. У ній визначаються конкретні галузі дискримінації щодо жі-
нок, наприклад, у сфері політичних прав, шлюбу і родини, а також
у сфері зайнятості. У цих та інших галузях Конвенція встановлює
конкретні цілі і заходи, які слід вживати для сприяння створенню
гармонійного суспільства, у якому жінки користуються такими ж
правами, що і чоловіки, і, таким чином, повною мірою здійснюють
гарантовані їм права людини.
З метою боротьби проти дискримінації за ознакою статі Кон-
венція зобов’язує держави-учасниці визнати важливість економіч-
ного і соціального внеску жінок у добробут родини й у розвиток
суспільства в цілому. У ній підкреслюється, що дискримінація зава-
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жає економічному росту і підвищенню добробуту. У ній також ясно
визнається необхідність зміни сформованих уявлень за допомогою
проведення просвітницької роботи серед чоловіків і жінок з метою
визнання рівності прав і обов’язків і подолання забобонів і звичаїв,
заснованих на стереотипах. Ще одна важлива особливість Конвен-
ції полягає в безпосередньо сформульованому визнанні необхідності
досягнення не тільки юридичної, але і фактичної рівності, а також
важливості прийняття тимчасових спеціальних заходів для досяг-
нення цієї мети.
Коротка історична довідка про розробку Конвенції

У листопаді 1967 року Генеральна Асамблея прийняла Деклара-
цію про ліквідацію дискримінації щодо жінок. У 1972 році Генераль-
ний секретар Організації Об’єднаних Націй просив Комісію щодо
становища жінок зробити запити щодо думок держав-членів щодо
форми і змісту можливого міжнародного договору про права люди-
ни жінок. У наступному році Економічна і Соціальна Рада створила
робочу групу для розгляду питання про розробку такої конвенції.
У 1974 році Комісія щодо становища жінок розпочала розробку кон-
венції про ліквідацію дискримінації щодо жінок. Роботі цієї Комісії
сприяли підсумки Всесвітньої конференції в рамках Міжнародного
року жінок, яка відбулася в 1975 році. На цій Конференції був при-
йнятий план дій в якому відзначалося, що першочергову увагу варто
приділити «розробці і прийняттю конвенції про ліквідацію дискри
мінації щодо жінок, а також ефективним методам її виконання».
Протягом наступних декількох років процес розробки конвен-
ції продовжувався в рамках Комісії. У 1977 році після подання Гене-


Комісія щодо становища жінок була заснована Економічною і Соціальною Ра-
дою в 1946 році. Вона займається підготовкою доповідей і рекомендацій Раді,
які стосуються заохочення прав жінок у політичній, економічній, громадянській,
соціальній і навчальній сферах, а також розробкою рекомендацій і пропозицій
про вживання заходів щодо невідкладних проблем в галузі прав жінок з метою
здійснення принципу рівноправності чоловіків і жінок. Комісії було доручено
контролювати, аналізувати й оцінювати здійснення Найробійських перспективних
стратегій в галузі поліпшення становища жінок, що були прийняті на Всесвітній
конференції щодо становища жінок у 1985 році. Комісія може одержувати від ок-
ремих осіб і груп повідомлення про випадки дискримінації щодо жінок (див. роз-
діл «Процедура розгляду індивідуальних скарг»).
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ральній Асамблеї проекту цього документа вона створила спеціальну
робочу групу для завершення розробки проекту.
Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок
була прийнята Генеральною Асамблеєю в 1979 році. У 1981 році, піс-
ля того, як були отримані перші 20 ратифікаційних грамот, Конвен-
ція набрала чинності і був офіційно заснований Комітет з ліквідації
дискримінації щодо жінок. Задача цього Комітету полягає в спосте-
реженні за здійсненням положень Конвенції державами-учасниця-
ми. Інформація про діяльність Комітету викладається в частині II
нижче.
I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
ПРО ЛІКВІДАЦІЮ УСІХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК

Визначення дискримінації
Стаття 1

Для цілей цієї Конвенції поняття «дискримінація щодо жінок» означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі,
спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування
чи здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод
у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будьякій іншій галузі.
У статті 1 дається вичерпне визначення дискримінації, яке мо-
же бути застосоване до всіх положень Конвенції. На відміну від
Міжнародного білля про права людини, у якому говориться лише
про «розрізнення» чи «дискримінацію» за ознакою статі, у статті 1
докладно роз’яснюється поняття дискримінації саме щодо жінок.
До такої дискримінації призводить будь-яке розрізнення в повод-
женні за ознакою статі, яке:
– навмисно чи ненавмисно завдає шкоди жінкам,
– заважає суспільству в цілому визнати права жінок як у при-
ватній, так і громадській сфері, чи яке:
– заважає жінкам користуватися своїми визнаними правами
людини й основними свободами.
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У цілому ряді країн світу жінки позбавлені основних юридичних
прав, включаючи право голосу і право на володіння майном. Такі
випадки юридично закріпленої диференціації повинні, безсумнівно,
кваліфікуватися як прояв дискримінації. У той же час не кожна ди-
ференціація є дискримінаційною. Як стає зрозумілим з наведеного
вище визначення, крім установлення критерію розрізнення (за озна-
кою статі), необхідно також враховувати його наслідки. Якщо в ре-
зультаті такої диференціації зводяться нанівець чи применшуються
рівні права в кожній із зазначених вище форм, то таке розходження
носить дискримінаційний характер і, отже, відповідно до положень
Конвенції неприпустимо.
У 1992 році Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок по-
ширив загальну заборону дискримінації щодо жінок на прояви насильства за ознакою статі. Більш докладно це питання буде розгля-
нуто наприкінці частини I.
Зобов’язання держав-учасниць
Стаття 2

Держави-учасниці засуджують дискримінацію щодо жінок в усіх
її формах, погоджуються негайно всіма відповідними заходами здійс
нювати політику ліквідації дискримінації щодо жінок і з цією метою
зобов’язуються:
a) включити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої
національні конституції або інше відповідне законодавство,
якщо цього ще не було зроблено, та забезпечити за допомо-
гою закону й інших відповідних заходів практичне здійснен-
ня цього принципу;
b) вживати відповідних законодавчих та інших заходів, включа-
ючи санкції, там, де це необхідно, що забороняють будь-яку
дискримінацію щодо жінок;
c) встановити юридичний захист прав жінок на рівній основі з
чоловіками та забезпечити за допомогою компетентних націо-
нальних судів та інших державних установ ефективний захист
жінок проти будь-якого акту дискримінації;
d) утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних ак-
тів або дій щодо жінок та гарантувати, що державні органи та
установи діятимуть відповідно до цього зобов’язання;
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e) вживати всіх відповідних заходів для ліквідації дискриміна-
ції щодо жінок з боку будь-якої особи, організації або під-
приємства;
f) вживати всіх відповідних заходів, включаючи законодавчі,
щодо зміни або скасування чинних законів, постанов, звичаїв
і практики, що являють собою дискримінацію щодо жінок;
g) скасувати всі положення свого кримінального законодавства,
що являють собою дискримінацію щодо жінок.
У статті 2 визначаються в цілому зобов’язання держав, що вип-
ливають з Конвенції, і політика, яку слід проводити для ліквідації
дискримінації щодо жінок. Стаючи учасниками Конвенції, держа-
ви беруть на себе відповідальність здійснювати активні кроки для
виконання принципу рівності чоловіків і жінок у рамках їхніх на-
ціональних конституцій та іншого відповідного законодавства. Крім
того, держави повинні ліквідувати юридичні основи для дискримі-
нації, переглянувши існуючі закони, а також цивільне, кримінальне
і трудове законодавство.
Недостатньо лише включити в законодавство положення про
заборону дискримінації. Конвенція також вимагає від держав-учас-
ниць ефективно захищати права жінок і надати жінкам можливості
для одержання правової допомоги і захисту від дискримінації. Во-
ни повинні включити в законодавство положення про прийнят-
тя відповідних санкцій за здійснення дискримінації щодо жінок і
ввести систему подачі і розгляду скарг у національних трибуналах
і судах.
Держави-учасниці Конвенції повинні вживати заходів щодо
ліквідації дискримінації як у громадській, так і приватній сферах.
Недостатньо прагнути до «вертикальної» рівності окремих жінок
стосовно державних органів; держави повинні також уживати за-
ходів для забезпечення ліквідації дискримінації на «горизонтально-
му» рівні, навіть у рамках родини.
У статті 2 визнається, що законодавчі зміни тоді найбільш ефек-
тивні, коли їхнє здійснення підкріплюється іншими діями, тобто,
коли вони супроводжуються одночасними перетвореннями в еконо-
мічній, соціальній, політичній і культурній сферах. З цією метою в
підпункті f) державам пропонується не тільки вносити зміни в за-
кони, але і вживати заходів до викорінювання дискримінаційних
звичаїв і практики.
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Належні заходи
Стаття 3

Держави-учасниці вживають в усіх галузях, і зокрема в політич-
ній, соціальній, економічній і культурній, всіх відповідних заходів,
включаючи законодавчі, щодо забезпечення всебічного розвитку та
прогресу жінок, з тим щоб гарантувати їм здійснення і користуван-
ня правами людини та основними свободами на основі рівності з
чоловіками.
У статті 3 визначаються належні заходи, які необхідно вживати
в усіх галузях для здійснення положень статті 2. Стаття 3 покликана
також підтвердити неподільність і взаємозалежність прав, закріпле-
них у Конвенції, а також основних прав людини, які гарантуються
усім людям. У статті 3 визнається, що, якщо держави не будуть ро-
бити активних кроків для забезпечення всебічного розвитку і про-
гресу жінок, то жінки не зможуть повною мірою користуватися ос-
новними правами людини, проголошеними в інших міжнародних
договорах.
Тимчасові спеціальні заходи для боротьби
проти дискримінації
Стаття 4

1. Вжиття державами-учасницями тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної рівності
між чоловіками та жінками, не вважається, як це визначається цією
Конвенцією, дискримінаційним, проте воно ні в якому разі не повинно тягнути за собою збереження нерівноправних чи диференційованих
стандартів; ці заходи повинні бути скасовані, коли будуть досягнуті
цілі рівності можливостей і рівноправного відношення.
2. Вжиття державами-учасницями спеціальних заходів, спрямованих на охорону материнства, включаючи заходи, що містяться в цій
Конвенції, не вважається дискримінаційним.
У статті 4 визнається, що, навіть якщо жінкам забезпечується
юридична (de jure) рівноправність, це не гарантує автоматично, що
на практиці (de facto) з ними будуть поводитися на рівноправній ос-
нові. Для прискорення фактичної рівності між чоловіками і жінка-
ми в суспільстві і на виробництві державам дозволяється приймати
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спеціальні заходи корегування доти, доки зберігається нерівність.
У такий спосіб, Конвенція виходить за рамки вузької концепції фор-
мальної рівності і ставить собі за мету рівність можливостей і рів-
ність результатів. Позитивні заходи є законними і необхідними для
досягнення цих цілей.
На своїй сьомій сесії в 1988 році Комітет з ліквідації дискримі-
нації щодо жінок відзначив значний прогрес, досягнутий у забез-
печенні юридичної рівності жінок, зробивши висновок, однак, що
необхідно прийняти подальші заходи для сприяння їхній фактич-
ній рівності. У своїй Загальній рекомендації № 5, прийнятій на цій
сесії, Комітет рекомендував «державам-учасницям ширше викорис-
товувати тимчасові спеціальні заходи, такі, як боротьба за рівність,
переважне ставлення чи система квот, з метою розширення участі
жінок в галузі освіти, економіки, політики і зайнятості».
Ці спеціальні заходи повинні вживатися винятково з метою
більш швидкого встановлення фактичної рівності жінок і не по-
винні спричиняти прийняття різних стандартів для чоловіків і жі-
нок. Іншими словами, доцільність прийняття будь-яких спеціаль-
них заходів повинно оцінюватися з урахуванням фактичної наяв-
ності дискримінаційної практики. Відповідно, як тільки цілі рів-
ності можливостей і поводження будуть досягнуті, ці спеціальні за-
ходи перестануть бути необхідними і їхнє здійснення повинно бути
припинене.
Разом з тим завжди будуть виняткові випадки, коли особливе
поводження є єдиним засобом забезпечення справжньої рівності.
Так, наприклад, індивідуальні і суспільні інтереси дітей вимагають
приділення постійної уваги здоров’ю, доходам і заробітній платі ма-
терів. Отже, здійснення спеціальних заходів, спрямованих на охорону
материнства, необхідне постійно і ніколи не повинно припинятися.
Зміна соціальних і культурних моделей поведінки
Стаття 5

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів з метою:
a) змінити соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків і жінок для досягнення викорінювання забобонів, звичаїв та всіх інших проявів, що ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності однієї з
статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок;
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b) забезпечити, щоб сімейне виховання містило в собі правильне
розуміння материнства як соціальної функції і визнання загальної відповідальності чоловіків і жінок за виховання і розвиток своїх дітей за
умови, що у всіх випадках інтереси дітей мають перевагу.
Важливе значення Конвенції про ліквідацію усіх форм диск-
римінації щодо жінок полягає в тому, що на додаток до інших між-
народних договорів, що також стосуються питань рівності і заборони
дискримінації, вона містить нові істотні положення. У статті 5 виз-
нається, що навіть у випадку забезпечення юридичної рівності жінок
і вживання спеціальних заходів з метою сприяння їхній фактичній
рівності, для досягнення справжньої рівності необхідно здійснити
зміни на іншому рівні. Державам варто докладати зусиль для викорі-
нювання соціальних, культурних і традиційних моделей поведінки,
що закріплюють стереотипність ролі чоловіків і жінок, а також для
створення в суспільстві таких умов, що сприяють здійсненню пов-
ною мірою прав жінок.
Перевага стереотипів у поведінці чоловіків і жінок особливо на-
очно виявляється в традиційній ролі жінок у веденні домашньо-
го господарства. Багато жінок позбавлені можливості одержати ос-
віту, оскільки вважається, що їхня роль зводиться в першу чергу
до обслуговування членів родини. Більш того, існує думка, що ця
функція не настільки важлива і для її виконання вчитися не треба.
У підпункті b) статті 5 державам-учасницям пропонується забезпе-
чити, щоб сімейне виховання містило в собі правильне розуміння
важливої ролі материнства як соціальної функції. У ньому також
передбачається, що держави повинні визнати загальну відповідаль-
ність чоловіків і жінок за виховання дітей, і що цю задачу повинні
виконувати не тільки жінки. З цього випливає необхідність розвит-
ку соціальної інфраструктури (наприклад, системи надання відпус-
ток по догляду за дітьми), що створює умови для поділу батьківських
обов’язків.
Припинення експлуатації жінок
Стаття 6

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів, включаючи
законодавчі, щодо припинення усіх видів торгівлі жінками та використання проституції жінок.
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Стаття 6 закликає держави вжити усіх відповідних заходів для
боротьби проти торгівлі жінками й експлуатації проституції. При
розв’язанні цих проблем важливо, щоб у своїх діях держави врахо-
вували ті фактори, що є першопричиною жіночої проституції: не-
достатній розвиток, убогість, вживання наркотиків, неграмотність,
а також неможливість отримати професійну підготовку, освіту та
одержати роботу. Держави-учасниці повинні також надавати жінкам
інші альтернативи шляхом створення можливостей за допомогою
програм реабілітації, професійної підготовки і перекваліфікації.
Держави, що миряться з існуванням проституції, дитячої про-
ституції і порнографії (які завжди являють собою ту чи іншу фор-
му експлуатації), а також з іншою, схожою з рабством практикою,
грубо порушують свої зобов’язання, які випливають з даної стат-
ті. Недостатньо прийняти закони про заборону такої практики; для
адекватного виконання своїх обов’язків держави-учасниці повинні
забезпечувати вживання заходів для безумовного й ефективного за-
стосування кримінальних санкцій.
Рівність у політичному і громадському житті
на національному рівні
Стаття 7

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації
дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни
і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками право:
a) голосувати на всіх виборах і публічних референдумах і бути
обраними до всіх публічно виборних органів;
b) брати участь у формулюванні і здійсненні політики уряду та
займати державні посади, а також здійснювати всі державні
функції на всіх рівнях державного управління;
c) брати участь у діяльності неурядових організацій і асоціацій,
що займаються проблемами громадського і політичного жит-
тя країни.
Стаття 7 наказує державам-учасницям вживати заходи на двох
рівнях для забезпечення рівності жінок у політичному і громадському
житті. По-перше, держави повинні розширити права, проголошені в
статті 25 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права, і забез-
печити жінкам право голосувати на всіх виборах і публічних референ-
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думах. Особливе значення для жінок має право голосувати анонімно.
Жінки, яким не дозволяється голосувати анонімно, найчастіше зму-
шені голосувати так, як голосують їхні чоловіки, у результаті чого во-
ни позбавляються права висловлювати свою власну думку.
По-друге, у статті 7 визнається, що, хоча право голосувати має
найважливіше значення, саме по собі воно є недостатнім для гаран-
тування реальної й ефективної участі жінок у політичному процесі.
Тому дана стаття ставить за обов’язок державам забезпечити жінкам
право обиратися в державні органи, займати інші урядові посади
і посади в неурядових організаціях. Ці зобов’язання можуть бути
виконані за допомогою включення жінок у списки урядових кан-
дидатів, вживання позитивних заходів і введення квот, скасування
обмежень за ознакою статі для деяких посад, розширення практики
просування жінок службовими сходами і розробки урядових прог-
рам із залучення більшого числа жінок для заняття важливих (а не
просто номінальних) політичних керівних посад.
Рівність в політичному і громадському житті
на міжнародному рівні
Стаття 8

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів, щоб забезпечити жінкам можливість на рівних умовах з чоловіками і без будьякої дискримінації представляти свої уряди на міжнародному рівні і
брати участь у роботі міжнародних організацій.
Хоча багато рішень, які безпосередньо стосуються життя жінок,
приймаються в їхніх власних країнах, важливі політичні, юридичні
і соціальні тенденції виникають і закріплюються на міжнародно-
му рівні. Тому вкрай важливо, щоб жінки були адекватним чином
представлені на міжнародних форумах як члени урядових делегацій
і службовців міжнародних організацій.
Ще має бути багато чого зроблено для розв’язання завдань із
забезпечення рівного представництва жінок на міжнародному рів-
ні. У своїй Загальній рекомендації № 8, прийнятій на його сьомій
сесії в 1988 році, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок
рекомендував державам-учасницям використовувати в рамках здійс
нення статті 8 Конвенції такі тимчасові спеціальні заходи, як дії з
підтримки і позитивної дискримінації, передбачені в статті 4. Дер
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жави повинні також використовувати свій вплив у міжнародних ор-
ганізаціях для забезпечення адекватного і рівного представництва
жінок.
Забезпечення рівності в законах про громадянство
Стаття 9

1. Держави-учасниці надають жінкам рівні з чоловіками права щодо набуття, зміни або збереження громадянства. Вони, зокрема, забезпечують, що ні одруження з іноземцем, ні зміна громадянства чоловіка
під час шлюбу не тягнуть автоматичної зміни громадянства дружини,
не перетворюють її на особу без громадянства і не можуть змусити її
прийняти громадянство чоловіка.
2. Держави-учасниці надають жінкам рівні з чоловіками права щодо громадянства їхніх дітей.
У контексті статті 9 громадянство означає приналежність до
громадян тієї чи іншої держави. З факту громадянства прямо вип-
ливають багато прав людини, особливо політичні права.
У статті 9 закріплюються два основних зобов’язання. По-пер-
ше, ця стаття наказує державам-учасницям гарантувати жінкам рів-
ні з чоловіками права щодо набуття, зміни чи збереження їхнього
громадянства. У багатьох країнах існує, наприклад, дискримінація
щодо жінок, які, будучи громадянками цих країн, виходять заміж
за іноземців. Дружині-іноземці, яка вийшла заміж за громадянина
тієї чи іншої країни, може бути дозволено отримати громадянство її
чоловіка, однак чоловік-іноземець такого права не має. У результаті
в подібних випадках чоловікам, що одружилися на іноземках, доз-
воляється зберегти громадянство країни свого походження, а жінок,
що вийшли заміж за іноземців, можуть змусити виїхати в країну по-
ходження їхнього чоловіка. Такий закон повинен кваліфікуватися як
дискримінаційний і вимагає відповідних змін.
По-друге, стаття 9 наказує державам-учасницям надати жінкам
рівні з чоловіками права щодо громадянства їхніх дітей. У багатьох
країнах діти автоматично одержують громадянство батька. У рамках
здійснення цієї статті держави повинні встановити офіційну юри-
дичну рівність між чоловіками і жінками щодо набуття, зміни чи
збереження громадянства і передачі громадянства їхньому чоловіку
чи дітям.
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Рівність в галузі освіти
Стаття 10

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для того,
щоб ліквідувати дискримінацію щодо жінок, з тим щоб забезпечити
їм рівні права з чоловіками в галузі освіти і, зокрема, забезпечити на
основі рівності чоловіків і жінок:
a) однакові умови для орієнтації у виборі професії або спеціаль-
ності, для доступу до освіти й одержання дипломів у навчаль-
них закладах усіх категорій як у сільських, так і в міських
районах; ця рівність забезпечується в дошкільній, загальній,
спеціальній і вищій технічній освіті, а також у всіх видах про-
фесійної підготовки;
b) доступ до однакових програм навчання, однакових іспитів,
викладацького складу однакової кваліфікації, шкільних при-
міщень і обладнання рівної якості;
c) усунення будь-якої стереотипної концепції ролі чоловіків і
жінок на всіх рівнях і у всіх формах навчання шляхом заохо-
чення спільного навчання та інших видів навчання, що спри-
ятимуть досягненню цієї мети, і, зокрема, шляхом перегляду
учбових посібників та шкільних програм і адаптації методів
навчання;
d) однакові можливості одержання стипендій та іншої допомоги
на освіту;
e) однакові можливості доступу до програм продовження освіти,
включаючи програми поширення грамотності серед дорослих
і програми функціональної грамотності, спрямовані, зокрема,
на скорочення якомога скоріше будь-якого розриву в знаннях
чоловіків і жінок;
f) скорочення числа дівчат, які не закінчують школи, та розроб-
лення програм для дівчат і жінок, які передчасно залишили
школу;
g) однакові можливості активно брати участь у заняттях спортом
і фізичною підготовкою;
h) доступ до спеціальної інформації освітнього характеру з метою
сприяння забезпеченню здоров’я і добробуту сімей, включаю-
чи інформацію і консультації про планування розміру сім’ї.

129

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

У статті 10 визнається, що рівність в галузі освіти є основою
для здійснення жінками їхніх прав у всіх сферах: на робочому міс-
ці, у колі родини й у суспільстві в цілому. Саме за допомогою освіти
можна викорінити ті традиції і уявлення, що підсилюють нерівно-
правність між чоловіками і жінками, і сприяти тим самим ліквідації
легітимності дискримінації, що переходить від одного покоління до
іншого.
Зобов’язання держав-учасниць, що випливають зі статті 10, мож-
на умовно розділити на три категорії.
Перше зобов’язання полягає в забезпеченні рівного досту-
пу. Майже ніде у світі жінкам не відмовлено офіційно в праві на
одержання освіти. Однак справжня рівність у сфері освіти вимагає
розробки конкретних і ефективних гарантій того, щоб жінкам, які
вчаться, надавався доступ до тих самих навчальних програм і мож-
ливості навчання й одержання стипендій, що й чоловікам, які вчать-
ся. У багатьох країнах батьки не розраховують на те, що їхні дочки
будуть працювати за межами дому. Відповідно дівчатам пропонують
припинити навчання відразу ж після закінчення середньої чи по-
чаткової школи. Навіть на рівні початкової школи учням-хлопчикам
може пропонуватися більш насичена і складна навчальна програма,
ніж їхнім однокласницям. Держави-учасниці повинні провести ре-
форму системи освіти, для того щоб вона більше не передбачала
чи не допускала наявності роздільних стандартів і можливостей для
юнаків і дівчат. Крім того, держави повинні, якщо це необхідно,
розробити спеціальні програми, що заохочують дівчаток, які вчать-
ся, продовжувати навчання, а їхніх батьків – давати на це свою зго-
ду. Такі заходи могли б здійснюватися у вигляді створення фондів
для надання стипендій дівчатам, які навчаються у вищих навчаль-
них закладах, технікумах і ремісничих училищах.
По-друге, держави-учасниці зобов’язані усунути стереотипні
уявлення про роль чоловіків і жінок усередині системи освіти за
допомогою внесення до неї відповідних змін. Підручники, що ви-
користовуються в школах, найчастіше закріплюють традиційні сте-
реотипи нерівності, особливо в тому, що стосується зайнятості, ви-
конання домашніх і батьківських обов’язків. Нерідко самі викладачі
заохочують такі стереотипи, відговорюючи дівчаток, які навчають-
ся, від занять математикою, природничими науками, спортом та ін-
шими, так званими, «чоловічими» предметами. Держави повинні,
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якщо це необхідно, переглянути навчальні посібники й організувати
спеціальні навчальні курси для викладачів з метою боротьби проти
дискримінації за ознакою статі.
Третє зобов’язання держав-учасниць полягає в зменшенні існу-
ючих відмінностей у рівнях навчання чоловіків і жінок. Держави по-
винні розробити програми, які дають жінкам можливість поновити
навчання в школі чи відвідувати спеціальні навчальні курси. Таким
чином, жінкам, які у минулому не одержали рівної з чоловіками
освіти, буде надано можливість «надолужити згаяне», для того щоб
відігравати рівну роль на виробництві й у суспільстві в цілому.
Рівність в галузі зайнятості і прав,
пов’язаних з трудовою діяльністю
Стаття 11

1. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим щоб забез-
печити на основі рівності чоловіків і жінок рівні права, зокрема:
a) право на працю як невід’ємне право всіх людей;
b) право на однакові можливості при найманні на роботу, в тому
числі застосування однакових критеріїв вибору при найманні;
c) право на вільний вибір професії чи роду роботи, на просуван-
ня по службі та гарантію зайнятості, а також на користування
всіма пільгами й умовами роботи, на одержання професійної
підготовки і перепідготовки, включаючи учнівство, професій-
ну підготовку підвищеного рівня і регулярну перепідготовку;
d) право на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на
рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід
до оцінки якості роботи;
e) право на соціальне забезпечення, зокрема при виході на пенсію,
безробітті, хворобі, інвалідності, по старості та в інших випадках
втрати працездатності, а також право на оплачувану відпустку;
f) право на охорону здоров’я і безпечні умови праці, включаючи
захист репродуктивної функції.
2. Для запобігання дискримінації щодо жінок після одруження
або народження дитини і гарантування їм ефективного права на пра-
цю Держави-учасниці вживають відповідних заходів для того, щоб:
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a) заборонити, під загрозою застосування санкцій, звільнення з
роботи на підставі вагітності чи відпустки в зв’язку з вагітніс-
тю та пологами чи дискримінацію з огляду на сімейний стан
при звільненні;
b) ввести оплачувані відпустки чи відпустки з порівняльною со-
ціальною допомогою по вагітності та пологах без втрати попе-
реднього місця роботи, старшинства або соціальної допомоги;
c) заохочувати надання необхідних додаткових соціальних пос-
луг, для того щоб дозволити батькам поєднувати виконання
сімейних обов’язків з трудовою діяльністю та участю в гро-
мадському житті, зокрема за допомогою створення і розши-
рення мережі закладів по догляду за дітьми;
d) забезпечувати жінкам особливий захист у період вагітності на
тих видах робіт, шкідливість яких для здоров’я доведена.
3. Законодавство, що стосується захисту прав, про які йдеться
в цій статті, періодично розглядається у світлі науково-технічних
знань, а також переглядається, скасовується чи розширюється, на-
скільки це необхідно.
Рівність в галузі зайнятості і прав, пов’язаних із трудовою діяль-
ністю, уже давно вважається одним з важливих факторів у боротьбі
за права людини жінок. Дотепер активну роль у цій боротьбі на між-
народному рівні відігравала Міжнародна організація праці (МОП).
У статті 11 повторюються і розвиваються багато з тих прав жінок, що
були проголошені МОП.
У статті 11 чітко встановлюється, що жінки повинні користува-
тися правом, що є невід’ємним правом усіх людей. Потім у статті на-
водиться вичерпний перелік зобов’язань держав-учасниць для забез-
печення того, щоб це право було цілком і ефективно реалізоване.
По-перше, держави-учасниці повинні гарантувати жінкам такі ж,
як і чоловікам, права і можливості в сфері зайнятості. Недостатньо,
щоб держава заборонила в законодавчому порядку дискримінаційну
практику наймання на роботу. Рівні можливості в цій галузі припус-
кають, зокрема, рівність можливостей у сфері підготовки до трудової
діяльності за допомогою звичайного і професійного навчання. При
прийнятті на роботу до жінок повинні застосовуватися ті ж критерії
добору, що і до чоловіків.
По-друге, жінки повинні мати право на вільний вибір професії і
не повинні автоматично спрямовуватися в традиційні «жіночі» про-
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фесійні сфери. Для виконання цього зобов’язання держави-учас-
ниці повинні гарантувати жінкам повну рівність в галузі освіти і
сфері зайнятості та вживати заходів для створення таких соціальних
і культурних умов, при яких усі члени суспільства сприяли б участі
жінок у всіх сферах трудової діяльності.
По-третє, жінки на виробництві повинні мати право на рівну
винагороду і на одержання всіх, пов’язаних з роботою, пільг. Держа-
ви-учасниці повинні гарантувати жінкам рівну оплату за рівну пра-
цю, а також рівні умови щодо праці рівної цінності і рівний підхід
до оцінки якості роботи. Крім того, жінкам повинен бути забезпе-
чений захист у рамках системи соціального забезпечення. Повинні
бути вжиті відповідні заходи для надання їм оплачуваної відпустки,
а також допомоги у випадку виходу на пенсію, безробіття, хвороби і
по старості.
По-четверте, жінки на робочому місці повинні бути захищені
від дискримінації внаслідок заміжжя чи материнства. Це положення
сформульоване дуже чітко. Держави-учасниці повинні заборонити
роботодавцям використовувати вагітність чи сімейний стан у якості
одного з критеріїв при найманні чи звільненні працюючих жінок.
Держави повинні також вжити заходів, для того щоб дозволити бать-
кам поєднувати сімейні обов’язки зі службовими функціями, надав-
ши їм такі пільги, як оплачувана відпустка в зв’язку з вагітністю та
пологами, допомога по догляду за дитиною і спеціальним медичним
захистом у період вагітності.
І нарешті, справжня рівність в галузі зайнятості вимагає вжи-
вання заходів, спрямованих на захист жінок від усіх форм насиль-
ства на робочому місці. Однією з найбільш розповсюджених форм
такого насильства є сексуальні домагання з боку співслужбовців-чо-
ловіків. Замість того, щоб відноситися до жінок як до рівноправних
колег по роботі, чоловіки найчастіше розглядають їх лише як об’єкт
сексуальних домагань. Для вирішення цієї широко розповсюдженої
проблеми Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок у своїй За-
гальній рекомендації № 12, прийнятій на його восьмій сесії в 1989
році, закликав держави-учасниці включати в їхні доповіді Комітету
інформацію про закони, спрямовані проти сексуальних домагань на
робочому місці. У 1992 році Комітет рекомендував державам-учасни-
цям вжити ефективних заходів правового характеру, включаючи за
ходи кримінального покарання, цивільно-правові засоби і положен-
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ня, що стосуються відшкодування збитків з метою захисту жінок від
усіх видів насильства, включаючи сексуальні зазіхання і сексуальні
домагання на робочому місці (Загальна рекомендація № 19 (одинад-
цята сесія), пункт 24 t) i)).
Важливо відзначити, що гарантії рівності та недискримінації,
закріплені в статті 11, застосовні тільки до жінок, офіційно прийня-
тих на роботу, внаслідок чого в уразливому положенні як і раніше за-
лишаються багато жінок, робота яких вдома, на земельних ділянках і
інших місцях офіційно не визнається, і права яких, отже, як і раніше
позбавлені захисту (див. також «Жінки в сільських районах»).
Рівний доступ до медичного обслуговування
Стаття 12

1. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок в галузі охорони здоров’я, для того щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок доступ до медичного обслуговування, зокрема в тому, що стосується планування розміру сім’ї.
2. Поряд з положеннями пункту 1 цієї статті, Держави-учасниці
забезпечують жінкам відповідне обслуговування в період вагітності,
пологів і післяпологовий період, надаючи, коли це необхідно, безко-
штовні послуги, а також відповідне харчування в період вагітності
та годування.
Доступ до медичного обслуговування є тією проблемою, яка сто-
сується жінок, чоловіків і дітей у багатьох районах світу. Однак, як
визнається в статті 12, саме жінки, внаслідок їхнього нерівноправ-
ного положення й особливої вразливості, зустрічаються з безліччю
перешкод в одержанні адекватного медичного обслуговування.
Пункт 1 статті 12 конкретно приписує державам-учасницям за-
безпечити на основі рівності чоловіків і жінок доступ до медичного
обслуговування. Це передбачає усунення всіх юридичних і соціаль-
них бар’єрів, що можуть заважати чи перешкоджати жінкам повною
мірою користуватися наданими медичними послугами. Необхідно
зробити кроки для забезпечення доступу до медичного обслугову-
вання всіх жінок, включаючи тих з них, які можуть відчувати труд-
нощі, зумовлені нестачею коштів, неграмотністю чи фізичною ізоля-
цією (див. також «Жінки в сільських районах»).
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Хоча саме по собі це право і не є поки загальновизнаним, здат-
ність жінки контролювати власну фертильність має найважливі-
ше значення для того, щоб вона могла повною мірою користувати-
ся всіма визнаними за нею правами людини, включаючи право на
здоров’я. На підтвердження цього факту в статті 12 особлива увага
приділяється питанню про планування розміру сім’ї. Як жінки, так
і чоловіки повинні мати можливість безперешкодно планувати свою
сім’ю, а держави зобов’язані надавати інформацію й організовувати
навчання належним і санкціонованим методом планування розміру
сім’ї. Будь-які закони, що обмежують доступ жінок до планування
сім’ї чи до будь-яких інших медичних послуг (передбачаючи, напри-
клад, попереднє одержання дозволу її чоловіка чи будь-якого близь-
кого родича як попередню умову для одержання медичної допомоги
чи відповідної інформації), суперечать положенням цієї статті і, отже,
вимагають внесення змін. При існуванні змінених згодом законів,
які вимагали дозволу чоловіка для одержання медичних послуг чи
послуг в галузі планування розміру сім’ї, держави-учасниці повинні
забезпечити, щоб співробітники системи охорони здоров’я і все на-
селення в цілому, були поінформовані про те, що подібного дозволу
більше не потрібно, і що така практика є порушенням прав жінок.
У пункті 2 статті 12 визнається, що жінки мають потребу в до-
датковому обслуговуванні й увазі під час вагітності й у післяполого-
вий період. Держави-учасниці повинні визнавати потреби жінок, що
надають і одержують медичне обслуговування в цей період, і забез-
печити їм доступ до відповідних медичних послуг і ресурсів, вклю-
чаючи адекватне харчування до і після вагітності.
Відповідно до оцінок, щорічно щонайменше півмільйона жінок
помирає з причин, пов’язаних з вагітністю і народженням дитини,
причому більшість таких випадків має місце в країнах, що розви-
ваються, Азії й Африки. Здійснення положень статті 12 є першим
найважливішим кроком на шляху зниження високого рівня мате-
ринської смертності.
При розгляді сфери дії і застосування статті 12 Комітет з лікві-
дації дискримінації щодо жінок приділяє особливу увагу викорінен-
ню дискримінації щодо жінок у національних стратегіях боротьби
проти СНІДу. У Загальній рекомендації № 15, прийнятої Коміте-


World Health Organization, Maternal Mortality: A Global Factbook (Geneva, 1991), p. 3.
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том на його дев’ятій сесії в 1990 році, державам-учасницям рекомен-
дується вжити заходів з посилення ролі жінок як осіб, що забезпе-
чують догляд, працівників охорони здоров’я і просвітителів з питань
профілактики інфікування ВІЛ, приділивши особливу увагу підлег-
лому положенню жінок у деяких суспільствах, що робить їх особли-
во вразливими до інфікування ВІЛ.
Разом з Підкомісією з попередження дискримінації і захисту
меншин Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок приділяє
особливу увагу питанню про традиційну практику, яка завдає шко-
ду здоров’ю жінок. Така практика включає операції на вульві, які
калічать, небезпечні методи прийому пологів і краще ставлення до
народження сина, ніж дочки. У своїй Загальній рекомендації № 14
(дев’ята сесія, 1990 рік) Комітет рекомендував державам-учасницям
уживати відповідних заходів з метою викорінення практики опера-
цій, що калічать, у жінок. Такі заходи могли б включати прийняття
відповідних освітніх і навчальних програм і проведення семінарів,
розробку національної політики в галузі охорони здоров’я, спрямо-
ваної на ліквідацію практики подібних операцій у жінок державних
медичних установах, а також надання підтримки національним ор-
ганізаціям, що займаються розв’язанням цих задач.
Фінансові засоби та соціальне забезпечення
Стаття 13

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок в інших галузях економічного і соціального
життя, для того щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок
рівні права, зокрема:
a) право на сімейну допомогу;
b) право на одержання позик, застав під нерухоме майно та інші
форми фінансового кредиту;
c) право брати участь у заходах, пов’язаних з відпочинком, занят
тях спортом та у всіх галузях культурного життя.
У статті 13 визнається, що, якщо держави-учасниці не гаран-
тують жінкам фінансову незалежність, то останні не будуть мати
справжньої рівності з чоловіками, оскільки при цьому вони не змо-
жуть очолювати свої домашні господарства, володіти будинками і
відкривати власну справу. Багато приватних підприємств проводять
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дискримінаційну політику щодо своїх службовців-жінок, позбавля-
ючи їх можливості одержувати сімейну допомогу і страхові виплати;
кредитні та іпотечні заклади також найчастіше пред’являють до жі-
нок більш високі вимоги і вимагають внесення більш високих вне-
сків чи застав для одержання кредиту. У рамках системи соціального
забезпечення дискримінації можуть піддаватися одинокі матері, ос-
кільки передбачається, що вони матеріально залежать від чоловіків.
Держави повинні вживати заходів для забезпечення жінкам рівного
з чоловіками доступу до одержання кредитів і позик, а також рівного
доступу до допомоги сім’ї.
Рівні права на участь у спортивних, розважальних і культурних
заходах припускає наявність реального доступу до цих заходів. Для
досягнення цієї мети державам слід усунути всі правові чи соціальні
перешкоди, що заважають повноцінній участі жінок у цих заходах,
а також забезпечити надання фінансових коштів, дотацій та інших
форм матеріальної підтримки відповідно до принципу рівності мож-
ливостей.
Жінки в сільських районах
Стаття 14

1. Держави-учасниці беруть до уваги особливі проблеми, з яки-
ми зустрічаються жінки, які проживають у сільській місцевості, та
значну роль, яку вони відіграють у забезпеченні економічного доб-
робуту своїх сімей, у тому числі їх діяльність у нетоварних галузях
господарства, та вживають усіх відповідних заходів щодо забезпе-
чення застосування положень цієї Конвенції до жінок, які прожива-
ють у сільській місцевості.
2. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок у сільських районах, з тим, щоб за-
безпечити на основі рівності чоловіків і жінок їх участь у розвитку
сільських районів та в одержанні переваг від такого розвитку, і, зок-
рема, забезпечують таким жінкам право:
a) брати участь в опрацюванні і здійсненні планів розвитку на
всіх рівнях;
b) на доступ до відповідного медичного обслуговування, вклю-
чаючи інформацію, консультації й обслуговування з питань
планування розміру родини;

137

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

c) безпосередньо користуватися благами програм соціального
страхування;
d) одержувати усі види підготовки і формальної та неформальної
освіти, включаючи функціональну грамотність, а також ко-
ристуватися послугами всіх засобів общинного обслуговуван-
ня, консультативних служб із сільськогосподарських питань,
зокрема, для підвищення їх технологічного рівня;
е) організовувати групи самодопомоги і кооперативи, з тим щоб
забезпечити рівний доступ до економічних можливостей шля-
хом роботи за наймом або незалежної трудової діяльності;
f) брати участь у всіх видах колективної діяльності;
g) на доступ до сільськогосподарських кредитів і позик, системи
збуту, відповідної технології та на рівний статус у земельних і
аграрних реформах, а також у планах перезаселення земель;
h) користуватися належними умовами життя, особливо житло-
вими умовами, санітарними послугами, електро- і водозабез-
печенням, а також транспортом і засобами зв’язку.
У багатьох частинах світу жінки, що проживають у сільських
районах, несуть непомірно важкий трудовий тягар. Крім того, най-
частіше їхня праця не одержує практично ніякого визнання, і вони
не мають можливості скористатися плодами своєї праці чи благами
розвитку. Крім цього, багато працюючих жінок, чия праця зали-
шається «непоміченою» і невизнаною, не мають право на захист і до-
помогу, які надаються працюючим в офіційному секторі.
У статті 14 визнається, що жінки в сільських районах складають
групу населення, що зіштовхується з особливими проблемами, які
вимагають уважного ставлення і розгляду з боку держав-учасниць.
Крім того, поширюючи положення Конвенції на жінок, що прожи-
вають у сільських районах, держави-учасниці однозначно визнають
важливість праці таких жінок і їхній внесок у забезпечення добро-
буту родин і економіку їхніх країн. Цей акцент на аспектах розвитку
є унікальним для міжнародних договорів з прав людини і являє со-
бою чітке визнання того основного зв’язку, що існує між досягнен-
ням рівності й участю жінок у процесі розвитку.
Стаття 14 вимагає від держав-учасниць ліквідувати дискриміна-
цію щодо жінок у сільських районах; здійснити їхнє право на адек-
ватні умови життя; і вжити спеціальних заходів для забезпечення
рівної з чоловіками участі в розвитку сільських районів і одержан-
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ні вигод від такого розвитку. Спеціальні заходи, спрямовані на до-
сягнення цих цілей, можуть включати: забезпечення участі жінок,
особливо жінок у сільських районах, у розробці і здійсненні планів
розвитку, для того щоб вони могли вносити свій внесок у створення
кращих умов життя; заохочення і надання сприяння в організації
груп самодопомоги і кооперативів; а також надання жінкам у сільсь-
ких районах доступу до відповідного медичного обслуговування, до
послуг в області планування розміру сім’ї і до програм соціального
забезпечення для підвищення їх фінансової і соціальної незалеж-
ності в побудові свого життя. Державам варто також надати жінкам,
що проживають у сільських районах, можливість змінити традицій-
ний уклад життя й обрати власний життєвий шлях, забезпечивши їм
рівний доступ до професійної підготовки та освіти, а також до сіль-
ськогосподарських кредитів, позик і системи збуту.
Рівність у правових та цивільних питаннях
Стаття 15

1. Держави-учасниці визнають за жінками рівність з чоловіками
перед законом.
2. Держави-учасниці надають жінкам однакову з чоловіками
громадянську правоздатність і однакові можливості її реалізації. Во-
ни, зокрема, забезпечують їм рівні права при укладанні договорів і
управлінні майном, а також рівне відношення до них на всіх етапах
розгляду в судах і трибуналах.
3. Держави-учасниці погоджуються, що всі договори і всі інші
приватні документи будь-якого роду, що мають своїм правовим на-
слідком обмеження правоздатності жінок, вважаються недійсними.
4. Держави-учасниці надають чоловікам і жінкам однакові права
щодо законодавства, що стосується пересування осіб і свободи вибо-
ру місця проживання та фактичного місця перебування.
Стаття 15 підтверджує рівність жінок і чоловіків перед законом
і, крім того, наказує державам-учасницям забезпечити рівність жі-
нок і чоловіків в областях цивільного права, де жінки традиційно
піддаються дискримінації. Так, наприклад, у багатьох країнах жін-
ки не мають рівних з чоловіками прав власності: традиційні закони
про власність найчастіше дискримінують жінок, тому що лише діти
чоловічої статі можуть успадковувати приналежні родині земельні
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угіддя і після весілля у власність чоловіка автоматично переходить
уся власність дружини. Крім того, у законодавстві цілого ряду країн
передбачається, що керування сімейною власністю повинне здійс-
нюватися чоловіком – главою родини, внаслідок чого це право за
жінками не визнається. Багато правових систем забороняють жінці
самостійно укладати будь-які договори і вимагають наявності під-
пису її чоловіка для того, щоб такий договір був чинним навіть у
тих випадках, коли мова йде про її власне майно чи доходи. Стаття
15 вимагає від держав-учасниць вживання позитивних заходів для
забезпечення повної рівноправності жінок в галузі цивільного пра-
ва. Тому держави повинні скасувати чи змінити будь-які закони чи
документи, правовим наслідком яких є обмеження правоздатності
жінок.
Пункт 4 статті 15 наказує забезпечення в законодавчому порядку
рівності щодо пересування осіб і свободи вибору місця проживання
і фактичного місця перебування. Закон, що ставить місце прожи-
вання жінки в залежність від місця проживання її чоловіка, розгля-
дається відповідно до цього положення як дискримінаційний, як і
закон, що обмежує право жінок (в тому числі заміжніх жінок) виби-
рати місце, де вони будуть жити.
Рівність в галузі сімейного законодавства
Стаття 16

1. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у всіх питаннях, що стосуються шлюбу
і сімейних стосунків, і, зокрема, забезпечують на основі рівності чоловіків і жінок:
a) однакові права щодо одруження;
b) однакові права на вільний вибір подружжя і на одруження ли-
ше зі своєї вільної і повної згоди;
c) однакові права й обов’язки під час шлюбу і після його розір
вання;
d) однакові права й обов’язки чоловіків і жінок як батьків, неза-
лежно від їхнього сімейного стану, у питаннях, що стосують-
ся їхніх дітей; у всіх випадках інтереси дітей мають перевагу;
e) однакові права вільно і відповідально вирішувати питання
про кількість дітей і проміжки між їх народженням і мати до-
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ступ до інформації, освіти, а також засобів, що дозволяють їм
здійснити це право;
f) однакові права та обов’язки бути опікунами, піклувальниками,
довіреними особами та усиновителями дітей чи здійснювати
аналогічні функції, коли вони передбачені національним зако-
нодавством; у всіх випадках інтереси дітей мають перевагу;
g) рівні особисті права чоловіка і дружини, у тому числі право
вибору прізвища, професії і заняття;
h) рівні права подружжя щодо володіння, придбання, управлін-
ня, користування і розпорядження майном як безкоштовно,
так і за плату.
2. Заручення і шлюб дитини не мають юридичної чинності, і
вживаються всі необхідні заходи, включаючи законодавчі, з метою
визначення мінімального шлюбного віку та обов’язкової реєстрації
шлюбів в актах громадянського стану.
Стаття 16 стосується проблеми дискримінації жінок у сфері осо-
бистого життя, включаючи дискримінацію в галузі сімейного зако-
нодавства. У багатьох випадках жінка піддається дискримінації в
її власному будинку з боку її чоловіка, членів родини й оточення.
У деяких суспільствах молодих жінок чи дівчаток змушують одру-
жуватися з розрахунку. У багатьох районах світу заміжнім жінкам
забороняється брати участь на рівноправній основі у вирішенні пи-
тання про кількість дітей, їх вихованні і можливості роботи самих
цих жінок. Навіть у тих країнах, де жінки користуються значним
впливом у своїй сім’ї, глибоко вкорінені стереотипи щодо «власти-
вої» жінці ролі як матері родини і домогосподарки можуть переш-
кодити їм займатися професійною діяльністю поза домом чи брати
участь у прийнятті важливих рішень нарівні з чоловіками.
В основі цієї форми дискримінації лежать, як правило, культурні
чи релігійні традиції; таким чином, така дискримінація стосується
областей, що найважче піддаються змінам. Разом з тим автори Кон-
венції добре розуміли, що для забезпечення повної рівності жінок
необхідно внести зміни в цю галузь. Для виправлення існуючого ста-
новища держави-учасниці повинні насамперед вжити усіх відповід-
них заходів для скасування чи зміни тих законів або документів про
шлюб і сім’ю, в яких жінки зазнають дискримінації. У їхнє число
входять, наприклад, закони, що не надають жінкам рівних з чолові-
ками юридичних прав на розірвання шлюбу і на повторний вступ у
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шлюб; закони, що не визнають за жінками повних прав на володін-
ня майном; і закони, що не гарантують їм рівних прав щодо турботи
про дітей і їхнє піклування як у період перебування в шлюбі, так і
після його розірвання. Крім того, держави-учасниці повинні вжива-
ти ефективних заходів для надання жінкам таких же прав, що і чо-
ловікам, включаючи право на вільний вступ у шлюб і вибір чоловіка.
Визнаючи за жінкою волю вибирати, коли і з ким вона одружиться,
закон повинен гарантувати мінімальний вік для вступу в шлюб.
Хоча в статті 16 конкретно не говориться про насильство в ро-
дині, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок чітко відзначив,
що насильство і жорстоке поводження в родині відноситься до числа
порушень прав людини, на які повинна бути звернена увага державучасниць. Додаткова інформація про прояви насильства щодо жінок
міститься в наведеному нижче коментарі.
Зауваження з приводу проявів насильства щодо жінок

Хоча питання про насильство щодо жінок безпосередньо не роз-
глядається в Конвенції, немає сумнівів, що воно має найважливіше
значення для основних положень Конвенції. У своїй Загальній ре-
комендації № 19, прийнятій на одинадцятій сесії в 1992 році, Ко-
мітет з ліквідації дискримінації щодо жінок зробив важливий крок,
офіційно поширивши загальну заборону дискримінації за ознакою
статі на прояви насильства щодо жінок. При цьому Комітет дав ць-
ому явищу наступне визначення (пункт 6):
«Це – насильство, що чиниться над жінкою внаслідок того, що вона – жінка, або насильство, яке справляє на жінок непомірний вплив,
що включає в себе дії, які завдають шкоду чи страждання фізичного,
психічного чи статевого характеру, загрозу таких дій, примус та інші
форми обмеження свободи».

Комітет підтвердив, що насильство щодо жінки є порушенням
її міжнародно-визнаних прав людини незалежно від того, чи є осо-
ба, яка скоїла це порушення, державною посадовою чи приватною
особою.
У зобов’язання держав-учасниць, що випливають з Конвенції,
входить також ліквідація дискримінації за ознакою статі, здійсню-
ваної будь-якою особою, організацією чи підприємством. Таким чи-
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ном, можна говорити про відповідальність держав, не тільки коли
мова йде про здійснення якої-небудь насильницької дії за ознакою
статі тою чи іншою державною посадовою особою, але і коли держа-
ви не виявляють належної турботи для запобігання порушень прав,
вчинених приватними особами, чи для розслідування подібних ак-
тів насильства, покарання винних і виплати компенсацій.
У тій же Загальній рекомендації (пункт 24 t)) Комітет закликав
держави-учасниці вжити усіх заходів, необхідних для запобігання
насильств за ознакою статі. Такі заходи включають не тільки захо-
ди правового характеру, цивільно-правові засоби захисту і порядок
виплати компенсацій, але і такі превентивні заходи, як програми в
області суспільної інформації і виховання, а також заходи для забез-
печення захисту, включаючи послуги з надання підтримки жертвам
насильства.
Діяльність Комітету в цій області підкріплюється іншими при-
йнятими на міжнародному рівні заходами. У 1993 році Генеральна
Асамблея прийняла Декларацію про викорінювання насильства щодо
жінок (резолюція 48/104). У цій Декларації визначені заходи, які по-
винні вживати держави і міжнародне співтовариство для викоріню-
вання усіх форм насильства щодо жінок, як у громадському, так і в
особистому житті.
Застереження до Конвенції

Якщо договір це допускає, – як це має місце у випадку даної
Конвенції, – держави-учасниці можуть зробити застереження, тобто
офіційну заяву про те, що вони не вважають для себе обов’язковим
те чи інше положення або ті чи інші положення договору.
У статті 28 Конвенції (пункт 2) говориться:
«Застереження, не сумісне з цілями і завданнями цієї Конвенції, не допускається».

Це положення підтверджує основну норму міжнародного права
договорів про те, що застереження до будь-якої конвенції, що су-
перечить її цілям і задачам, є неприпустимим.
До Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жі-
нок було висловлено більше застережень, ніж до будь-якого іншого
міжнародного договору в галузі прав людини. Станом на жовтень
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1993 року 41 держава-учасниця зробили, і пізніше не зняли, застере-
ження до Конвенції. Деякі з цих застережень стосуються питань, що
не мають істотного значення для цілей і задач даного договору. Ін-
ші торкаються положення Конвенції, що стосуються процедури роз-
гляду суперечок (стаття 29). Деякі застереження настільки широкі і
невизначені, що важко точно визначити, у чому полягає їхня суть.
Порівняно велике число держав-учасниць висловили істотні засте-
реження щодо основних статей, включаючи положення, що стосу-
ються заборони дискримінації в сімейному законодавстві, правоз-
датність і громадянство. Деякі держави навіть висловили застережен
ня щодо дуже важливої статті 2, яка містить головне зобов’язання
сторін викорінити усі форми дискримінації щодо жінок, включаючи
дискримінацію за ознакою статі. Багато застережень стосуються тих
положень, які спрямовані на ліквідацію дискримінації в «приватній»
сфері роботи, побуту і сімейних відносин.
Такі істотні застереження можуть значно обмежити зобов’язання
держав, які їх представили, що негативно позначиться на реалізації
цілей і задач Конвенції.
У ході своєї роботи Комітет з ліквідації дискримінації щодо жі-
нок регулярно пропонує державам-учасницям переглянути і зняти їх
застереження. Комітет не уповноважений вирішувати питання про
те, якою мірою застереження сумісні з цілями і завданнями Конвен-
ції. Відповідь на питання про сумісність може дати Міжнародний
Суд, однак дотепер жодна держава не просила консультативного вис-
новку Суду щодо сумісності застережень, ступінь їхньої конкретиза-
ції і не заперечувала в цьому органі дій іншої держави.
Як відзначалося на Всесвітній конференції з прав людини, яка
проходила в 1993 році, питання про застереження до Конвенції про
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок має важливий харак-
тер. Кількість і характер застережень, а також той факт, що офіційна
процедура, встановлена у Віденській конвенції 1969 року про пра-
во міжнародних договорів і те, що стосується питання про законну
силу застережень, так жодного разу і не піднімалося, викликають
серйозні суперечки. Деякі держави-учасниці висловили рішучі запе-
речення з приводу багатьох застережень на тій підставі, що вони не
сумісні з буквою і духом Конвенції, у той час, як інші держави рішу-
че відстоюють своє право на внесення застережень.
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На своїй тринадцятій сесії в 1994 році Комітет з ліквідації дис-
кримінації щодо жінок висловив згоду з думкою Всесвітньої кон-
ференції про те, що державам варто розглянути можливість обме-
ження сфери дії будь-яких застережень, які ними висловлюються,
до міжнародних договорів з прав людини, формулювати будь-які
застереження якнайточніше і якнайвужче, забезпечувати, щоб усі
застереження були сумісні з цілями і задачами договору, і регулярно
переглядати всі застереження з метою їхнього зняття. На тій же сесії
Комітет зробив ряд конкретних кроків, для того щоб привернути
увагу інших органів Організації Об’єднаних Націй, включаючи Ко-
місію щодо становища жінок і Комісію з прав людини, на питання
про застереження. Крім того, Комітет підготував конкретні керів-
ні вказівки щодо представлення державами-учасницями інформації
про застережен-ня, які ті висловили до Конвенції про ліквідацію
усіх форм дискримінації щодо жінок.
Зведена таблиця застережень до Конвенції міститься в додатку II
до цього Викладу фактів.
II. ЗДІЙСНЕННЯ КОНВЕНЦІЇ:
КОМІТЕТ З ЛІКВІДАЦІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК

Створення і склад комітету

У відповідності до статті 17 Конвенції про ліквідацію усіх форм
дискримінації щодо жінок для розгляду ходу здійснення її положень
засновується Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок.
Відповідно до положень Конвенції цей Комітет складається з 23
експертів, які обираються таємним голосуванням з числа внесених
у список осіб, що володіють високими моральними якостями і ком-
петентністю в галузі, яку охоплює ця Конвенція, і призначаються
державами-учасницями. При виборах членів Комітету враховується
справедливий географічний розподіл і представництво різних форм
цивілізації і правових систем. Члени Комітету обираються на чо-
тирирічний термін. Хоча ці члени при-значаються їхніми урядами,
вони діють у своїй особистій якості і не є делегатами чи представни-
ками своїх країн, з яких вони походять.
Склад даного Комітету помітно відрізняється від складу інших
органів, заснованих відповідно до договорів про права людини. На-
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самперед, з моменту свого створення, і лише за одним виключенням,
Комітет повністю складався з жінок. Члени Комітету представляли і
продовжують представляти широкий спектр різних професій. Багатий
досвід членів Комітету сприятливо позначається на процедурі, у рам-
ках якої розглядаються і коментуються доповіді держав-учасниць.
Які функції комітету?

Комітет діє як система моніторингу для спостереження за хо-
дом здійснення Конвенції тими державами, що ратифікували її чи
приєдналися до неї. Це здійснюється головним чином за допомогою
розгляду доповідей, представлених даними державами-учасницями.
За результатами свого розгляду Комітет висловлює пропозиції і ре-
комендації. Він може також за-пропонувати спеціалізованим устано-
вам Організації Об’єднаних Націй представити свої доповіді і може
одержувати інформацію від неурядових організацій. Щорічно Комі-
тет представляє доповідь про свою роботу Гене-ральній Асамблеї че-
рез Економічну і Соціальну Раду, і Рада передає ці доповіді Комісії
з становища жінок для інформації.
Комітет проводить свої засідання щорічно протягом двох тиж-
нів. Сесійний період Комітету є самим коротким серед усіх комі-
тетів, заснованих відповідно до міжнародних договорів про права
людини.
Яка процедура представлення в Комітет доповідей
держав-учасниць?

У відповідності до статті 18 Конвенції держави-учасниці зобо
в’язуються представляти Генеральному Секретарю Організації Об’єд
наних Націй доповіді про законодавчі, судові, адміністративні чи
інші заходи, прийняті ними для виконання положень Конвенції. Ці
доповіді передаються на розгляд Комітету.
Держава-учасниця повинна представити свою первинну до-
повідь протягом року після ратифікації Конвенції чи приєднання
до неї; наступні доповіді повинні представлятися, принаймні, через
кожні чотири роки чи після відповідного прохання Комітету.
Ратифікуючи Конвенцію чи приєднуючись до неї, держави-учас-
ниці беруть на себе юридичне зобов’язання своєчасно представляти
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вичерпні доповіді. Багато держав не виконують цього зобов’язання. Не-
залежно від причини невиконання цього зобов’язання кінцевим ре-
зультатом є велике число непрезентованих доповідей і значна частка
неповних чи неадекватних доповідей. За станом на жовтень 1993 року
72 держави-учасниці Конвенції (майже дві третини від загального чис-
ла держав-учасниць) не представили в зазначений термін свої доповіді.
Процес подання доповідей сполучений з певними труднощами,
і підготовка доповідей може бути складною задачею, яке вимагає
багато часу. При цьому деякі проблеми зумовлені недостачею ком-
петентних співробітників, браком досвіду і коштів у відповідному
міністерстві чи відомстві. Процес збору інформації може бути полег-
шений за допомогою налагодження співробітництва між установою,
яка готує доповідь, і тими урядовими органами, від яких необхідно
одержати статистичні дані чи іншу інформацію. При цьому не слід
ігнорувати можливості неурядових організацій в плані надання до-
помоги в підготовці доповідей.
На жаль, Комітет не може ефективно вирішувати всі пробле-
ми, що виникають у процесі подання доповідей. Разом з тим він
розробив два зводи загальних провідних вказівок щодо представ-
лення доповідей з метою надання практичної технічної допомоги
державам-учасницям. Ці напрямні передбачають, що первісні до-
повіді доцільно розділити на дві частини: перша частина повинна
стосуватися політичних, правових і соціальних умов у тій чи іншій
країні, а також загальних заходів, прийнятих для здійснення Кон-
венції, а друга частина повинна містити докладний опис тих заходів,
що вживаються для виконання положень окремих статей. На жаль,
багато держав-учасниць не дотримуються цих напрямних, що свід-
чить про те, що вони носять надто загальний характер і не мають
практичного застосування. З метою підвищення ефективності про-
цедури подання доповідей Комітету було запропоновано розробити
докладні напрямні, які містили б більш конкретні рекомендації для
держав-учасниць.
Який порядок роботи Комітету?
Процедурні аспекти

У відповідності до статті 20 Конвенції Комітет щорічно прово-
дить свої засідання протягом «періоду, що не перевищує двох тиж-
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нів». Обслуговуванням цих засідань займається Відділ Організації
Об’єднаних Націй щодо поліпшення становища жінок, який у 1993
році було переведено з Відня до Нью-Йорку.
У відповідності до статті 19 Конвенції Комітет прийняв власні
правила процедури. Відповідно до цих правил засідання Комітету є,
як правило, відкритими; кворум складають 12 членів; для ухвалення
рішення необхідна присутність двох третин членів. У правилах про-
цедури також передбачено, що Комітет намагається приймати свої
рішення консенсусом.
Комітет обирає з числа своїх членів Голову, трьох заступни-
ків Голови і Доповідача. Ці особи виконують свої функції протягом
дворічного періоду. Для підвищення ефективності своєї роботи Ко-
мітет заснував наступні робочі групи:
а) Досесійна робоча група

З метою розв’язання проблем, пов’язаних з браком часу і ре-
сурсів для адекватного розгляду доповідей держав-учасниць, Комі-
тет створив досесійну робочу групу для розгляду других і подаль-
ших періодичних доповідей. Ця досесійна робоча група складається
з п’яти членів Комітету, і їй доручено готувати перелік виявлених
проблем і списки питань, які завчасно повинні направлятися держа-
вам, що подають доповіді. Це дає можливість державам підготувати
відповіді для представлення на сесії і сприяє, таким чином, більш
оперативному розгляду других і наступних доповідей.
b) Дві постійно діючі робочі групи

Крім досесійної робочої групи, Комітет створив дві постійно
діючі робочі групи, що засідають під час чергових сесій Комітету.
Робоча група I розглядає і рекомендує шляхи і засоби підвищення
оперативності в роботі Комітету. Робоча група II розглядає шляхи і
засоби здійснення статті 21 Конвенції, яка наділяє Комітет правом
вносити пропозиції і рекомендації загального характеру щодо здій-
снення Конвенції.
Розгляд доповідей Комітетом
1. Представлення доповідей

Окремі держави-учасниці спочатку подають Комітету письмову
доповідь. Представники держав мають потім можливість усно проко-
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ментувати цю доповідь на засіданні Комітету. Ці вступні коментарі
повинні містити найзагальніший огляд змісту доповіді.
2. Загальні зауваження

Після представлення доповіді Комітет робить загальні зауваження
і коментарі щодо форми і змісту доповіді. У деяких випадках Комітет
висловлює також думку про застереження, які були зроблені до Кон-
венції державою-учасницею, що представляє доповідь, і може, крім то-
го, поставити питання про можливість перегляду таких застережень.
3. Розгляд окремих статей

Потім члени Комітету задають запитання, які стосуються кон-
кретних статей Конвенції. Вони приділяють основну увагу реально-
му становищу жінок у суспільстві, намагаючись усвідомити справжні
масштаби проблеми дискримінації. Комітет відповідно запитує конк-
ретну статистичну інформацію про становище жінок у суспільстві не
тільки в уряду, але й у неурядових організацій і незалежних установ.
Держава-учасниця, що представляє свою доповідь, може від-
повісти на деякі з цих питань відразу, а на інші – представити від-
повіді через один-два дні. На цьому етапі Комітет може задати до-
даткові питання і попросити направити Секретаріату більш доклад-
ну інформацію до представлення наступної доповіді.
4. Заключні зауваження

Потім Комітет готує заключні зауваження щодо доповідей окре-
мих держав-учасниць для того, щоб ці зауваження могли бути відоб-
ражені в доповіді Комітету. На своїй тринадцятій сесії в 1994 році
Комітет ухвалив, що ці заключні зауваження повинні стосуватися
найбільш важливих питань, порушених у ході конструктивного діа-
логу, виділяти як позитивні аспекти доповіді тієї чи іншої держави,
так і питання, щодо яких Комітет висловив занепокоєння, і чітко
вказувати, яку інформацію, на думку Комітету, держава-учасниця
повинна включити у свою наступну доповідь.
5. Заохочення конструктивного діалогу
між Комітетом і державами

Розгляд Комітетом доповідей держав-учасниць не є за своїм виз-
наченням змагальним процесом. Навпаки, при цьому докладаються
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всі зусилля для розвитку конструктивного діалогу між державамиучасницями і членами Комітету. Хоча деякі члени Комітету і можуть
критикувати ту чи іншу державу з якогось конкретного питання,
інші члени відзначають той прогрес, що був досягнутий цією де-
ржавою в інших областях. Для загальної атмосфери на засіданнях
Комітету характерний вільний обмін ідеями, інформацією і пропо-
зиціями.
Одним з аспектів цієї дружньої атмосфери є те, що Комітет ні-
коли офіційно не заявляє, що та чи інша держава порушує Конвен-
цію. Замість цього він звертає увагу на слабкі сторони в політиці
відповідної держави за допомогою питань і зауважень. Такий підхід
означає також, що Комітет не займає позицію, що дозволяє йому чи-
нити сильний тиск на держави, що відкрито порушують положення
Конвенції, з метою зміни їхньої політики і законодавства.
Тлумачення і застосування положень Конвенції

У статті 21 Конвенції передбачається, що Комітет може вносити
пропозиції і рекомендації загального характеру, засновані на вив-
ченні доповідей і інформації, отриманих від держав-учасниць. На
цей момент рекомендації загального характеру, підготовлені Комі-
тетом, не стосувалися конкретних держав. Замість цього, Комітет
обмежується внесенням рекомендацій для всіх держав-учасниць, що
стосуються конкретних кроків, які можуть бути зроблені для вико-
нання їхніх зобов’язань, що випливають з Конвенції.
Загальні рекомендації, підготовлені Комітетом, обмежені як за
сферою охоплення, так і за їхніми практичними наслідками. Ос-
кільки вони призначені для всіх держав-учасниць, а не для окремих
держав, то ці рекомендації носять найчастіше занадто загальний ха-
рактер, що ускладнює процедуру контролю за їх виконанням. Такі
рекомендації, як і будь-які інші пропозиції, висловлені Комітетом
окремій державі-учасниці, не мають обов’язкової сили.
Донедавна Комітет не давав якогось тлумачення по суті і не
проводив аналіз сфери охоплення і змісту статей Конвенції. Дійс-
но, Конвенція не наділяє Комітет правом давати таке тлумачення.
Разом з тим більшість інших органів, що спостерігають за виконан-
ням міжнародних договорів (насамперед Комітет з ліквідації расо-
вої дискримінації. Комітет із прав людини і Комітет з економічних,
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соціальних і культурних прав), давали тлумачення по суті щодо по-
ложень їх відповідних Конвенцій незважаючи на відсутність чітко
вираженого мандату на такі дії. Таке тлумачення стало значним вне-
ском у розвиток основних норм про права людини. Вони виявилися
дуже корисними для держав при складанні їх доповідей і для неуря-
дових організацій, які докладають зусилля з метою внесення змін на
національному рівні.
У Загальній рекомендації № 19, прийнятій на його одинадцятій
сесії в 1992 році, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок про-
вів аналіз того, як у різних статтях Конвенції висвітлюється питання
про прояви насильства за ознакою статі. На своїй дванадцятій сесії в
1993 році Комітет провів аналіз статті 16 та інших статей, що стосу-
ються сімейних відносин, у результаті чого можна чекати підготовки
нової загальної рекомендації. Комітет підготував програму роботи,
відповідно до якої в ході його щорічних сесій будуть по черзі про-
аналізовані різні основні статті Конвенції.
Підвищення ефективності роботи Комітету

Ефективне виконання мандату з спостереження за здійсненням
Конвенції державами-учасницями потребує від Комітету вирішен-
ня численних задач. Він повинен докладати зусиль для розширення
наявної у нього інформаційної бази, причому не тільки для збору,
але і для аналізу доповідей; він повинний, коли це необхідно, дава-
ти тлумачення норм, закріплених у статтях Конвенції, і прагнути до
створення більш ефективної системи спостереження.
1. Розширення інформаційної бази Комітету

В даний час по кожній періодичній доповіді держав-учасниць
Відділ з поліпшення становища жінок проводить для членів Комі-
тету аналіз, заснований на статистичних показниках, що стосуються
окремих статей Конвенції.
Стаття 22 Конвенції передбачає, що Комітет може запропону-
вати спеціалізованим установам Організації Об’єднаних Націй по-
дати на розгляд Комітету доповіді про здійснення Конвенції в об-
ластях, що входять у сферу їхньої діяльності. Це дає Комітету мож-
ливість одержувати докладну інформацію про здійснення Конвенції
в конкретних областях. Питання, що торкаються прав людини жі-
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нок, мають пряме відношення до цілого ряду спеціалізованих ус-
танов і інших органів Організації Об’єднаних Націй, включаючи
Продовольчу і сільськогосподарську організацію Об’єднаних Націй
(ФАО), Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН),
Управління Верховного Комісара у справах біженців (УВКБ) і Дитя-
чий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). До цього часу
свої доповіді представляють Комітету лише Міжнародна організа-
ція праці (МОП), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
і Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО).
Для того щоб повною мірою користуватися широкою інфор-
мацією з окремих країн, у яких розташовані установи Організації
Об’єднаних Націй, Комітет продовжує вживати активних зусиль для
налагодження з ними співробітництва. Інформація про становище в
тій чи іншій країні приносить найбільшу користь, коли вона пред-
ставляється на тій сесії Комітету, у ході якої розглядається питання
про ситуацію в даній країні.
Іншим цінним джерелом інформації для Комітету є неурядові
правозахисні і жіночі організації, а також незалежні установи. До-
повіді, що представляються державами-учасницями, не завжди точ-
но відображають становище в галузі прав людини жінок у даній
країні і не завжди виявляють конкретні проблеми, що викликають
занепокоєння. Інформація і статистичні дані незалежних організа-
цій приносять Комітету велику користь при оцінці фактичного ста-
новища жінок в окремих державах. Такі матеріали, що готуються з
врахуванням відзначених вище цілей представлення доповідей, бу-
дуть вкрай корисні для виконання членами Комітету їхніх задач з
аналізу доповідей держав-учасниць. По мірі можливості, ці матеріа-
ли повинні містити посилання на конкретні статті Конвенції, які
пов’язані з розглянутими проблемами чи питаннями. Неурядові й
інші організації можуть письмово звертатися в Комітет через Відділ
з поліпшення становища жінок за наступною адресою:
Room DC2-1220, P.O. Box 20, United Nations, New York, N.Y.
10017, United States of America.
Відділ з поліпшення становища жінок може також представляти
інформацію про те, доповіді яких держав-учасниць будуть розгляда-
тися на тій чи іншій сесії. Слід зазначити, що акредитовані пред-
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ставники неурядових організацій можуть бути присутніми на сесіях
Комітету як спостерігачі.
2. Роз’яснення положень Конвенції

Конвенція з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок
є юридичним документом і, отже, її положення можуть вимага-
ти роз’яснень і навіть їх розвитку для того, щоб узяті державами
зобов’язання носили чіткий і ясний характер. Цей процес удоско-
налення практики застосування правових норм носить постійний
характер в силу динаміки, яка властива самій Конвенції. Вона по-
винна бути досить гнучкою, щоб враховувати мінливі міжнародні
концепції й обставини, одночасно зберігаючи свій дух і цілісність.
Хоча у своїх загальних зауваженнях Комітет робить докладні
заяви щодо форми і структури доповідей держав-учасниць і під-
креслює необхідність вжиття заходів з ліквідації дискримінації
щодо конкретних груп жінок і конкретної традиційної практики,
донедавна (див. «Тлумачення і застосування положень Конвенції»)
він не намагався офіційно тлумачити права, закріплені в Конвен-
ції. Як показує досвід інших органів, які спостерігають за здійс-
ненням міжнародних договорів, активний підхід до спостереження
може принести велику користь при наданні допомоги державамучасницям у розумінні ними своїх зобов’язань. Роз’яснення норм,
закріплених у Конвенції, принесло б значну користь жінкам для
більш чіткого розуміння ними своїх прав. Процес тлумачення ос-
новних статей Конвенції був початий Комітетом на його десятій
сесії в 1991 році, і новий імпульс ця діяльність одержала після при-
йняття програми роботи, що передбачає аналіз основних статей
Конвенції.
3. Створення ефективної системи спостереження

Розширивши свою інформаційну базу і доклавши зусиль для
роз’яснення норм, закріплених у Конвенції, Комітет зробив перші
важливі кроки в створенні ефективної системи спостереження.
Разом з тим проблеми залишаються. Одна з них полягає в
забезпеченні своєчасності й ефективності процедури представлен-
ня доповідей. З метою надання допомоги державам, які не предста-
вили вчасно свої доповіді, Комітет затвердив процедури, відповідно
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до яких державам дозволяється поєднувати доповіді. Разом з тим
найменша серед усіх договірних органів тривалість сесій Комітету
(два тижні) призвела до нагромадження великої кількості нерозгля-
нутих доповідей. В даний час з моменту представлення доповіді тою
чи іншою державі-учасницею і до розгляду цієї доповіді Комітетом,
у середньому, проходить три роки. Це аж ніяк не стимулює своє-
часне представлення доповідей і призводить до того, що держави
змушені направляти додаткову інформацію для поновлення своїх
доповідей.
Як тимчасовий захід було прийнято рішення про проведення
тритижневих сесій доти, доки не буде ліквідовано нагромаджену за-
боргованість по доповідях. Однак, незважаючи на активні зусилля
Комітету, мабуть, тимчасове продовження сесій вирішити цю про-
блему не зможе. Тому на своїй тринадцятій сесії в 1994 році Комітет
рекомендував державам-учасницям змінити статтю 20 Конвенції,
для того щоб дозволити йому «щорічно проводити засідання» для
розгляду доповідей (виключивши з тексту слова «як правило, протя-
гом періоду, що не перевищує двох тижнів»). Крім того, він рекомен-
дував, щоб до внесення цієї зміни Генеральна Асамблея дозволила
Комітету проводити дві сесії тривалістю три тижні кожна, починаю-
чи з 1995 року протягом дворічного періоду 1996-1998 років.
Поза рамками Комітету були внесені пропозиції про те, щоб
усі договірні органи системи Організації Об’єднаних Націй з прав
людини здійснили спільні зусилля для забезпечення своєчасності і
підвищення якості доповідей держав за допомогою координації різ-
них провідних вказівок щодо представлення доповідей. У випадку
існування єдиного методу представлення доповідей у відповідності з
усіма конвенціями це дозволило б знизити адміністративні витрати
держав. Однакова система представлення доповідей також підвищи-
ла б оперативність і ефективність діяльності різних комітетів при
розгляді й аналізі ними доповідей у ході щорічних сесій.
Своєчасність і якість доповідей, що представляються держава-
ми-учасницями Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок,
можна було б також підвищити за допомогою професійної підготов-
ки державних посадових осіб, що займаються складанням таких до-
повідей. Відділ з покращення становища жінок регулярно проводить
такі навчальні заняття. Навчальні курси з питань представлення до-
повідей у відповідності з усіма основними конвенціями з прав лю-
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дини організуються також Центром Організації Об’єднаних Націй з
прав людини в рамках його програми надання технічної допомоги.
4. Процедура розгляду індивідуальних скарг

У Віденській декларації і Програмі дій, прийнятих на Всесвіт-
ній конференції з прав людини в 1993 році, було рекомендовано роз-
глянути можливість установлення права на подачу петицій шляхом
підготовки факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію
усіх форм дискримінації щодо жінок (аналогічного Факультативно-
му протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права). У рамках реалізації рішень цієї Конференції Комітет з лікві-
дації дискримінації щодо жінок і Комісія щодо становища жінок
вивчать таку можливість. Подібний протокол дозволив би грома-
дянам держав-учасниць подавати скарги до Комітету на порушення
їхніх прав, закріплених у Конвенції. Він міг би також забезпечити
можливість взаємної подачі скарг державами. Очевидно, що таке но-
вовведення значно підвищило б авторитет Комітету і його здатність
впливати на вирішення проблеми дискримінації.
Поки ж існує декілька шляхів, за допомогою яких жінки можуть
привернути увагу міжнародного співтовариства до випадків диск-
римінації. Комісія щодо становища жінок є одним з органів Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, якому доручено, зокрема, розробляти
рекомендації і пропозиції щодо вживання заходів з невідкладних
проблем, що стосуються прав жінок. Комісія може одержувати від
окремих осіб і груп повідомлення про дискримінацію щодо жінок.
За індивідуальними скаргами заходи не вживаються. Разом з тим ця
процедура спрямована на те, щоб виявляти нові тенденції і форми
дискримінації щодо жінок з метою розробки політичних рекоменда-
цій з розв’язання поширених проблем. Повідомлення можуть спря-
мовуватися до Комісії через Відділ Організації Об’єднаних Націй
щодо покращення становища жінок (адресу див. у частині 1, вище).
Крім того, Комітет з прав людини, що спостерігає за здійснен-
ням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, може
одержувати скарги про порушення положень Пакту, що стосують-
ся рівності чоловіків і жінок, зокрема положень статті 26. Заборону
дискримінації за ознакою статі було поширено на права, закріплені
в інших документах, включаючи право на соціальне забезпечення,
що гарантується в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і
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культурні права (стаття 9). Процедурою розгляду індивідуальних
скарг у Комітеті з прав людини можуть скористатися особи в 76 краї-
нах, що ратифікували Факультативний протокол до Пакту про гро-
мадянські і політичні права. Отже, жінки в цих країнах можуть по-
давати скарги на зазіхання на їхню рівноправність, що гарантується
цим Пактом, а також Пактом про економічні, соціальні і культурні
права і, можливо, іншими міжнародними конвенціями з прав лю-
дини, за тієї умови, що їхня країна також є учасником цих міжна-
родних договорів.

До д ат к и

Додаток i

Конвенція про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок

Прийнята і відкрита для підписання, ратифікації та приєднан-
ня резолюцією Генеральної Асамблеї 34/180 від 18 грудня 1979 року.
Набрання чинності: 3 вересня 1981 року відповідно до статті 27 (1).
Держави-учасниці цієї Конвенції,
враховуючи, що Статут Організації Об’єднаних Націй знову ут-
вердив віру в основні права людини, в гідність і цінність людської
особи, в рівноправність чоловіків і жінок,
враховуючи, що Загальна декларація прав людини підтверджує
принцип недопущення дискримінації і проголошує, що всі люди на-
роджуються вільними і рівними у своїй гідності та правах і що кож-
на людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені в ній,
без будь-якої різниці, в тому числі щодо статі,


Див., наприклад, S.W.M. Broeks v. the Netherlands, Communication No. 172/1984
(9 April 1987), Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional
Protocol, International Covenant on Civil and Political Rights, Volume 2. Seventeenth
to Thirty-second Sessions (October 1982 – April 1988) (United Nations publication.
Sales No. E.89.XIV.1), p. 196.
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враховуючи, що на держав-учасниць Міжнародних пактів про
права людини покладається зобов’язання забезпечити рівне для чо-
ловіків і жінок право користуватися всіма економічними, соціаль-
ними, культурними, громадянськими і політичними правами,
беручи до уваги міжнародні конвенції, укладені під егідою Ор-
ганізації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ з метою
сприяння рівноправності чоловіків і жінок,
враховуючи також резолюції, декларації та рекомендації, прий-
няті Організацією Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ
з метою сприяння рівноправності чоловіків і жінок, будучи, проте,
занепокоєні тим, що незважаючи на ці документи, як і раніше, має
місце значна дискримінація щодо жінок,
нагадуючи, що дискримінація жінок порушує принцип рівно-
правності і поваги людської гідності, перешкоджає участі жінок
нарівні з чоловіками у політичному, соціальному, економічному і
культурному житті своєї країни, заважає зростанню добробуту сус-
пільства і сім’ї та ще більше перешкоджає повному розкриттю мож-
ливостей жінок на благо своїх країн та людства,
будучи занепокоєні тим, що в умовах злиднів жінки мають наймен
ший доступ до продовольства, охорони здоров’я, освіти, професійної
підготовки та можливостей для працевлаштування, а також до інших
можливостей,
будучи впевненими, що встановлення нового міжнародного еко-
номічного порядку, заснованого на рівності і справедливості, значно
сприятиме забезпеченню рівності між чоловіками і жінками,
підкреслюючи, що ліквідація апартеїду, всіх форм расизму, расо-
вої дискримінації, колоніалізму, неоколоніалізму, агресії, іноземної
окупації і панування та втручання у внутрішні справи держав є не-
обхідною для повного здійснення прав чоловіків і жінок,
підтверджуючи, що зміцнення міжнародного миру і безпеки, ос-
лаблення міжнародної напруженості, взаємне співробітництво між
усіма державами незалежно від їх соціальних і економічних систем,
загальне і повне роззброєння і особливо ядерне роззброєння під су-
ворим і ефективним міжнародним контролем, утвердження при-
нципів справедливості, рівності і взаємної вигоди у відносинах між
країнами та здійснення права народів, що перебувають під інозем-
ним і колоніальним пануванням та іноземною окупацією, на само-
визначення і незалежність, а також повага національного суверені-
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тету і територіальної цілісності держав будуть сприяти соціальному
прогресу і розвитку і, як наслідок цього, сприятимуть досягненню
повної рівності між чоловіками і жінками,
будучи впевнені, що повний розвиток країни, добробут всього
світу і справа миру вимагають максимальної участі жінок нарівні з
чоловіками в усіх сферах,
враховуючи значення вкладу жінок у добробут сім’ї та у розви-
ток суспільства, що до цього часу не одержав повного визнання, со-
ціальне значення материнства та ролі обох батьків у сім’ї і у вихо-
ванні дітей та усвідомлюючи, що роль жінки у продовженні роду не
повинна бути причиною дискримінації, оскільки виховання дітей
вимагає спільної відповідальності чоловіків і жінок та всього сус-
пільства в цілому,
визнаючи, що для досягнення повної рівності між чоловіками і
жінками необхідно змінити традиційну роль як чоловіків, так і жі-
нок у суспільстві та в сім’ї;
сповнені рішимості здійснити принципи, проголошені в Деклара-
ції про ліквідацію дискримінації щодо жінок, із цією метою вжити
заходів, необхідних для ліквідації такої дискримінації в усіх її фор-
мах і проявах,
погодились про нижченаведене:
ЧАСТИНА I

Стаття 1

Для цілей цієї Конвенції поняття «дискримінація щодо жінок»
означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою
статі, спрямоване на ослаблення чи зводить нанівець визнання, ко-
ристування або здійснення жінками, незалежно від їх сімейного ста-
ну, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини і основ-
них свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, гро-
мадській або будь-якій іншій галузі.
Стаття 2

Держави-учасниці засуджують дискримінацію щодо жінок в усіх
її формах, погоджуються негайно всіма відповідними заходами здій-
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снювати політику ліквідації дискримінації щодо жінок і з цією ме-
тою зобов’язуються:
а) включити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої
національні конституції або інше відповідне законодавство,
якщо цього ще не було зроблено, та забезпечити за допомо-
гою закону й інших відповідних заходів практичне здійснен-
ня цього принципу;
b) вживати відповідних законодавчих та інших заходів, включа-
ючи санкції, там, де це необхідно, що забороняють будь-яку
дискримінацію щодо жінок;
с) встановити юридичний захист прав жінок на рівній основі з
чоловіками та забезпечити за допомогою компетентних націо-
нальних судів та інших державних установ ефективний захист
жінок проти будь-якого акту дискримінації,
d) утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних ак-
тів або дій щодо жінок та гарантувати, що державні органи і
установи діятимуть відповідно до цього зобов’язання;
е) вживати всіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації
щодо жінок з боку будь-якої особи, організації або підприємства;
f) вживати всіх відповідних заходів, включаючи законодавчі,
для зміни або скасування діючих законів, постанов, звичаїв і
практики, що являють собою дискримінацію щодо жінок;
g) скасувати всі положення свого кримінального законодавства,
що являють собою дискримінацію щодо жінок.
Стаття 3

Держави-учасниці вживають в усіх галузях, і, зокрема в полі-
тичній, соціальній, економічній і культурній, всіх відповідних за-
ходів, включаючи законодавчі, для забезпечення всебічного розвит-
ку і прогресу жінок, з тим, щоб гарантувати їм здійснення і користу-
вання правами людини і основними свободами на основі рівності з
чоловіками.
Стаття 4

1. Вжиття державами-учасницями тимчасових спеціальних за-
ходів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної рів-
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ності між чоловіками і жінками, не вважається, як це визначається
цією Конвенцією, дискримінаційним, проте воно ні в якому разі не
повинно тягнути за собою збереження нерівноправних або диферен-
ційованих стандартів; ці заходи повинні бути скасовані, коли будуть
досягнуті цілі рівності можливостей і рівноправного відношення.
2. Вжиття державами-учасницями спеціальних заходів, спрямо-
ваних на охорону материнства, включаючи заходи, що містяться в
цій Конвенції, не вважається дискримінаційним.
Стаття 5

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів з метою:
а) змінити соціальні і культурні моделі поведінки чоловіків і жі-
нок для досягнення викорінення забобонів, звичаїв та всієї ін-
шої практики, заснованих на ідеї неповноцінності або зверх-
ності однієї із статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок;
b) забезпечити, щоб сімейне виховання включало в себе вірне
розуміння материнства як соціальної функції і визначення
загальної відповідальності чоловіків і жінок за виховання і
розвиток своїх дітей за умови, що в усіх випадках інтереси ді-
тей мають перевагу.
Стаття 6

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів, включаю-
чи законодавчі, для припинення всіх видів торгівлі жінками та екс-
плуатації, проституції жінок.
ЧАСТИНА II

Стаття 7

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок у політичному і суспільному житті
країни, і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чолові-
ками право:
а) голосувати на всіх виборах і публічних референдумах та оби-
ратися в усі публічно виборні органи;
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b) брати участь у формуванні і здійсненні політики уряду та зай-
мати державні посади, а також здійснювати всі державні фун-
кції на всіх рівнях державного управління;
с) брати участь у діяльності неурядових організацій і асоціацій,
що займаються проблемами громадського і політичного жит-
тя країни.
Стаття 8

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів, щоб забез
печити жінкам можливість на рівних умовах з чоловіками і без будьякої дискримінації представляти свої уряди на міжнародному рівні і
брати участь у роботі міжнародних організацій.
Стаття 9

1. Держави-учасниці надають жінкам рівні з чоловіками права
набуття, зміни або збереження громадянства. Вони, зокрема, забез-
печують, що ні одруження з іноземцем, ні зміна громадянства чо-
ловіка під час шлюбу не тягнуть за собою автоматичної зміни гро-
мадянства дружини, не перетворюють її в особу без громадянства і
не можуть змусити її приймати громадянство чоловіка.
2. Держави-учасниці надають жінкам рівні з чоловіками права
щодо громадянства їх дітей.
ЧАСТИНА III

Стаття 10

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для того,
щоб ліквідувати дискримінацію щодо жінок, з тим, щоб забезпечити
їм рівні права з чоловіками в галузі освіти, і, зокрема, забезпечити
на основі рівності чоловіків і жінок:
а) однакові умови для орієнтації у виборі професії або спеціаль-
ності, для доступу до освіти і одержання дипломів у навчаль-
них закладах усіх категорій як у сільських, так і у міських
районах; ця рівність забезпечується в дошкільній, загальній,
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спеціальній і вищій технічній освіті, а також в усіх випадках
професійної підготовки;
b) доступ до однакових програм навчання, однакових іспитів,
викладацького складу однакової кваліфікації, шкільних при-
міщень і обладнання рівної якості;
с) усунення будь-якої стереотипної концепції ролі чоловіків в
усіх формах навчання шляхом заохочення спільного навчан-
ня та інших видів навчання, що сприятимуть досягненню
цієї мети, і, зокрема, шляхом перегляду учбових посібників
та шкільних програм і адаптації методів навчання;
d) однакові можливості одержання стипендій та іншої допомоги
на освіту;
е) однакові можливості доступу до програм продовження освіти,
включаючи програми поширення грамотності серед дорослих
і програми функціональної грамотності, спрямовані, зокрема,
на скорочення якомога скоріше будь-якого розриву в знаннях
чоловіків і жінок;
f) скорочення числа дівчат, які не закінчують школи, та розробку
програм для дівчат і жінок, які передчасно залишили школу;
g) однакові можливості активно брати участь у заняттях спортом
і фізичною підготовкою;
h) доступ до спеціальної інформації освітнього характеру для
сприяння забезпеченню здоров’я і добробуту сімей, включаю-
чи інформацію і консультації про планування розміру сім’ї.
Стаття 11

1. Держави-учасниці вживають всіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим, щоб забез-
печити на основі рівності чоловіків і жінок рівні права, зокрема:
а) право на працю як невід’ємне право всіх людей;
b) право на однакові можливості при наймі на роботу, в тому
числі застосування однакових критеріїв вибору при наймі;
с) право на вільний вибір професії чи роду роботи, на просуван-
ня по службі і гарантію зайнятості, а також на користуван-
ня по службі всіма пільгами і умовами роботи, на одержання
професійної підготовки і перепідготовки, включаючи учнівст
во, професійну підготовку підвищеного рівня та регулярну
перепідготовку;
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d) право на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на
рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід
до оцінки якості роботи;
е) право на соціальне забезпечення, зокрема при виході на пенсію,
безробітті, хворобі, інвалідності, по старості та в інших випад-
ках втрати працездатності, а також право на оплачувану від-
пуску.
2. Для запобігання дискримінації щодо жінок через одруження
або материнство та гарантування їм ефективного права на працю де-
ржави-учасниці вживають відповідних заходів для того, щоб:
а) заборонити, під загрозою застосування санкцій, звільнення з
роботи на підставі вагітності або відпустки по вагітності і по-
логах чи дискримінації з огляду на сімейний стан при звіль-
ненні;
b) ввести оплачувані відпустки або відпустки з порівнянною со-
ціальною допомогою з вагітності і пологах без втрати поперед-
нього місця праці, старшинства або соціальної допомоги;
с) заохочувати надання необхідних додаткових соціальних пос-
луг з тим, щоб дозволити батькам поєднувати виконання сі-
мейних обов’язків з трудовою діяльністю і участю в громадсь-
кому житті, зокрема шляхом створення і розширення мережі
закладів з догляду за дітьми;
d) забезпечувати жінкам особливий захист у період вагітності на
тих видах робіт, шкідливість яких для здоров’я доведена.
3. Законодавство, що стосується захисту прав, про які йдеться
в цій статті, періодично розглядається в світлі науково-технічних
знань, а також переглядається, скасовується або розширюється, на-
скільки це необхідно.
Стаття 12

1. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі охорони здоров’я з тим,
щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок доступ до ме-
дичного обслуговування, зокрема в тому, що стосується планування
розміру сім’ї.
2. Поряд з положенням пункту 1 цієї статті держави-учасниці
забезпечують жінкам відповідне обслуговування в період вагітності,
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пологів і післяпологовий період, надаючи, коли це необхідно, без-
платні послуги, а також відповідне харчування в період вагітності і
годування.
Стаття 13

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для лікві-
дації дискримінації щодо жінок в інших галузях економічного і со-
ціального життя з тим, щоб забезпечити на основі рівності чоловіків
і жінок рівні права, зокрема:
а) право на сімейну допомогу;
b) право на одержання позик, закладів під нерухоме майно та
інших форм фінансового кредиту;
с) право брати участь у заходах, пов’язаних з відпочинком, за-
няттям спортом, та в усіх галузях культурного життя.
Стаття 14

1. Держави-учасниці беруть до уваги особливі проблеми, з яки-
ми зустрічаються жінки, що мешкають у сільській місцевості, та
значну роль, яку вони відіграють у забезпеченні економічного доб-
робуту своїх сімей, в тому числі їх діяльність у нетоварних галузях
господарства, та вживають усіх відповідних заходів для забезпечен-
ня застосування положень цієї Конвенції до жінок, що мешкають у
сільській місцевості.
2. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок у сільських районах з тим, щоб
забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок їх участь у розвитку
сільських районів та в одержанні переваг від такого розвитку, і, зок-
рема, забезпечують таким жінкам право:
а) брати участь у розробці і здійсненні планів розвитку на всіх
рівнях;
b) на доступ до відповідного медичного обслуговування, вклю-
чаючи інформацію, консультації та обслуговування з питань
планування розміру сім’ї;
с) безпосередньо користуватися благами програм соціального
страхування;
d) одержувати всі види підготовки та формальної і неформальної
освіти, включаючи функціональну грамотність, а також ко-
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ристуватися послугами всіх засобів общинного обслуговуван-
ня, консультативних служб з сільскогосподарських питань,
зокрема для підвищення їх технологічного рівня;
е) організовувати групи самодопомоги і кооперативи з тим, щоб
забезпечити рівний доступ до економічних можливостей шля-
хом роботи за наймом або незалежної трудової діяльності;
f) брати участь в усіх видах колективної діяльності;
g) на доступ до сільськогосподарських кредитів і позик, системи
збуту, відповідної технології та на рівний статус у земельних і
аграрних реформах;
h) користуватися належними послугами, електро- і водозабезпечен
ням, а також транспортом і засобами зв’язку.
ЧАСТИНА IV

Стаття 15

1. Держави-учасниці визнають за жінками рівність з чоловіками
перед законом.
2. Держави-учасниці надають жінкам однакову з чоловіками
громадянську правоздатність і однакові можливості її реалізації. Во-
ни, зокрема, забезпечують їм рівні права при укладанні договорів і
управлінні майном, а також рівне відношення до них на всіх етапах
розгляду в судах і трибуналах.
3. Держави-учасниці погоджуються, що всі договори та всі інші
приватні документи будь-якого роду, правовим наслідком яких є об-
меження правоздатності жінок, вважаються недійсними.
4. Держави-учасниці надають чоловікам і жінкам однакові права
щодо законодавства, яке стосується пересування осіб і свободи виб-
ору місця проживання і фактичного місцеперебування.
Стаття 16

1. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для
ліквідації дискримінації щодо жінок в усіх питаннях, що стосують-
ся шлюбу і сімейних відносин, і, зокрема, забезпечують на основі
рівності чоловіків і жінок:
а) однакові права щодо одруження;
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b) однакові права на вільний вибір дружини і на одруження ли-
ше з своєї вільної і повної згоди;
с) однакові права і обов’язки під час шлюбу і після його розір
вання;
d) однакові права і обов’язки чоловіків і жінок як батьків неза-
лежно від їх сімейного стану у питаннях, що стосуються їх
дітей; в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;
е) однакові права вільно вирішувати питання про кількість дітей
і проміжки між їх народженням та доступу до інформації, ос-
віти, а також засобів, які дозволяють їм здійснити це право;
f) однакові права і обов’язки бути опікунами, попечителями,
довіреними особами і всиновлювачами дітей або здійснювати
аналогічні функції, коли вони передбачені національним за-
конодавством; в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;
g) рівні особисті права чоловіка і дружини, в тому числі вибору
прізвища, професії, заняття;
h) рівні права подружжя щодо володіння, придбання, управлін-
ня, користування і розпорядження майном як безплатне, так
і за плату.
2. Заручини і шлюб дитини не мають юридичної сили, і вжи-
ваються всі необхідні заходи, включаючи законодавчі, з метою виз-
начення мінімального шлюбного віку та обов’язкової реєстрації
шлюбів в актах громадянського стану.
ЧАСТИНА V

Стаття 17

1. Для розгляду ходу здійснення цієї Конвенції засновується Ко-
мітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (далі іменується «Ко-
мітет»), який складається в момент набрання чинності Конвенцією
з вісімнадцяти, а після її ратифікації або приєднання до неї трид-
цять п’ятої держави-учасниці з двадцяти трьох експертів, що мають
високі моральні якості і компетентність у галузі, яка охоплюється
цією Конвенцією. Ці експерти обираються державами-учасницями
із числа громадян і виступають у своїй особистій якості, при цьому
враховується справедливий географічний розподіл і представництво
різних форм цивілізації, а також основних правових систем.
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2. Члени Комітету обираються таємним голосуванням з числа
внесених у список осіб, висунутих державами-учасницями. Кожна
держава-учасниця може висунути одну особу з числа своїх громадян.
3. Первісні вибори проводяться через шість місяців з дня на-
брання чинності цією Конвенцією. Принаймні за три місяці до да-
ти проведення кожних виборів Генеральний секретар Організації
Об’єднаних Націй направляє державам-учасницям листа с пропози-
цією подати свої кандидатури протягом двох місяців. Генеральний
секретар готує список, в якому в алфавітному порядку внесені всі
висунуті таким чином особи із зазначенням держав-учасниць, які їх
висунули, і представляє цей список державам-учасницям.
4. Обрання членів Комітету проводиться на засіданні державучасниць, що скликається Генеральним секретарем в центральних
установах Організації Об’єднаних Націй. На цьому засіданні, де дві
третини держав-учасниць складають кворум, особами, обраними в
Комітет, вважаються ті кандидати, які дістають найбільшу кількість
голосів та абсолютну більшість голосів представників держав-учас-
ниць, що присутні і беруть участь у голосуванні.
5. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Проте
строк повноважень дев’яти членів, обраних на перших виборах, за-
кінчується через два роки; одразу ж після проведення перших виб-
орів прізвища цих дев’яти членів визначає жеребом голова Комітету.
6. Обрання п’яти додаткових членів Комітету проводиться від-
повідно до положень пунктів 2, 3 і 4 цієї статті після ратифікації або
приєднання до Конвенції тридцять п’ятої держави. Строк повнова-
жень двох додаткових членів, обраних таким чином, закінчується
через два роки, прізвища цих двох членів визначаються жеребом го-
ловою Комітету.
7. Для заповнення непередбачених вакансій держава-учасниця,
експерт якої перестав функціонувати як член Комітету, призначає ін-
шого експерта із числа своїх громадян за умови схвалення Комітетом.
8. Члени Комітету одержують затверджувану Генеральною Асам-
блеєю винагороду з коштів Організації Об’єднаних Націй в порядку
і на умовах, встановлюваних Асамблеєю з урахуванням важливості
обов’язків Комітету.
9. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає
необхідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійс-
нення функцій Комітету відповідно до цієї Конвенції.
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Стаття 18

1. Держави-учасниці зобов’язуються подавати Генеральному
секретареві Організації Об’єднаних Націй для розгляду Комітетом
доповідь про законодавчі, судові, адміністративні або інші заходи,
вжиті ними на виконання положень цієї Конвенції, та про прогрес,
досягнутий в цьому відношенні:
а) протягом одного року після набрання чинності цією Конвен-
цією щодо даної держави та
b) після цього принаймні через кожні чотири роки і надалі тоді,
коли цього вимагає Комітет.
2. У доповідях можуть зазначатися фактори та ускладнення, що
впливають на виконання зобов’язань за Конвенцією.
Стаття 19

1. Комітет встановлює свої власні правила процедури.
2. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк.
Стаття 20

1. Комітет щорічно проводить засідання, як правило, протягом
періоду, що не перевищує двох тижнів, з метою розгляду доповідей,
поданих відповідно до статті 18 цієї Конвенції.
2. Засідання Комітету, як правило, проводяться в центральних
установах Організації Об’єднаних Націй або в будь-якому іншому
місці, визначеному Комітетом.
Стаття 21

1. Комітет щорічно через Економічну і Соціальну раду подає до-
повідь Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй про свою
діяльність та може вносити пропозиції і рекомендації загального ха-
рактеру, що ґрунтуються на вивченні доповідей та інформації, одер-
жаних від держав-учасниць. Такі пропозиції і рекомендації загально-
го характеру включаються у доповідь Комітету поряд із зауваження-
ми держав-учасниць, якщо такі є.
2. Генеральний секретар надсилає доповіді Комітету Комісії що-
до становища жінок для її інформації.
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Стаття 22

Спеціалізовані установи мають право бути представленими при
розгляді питань про здійснення таких положень цієї Конвенції, що
входять у сферу їх діяльності. Комітет може запропонувати спеціалі-
зованим установам подавати доповіді про здійснення Конвенції в
галузях, що входять у сферу їх діяльності.
ЧАСТИНА VI

Стаття 23

Ніщо в цій Конвенції не зачіпає будь-яких положень, які більше
сприяють рівноправності між чоловіками і жінками і можуть бути:
а) в законодавстві держави-учасниці або
b) в будь-якій іншій міжнародній конвенції, договорі чи угоді,
що мають силу для такої держави.
Стаття 24

Держави-учасниці зобов’язуються вживати всіх необхідних за-
ходів на національному рівні для досягнення певної реалізації прав,
визнаних у цій Конвенції.
Стаття 25

1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами.
2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй призна-
чається депозитарієм цієї Конвенції.
3. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти
здаються на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єд
наних Націй.
4. Ця Конвенція відкрита для приєднання до неї всіх держав. При-
єднання здійснюється шляхом здачі документів про приєднання на
зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 26

1. Прохання про перегляд цієї Конвенції може бути подане у
будь-який час будь-якою з держав-учасниць шляхом письмового
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повідомлення на ім’я Генерального секретаря Організації Об’єднаних
Націй.
2. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй, якщо во-
на визнає необхідним вжиття будь-яких заходів, приймає рішення
про те, яких саме заходів потрібно вжити щодо такого прохання.
Стаття 27

1. Ця Конвенція набирає чинності на тридцятий день після зда-
чі на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних
Націй двадцятої ратифікаційної грамоти або документа про приєд-
нання.
2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або при-
єднається до неї після здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної
грамоти або документу про приєднання, ця Конвенція набирає чин-
ності на тридцятий день після здачі на зберігання її ратифікаційної
грамоти або документа про приєднання.
Стаття 28

1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй одержує
і розсилає всім державам текст застережень, зроблених державами в
момент ратифікації або приєднання.
2. Застереження, не сумісне з цілями і завданнями цієї Конвен-
ції, не допускається.
3. Застереження можуть бути зняті в будь-який час шляхом від-
повідного повідомлення, направленого на ім’я Генерального секре-
таря, який потім повідомляє про це всі держави-учасниці. Таке пові-
домлення набирає чинності з дня його отримання.
Стаття 29

1. Будь-який спір між двома або кількома державами-учасниця-
ми щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, не вирішений
шляхом переговорів, передається на прохання однієї із сторін на ар-
бітражний розгляд. Якщо протягом шести місяців з моменту подачі
заяви про арбітражний розгляд сторонам не вдалося досягти згоди
щодо організації арбітражного розгляду, будь-яка з цих сторін може
передати даний спір у Міжнародний Суд шляхом подачі заяви від-
повідно до Статуту Суду.

170

Дискримінація щодо жінок: конвенція і комітет

2. Кожна держава-учасниця може під час підписання чи ратифі-
кації цієї Конвенції або приєднання до неї заявити про те, що вона
не вважає себе зв’язаною зобов’язаннями, що містяться в пункті 1
цієї статті. Інші держави-учасниці не несуть зобов’язань, що випли-
вають із зазначеного пункту даної статті, щодо будь-якої державиучасниці, яка зробила подібне застереження.
3. Будь-яка держава учасниця, що зробила застереження відповід
но до пункту 1 цієї статті, може в будь-який час зняти своє засте-
реження шляхом повідомлення Генерального секретаря Організації
Об’єднаних Націй.
Стаття 30

Ця Конвенція, тексти якої англійською, арабською, іспанською,
китайською, російською і французькою мовами є цілком автентич-
ними, здається на зберігання Генеральному секретареві Організації
Об’єднаних Націй.

Додаток іі

Застереження до Конвенції про ліквідацію
усіх форм дискримінації у ставленні до жінок

А. Заяви, застереження, заперечення і повідомлення
про зняття застережень державами-учасниками



Держава-учасник

Статті, у відношенні
до яких були зроблені
заяви чи застереження

Аргентина

29, пункт 1

Австралія

11, пункт 2 b)

Державиучасниці,
що висунули
заперечення

Статті
у відношенні до яких
застереження
були зняті

За станом на жовтень 1993 року.
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Австрія

7 підпункт b)
11, пункт 1 f)

Бангладеш

2

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

13, підпункт a)

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

16, підпункт 1 c) і f)

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

Білорусь

[29, пункт 1]

Бельгія

7 підпункти а) і b) 15,
пункти 2 і 3

29, пункт 1

Бразилія

15, пункт 4

Німеччина,
Нідерланди,
Швеція

16, пункти 1 a), c), g)
і h)

Німеччина,
Нідерланди,
Швеція

29, пункт 1
Болгарія

[29, пункт 1]

29, пункт 1

Канада

[11, пункт 1 d)]

[11, пункт
1 d)]

Китай

29, пункт 1

Куба

29, пункт 1

Кіпр

9, пункт 2

Мексика

Єгипет

2

Німеччина,
Нідерланди,
Швеція

9, пункт 2

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція
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16

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

29, пункт 1

Мексика

Сальвадор

29, пункт 1

Ефіопія

29, пункт 1

Франція

[7]

7

14, пункт 2 с) і h)
[15, пункт 2 і 3]

[15, пункт
2 і 3]

[16, пункти 1 c), d) і
h)]

16, пункт 1
c), d) і h)]

16, пункт 1 g)
29, пункт 1
Німеччина

Заява загального
характеру
7, підпункт b)

Венгрія

[29, пункт 1]

Індонезія

29, пункт 1

Ірак

2, підпункт f) і g)

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

9, пункт 1

Швеція

9 пункт 1 і 2

Німеччина,
Ізраїль,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

16

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

29, пункт 1

Швеція

Ірландія

[9, пункт 1]

29, пункт 1

9, пункт 1
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[11, пункт 1]

11, пункт 1

[13, підпункт a)]

13, підпункт a)

13, підпункт b) і c)
15, пункт 3
[15, пункт 4]

15, пункт 4

16, пункти 1 d) і f)
Ізраїль

7, підпункт b)
16
29, пункт 1

Ямайка

9, пункт 2

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

29, пункт 1
Йорданія

9, пункт 2
15, пункт 4
16, пункти 1 c), d) і g)

Швеція

Лівійська
Арабська
Джамахірія

Застереження загаль-
ного характеру

Данія,
Фінляндія,
Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Норвегія,
Швеція

Люксембург

7
16, пункт 1 g)

Малаві

[5]

[29, пункт 1]
Мальдівські
острови

2

Мальта

11, пункт 1
13
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15
16, пункт 1 e)
Маврикій

11, пункти 1 b) і d)

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

16, пункт 1 g)

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

29, пункт 1
Монголія

[29, пункт 1]

Марокко

2, 9, пункт 2

29, пункт 1

15, пункт 4
16
29, пункт 1
Нова Зеландія
(острови Кука)

2, підпункт f)

Мексика,
Швеція

5, підпункт a)

Мексика,
Швеція

(острови Кука
і Ніуе)

11, пункт 2 b)

Польша

29, пункт 1

Республіка Ко-
рея

9

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

16, пункти 1 [с), d),
f)] і g)

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

Румунія

29, пункт 1

Російська
Федерація

[29, пункт 1]

Іспанія

7 (заява)

16, пункти
1 c),
d) і f)

29, пункт 1
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Таїланд

7

Німеччина

9, пункт 2

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

10,

Німеччина,
Мексика

[11, пункт 1 b)]

Німеччина

11, пункт
1 b)

[15, пункт 3]

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

15, пункт 3

16

Німеччина,
Мексика,
Нідерланди,
Швеція

29, пункт 1
Тринідад і То-
баго

29, пункт 1

Туніс

9, пункт 2

Німеччина,
Нідерланди,
Швеція

15, пункт 4

Німеччина,
Нідерланди,
Швеція

16, пункти 1 с), d), f),
g) і h)

Німеччина,
Нідерланди

29, пункт 1

Швеція

Туреччина

9, пункт 1 (заява)
15, пункти 2 і 4

Німеччина,
Нідерланди

16, пункти 1 c), d), f)
і g)

Німеччина,
Мексика
Нідерланди

29, пункт 1
Україна
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З’єднане Ко-
ролівство Вели-
кобританії і Пів-
нічної Ірландії

(заява)
1
2, підпункт f) і g)
9
10, підпункт с)
11, пункти 1 і 2
13
15, пункти 2 і 3
16, пункт 1

Аргентина

Від імені
(заява)
Британських
1, 2, 9, 11, 13, 15, 16
Віргінських
островів, Фолк-
лендських
(Мальвінських)
островів, острови
Мен, острови
Південна Георгія,
Південні Сандві-
чеві острови
і острови Теркс
і Кайкос
Венесуела

29, пункт 1

В’єтнам

29, пункт 1

Ємен

29, пункт 1

В. Статті, застереження до яких державами-учасниками
ще не зняті

Стаття

Держава-учасник

1

З’єднане королівство і від імені:
Британських Віргінських островів, Фолклендських
(Мальвінських) островів, острова Мен,
острова Південна Георгія і Південних Сандвічевих
островів, островів Теркс і Кайкос

2

Бангладеш
Єгипет
Мальдівські острови
Марокко
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З’єднане королівство і від імені:
Британських Віргінських островів, Фолклендських
(Мальвінських) островів, острова Мен,
острова Південна Георгія і Південних Сандвічевих
островів, островів Теркс і Кайкос
2, підпункт f)

Нова Зеландія
(Острови Кука)

2, підпункт f) і g)

Ірак, З’єднане Королівство

5, підпункт а)

Нова Зеландія
(Острови Кука)

7

Люксембург, Іспанія, Таїланд

7, підпункти а) і b)

Бельгія

7, підпункти b)

Австрія, Німеччина, Ізраїль

9

Корейська Республіка, З’єднане Королівство
і від імені: Британських Віргінських островів.
Фолклендських (Мальвінських) островів, острова
Мен, острова Південна Георгія і Південних
Сандвічевих островів, островів Теркс і Кайкос

9, підпункт 1 і 2

Ірак

9, пункт 2

Кіпр, Єгипет, Ямайка, Йорданія, Марокко,
Таїланд, Туніс

10

Таїланд

10, підпункт с)

З’єднане Королівство

11

З’єднане Королівство і від імені:
Британських Віргінських островів, Фолклендських
(Мальвінських) островів, острова Мен,
острова Південна Георгія і Південних Сандвічевих
островів, островів Теркс і Кайкос

11, пункт 1

Мальта

11, пункт 1 b) і d)

Маврикій

11, пункт 1 f)

Австрія

11, пункт 2 b)

Австрія, Нова Зеландія
(Острови Кука и Німує)

13

Мальта, З’єднане Королівство і від імені:
Британських Віргінських островів, Фолклендських
(Мальвінських) островів, острова Мен,
острова Південна Георгія і Південних Сандвічевих
островів, островів Теркс і Кайкос
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13, підпункт а)

Бангладеш

13, підпункт b) і c)

Ірландія

14, пункт 2 с) і h)

Франція

15

Мальта

15, пункт 2 і 3

Бельгія, З’єднане Королівство і від імені:
Британських Віргінських островів, Фолклендських
(Мальвінських) островів, острова Мен,
острова Південна Георгія і Південних Сандвічевих
островів, островів Теркс і Кайкос

15, пункти 2 і 4

Теркс

15, пункт 3

Ірландія

15, пункт 4

Бразилія, Йорданія, Марокко, Туніс

16

Єгипет, Ірак, Ізраїль, Марокко, Таїланд

16, пункт 1 a), c),
g), h)

Бразилія

16, пункт 1 c), d),
f) і g)

Туреччина

16, пункт 1 c), d), f),
g) і h)

Туніс

16, пункт 1 c), d), і g) Йорданія
16, пункт 1 c) і f)

Бангладеш

16, пункт 1 d) і f)

Ірландія

16, пункт 1 е)

Мальта

16, пункт 1 f)

З’єднане Королівство і від імені:
Британських Віргінських островів, Фолклендських
(Мальвінських) островів, острова Мен,
острова Південна Георгія і Південних Сандвічевих
островів, островів Теркс і Кайкос

16, пункт 1 g)

Франція, Люксембург, Маврикій

29, пункт 1

Аргентина, Бразилія, Венесуела, В’єтнам,
Єгипет, Ізраїль, Індонезія, Ірак, Ємен, Китай,
Куба, Маврикій, Марокко, Польща, Румунія,
Сальвадор, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туніс,
Туреччина, Франція, Ефіопія
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Права робітників-мігрантів
Виклад фактів № 24
Термін «робітник-мігрант» означає особу, що
буде займатися, займається чи займалася оплачуваною діяльністю в державі, до громадян
ства якої він не належить.
Міжнародна Конвенція про захист прав усіх
робітників-мігрантів і членів їх родин
(пункт 1 статті 2)

ВСТУП

У грудні 1990 року Генеральна Асамблея прийняла Міжнародну
конвенцію про захист прав усіх робітників-мігрантів і членів їх ро-
дин (див. додаток).
Ця Конвенція відкрила нову главу в історії зусиль, спрямованих
на встановлення прав робітників-мігрантів і на забезпечення захис-
ту і поваги цих прав. Вона являє собою всеосяжний міжнародний
договір, заснований на існуючих угодах, що мають обов’язкову юри-
дичну чинність, на дослідженнях Організації Об’єднаних Націй в
галузі прав людини, на висновках і рекомендаціях нарад експертів,
а також на матеріалах дискусій і резолюціях з питання щодо робіт-
ників-мігрантів в органах Організації Об’єднаних Націй за останні
два десятиліття.
Подібно до всіх інших міжнародних угод з прав людини, ця Кон-
венція встановлює стандарти, які служать зразком для законів і су-


Прийнята резолюцією 45/158 Генеральної Асамблеї від 18 грудня 1990 року.
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дово-адміністративних процедур окремих держав. Уряди держав, що
ратифікують цю Конвенцію чи приєднуються до неї, зобов’язуються
здійснювати її положення шляхом вжиття необхідних заходів. Вони
зобов’язуються забезпечити робітникам-мігрантам, права яких по-
рушені, можливість домагатися судового захисту.
У цьому фактологічному бюлетені спочатку описуються пробле-
ми, що створюють найбільші труднощі для робітників-мігрантів та
їх родин, а потім описуються вжиті на міжнародному рівні заходи,
спрямовані на заохочення і захист їхніх прав.
ПРАВА ЛЮДИНИ І РОБІТНИКИ-МІГРАНТИ

Явище трудової міграції виникло не в XX столітті. Жінки і чо-
ловіки залишали рідні місця в пошуках роботи в інших краях з того
часу, як було введено оплату за працю. Відмінність полягає лише в
тому, що сьогодні робітників-мігрантів набагато більше, ніж будьколи в історії людства. Мільйони людей, що заробляють на життя
чи шукають оплачувану роботу в державах, де вони проживають,
прибули сюди в якості іноземців. Немає жодного континенту і жод-
ного регіону світу, в яких не було б свого контингенту робітниківмігрантів.
Причини міграції

Основними причинами переміщення людей у пошуках роботи
з однієї держави в іншу є бідність і нездатність заробляти чи ви-
робляти достатньо для того, щоб забезпечувати себе і свою родину.
Ці причини характерні не тільки для міграції з бідних держав у ба-
гаті; бідністю викликане також переміщення з однієї країни, що роз-
вивається, в інші, у яких перспективи роботи, принаймні здалеку,
виглядають привабливіше.
Існують й інші причини виїзду людей за кордон у пошуках ро-
боти. Війни, цивільні конфлікти, загроза безпеці чи гоніння, засно-
вані на дискримінації за такими ознаками, як раса, етнічне поход-
ження, колір шкіри, релігія, мова чи політичні переконання, – усі ці
фактори впливають на потік робітників-мігрантів.
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Підготовка до міграції

Деякі держави заохочують виїзд своїх громадян на роботу за
кордон; інші активно залучають іноземну робочу силу. У деяких ви-
падках між державами існують двосторонні угоди, які стосуються
міграції робочої сили.
В ідеалі робітники-мігранти, що виїжджають за контрактом чи
на основі іншої офіційної домовленості чи просто відправляються
за власною ініціативою, повинні одержувати загальне уявлення про
мову, культуру і правову, соціальну і політичну систему країн, у які
вони вирушають. Їх варто заздалегідь інформувати про заробітну
плату, умови роботи і загальні умови проживання, на які вони мо-
жуть розраховувати після прибуття.
У відповідності до статті 33 Міжнародної конвенції про захист
прав усіх робітників-мігрантів і членів їх родин держави-учасниці
зобов’язані вживати всіх заходів, які вони вважають доцільними,
для того щоб інформувати робітників-мігрантів і членів їх родин,
на їхнє прохання, безкоштовно і, по можливості, мовою, яку во-
ни можуть зрозуміти, про їхні права, що випливають з Конвенції,
і про всі інші питання, що дозволять їм дотримуватись адміністра-
тивних та інших формальностей в державі роботи за наймом. Крім
того, у статті 37 Конвенції проголошується право робітників-міг-
рантів і членів їх родин бути інформованими «до свого від’їзду чи,
найпізніше, у момент їхнього в’їзду в державу роботи за наймом»
про всі умови їхнього допуску, а також відносно «вимог, яких вони
повинні дотримуватись в державі роботи за наймом, і щодо орга-
на, до якого вони повинні звертатися з метою будь-якої зміни цих
умов».
Коли регулювання міграційних потоків здійснюється за спри-
яння офіційних служб з працевлаштування, мігранти мають у своє-
му розпорядженні кращі можливості одержання хоча б мінімальної
підготовки до життя і роботи за кордоном, ніж у тих випадках, коли
найманням і працевлаштуванням займаються приватні агенти.
Залишається фактом те, що значне число робітників-мігрантів
не має необхідної інформації і погано підготовлене до умов життя і
роботи за кордоном. Крім того, більшість з них не має поняття про
захист прав людини та основних свобод, що гарантуються їм від-
повідно до міжнародних договорів і національних законів.
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Проблеми адаптації

Робітники-мігранти є іноземцями. Вже лише з цієї причини в
громадах, де вони проживають і працюють, до них можуть ставити-
ся з підозрілістю і ворожістю. Робітники-мігранти, які у більшості
випадків у фінансовому плані є малозабезпеченими, страждають від
того ж економічного, соціального і культурного утиску, так як і най-
більш знедолені соціальні групи в державі перебування.
Дискримінація щодо робітників-мігрантів в сфері зайнятості
виявляється в багатьох формах, наприклад, у ненаданні чи переваж-
ному наданні певних видів робіт, що доступні мігрантам, і в утруд-
ненні доступу до професійної підготовки. Що стосується трудових
прав, то до громадян країни, з одного боку, і до мігрантів, з іншого
боку, часто застосовуються різні стандарти, а в умовах контрактів
може передбачатися позбавлення мігрантів визначених пільг.
У пункті 1 статті 25 Міжнародної конвенції про захист прав усіх
робітників-мігрантів і членів їх родин говориться про те, що «робіт-
ники-мігранти користуються не менш сприятливим поводженням,
ніж те, що застосовується до громадян держави роботи за наймом,
у питаннях винагороди» і щодо інших умов праці і зайнятості. Від-
повідно до пункту 3 тієї ж статті держави-учасниці зобов’язані вжи-
ти всіх належних заходів для забезпечення того, щоб робітники-міг-
ранти не були позбавлені жодного з цих прав.
Відомі приклади адміністративно-правових норм, що змушують
мігрантів залишатися в рамках визначених професій і конкретних
регіонів, а також приклади нерівної оплати й оцінки за рівноцін-
ну працю. Відомі випадки, коли на робітників-мігрантів не поши-
рюється дія положень, що регулюють умови роботи, і коли вони поз-
бавлені права брати участь у профспілковій діяльності.
Широко розповсюдженою є тенденція вважати мігрантів додат-
ковою робочою силою і залишати їм ті види робіт, які найменш при-
вабливі для громадян країни.
Соціальні і культурні проблеми

Умови життя робітників-мігрантів часто є незадовільними. До
основних факторів, що, накладаючись один на одного, серйозно
ускладнюють процес адаптації, відносяться низькі доходи, висока
квартирна плата, нестача житла, розмір сімей мігрантів і упередже-

183

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

не ставлення до іноземних елементів у суспільстві з боку місцевого
населення.
Незважаючи на те, що робітники-мігранти вносять вклад до
системи соціального забезпечення, вони самі та їх родини не завжди
користуються тими ж пільгами і доступом до соціальних послуг, що
і громадяни держави перебування.
У багатьох випадках робітники-мігранти залишають родини в
себе на батьківщині. Життя на самоті перешкоджає розвитку нор-
мальних контактів із громадою, в якій мігрант проживає, і негатив-
но позначається на його добробуті. Це одне з питань, розглянутих
у деяких міжнародно-правових документах, що згадуються в цьому
фактологічному бюлетені і в яких державам пропонується сприяти
возз’єднанню родин робітників-мігрантів.
Ще однією обговорюваною на міжнародному рівні проблемою
є інтеграція робітників-мігрантів та їх родин у соціальне середови-
ще держав, які приймають, без втрати їх культурної самобутності.
Неодноразово відзначалося, що від дітей-мігрантів, що навчаються
нерідною мовою і намагаються пристосуватися до нових звичаїв, не
можна очікувати таких же результатів, як від їхніх однолітків, якщо
не вживати відповідних заходів з метою подолання їхніх труднощів.
У деяких державах гострого характеру набула проблема ворожості з
боку місцевих батьків, які побоюються загального зниження освіт-
ніх стандартів через прийом дітей-мігрантів.
Безпідставне вислання і добровільне повернення

У міжнародно-правових документах передбачається захист робіт-
ників-мігрантів від безпідставного вислання, наприклад, після за-
кінчення терміну дії трудової угоди, а також передбачається право на
оскарження розпоряджень про вислання.
Питанням вислання і безпідставного вислання присвячені стат-
ті 22 і 56 Міжнародної конвенції про захист прав усіх робітниківмігрантів і членів їх родин. Пункт 1 статті 22 прямо забороняє за-
ходи колективного вислання. Рішення про вислання може прийма-
тися компетентним органом відповідно до закону (пункт 2 статті 22)
і тільки з причин, передбачених національним законодавством де-
ржави роботи за наймом (пункт 1 статті 56).
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Відповідно до пункту 4 статті 22, за винятком випадків, коли
остаточне рішення виноситься судовим органом, «зацікавлені осо-
би мають право на представлення доводів проти свого вислання і на
перегляд своєї справи компетентним органом, якщо іншого не вима-
гають вищі інтереси державної безпеки».
Робітники-мігранти мають право повертатися додому, якщо во-
ни цього побажають. У ході міжнародних дискусій склалася думка,
що це питання повинне регулюватися на основі співробітництва між
державою, з якої вони походять, і державою, яка їх приймає. Міг-
ранти, що повертаються, повинні мати можливість користуватися
послугами консультаційно-довідкових служб і використовувати на-
буті за кордоном навички.
Нелегальна і таємна міграція

Найбільша небезпека недотримання прав людини та основних
свобод робітників-мігрантів виникає в тих випадках, коли їхнє най-
мання, переїзд і робота здійснюються в обхід закону. Масова убогість,
безробіття і неповна зайнятість у багатьох країнах, що розвиваються,
служать благодатним ґрунтом для наймання робочої сили несумлін-
ними наймачами і приватними агентами; у деяких випадках таємне
переправляння працівників набуває характеру злочинної діяльності.
Не маючи офіційного статусу, незаконний мігрант стає природ-
ним об’єктом експлуатації. Він знаходиться в повній залежності від
наймачів і може бути примушений погодитися на будь-яку робо-
ту і на будь-які умови праці і життя. У гіршому випадку станови-
ще робітників-мігрантів схоже з рабством чи кабалою. Побоюючись
викриття і вислання, незаконні мігранти рідко звертаються за захис-
том, і в багатьох державах не існує права на оскарження адміністра-
тивних рішень, які стосуються їх.
Припинення незаконної міграції

У періоди економічного спаду широкого поширення набу-
ває практика обмеження законної міграції іноземної робочої сили.
Однак жорсткість режиму законного в’їзду, як правило, дає лише
тимчасовий чи обмежений ефект і спрямовує потік потенційних міг-
рантів у незаконне русло.
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У деяких державах були запропоновані і введені більш суворі
покарання для посередників, що здійснюють наймання незаконної
робочої сили, і для роботодавців, що приймають її.
У відповідності зі статтею 68 Міжнародної конвенції про захист
прав усіх робітників-мігрантів і членів їх родин держави-учасни-
ці зобов’язані співпрацювати «у справі запобігання або припинення
незаконних чи таємних переїздів і наймання робітників-мігрантів,
які не мають постійного статусу». У більш конкретному плані де-
ржави-учасниці зобов’язані вживати належних заходів, спрямованих
проти поширення інформації, що вводить в оману, стосовно питань
еміграції й імміграції; заходів для виявлення і недопущення неза-
конних чи таємних переїздів; і заходів для прийняття ефективних
санкцій проти осіб, груп чи утворень, що займаються організацією,
здійсненням чи наданням допомоги в організації чи здійсненні не-
законної або таємної міграції, застосовують щодо робітників-міг-
рантів, що не мають постійного статусу, насильство, погрози чи за-
лякування; або наймають таких робітників.
Разом з тим, якщо не боротися з такими основними причинами
трудової міграції, як економічна відсталість і хронічна неповна зай-
нятість, існує мало надій на те, що вдасться припинити таємну тор-
гівлю іноземною робочою силою. У цьому сенсі, очевидним є те, що
вирішенню цієї проблеми може допомогти вжиття заходів, які спри-
яють економічному розвитку і зменшенню розриву між промислово
розвинутими державами і регіонами, що розвиваються.
У рамках міжнародних дискусій підкреслювалися три аспекти
незаконної міграції. Мова йде про незаконного мігранта як поруш-
ника імміграційних законів, як працівника і як людину. Було зроб-
лено висновок про те, що кожен з цих аспектів має власні юридич-
ні наслідки, які не можна плутати один з одним, щоб не завдавати
шкоди правам кожного окремого робітника.
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Міжнародна організація праці

Починаючи з 20-х років зусилля з встановлення і проведення
справедливої політики щодо робітників-мігрантів та їх родин очо-
лює Міжнародна організація праці (МОП).
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У вкладі МОП у забезпечення більш справедливого ставлення до
робітників-мігрантів виділяються два основних елементи. По-пер-
ше, певні конвенції і рекомендації МОП є прикладом того, якими
повинні бути національні закони, а також судові й адміністративні
процедури, що стосуються робітників-мігрантів. По-друге, завдяки
своїм проектам у сфері технічного співробітництва МОП сприяє за-
безпеченню прав людини робітників-мігрантів.
Двома основними конвенціями МОП, що стосуються робітни-
ків-мігрантів, є Конвенція про робітників-мігрантів (переглянута)
(№ 97) 1949 року і Конвенція про робітників-мігрантів (додаткові
положення) (№ 143) 1975 року.
У Конвенції № 97 міститься ряд положень, покликаних сприя-
ти забезпеченню прав робітників-мігрантів. Конвенція, наприклад,
зобов’язує держави, що ратифікували її, надавати відповідну інфор-
мацію іншим державам-членам МОП і самій Організації, вживати
заходів проти всякої пропаганди, що вводить в оману, а також захо-
ди для полегшення від’їзду, переїзду і прийому мігрантів.
Конвенція передбачає також, що держави, які ратифікували її,
зобов’язані надавати мігрантам, що законно перебувають на їхній
території, такі ж умови, якими користуються їхні власні громадяни
при застосуванні широкого кола законів і положень, що стосуються
їхнього трудового життя, без будь-якої дискримінації за ознакою на-
ціональності, раси, релігії чи статі.
Розділ I Конвенції № 143 стосується зловживань в області міг-
рації, а розділ II – рівності можливостей і поводження. Держави, що
ратифікують цю Конвенцію, можуть або прийняти цей документ в
повному обсязі, або один з його двох розділів.
Конвенція передбачає, що держави зобов’язані дотримуватися
основних прав людини всіх робітників-мігрантів. Вони повинні та-
кож вжити заходів для попередження таємної міграції в пошуках
роботи і для припинення незаконної торгівлі робочою силою. Крім
того, держави зобов’язані розробляти і здійснювати політику, спря-
мовану на забезпечення рівності поводження щодо праці і занять,
соціального забезпечення, профспілкових і культурних прав.
Що стосується технічного співробітництва, то МОП розробила
міжрегіональний проект для боротьби з дискримінацією щодо робіт-
ників-мігрантів. Цей проект, орієнтований на промислово розвинуті
приймаючі держави, ставить своєю метою вирішення проблем не-
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офіційної дискримінації чи дискримінації де-факто, коли нерівно-
правне поводження з робітниками-мігрантами заборонено законом,
але існує на практиці. Як видно з результатів попередніх досліджень,
такого роду дискримінація широко розповсюджена і майже не ви-
корінена. Мета проекту – надати допомогу державам у боротьбі про-
ти дискримінації шляхом інформування осіб, що формують полі-
тику, організацій роботодавців і робітників, осіб, що займаються
підготовкою кадрів для боротьби з дискримінацією, і неурядових
організацій про шляхи підвищення ефективності законодавчих та
інших відповідних механізмів надання допомоги і підготовки кадрів
на основі міжнародного зіставлення ефективності такого роду мір і
заходів.
У 1995 році МОП представила Підкомісії з попередження диск-
римінації і захисту меншин документ, у якому вона відзначила, що
її діяльність значною мірою сприяла прийняттю концепції рівно-
го поводження з робітниками-мігрантами, а також ліквідації диск-
римінації. У цьому документі вказується також на нові заходи, спря-
мовані на захист прав робітників-мігрантів в Африці, Америці, Азії
і районі Тихого океану й у Європі на основі застосування міжнарод-
но-правових норм у рамках конституційного і національного зако-
нодавства приймаючих держав.
Освіта мігрантів та їх родин

Комісія соціального розвитку Організації Об’єднаних Націй і
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО) приділяють особливу увагу потребам дітей робітниківмігрантів в галузі освіти.
Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в ос-
танні роки також почав приділяти більше уваги заохоченню і захисту
прав дітей робітників-мігрантів, до яких повною мірою можуть бу-
ти застосовані всі положення Конвенції про права дитини. Ряд нау-
кових публікацій Міжнародного центру розвитку дитини ЮНІСЕФ
присвячений становищу таких дітей, як власне мігрантів і як пред-
ставників етнічних меншин у державі, що приймає.
Усі вищенаведені ініціативи, спрямовані на регулювання конк-
ретних аспектів прав мігрантів чи ситуацій, характерних для певних
регіонів і країн, сприяли створенню основи для міжнародної кон-
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венції – документа, який би повною мірою охоплював права люди-
ни й основні свободи робітників-мігрантів та їх родин і був би до-
сить гнучким, щоб його можна було застосовувати в усьому світі.
НА ШЛЯХУ ДО ВСЕОСЯЖНОЇ УГОДИ

А. Вступ

На початку 70-х років проблема незаконної торгівлі робочою си-
лою викликала обговорення в Організації Об’єднаних Націй питан-
ня про права робітників-мігрантів.
У 1972 році Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) висловила
занепокоєння в зв’язку з організованим кримінальними елементами
незаконним перевезенням робітників з деяких африканських країн
у деякі європейські країни та їхню експлуатацію в умовах, подібних
до рабства і кабали (резолюція 1706 (LIII), преамбула). Рада висло-
вила глибоке співчуття в зв’язку з тим, що умови масової убогості,
неуцтва і безробіття, що існують у країнах походження робітників,
використовуються для експлуатації і отримання вигоди з такої ро-
бочої сили шляхом незаконної і підпільної торгівлі нею, і закликала
уряди докласти зусиль для затримання і притягнення до судової від-
повідальності осіб, що чинять такі протизаконні дії, і вжити право-
вих заходів для вирішення цієї проблеми.
Пізніше в тому ж році Генеральна Асамблея засудила дискримі-
націю щодо іноземних робітників і закликала уряди покінчити з та-
кою практикою і поліпшити умови працевлаштування робітниківмігрантів (резолюція 2920 (XXVII)). Вона закликала також уряди
дотримуватись положення Міжнародної конвенції про ліквідацію
усіх форм расової дискримінації і настійно просила їх ратифікувати
Конвенцію МОП № 97.
У 1973 році у своїй резолюції 1789 (LIV) ЕКОСОР знову настій-
но закликала держави ратифікувати Конвенцію МОП № 97 і уклас-
ти двосторонні угоди, що стосуються робітників-мігрантів, а також
просила Підкомісію з попередження дискримінації і захисту мен-
шин і Комісію щодо становища жінок розглянути питання про не-
законну і таємну торгівлю робочою силою.
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В. Відповідні дослідження і семінари

Визнавши, що існують два аспекти проблеми – незаконні і таєм-
ні операції, з одного боку, і дискримінаційне поводження з робітни-
ками-мігрантами в державах перебування, з іншого боку, – Підко-
місія з попередження дискримінації і захисту меншин звернулась до
одного із своїх членів, пані Халіме Варзазі, із проханням провести
дослідження з питання експлуатації робочої сили шляхом незакон-
ної і таємної торгівлі. Остаточна доповідь і рекомендації пані Варзазі
були розглянуті Комісією з прав людини в 1976 році.
Тим часом на Всесвітній конференції Організації Об’єднаних
Націй з народонаселення, що проходила в Бухаресті в 1974 році, був
прийнятий Всесвітній план дій в галузі народонаселення. У цьому
Плані дій містяться рекомендації, що стосуються міжнародної міг-
рації робочої сили, і розглядаються, зокрема, питання боротьби з
дискримінаційною практикою і незаконною торгівлею.
У листопаді 1975 року в Тунісі під егідою Організації Об’єднаних
Націй було проведено семінар з прав людини робітників-мігрантів.
На цьому семінарі були зроблені висновки, в яких підкреслювала-
ся необхідність надання робітникам-мігрантам рівності перед зако-
ном у тому, що стосується прав людини і трудового законодавства;
гуманного поводження з іноземцями, що перебувають у державі без
законної підстави; і недопущення ситуацій, коли робітники-міг-
ранти протягом тривалого часу не одержують правового статусу. На
семінарі було звернено також увагу на той факт, що певні обов’язки
щодо робітників-мігрантів є як у держав, з яких вони походять, так
і в держав, які приймають.
Ще однією віхою на шляху до розробки міжнародної конвенції
стало дослідження з питання міжнародно-правових положень, що пе-
редбачають захист прав людини осіб, які не є громадянами країни пе-
ребування, що у 1979 році для Підкомітету з попередження дискриміна-
ції і захисту меншин підготувала баронеса Еллес. У цьому дослідженні
зроблений висновок про те, що захист прав іноземців забезпечується
ще не в усьому світі, і що застосування міжнародних норм в галузі прав
людини щодо іноземців характеризується відсутністю чіткості і визна-
ченості. У зв’язку з цим баронеса Еллес запропонувала міжнародному
співтовариству прийняти проект декларації про «права людини щодо
осіб, які не є громадянами країни, у якій вони проживають».
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У 1985 році Економічна і Соціальна Рада визнала необхідність
подальших зусиль на національному двосторонньому, регіонально-
му і міжнародному рівнях, з поліпшення соціального стану робіт-
ників-мігрантів та їх родин (резолюція 1985/24). Рада запропонува-
ла державам-членам створити чи розширити програми щодо поліп-
шення добробуту з метою задоволення нових потреб і вирішення
нових проблем, що виникають у результаті зміни умов міжнародної
міграції робочої сили. Вона підкреслила важливе значення охорони
родин мігрантів і закликала істотно поліпшити умови для інтеграції
членів родин, особливо жінок, дітей і молоді, у життя країни, яка
приймає. У резолюції було зазначено, що особлива увага повинна
приділятися освіті дітей, для того щоб вони могли розвивати знання
своєї рідної мови і свою культурну спадщину.
У вересні 1989 року в Афінах під егідою Організації Об’єднаних
Націй було проведено міжнародний семінар з питання культурного
діалогу між державами походження і державами перебування робіт-
ників-мігрантів. Цей семінар був проведений на виконання прохан-
ня ЕКОСОР до Генерального секретаря приділяти особливу увагу
положенню робітників-мігрантів та членів їхніх родин (резолюція
1988/6, пункти 11, 12).
При розгляді питання про інтеграцію робітників-мігрантів і
членів їх родин у нормальне життя учасники семінару підкреслили,
що роль каталізатора при цьому грає освіта. Вони погодилися з тим,
що найважливіше значення для успішної інтеграції має вивчення
мови приймаючої держави. У той же час важливо, щоб діти зберігали
самобутність культури, тому освіта повинна бути двомовною.
На семінарі був зроблений також висновок про те, що робіт-
ники-мігранти повинні мати право і можливість створювати власні
асоціації і приєднуватися до них. Членство в профспілках відкриває
робітникам-мігрантам дорогу до участі в суспільному житті. У про-
цесі інтеграції важливу роль покликані відігравати неурядові органі-
зації. У рамках прийнятих на семінарі рекомендацій щодо грома-
дянських прав, державам, які приймають, було запропоновано спри-
яти використанню робітниками-мігрантами права участі в голосу-
ванні в державах, з яких вони походять і розглянути питання про
надання їм, по можливості, права обирати і бути обраними. Було
рекомендовано також забезпечити реалізацію права на возз’єднання
родини.
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С. Розробка міжнародної конвенції

Розробка міжнародної конвенції про захист прав робітників-міг
рантів була рекомендована першою Всесвітньою конференцією з бо-
ротьби проти расизму і расової дискримінації, що відбулася в Женеві
в 1978 році. Генеральна Асамблея виголосила аналогічну рекомен-
дацію у своїй прийнятій у 1978 році резолюції (33/163) про заходи з
поліпшення становища і забезпечення прав людини і людської гід-
ності робітників-мігрантів.
Для розробки конвенції в 1980 році була створена робоча гру-
па, відкрита для участі всіх держав-членів і відповідних міжнарод-
них органів і організацій, таких, як Комісія з прав людини, Ко-
місія соціального розвитку, Міжнародна організація праці, Органі-
зація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і Всесвіт-
ня організація охорони здоров’я, яким було запропоновано сприяти
розв’язанню цієї задачі.
Робоча група, мандат якої послідовно поновлювався на щоріч-
них сесіях Генеральної Асамблеї, завершила розробку Міжнародної
конвенції про захист прав усіх робітників-мігрантів та членів їх ро-
дин у 1990 році.
Конвенція була прийнята Генеральною Асамблеєю 18 грудня
1990 року і відкрита для підписання всіма державами-членами Ор-
ганізації Об’єднаних Націй. Держави одержали можливість ратифі-
кувати цю Конвенцію. Для ратифікації потрібно схвалення компе-
тентного національного органу влади, як правило, парламенту. Де-
ржави можуть також приєднатися до Конвенції, об’єднавши підпи-
сання і ратифікацію в одному акті. Конвенція набере сили після
того, як її ратифікують чи приєднаються до неї 20 держав. Держава,
що ратифікує Конвенцію чи приєднується до неї, стає державоюучасницею.
КОНВЕНЦІЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Основний зміст Міжнародної конвенції про захист прав усіх
робітників-мігрантів та членів їх родин (див. додаток) полягає в то-
му, що відповідно до її положень особи, що кваліфікуються як робіт-
ники-мігранти, незалежно від їхнього правового статусу одержують
можливість користуватися своїми правами людини.
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У Конвенції враховані відповідні міжнародні стандарти в галузі
трудових відносин, а також Конвенції про рабство. У ній вказується
також на Конвенцію ЮНЕСКО про боротьбу з дискримінацією в га-
лузі освіти; Міжнародну конвенцію про ліквідацію усіх форм расо-
вої дискримінації; Міжнародний пакт про цивільні і політичні пра-
ва; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку; Кон-
венцію про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок; Кон-
венцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність видів поводження і покарання; Конвен-
цію про права дитини; і Декларацію четвертого Конгресу Організа-
ції Об’єднаних Націй з попередження злочинності та поводження з
правопорушниками.
У Конвенції викладено відповідні права в тих областях, що без-
посередньо стосуються становища робітників-мігрантів. У ній ві-
дображено сучасне розуміння міграційних тенденцій з погляду як
держав, з яких походять робітники-мігранти та їх родини, так і де-
ржав, які їх приймають. У Конвенції викристалізувана суть думок
експертів із проблем робітників-мігрантів за більш ніж півстолітній
період і враховуються вимоги широкого кола міжнародних і націо-
нальних правових документів.
У Конвенції вперше визначаються ті права, що поширюються на
певні категорії робітників-мігрантів та членів їх родин, включаючи:
– прикордонних робітників, що проживають у сусідній державі,
у яку вони повертаються щодня чи принаймні один раз на
тиждень;
– сезонних робітників;
– моряків, найнятих для роботи на судні, зареєстрованому в дер
жаві, до громадянства якої вони не належать;
– робітників, зайнятих на стаціонарних прибережних установ-
ках, що знаходяться під юрисдикцією держав, до громадянст
ва якої вони не належать;
– робітників, робота яких пов’язана з переїздами;
– мігрантів, що працюють за наймом у конкретному проекті;
– робітників, що працюють не за наймом.
У частині VI Конвенції передбачається прийняття державамиучасницями ряду зобов’язань з метою сприяння створенню «нор-
мальних, справедливих, гуманних і законних умов» для міжнарод-

193

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

ної міграції трудящих та членів їх родин. Ці зобов’язання передба-
чають розробку і здійснення політики, що стосується міграції; обмін
інформацією з іншими державами-учасницями; надання наймачам,
робітникам та їх організаціям інформації про політику, закони і пра-
вила; і надання допомоги робітникам-мігрантам та їх родинам.
Конвенція встановлює правила, що стосуються наймання робіт-
ників-мігрантів та їх повернення у держави походження. У ній та-
кож докладно описуються належні заходи для недопущення неза-
конної чи таємної міграції.
Застосування Конвенції

У статті 72 Конвенції передбачається створення Комітету з за-
хисту прав усіх робітників-мігрантів та членів їх родин з метою
спостереження за застосуванням Конвенції з моменту набуття нею
чинності, тобто після її ратифікації 20 державами. Комітет повинен
складатися з 10, а після реєстрації 41 ратифікаційної грамоти – з 14
безсторонніх експертів.
Члени Комітету обираються таємним голосуванням державамиучасницями, при цьому враховується справедливий географічний
розподіл, включаючи як держави походження робітників-мігрантів,
так і держави роботи за наймом, і представництво існуючих у світі
основних правових систем. Члени Комітету обираються на чотири-
річний термін і виконують функції у своїй особистій якості.
Держави-учасниці зобов’язуються представляти доповіді про
вжиті ними заходи для здійснення Конвенції протягом одного ро-
ку з дня набуття чинності Конвенцією для відповідної держави і
далі через кожні п’ять років. Передбачається, що в доповідях повин-
ні вказуватися проблеми, що виникають при здійсненні Конвенції,
і міститися інформація про міграційні потоки. Після розгляду до-
повідей Комітет передає зацікавленій державі-учасниці такі заува-
ження, які він вважає доцільними.
У Конвенції передбачається здійснення тісного співробітництва
між Комітетом і міжнародними установами, зокрема Міжнародною
організацією праці.
Відповідно до статті 76 держава-учасниця може заявити про своє
визнання компетенції Комітету одержувати і розглядати повідомлен-
ня від будь-якої держави-учасниці, які містять заяви про те, що інша
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держава-учасниця не виконує своїх зобов’язань щодо Конвенції. Такі
повідомлення можуть прийматися лише від держав-учасниць, що за-
явили про визнання компетенції Комітету. Комітет розглядає в та-
кий спосіб передані йому питання тільки після того, як вичерпані всі
наявні внутрішні засоби правового захисту; тоді він може запропону-
вати свої добрі послуги з метою дружнього вирішення питання.
Відповідно до статті 77 держава-учасниця може заявити про виз-
нання компетенції Комітету одержувати і розглядати повідомлення
від осіб, що підлягають його юрисдикції, які стверджують, що їхні
права, передбачені Конвенцією, були порушені. Такі повідомлення
можуть прийматися лише в тому випадку, якщо вони стосуються
держави-учасниці, яка заявила про визнання компетенції Комітету.
Якщо Комітет упевниться в тому, що це питання не розглядалося і
не розглядається в іншому міжнародному контексті, і що вичерпано
усі внутрішні засоби правового захисту, він може попросити пояс-
нення і висловити свої міркування.
РОБІТНИКИ-МІГРАНТИ І НЕДАВНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Всесвітня конференція з прав людини

Всесвітня конференція з прав людини, що відбулася у Відні в
червні 1993 року, закликала держави якомога швидше ратифікувати
Міжнародну конвенцію про захист прав усіх робітників-мігрантів
та членів їх родин. У Віденській декларації і Програмі дій, яку вона
прийняла (частина II, пункти 33-35), Конференція настійно закли-
кала всі держави гарантувати захист прав людини всіх робітниківмігрантів та їх родин. Конференція заявила, що особливо важливим
є створення умов, що сприяють встановленню більш гармонійних і
терпимих відносин між робітниками-мігрантами та іншою части-
ною суспільства приймаючих держав.
Міжнародна конференція з народонаселення та розвитку

Міжнародна конференція з народонаселення та розвитку, що
відбулася в Каїрі у вересні 1994 року, розглянула питання міграції, і
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зокрема питання глобальної міграції. У главі X своєї Програми дій
Конференція висловилася за всебічний міжнародний підхід до між-
народної міграції. В числі основних сфер діяльності Конференція
в першу чергу відзначила корінні причини міграції і закликала до
вжиття заходів як щодо зареєстрованих, так і щодо незареєстрован-
них мігрантів.
Всесвітня зустріч на вищому рівні
в інтересах соціального розвитку

На Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального
розвитку, що відбулася в Копенгагені в березні 1995 року, держави
зобов’язалися на міжнародному рівні забезпечувати робітникам-міг-
рантам захист, передбачений відповідними національними і міжна-
родними документами, вживати конкретних і ефективних заходів
проти експлуатації робітників-мігрантів і спонукати всі держави
вивчити питання про ратифікацію і повне здійснення міжнародних
договорів про робітників-мігрантів.
У главі III своєї Програми дій, що стосується розширення про-
дуктивної зайнятості і зниження рівня безробіття, Зустріч визнала
необхідність активізації міжнародного співробітництва і національ-
них зусиль, у тому що стосується становища робітників-мігрантів та
їх родин.
З питання соціальної інтеграції (глава IV) Зустріч висловила
думку про те, що урядам варто сприяти рівності і соціальній спра-
ведливості, зокрема, шляхом розширення сфери базової освіти і
шляхом розробки спеціальних заходів для охоплення навчанням ді-
тей і підлітків, зокрема, у родинах мігрантів. Вона також висловила
думку про необхідність заохочувати рівноправне поводження й ін-
теграцію зареєстрованих робітників-мігрантів та їх родин.
Для того щоб зменшити занепокоєність щодо незареєстрованих
мігрантів, і сприяти задоволенню їхніх основних людських потреб,
Зустріч висловилася за вжиття різних заходів. Вона закликала уря-
ди співпрацювати в справі усунення причин нелегальної міграції і
покарання злочинців, що організують торгівлю людьми, при гаран-
туванні основних прав людини незареєстрованих мігрантів, недопу-
щенні їхньої експлуатації і наданні їм належних засобів оскарження
відповідно до національного законодавства.
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Четверта Всесвітня конференція щодо становища жінок

Тяжке становище жінок з числа робітників-мігрантів також ви
кликає стурбованість Організації Об’єднаних Націй, тому що во-
ни стають жертвами насильства і сексуальної експлуатації. Четверта
Всесвітня конференція щодо становища жінок, що відбулася в Пекіні
у вересні 1995 року, приділила багато уваги положенню жінок-міг-
рантів. У своїй Платформі дій (глава IV.D) Конференція визнала, що
особливо вразливими для насильства та інших посягань є жінкимігранти, включаючи робітників жінок-мігрантів, правовий статус
яких у державі, що приймає, залежить від роботодавців, чим останні
можуть користуватися. Вона також закликала уряди створити мере-
жу послуг, з урахуванням мовних і культурних факторів, для жінок
і дівчат з числа мігрантів, включаючи жінок з числа робітників-міг-
рантів, що є жертвами насильства за ознакою статі.
У своїй попередній доповіді за листопад 1994 року (E/CN.4/
1995/42, пункт 233) Спеціальний доповідач Комісії з прав людини з
питання насильства щодо жінок п. Радхика Кумарасвамі закликала
держави, які відправляють і приймають:
а) вжити конкретних заходів для регламентації діяльності при-
ватних агентств з наймання в питаннях працевлаштування
жінок-мігрантів;
b) організувати програми консультування жінок-мігрантів, у
рамках яких їм надавалася б правова, соціальна й освітня до-
помога;
c) організувати підготовку в поліцейських дільницях жінок-полі
цейських для надання допомоги жінкам-мігрантам, що стали
жертвами посягань;
d) гарантувати застосування до жінок-мігрантів норм захисту
відповідно до мінімальних національних трудових стандартів
і активно переслідувати роботодавців за порушення цих стан-
дартів.
РОЗВИТОК ПОДІЙ ОСТАННІМ ЧАСОМ

Останнім часом новий розвиток одержали расизм і ксенофобія,
що може мати негативні наслідки для соціального благополуччя
робітників-мігрантів. У зв’язку з цим Комісія з прав людини і Гене-
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ральна Асамблея настійно закликали держави ратифікувати Міжна-
родну конвенцію.
Станом на 14 листопада 1995 року Конвенція була ратифікована
тільки шістьма державами (Єгипет, Колумбія, Марокко, Сейшель-
ські о-ви, Філіппіни й Уганда) а також була підписана Чилі, Мек-
сикою та Монако.

До д ат о к

Міжнародна конвенція про захист прав
усіх робітників-мігрантів та членів їх родин

Преамбула

Держави-учасниці цієї Конвенції.
Беручи до уваги принципи, закріплені в основних документах
Організації Об’єднаних Націй з прав людини, зокрема в Загальній
декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, со-
ціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські і
політичні права, Міжнародній конвенції про ліквідацію усіх форм
расової дискримінації, Конвенції про ліквідацію усіх форм диск-
римінації щодо жінок і Конвенції про права дитини,
беручи до уваги також принципи і стандарти, що містяться у
відповідних документах, створених у рамках Міжнародної ор-
ганізації праці, особливо в Конвенції про робітників-мігрантів
(№ 97), Конвенції про зловживання в сфері міграції і про забез-
печення робітникам-мігрантам рівність можливостей і поводження
(№ 143), у Рекомендації про робітників-мігрантів (№ 86), Рекомен-
дації про робітників-мігрантів (№ 151), у Конвенції про примусову
чи обов’язкову працю (№ 29) і Конвенції про скасування примусової
праці (№ 105),


Прийнята Генеральною Асамблеєю в резолюції 45/158 від 18 грудня 1990 року.

198

Права робітників-мігрантів

знову підтверджуючи важливість принципів, що містяться в
Конвенції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти,
нагадуючи про Конвенцію проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і
покарання, Декларацію четвертого Конгресу Організації Об’єднаних
Націй з попередження злочинності і поводження з правопорушни-
ками, Кодекс поводження посадових осіб з підтримання правопо-
рядку і про Конвенції про рабство,
нагадуючи про те, що однією з задач Міжнародної організації
праці, відповідно до її Статуту, є захист інтересів робітників, що
працюють в інших державах, ніж їхня власна держава, і з огляду на
знання і досвід цієї організації в питаннях, що стосуються робітни-
ків-мігрантів та членів їх родин,
визнаючи важливість роботи, яка була пророблена в зв’язку з
робітниками-мігрантами та членами їх родини у різних органах Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, зокрема в Комісії з прав людини і Ко-
місії соціального розвитку, а також у Продовольчій і сільськогоспо-
дарській організації Об’єднаних Націй, Організації Об’єднаних На-
цій з питань освіти, науки і культури і Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я, а також в інших міжнародних організаціях,
визнаючи також прогрес, досягнутий деякими державами на ре-
гіональній чи двосторонній основі щодо захисту прав робітниківмігрантів та членів їх родин, а також важливість і корисність дво
сторонніх і багатосторонніх угод у цій галузі,
усвідомлюючи значення і масштаби явища міграції, до якої втяг-
нуті мільйони людей і яка стосується значного числа держав міжна-
родного співтовариства,
з огляду на вплив потоків робітників-мігрантів на держави і від-
повідних осіб і прагнучи встановити норми, що можуть сприяти уз-
годженню позицій держав за допомогою прийняття основних при-
нципів, що стосуються поводження з робітниками-мігрантами та
членами їх родин,
з огляду на вразливе становище, у яке часто потрапляють робіт-
ники-мігранти та члени їх родин у силу, зокрема, того, що вони не
знаходяться в державі походження, і труднощів, з якими вони мо-
жуть зіштовхуватися в зв’язку з їхнім перебуванням у державі робо-
ти за наймом,

199

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

будучи переконані в тому, що права робітників-мігрантів та членів
їх родин дотепер ще ніде не визнані на достатньому рівні і тому вима-
гають відповідного міжнародного захисту,
беручи до уваги той факт, що міграція часто є причиною серйоз-
них проблем для членів родин робітників-мігрантів і для них самих,
особливо через роз’єднання родин,
з огляду на те, що гуманітарні проблеми, пов’язані з міграцією, є
ще більш гострими у випадку незаконної міграції, і будучи переко-
нані в зв’язку з цим, що необхідно заохочувати відповідну діяльність
з метою запобігання і викорінювання незаконних і таємних пересу-
вань і перевезень робітників-мігрантів, одночасно забезпечуючи за-
хист їхніх основних прав людини,
з огляду на те, що робітники, які не мають документів чи пос-
тійного статусу, часто наймаються на роботу на менш сприятливих
умовах, ніж інші робітники, і що це спонукає деяких роботодавців
залучати таку робочу силу з метою отримання вигоди шляхом не-
чесної конкуренції,
з огляду на те, що більш широке визнання основних прав люди-
ни всіх робітників-мігрантів буде перешкоджати найманню робіт-
ників-мігрантів, що не мають постійного статусу, і що, крім того,
надання деяких додаткових прав робітникам-мігрантам та членам їх
родин, що мають постійний статус, буде заохочувати всіх мігрантів і
роботодавців до поваги і дотримання законів і процедур, встановле-
них відповідною державою,
будучи переконані в необхідності забезпечити міжнародний за-
хист прав усіх робітників-мігрантів та членів їх родин, підтвердив-
ши знову і встановивши основні норми у всеосяжній конвенції, що
могла б мати універсальне застосування,
домовилися про нижченаведене;
Частина I.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 1

1. Ця Конвенція, за винятком випадків, що передбачають ін-
ше, застосовується до всіх робітників-мігрантів та членів їх родин
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без будь-якої різниці, як то: за ознакою статі, раси, кольору шкіри,
мови, релігії чи переконань, політичних чи інших поглядів, націо-
нального, етнічного чи соціального походження, громадянства, ві-
ку, економічного, майнового, сімейного і станового становища чи за
будь-якою іншою ознакою.
2. Ця Конвенція застосовується протягом усього процесу мігра-
ції робітників-мігрантів та членів їх родин, що включає підготовку
до міграції, виїзд, транзит і весь період перебування й оплачуваної
діяльності в державі роботи за наймом, а також повернення в держа-
ву походження чи державу звичайного проживання.
Стаття 2

Для цілей цієї Конвенції:
1. Термін «робітник-мігрант» означає особу, що буде займатися,
займається чи займалася оплачуваною діяльністю в державі, до гро-
мадянства якої він чи вона не належить.
2. а) Термін «прикордонний робітник» означає робітника-міг-
ранта, який чи яка зберігає своє звичайне місце проживання в сусід-
ній державі, до якої він чи вона звичайно повертається щодня чи
принаймні один раз на тиждень;
b) термін «сезонний робітник» означає робітника-мігранта, ро-
бота якого за своїм характером залежить від сезонних умов і
виконується тільки протягом частини року;
c) термін «моряк», що охоплює також рибалок, означає робітни-
ка-мігранта, найнятого для роботи на судні, зареєстрованому
в державі, до громадянства якої він чи вона не належить;
d) термін «робітник, зайнятий на стаціонарній прибережній
установці» означає робітників-мігрантів, найнятих на роботу
на прибережній установці, що знаходиться під юрисдикцією
держави, до громадянства якої він чи вона не належить;
e) термін «робітник, робота якого пов’язана з переїздами» озна-
чає робітника-мігранта, що, звичайно проживаючи в одній
державі, внаслідок характеру своєї роботи змушений переїж-
джати в іншу державу чи держави на короткі періоди;
f) термін «робітник на проекті» означає робітника-мігранта,
допущеного в державу роботи за наймом на певний термін
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для роботи винятково з конкретним проектом, який здійс-
нює у цій державі його чи її наймач;
g) термін «робітник цільового найму» означає робітника-мігранта:
i) який посланий його чи її наймачем на обмежений і пев-
ний період часу в державу роботи за наймом для виконання
конкретних функцій чи обов’язків; чи
ii) який протягом обмеженого і певного періоду часу виконує
роботу, що вимагає професійних, комерційних, технічних
чи інших спеціальних навичок; чи
iii) який, на прохання його чи її наймача в державі роботи
за наймом виконує протягом обмеженого і певного періоду
часу роботу, яка носить тимчасовий чи короткостроковий
характер;
і який повинен залишити державу роботи за наймом або піс-
ля закінчення дозволеного періоду перебування, або рані-
ше, якщо він чи вона більше не виконує цих конкретних
функцій чи обов’язків, чи не займається цією роботою;
h) термін «робітник, що працює не за наймом» означає робітни-
ка-мігранта, що займається винагороджуваною діяльністю,
відмінною від роботи за договором найму, і який забезпечує
за рахунок такої діяльності засоби свого існування, працюючи,
як правило, самостійно чи разом із членами своєї родини, а
також будь-якого іншого робітника-мігранта, визнаного робіт-
ником, працюючим не за наймом, відповідно до чинного зако
нодавства держави роботи за наймом чи двосторонніми або ба-
гатосторонніми угодами.
Стаття 3

Ця Конвенція не застосовується:
a) до осіб, направлених чи найнятих міжнародними організаціями
й установами, чи осіб, направлених або найнятих якою-небудь
державою поза її територією для виконання офіційних функцій,
допуск і статус яких регулюється загальним міжнародним пра-
вом чи конкретними міжнародними угодами чи конвенціями;
b) до осіб, направлених або найнятих державою чи від її імені по-
за його територією, які беруть участь в здійсненні програм роз-
витку чи інших програм співробітництва, допуск і статус яких
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регулюється угодою з державою роботи за наймом, і які від-
повідно до цієї угоди не вважаються робітниками-мігрантами;
c) до осіб, що проживають не в державі свого походження і висту-
пають в ролі інвесторів;
d) до біженців і осіб без громадянства, якщо таке застосування
не передбачене у відповідному національному законодавстві
чи міжнародних документах, які діють щодо відповідної Дер
жави-учасниці;
e) до учнів і стажерів;
f) до моряків і працюючих, що зайняті на стаціонарній прибе-
режній установці, яким не був виданий дозвіл на проживання
й участь в оплачуваній діяльності у державі роботи за наймом.
Стаття 4

Для цілей цієї Конвенції термін «члени родини» означає осіб,
які перебувають у шлюбі з мігрантами чи перебувають з ними в та-
ких відносинах, що відповідно до чинного права можуть бути при-
рівняні до шлюбу, а також дітей та інших осіб, які знаходяться на
їхньому утриманні і визнаються членами родини відповідно до чин-
ного законодавства чи двосторонніх або багатосторонніх угод між
відповідними державами.
Стаття 5

Для цілей цієї Конвенції робітники-мігранти та члени їх родин:
a) вважаються такими, що мають документи чи постійний ста-
тус, якщо вони одержали дозвіл на в’їзд, перебування й опла-
чувану діяльність у державі роботи за наймом відповідно до
законодавства цієї держави і міжнародних угод, учасницею
яких є ця держава;
b) вважаються такими, що не мають документів чи постійного
статусу, якщо вони не підпадають під умови, передбачені у
підпункті (а) цієї статті.
Стаття 6

Для цілей цієї Конвенції:
а) термін «держава походження» означає державу, громадянином
якої є відповідна особа;
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b) термін «держава роботи за наймом» означає державу, в якій,
у залежності від конкретного випадку, робітник-мігрант буде
займатися, займається чи займався оплачуваною діяльністю;
с) термін «держава транзиту» означає будь-яку державу, через
яку відповідна особа проїжджає прямуючи в державу роботи
за наймом чи з держави роботи за наймом в державу поход-
ження чи звичайного проживання.
Частина II.
НЕДИСКРИМІНАЦІЯ ЩОДО ПРАВ

Стаття 7

Держави-учасниці зобов’язуються відповідно до міжнародних
документів з прав людини поважати і забезпечувати права всіх робіт-
ників-мігрантів та членів їх родин, що знаходяться на їхній території
чи під їхньою юрисдикцією, передбачені в цій Конвенції, без будьякої різниці, як то: щодо статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії чи
переконань, політичних чи інших поглядів, національного, етніч-
ного чи соціального походження, громадянства, віку, економічного,
майнового, сімейного і станового становища чи за будь-якою іншою
ознакою.
Частина III.
ПРАВА ЛЮДИНИ ВСІХ РОБІТНИКІВ-МІГРАНТІВ
ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН

Стаття 8

1. Робітники-мігранти і члени їх родин можуть вільно залишати
будь-яку державу, включаючи державу свого походження. Це пра-
во не повинно підлягати будь-яким обмеженням, за винятком тих,
котрі передбачаються законом, необхідні для охорони національної
безпеки, громадського порядку (ordre public), здоров’я чи моральності
населення або прав і свобод інших і сумісні з визнаними в цій час-
тині Конвенції іншими правами.
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2. Робітники-мігранти і члени їх родин мають право в будь-який
час повернутися в державу свого походження і залишитися в ній.
Стаття 9

Право робітників-мігрантів та членів їх родин на життя охоро-
няється законом.
Стаття 10

Робітник-мігрант і член його чи її родини не повинні зазнавати
катувань чи жорстокого, нелюдського або такого що принижує їхню
гідність поводження чи покарання.
Стаття 11

1. Робітник-мігрант і член його чи її родини не повинні перебу-
вати в рабстві чи в підневільному стані.
2. Робітник-мігрант і член його чи її родини не повинні залуча-
тися до примусової чи обов’язкової праці.
3. У тих державах, де у вигляді покарання за злочин може пе-
редбачатися позбавлення волі з каторжними роботами, пункт 2 цієї
статті не вважається перешкодою для виконання каторжних робіт за
вироком компетентного суду.
4. Для цілей цієї статті терміном «примусова чи обов’язкова пра-
ця» не охоплюються:
a) будь-яка робота чи служба, яка не згадується в пункті 3 цієї
статті, що, як правило, повинна виконувати особа, яка знахо-
диться в ув’язненні на підставі законного розпорядження су-
ду, чи особа, умовно звільнена від такого ув’язнення;
b) будь-яка служба, обов’язкова у випадках надзвичайного стану
чи стихійного лиха, що загрожують життю чи добробуту сус-
пільства;
c) будь-яка робота чи служба, що входить у звичайні громадянсь-
кі обов’язки, якщо до них також залучаються громадяни даної
держави.
Стаття 12

1. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право на свобо-
ду думки, совісті і релігії. Це право включає свободу мати чи при-
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ймати релігію або переконання за своїм вибором і свободу спові-
дувати свою релігію або переконання як одноосібно, так і спільно
з іншими, публічним чи приватним чином, у відправленні культу,
виконанні релігійних і ритуальних обрядів і навчанні.
2. Робітники-мігранти та члени їх родин не повинні зазнавати
примусу, що обмежує їхню свободу мати чи приймати релігію або
переконання за своїм вибором.
3. Свобода сповідувати релігію чи переконання підлягає лише
обмеженням, встановленим законом і необхідним для охорони гро-
мадської безпеки, порядку, здоров’я і моралі й основних прав і сво-
бод інших осіб.
4. Держави-учасниці цієї Конвенції зобов’язуються поважати
свободу батьків і, у відповідних випадках, законних опікунів, при-
наймні один із яких є робітником-мігрантом, забезпечувати релігій-
не і моральне виховання своїх дітей у відповідності зі своїми власни-
ми переконаннями.
Стаття 13

1. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право безпере-
шкодно дотримуватись своїх поглядів.
2. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право на вільне
вираження своїх поглядів; це право включає свободу шукати, одер-
жувати і поширювати будь-якого роду інформацію й ідеї, незалежно
від державних кордонів, усно, письмово, за допомогою друку чи ху-
дожніх форм вираження чи іншими способами за своїм вибором.
3. Користування передбаченим у пункті 2 цієї статті правом на-
кладає особливі обов’язки й особливу відповідальність. Отже, воно
може підлягати деяким обмеженням, що, однак, повинні бути вста-
новлені законом і є необхідними:
a) для поваги прав і репутації інших осіб;
b) для охорони національної безпеки відповідних держав, гро-
мадського порядку (ordre public), здоров’я чи моральності на-
селення;
c) для цілей запобігання будь-якої пропаганди війни;
d) для цілей запобігання будь-яким виступам на користь націо-
нальної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою під-
бурювання до дискримінації, ворожнечі чи насильства.
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Стаття 14

Робітник-мігрант і член його чи її родини не повинні зазнава-
ти безпідставного чи незаконного втручання в його чи її особисте і
сімейне життя, безпідставних і незаконних посягань на недоторкан-
ність його чи її житла або таємницю його чи її листування чи інших
форм зв’язку, або незаконних посягань на його чи її честь і репута-
цію. Кожен робітник-мігрант і член його чи її родини мають право
на захист закону від такого втручання чи таких посягань.
Стаття 15

Робітник-мігрант і член його чи її родини не можуть бути без-
підставно позбавлені власності, якою вони володіють індивідуально
чи разом з іншими особами. Там, де, відповідно до чинного законо-
давства держави роботи за наймом, активи мігранта чи члена його
чи її родини експропріюються цілком чи частково, відповідна особа
має право на справедливу і належну компенсацію.
Стаття 16

1. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право на свобо-
ду й особисту недоторканність.
2. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право на за-
безпечуваний державою ефективний захист від насильства, тілесних
ушкоджень, погроз і залякування як з боку державних посадових
осіб, так і з боку приватних осіб, груп чи установ.
3. Будь-яка перевірка посадовими особами правоохоронних ор-
ганів особистості мігрантів чи членів їх родин здійснюється від-
повідно до встановлених законом процедур.
4. Робітники-мігранти та члени їх родин не можуть бути піддані
безпідставному арешту чи утриманню під вартою, індивідуально чи
колективно; вони не повинні позбавлятися свободи інакше, ніж на
таких підставах і відповідно до таких процедур, які встановлені за-
коном.
5. Робітникам-мігрантам та членам їх родин, що зазнають ареш-
ту, у момент арешту повідомляється, наскільки це можливо, мовою,
яку вони розуміють, про причини їхнього арешту і без затримки
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повідомляється мовою, яку вони розуміють, про будь-які обвинува-
чення, які їм пред’являються.
6. Робітники-мігранти та члени їх родин, що зазнають арешту
чи затримання за обвинуваченням у кримінальному злочині, без за-
тримки доставляються до судді чи іншої посадової особи, яка наді-
лена, за законом, судовою владою, і мають право на судовий розгляд
у розумний термін чи на звільнення. Перебування їх під вартою в
очікуванні суду не є загальним правилом, однак їхнє звільнення мо-
же бути поставлене в залежність від представлення гарантій явки до
суду, явки на судовий розгляд на будь-якій іншій його стадії і, у разі
потреби, явки для виконання вироку.
7. У випадку арешту, ув’язнення чи утримання під вартою до су-
ду чи затримання в якій-небудь іншій формі мігранта чи члена його
чи її родини:
a) про його чи її арешт чи затримання і про причини цього негай-
но повідомляється консульським чи дипломатичним установам
держави його чи її походження чи держави, яка представляє ін-
тереси цієї держави, якщо він чи вона просять про це;
b) відповідна особа має право зв’язуватися зі згаданими уста-
новами. Будь-яке повідомлення відповідних осіб, спрямоване
згаданим установам, негайно доводиться до їхнього відома, і
він чи вона також мають право одержувати без затримки пові-
домлення, спрямовані згаданими установами;
c) відповідні особи негайно повідомляються про це право і про
права, що випливають з будь-яких відповідних договорів, якщо
вони можуть бути застосовані у відносинах між відповідними
державами, листуватися і зустрічатися з представниками зга-
даних установ і укладати угоди з ними для його чи її правово-
го представництва.
8. Робітники-мігранти та члени їх родин, позбавлені волі внаслі-
док арешту чи затримання, мають право розпочати справу в суді, для
того щоб цей суд міг невідкладно винести рішення щодо законності
їхнього затримання і розпорядитися про їхнє звільнення, якщо за-
тримання є незаконним. У випадку їхньої участі в такому розгляді
вони користуються допомогою усного перекладача, при необхідності
безкоштовно, якщо вони не розуміють чи не говорять мовою, яка
використовується.
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9. Робітники-мігранти та члени їх родин, що стали жертвами не-
законного арешту чи затримання, мають підкріплене правовою сан-
кцією право на компенсацію.
Стаття 17

1. Робітники-мігранти та члени їх родин, позбавлені волі, мають
право на гуманне поводження і повагу гідності, властиву людській
особистості і культурній самобутності.
2. Обвинувачувані робітники-мігранти та члени їх родин, крім
виняткових обставин, відокремлюються від засуджених осіб, і їм на-
дається окремий режим, що відповідає їхньому статусу незасудже-
них осіб. Обвинувачувані неповнолітні відокремлюються від дорос-
лих, і їхні справи розглядаються в найкоротший термін.
3. Мігрант чи член його чи її родини, затриманий у державі
транзиту чи в державі роботи за наймом за порушення положень
про міграцію, знаходиться, наскільки це практично можна здійсни-
ти, окремо від засуджених осіб чи осіб, що знаходяться під вартою
у чеканні суду.
4. У будь-який період тюремного ув’язнення відповідно до ви-
року, винесеного судом, істотною метою поводження з мігрантом чи
членом його чи її родини є його чи її перевиховання і соціальна ре-
абілітація. Малолітні злочинці відокремлюються від дорослих, і їм
забезпечується поводження, що відповідає їхньому віку і правовому
статусу.
5. Під час затримання чи тюремного ув’язнення робітники-міг-
ранти та члени їх родин користуються однаковими з громадянами
цієї держави правами на побачення з членами своїх родин.
6. У будь-якому випадку, коли робітник-мігрант позбавляється
волі, компетентні органи відповідної держави враховують проблеми,
з якими можуть зіштовхнутися члени його чи її родини, зокрема
дружина і діти молодшого віку.
7. Робітники-мігранти та члени їх родин, якщо вони зазнали
будь-якої форми затримання чи ув’язнення відповідно до закону, що
діє в державі роботи за наймом чи державі транзиту, користуються
такими ж правами, як і громадяни цих держав в аналогічному ста-
новищі.
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8. Якщо мігрант чи член його чи її родини затримується з метою
встановлення порушення яких-небудь положень про міграцію, він
чи вона не несуть ніяких пов’язаних з цим витрат.
Стаття 18

1. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право на рівність
із громадянами відповідної держави в судах і трибуналах. При визна-
ченні будь-якого кримінального обвинувачення, що їм пред’являється,
чи їхніх прав і обов’язків у процесі судочинства вони мають право на
справедливе і публічне слухання компетентним, незалежним і без-
стороннім судом, створеним відповідно до закону.
2. На робітників-мігрантів та членів їх родин, обвинувачуваних
у кримінальному злочині, поширюється презумпція невинності, по-
ки відповідно до закону не буде доведено їхню вину.
3. При пред’явленні їм будь-якого кримінального обвинувачен-
ня робітники-мігранти та члени їх родин мають право на наступний
мінімум гарантій:
a) бути негайно і докладно поінформованими мовою, яку во-
ни розуміють, про характер і підставу обвинувачення, що їм
пред’являється;
b) мати достатньо часу і можливостей для підготовки свого за-
хисту і зв’язуватися з адвокатом, якого вони самі вибирають;
c) бути судимими без невиправданої затримки;
d) бути судимими в їхній присутності і захищати себе особисто
чи за посередництвом адвоката, якого вони вибирають самі;
бути поінформованими, якщо в них немає адвоката, про це
право; і користуватися послугами призначеного їм адвоката в
будь-якому випадку, коли цього вимагають інтереси право-
суддя, і безоплатно в будь-якому такому випадку, коли в них
немає досить коштів для оплати таких послуг;
e) допитувати свідків, що свідчать проти них, чи мати право на
те, щоб ці свідки були допитані, і мати право на виклик і до-
пит його свідків на тих же умовах, що існують для свідків, що
свідчать проти них;
f) користуватися безкоштовною допомогою перекладача, якщо
вони не розуміють мови, яка використовується в суді, чи не
говорять цією мовою;
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g) не бути примушеними до дачі свідчень проти самих себе чи
до визнання своєї вини.
4. Щодо неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб врахо-
вувати їхній вік і бажаність сприяння їх перевихованню.
5. Робітники-мігранти та члени їх родин, засуджені за будь-який
злочин, мають право на те, щоб їхнє засудження і вирок були пере-
глянуті вищою судовою інстанцією відповідно до закону.
6. Якщо мігрант чи член його чи її родини остаточним рішен-
ням був засуджений за кримінальний злочин і якщо винесений йо-
му чи їй вирок був згодом відмінений або він чи вона були помилу-
вані на тій підставі, що якась нова чи знову відкрита обставина не-
заперечно доводить наявність судової помилки, то особа, що понес-
ла покарання в результаті такого засудження, одержує компенсацію
відповідно до закону, якщо не буде доведено, що зазначена невідома
обставина не була вчасно виявлена виключно чи частково з вини
відповідної особи.
7. Мігрант чи член його чи її родини не може бути вдруге су-
димий чи покараний за злочин, за який він чи вона були кінцево
засуджені чи виправдані відповідно до закону і кримінально-проце-
суального права відповідної держави.
Стаття 19

1. Мігрант чи член його чи її родини не може бути визнаний
винним у здійсненні будь-якого кримінального злочину внаслідок
якої-небудь дії чи бездіяльності, що, відповідно до чинного в мо-
мент його здійснення внутрішньодержавного законодавства чи між-
народного права, не було кримінальним злочином; не може також
призначатися більш тяжке покарання, ніж те, яке підлягало засто-
суванню в момент його здійснення. Якщо після здійснення право-
порушення законом встановлюється більш легке покарання, то на
нього чи на неї поширюється дія цього закону.
2. При винесенні вироку за правопорушення, зроблене мігран-
том чи членом його чи її родини, варто взяти до уваги гуманітарні
міркування, які стосуються статусу робітників-мігрантів, зокрема
щодо його чи її права проживання чи одержання роботи.
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Стаття 20

1. Мігрант чи член його чи її родини не повинен зазнавати тю-
ремного ув’язнення тільки на підставі невиконання будь-якого до-
говірного зобов’язання.
2. Мігрант чи член його чи її родини не повинен позбавлятися
дозволу на проживання чи одержання роботи чи висилатися тільки
на підставі невиконання зобов’язання, що випливає з трудової уго-
ди, якщо тільки виконання такого зобов’язання не являє собою од-
ну з умов одержання такого дозволу.
Стаття 21

Ніхто, крім державної посадової особи, наділеної законом від-
повідними повноваженнями, не може в законному порядку конфіс-
кувати, знищити чи спробувати знищити документи, які посвідчу-
ють особистість, документи, які дають дозвіл на в’їзд чи перебуван-
ня, проживання чи поселення на національній території, чи доз-
віл на роботу. Ніяка санкціонована конфіскація таких документів
не повинна проводитися без видачі детальної розписки. Ні в якому
разі не допускається знищення паспорта чи аналогічного документа
робітника-мігранта чи члена його чи її родини.
Стаття 22

1. На робітників-мігрантів та членів їх родин не поширюють-
ся заходи колективного вислання. Кожен випадок вислання розгля-
дається і зважується в індивідуальному порядку.
2. Робітники-мігранти та члени їх родин можуть бути вислані з
території Держави-учасниці лише на виконання рішення, прийня-
того компетентним органом відповідно до закону.
3. Таке рішення доводиться до їхнього відома мовою, яку вони
розуміють. У тих випадках, коли це не носить обов’язкового характе-
ру, на їхнє прохання рішення доводиться до їхнього відома у письмо-
вому вигляді і, за відсутності виняткових обставин, пов’язаних з інте-
ресами державної безпеки, повідомляються також причини прийнят-
тя такого рішення. Зацікавлені особи повідомляються про ці права до
винесення чи, у крайньому випадку, під час винесення рішення.
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4. За винятком випадків, коли остаточне рішення виноситься
судовим органом, зацікавлені особи мають право на представлення
доказів проти свого вислання і на перегляд своєї справи компетен-
тним органом, якщо іншого не вимагають вищі інтереси державної
безпеки. До такого перегляду зацікавлені особи мають право клопо-
татися про призупинення рішення про вислання.
5. Якщо уже виконане рішення про вислання згодом скасовується,
зацікавлені особи мають право клопотатися про компенсацію відповід-
но до закону, і прийняте раніше рішення не може бути використане з
метою перешкодити їхньому повторному в’їзду в дану державу.
6. У випадку вислання відповідним особам перед виїздом чи
після виїзду надається розумна можливість врегулювати будь-які
претензії, пов’язані з заробітною платою чи іншими належними їм
виплатами, і будь-які невиконані зобов’язання.
7. Без шкоди для здійснення рішення про вислання мігрант чи
член його чи її родини, на яких поширюється це рішення, може
просити дозволу на в’їзд в іншу державу, крім держави його чи її
походження.
8. У випадку вислання мігранта чи члена його чи її родини він
не несе витрати, пов’язані з висланням, відповідній особі може бути
пред’явлена вимога оплатити свої витрати пов’язані з переїздом.
9. Саме вислання з держави роботи за наймом не завдає шкоди
будь-яким набутим відповідно до законів цієї держави правам міг-
ранта чи члена його чи її родини, включаючи право на одержання
заробітної плати та інших належних йому чи їй виплат.
Стаття 23

Робітники-мігранти і члени їх родин мають право на одержан-
ня захисту і допомоги з боку консульських чи дипломатичних уста-
нов держав свого походження чи держави, що представляє інтереси цієї
держави, коли порушуються права, визнані в цій Конвенції. Зокрема,
у випадку вислання, відповідна особа невідкладно інформується про це
право, і влада держави, що висилає, сприяє здійсненню цього права.
Стаття 24

Кожен робітник-мігрант і будь-який член родини робітникамігранта всюди мають право на визнання його правосуб’єктності.
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Стаття 25

1. Робітники-мігранти користуються не менш сприятливим
ставленням, ніж таке, що застосовується до громадян держави робо-
ти за наймом, у питаннях винагороди і:
a) інших умов праці, а саме:
– понаднормового часу, робочого часу, щотижневого відпо-
чинку, оплачуваних відпусток, безпеки, охорони здоров’я,
припинення трудових взаємин і будь-яких інших умов пра-
ці, на які відповідно до національних законів і практики
поширюється це поняття;
b) інших умов зайнятості, а саме:
– мінімального віку зайнятості, обмеження надомної праці
і будь-яких інших питань, що відповідно до національних
законів і практики вважаються умовами зайнятості.
2. Відхилення від принципу рівного ставлення, згаданого в пун-
кті 1 цієї статті, у приватних договорах наймання є незаконним.
3. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забез-
печення того, щоб робітники-мігранти не позбавлялися ніяких прав,
що випливають з цього принципу, в силу будь-якого відхилення в
статусі їхнього перебування чи зайнятості. Зокрема, роботодавці не
звільняються від яких-небудь правових чи договірних зобов’язань, і
їхні зобов’язання ніяким чином не будуть обмежені в силу будь-яко-
го такого відхилення.
Стаття 26

1. Держави-учасниці визнають право робітників-мігрантів та
членів їх родин:
а) брати участь у зборах і заходах профспілок і будь-яких інших
асоціацій, створених відповідно до закону з метою захисту їх-
ніх економічних, соціальних, культурних та інших інтересів,
підкоряючись тільки правилам відповідної організації;
b) вільно вступати в будь-які професійні спілки і будь-які такі
вищезгадані асоціації, підкоряючись тільки правилам від-
повідної організації;
c) звертатися за допомогою і підтримкою до будь-якої професій-
ної спілки і будь-якої такої вищезгаданої асоціації.
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2. На здійснення цих прав не можуть накладатися будь-які об-
меження, крім обмежень, що передбачені законом і необхідні в де-
мократичному суспільстві для забезпечення інтересів національної
безпеки, громадського порядку (ordre public) чи захисту прав і свобод
інших осіб.
Стаття 27

1. Що стосується соціального забезпечення, то робітники-міг-
ранти та члени їх родин користуються в державі роботи за наймом
правами нарівні з його громадянами на тому рівні, на якому во-
ни виконують вимоги, передбачені чинним законодавством цієї де-
ржави і чинними двосторонніми чи багатосторонніми договорами.
Компетентні органи держави походження і держави роботи за най-
мом можуть у будь-який час встановити необхідні процедури для
визначення умов застосування цієї норми.
2. У тих випадках, коли чинне законодавство не передбачає робіт
никам-мігрантам та членам їх родин права на допомогу, відповідні
держави розглядають можливість відшкодування зацікавленим осо-
бам суми внесків, зроблених ними в зв’язку з цією допомогою, на ос-
нові рівності ставлення з громадянами відповідної держави.
Стаття 28

Робітники-мігранти та члени їх родин мають право на одержан-
ня будь-якої медичної допомоги, що є вкрай необхідною для збе-
реження їхнього життя чи запобігання непоправній шкоді їхньому
здоров’ю на основі рівності з громадянами відповідної держави. Їм не
можна відмовляти в такій терміновій медичній допомозі в силу будьяких відхилень у тому, що стосується перебування чи зайнятості.
Стаття 29

Кожна дитина робітника-мігранта має право на ім’я, реєстра-
цію народження і громадянство.
Стаття 30

Кожна дитина робітника-мігранта має основне право на освіту
на основі рівності ставлення з громадянами відповідної держави. Не

215

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

може бути відмовлено у відвідуванні державних дошкільних нав-
чальних закладів чи шкіл чи обмеження такого відвідування через
відсутність постійного статусу в тому, що стосується перебування чи
зайнятості кожного з батьків, чи через відсутність постійного стату-
су, в тому, що стосується перебування такої дитини в державі роботи
за наймом.
Стаття 31

1. Держави-учасниці забезпечують повагу культурної самобут-
ності робітників-мігрантів і членів їх родин і не перешкоджають їм
підтримувати культурні зв’язки з державою їхнього походження.
2. Держави-учасниці можуть застосовувати відповідні заходи з
метою надання допомоги і сприяння зусиллям щодо цього.
Стаття 32

Робітники-мігранти та члени їх родин після закінчення свого
перебування в державі роботи за наймом мають право переказувати
свої зароблені кошти і заощадження і, відповідно до чинного законо-
давства відповідної держави, вивозити своє особисте майно і речі.
Стаття 33

1. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право на одер-
жання від держави походження, держави роботи за наймом чи дер
жави транзиту – в залежності від обставин – інформації, що сто-
сується:
a) їхніх прав, що випливають з цієї Конвенції;
b) умов їхнього перебування, їхніх прав і обов’язків відповідно
до законів і практики відповідних держав, а також таких ін-
ших питань, що дозволяють їм дотримуватись адміністратив-
них й інших формальностей в цій державі.
2. Держави-учасниці вживають усіх заходів, які вони вважають
доцільними, для поширення зазначеної інформації чи для забезпе-
чення її надання наймачами, профспілками чи іншими відповідни-
ми органами чи установами. При потребі вони співпрацюють з ін-
шими зацікавленими державами.
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3. Така адекватна інформація надається робітникам-мігрантам
та членам їх родин на їхнє прохання безкоштовно і, по можливості,
мовою, яку вони можуть зрозуміти.
Стаття 34

Ніщо в цій частині Конвенції не звільняє робітників-мігрантів та
членів їх родин від зобов’язання дотримуватись законів і правил будьякої держави транзиту і держави роботи за наймом чи від зобов’язання
поважати культурну самобутність жителів таких держав.
Стаття 35

Ніщо в цій частині Конвенції не повинно тлумачитися як таке,
що має на увазі встановлення постійного статусу для мігрантів чи
членів їхніх родин, що не мають документів чи постійного статусу
чи якого-небудь права на одержання такого постійного статусу, так
само як не повинно перешкоджати здійсненню заходів, спрямованих
на забезпечення розумних і справедливих умов для міжнародної міг-
рації відповідно до положень частини VI цієї Конвенції.
Частина IV.
ІНШІ ПРАВА РОБІТНИКІВ-МІГРАНТІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН,
ЩО МАЮТЬ ДОКУМЕНТИ ЧИ ПОСТІЙНИЙ СТАТУС

Стаття 36

Робітники-мігранти та члени їх родин, що мають документи чи
постійний статус у державі роботи за наймом користуються, крім
прав, встановлених у частині III, правами, встановленими в цій час-
тині Конвенції.
Стаття 37

Робітники-мігранти та члени їх родин мають право бути ціл-
ковито поінформованими державою походження чи державою ро-
боти за наймом, в залежності від конкретного випадку, ще до свого
від’їзду чи, найпізніше, в момент їхнього в’їзду в державу роботи за
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наймом, про всі умови їхнього допуску і, зокрема, про умови їхньо-
го перебування й оплачуваної діяльності, якою вони можуть зай-
матися, а також відносно вимог, яких вони повинні дотримуватись
в державі роботи за наймом, і щодо органу, до якого вони повинні
звертатися з метою будь-якої зміни цих умов.
Стаття 38

1. Держави роботи за наймом докладають усіх зусиль для того,
щоб дозволяти робітникам-мігрантам та членам їх родин тимчасово
бути відсутніми без шкоди для дозволу на перебування чи на роботу,
в залежності від конкретного випадку. При цьому держави роботи
за наймом беруть до уваги особливі потреби й обов’язки робітниківмігрантів та членів їх родин, особливо в державах походження.
2. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право бути ціл-
ковито поінформованими про умови видачі такого дозволу на тимча-
сову відсутність.
Стаття 39

1. Робітники-мігранти та члени їх родин користуються правом
вільного пересування по території держави роботи за наймом і сво-
бодою вибору місця проживання в ній.
2. Згадані в пункті 1 цієї статті права, не підлягають ніяким
обмеженням, крім тих, котрі передбачені законом, необхідних для
охорони національної безпеки, громадського порядку (ordre public),
здоров’я чи моральності населення чи прав і свобод інших осіб і
сумісні з визнаними в цій Конвенції іншими правами.
Стаття 40

1. Робітники-мігранти і члени їх родин мають право створювати
асоціації і профспілки в державі роботи за наймом з метою забезпе-
чення і захисту своїх економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів.
2. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням,
крім тих, котрі передбачені законом і необхідні в демократичному
суспільстві в інтересах національної безпеки, громадського порядку
(ordre public) чи захисту прав і свобод інших осіб.
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Стаття 41

1. Робітники-мігранти та члени їх родин мають право брати
участь у суспільному житті держави свого перебування, обирати і бу-
ти обраними в цій державі відповідно до законодавства цієї держави.
2. Держави, яких це стосується, сприяють, за потребою і у від-
повідності зі своїм законодавством, здійсненню цих прав.
Стаття 42

1. Держави-учасниці розглядають питання про створення про-
цедур чи інститутів, за посередництвом яких могли б враховуватися
як у державах походження, так і в державах роботи за наймом особ-
ливі потреби, сподівання й обов’язки робітників-мігрантів та членів
їх родин, і передбачають, у відповідних випадках, можливість того,
щоб робітники-мігранти та члени їх родин мали в цих інститутах
своїх вільно обраних представників.
2. Держави роботи за наймом сприяють, у відповідності з їхнім
національним законодавством, тому, щоб з робітниками-мігранта-
ми і членами їх родин консультувались при прийнятті рішень, що
стосуються життя і управління місцевими громадами, чи тому, щоб
вони брали участь у прийнятті таких рішень.
3. Робітники-мігранти можуть користуватися політичними пра-
вами в державі роботи за наймом, якщо ця держава на здійснення
свого суверенітету надає їм такі права.
Стаття 43

1. Робітники-мігранти користуються рівним режимом із грома-
дянами держави роботи за наймом щодо:
а) доступу до навчальних закладів і послуг у відповідності з умо-
вами прийому та інших правил, які діють щодо відповідних
закладів і послуг;
b) доступу до служб професійної орієнтації і працевлаштування;
c) доступу до закладів й установ професійної підготовки і пере-
підготовки;
d) забезпечення житлом, у тому числі житлом, наданим за про-
грамами соціального забезпечення, і захисту від експлуатації
через орендну плату за житло;
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e) доступу до соціального і медичного обслуговування за умови
дотримання вимог, запропонованих щодо участі у відповідних
програмах;
f) доступу до кооперативів і самокерованих підприємств, який не
передбачає зміни їхнього статусу мігрантів, і за умови дотри-
мання норм і правил відповідних кооперативів і підприємств;
g) доступу до культурного життя й участі в ньому.
2. Держави-учасниці створюють умови для забезпечення справж-
ньої рівності становища, для того щоб робітники-мігранти могли
користуватися правами, згаданими в пункті 1 цієї статті, у всіх ви-
падках, коли умови їхнього перебування, встановлені державою ро-
боти за наймом, відповідають певним вимогам.
3. Держави роботи за наймом не перешкоджають наймачу робіт-
ників-мігрантів у створенні для них житлових, соціальних чи куль-
турних умов. На підставі статті 70 цієї Конвенції держава роботи за
наймом може поставити створення таких умов у залежність від тих
вимог щодо їх створення, що звичайно застосовуються в цій державі.
Стаття 44

1. Держави-учасниці, визнаючи, що родина є природним і ос-
новним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільс-
тва і держави, вживають належних заходів для забезпечення захисту
єдності родин робітників-мігрантів.
2. Держави-учасниці вживають заходів, які вони вважають не-
обхідними і які входять до сфери їхньої компетенції, для сприяння
возз’єднанню робітників-мігрантів з їхніми подружжями чи особами,
які перебувають з робітниками-мігрантами в таких стосунках, що,
у відповідності до чинного права, можуть бути прирівняні до шлюбу,
а також з їхніми неповнолітніми дітьми, які не перебувають у шлюбі.
3. Держави роботи за наймом, виходячи з гуманних міркувань,
позитивно розглядають питання про надання рівного режиму від-
повідно до положень пункту 2 цієї статті іншим членам родин робіт-
ників-мігрантів.
Стаття 45

1. Члени родини робітників-мігрантів користуються в державі ро-
боти за наймом рівним режимом із громадянами цієї держави щодо:
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a) доступу до навчальних закладів і послуг у відповідності з умо-
вами прийому та іншими правилами, що діють щодо відповід-
них закладів і послуг;
b) доступу до закладів і установ професійної орієнтації і підго-
товки за умови виконання вимог щодо участі;
c) доступу до соціального і медичного обслуговування за умо-
ви дотримання вимог, що пред’являються щодо участі у від-
повідних програмах;
d) доступу до культурного життя й участі в ньому.
2. Держави роботи за наймом проводять, коли це доречно, у спів-
робітництві з державами походження, політику, спрямовану на залу-
чення дітей робітників-мігрантів до місцевої системи шкільного нав-
чання, особливо щодо навчання їх місцевій мові.
3. Держави роботи за наймом прагнуть сприяти навчанню ді-
тей робітників-мігрантів їхній рідній мові й ознайомленню з їхньою
рідною культурою, а держави походження в зв’язку з цим співпрацю-
ють з ними, коли в цьому є необхідність.
4. Держави роботи за наймом можуть організовувати спеціальні
програми навчання рідною мовою дітей робітників-мігрантів, при
необхідності в співпраці з державами походження.
Стаття 46

Робітники-мігранти та члени їх родин, з урахуванням чинного
законодавства відповідних держав, а також міжнародних угод, які
можуть бути застосовані до даного питання, і зобов’язань відповід-
них держав, що випливають з їхньої участі в митних союзах, звіль-
няються від зборів і мита на ввіз і вивіз своїх особистих речей і
предметів побутового призначення, а також предметів, необхідних
для здійснення діяльності, що винагороджується, для якої вони до-
пускаються в державу роботи за наймом:
a) при виїзді з держави походження чи держави звичайного про-
живання;
b) при первісному допуску в державу роботи за наймом;
c) при остаточному виїзді з держави роботи за наймом;
d) при остаточному поверненні в державу походження чи державу
звичайного проживання.
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Стаття 47

1. Робітники-мігранти мають право переказувати свої зароблені
кошти і заощадження, зокрема такі суми, які необхідні для утри-
мання їхніх родин з держави роботи за наймом в державу походжен-
ня чи будь-яку іншу державу. Такі перекази повинні проводитися
відповідно до процедур, встановлених чинним законодавством від-
повідної держави й у відповідності до чинних міжнародних угод.
2. Відповідні держави вживають відповідних заходів для полег-
шення таких переказів.
Стаття 48

1. Без шкоди для чинних угод про усунення подвійного оподат-
ковування робітники-мігранти та члени їх родин щодо заробітку в
державі роботи за наймом:
а) не обкладаються податками, митом чи зборами будь-якого ха-
рактеру, які вище чи обтяжливіше податків, мита чи зборів,
встановлених для власних громадян в аналогічних обстави-
нах;
b) мають право на відрахування чи звільнення від податків будьякого характеру і на будь-які податкові знижки, надані грома-
дянам в аналогічних обставинах, включаючи податкові зниж-
ки для утриманців – членів їхніх родин.
2. Держави-учасниці забезпечують вжиття належних заходів з
метою усунення подвійного оподатковування зароблених коштів і
заощаджень робітників-мігрантів та членів їх родин.
Стаття 49

1. Якщо за національним законодавством передбачено окремі
дозволи на проживання і роботу за наймом, держави роботи за най-
мом видають робітникам-мігрантам дозвіл на проживання принай-
мні на період, рівний терміну дії виданого їм дозволу на заняття
діяльністю, що винагороджується.
2. Робітники-мігранти, яким у державі роботи за наймом доз-
воляється вільно вибирати вид діяльності, що винагороджується, не
вважаються такими, що втратили постійний статус чи виданий їм
дозвіл на проживання лише в силу припинення їхньої діяльності,
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що винагороджується, до закінчення терміну дії їхнього дозволу на
роботу чи аналогічних дозволів.
3. З метою надання робітникам-мігрантам, згаданим у пункті 2
цієї статті, достатнього часу для пошуку іншого виду діяльності, що
винагороджується, дозвіл на проживання не анулюється, принайм-
ні, протягом періоду, що відповідає терміну, протягом якого вони
можуть мати право на отримання допомоги з безробіття.
Стаття 50

1. У випадку смерті мігранта чи розірвання шлюбу держава ро-
боти за наймом позитивно розглядає питання про надання членам
родини цього робітника-мігранта, що проживає у цій державі, на
підставі возз’єднання родини, дозволу на проживання; держава ро-
боти за наймом бере до уваги термін, протягом якого вони вже про-
живають у цій державі.
2. Членам родини, яким відмовлено в такому дозволі, надається
до від’їзду розумний період часу, для того щоб вони могли врегулю-
вати свої справи у державі роботи за наймом.
3. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті не повинні тлумачитися як
такі, що утискають будь-яке право на житло і роботу, надане таким
членам родини на інших підставах за законодавством держави робо-
ти за наймом чи за двосторонніми чи багатосторонніми угодами, що
можуть застосовуватися до цієї держави.
Стаття 51

Робітники-мігранти, яким у державі роботи за наймом не доз-
волено вільно вибирати собі оплачувану діяльність, не вважаються
такими, що не мають законного статусу і не втрачають дозволу на
проживання лише внаслідок припинення їхньої діяльності, що ви-
нагороджується, до закінчення терміну дії дозволу на роботу, за ви-
нятком тих випадків, коли в дозволі на проживання спеціально обу-
мовлюється конкретна діяльність, що винагороджується, для занят-
тя якою вони були допущені. Такі робітники-мігранти мають право
на пошуки іншої роботи за наймом, участь у програмах громадських
робіт і перепідготовку протягом періоду дії їхнього дозволу на робо-
ту, що залишився, з урахуванням тих умов чи обмежень, що перед-
бачені в дозволі на роботу.
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Стаття 52

1. Робітники-мігранти в державі роботи за наймом мають право
вільно вибирати свою діяльність, що винагороджується, з врахуван-
ням викладених нижче обмежень чи умов.
2. Щодо будь-якого робітника-мігранта держава роботи за най-
мом може:
a) встановлювати обмеження категорій робіт за наймом, функ-
цій, роду чи занять діяльності, коли це необхідно в інтересах
цієї держави і передбачається національним законодавством;
b) обмежувати свободу вибору діяльності, що винагороджується,
у відповідності зі своїм законодавством, що стосується виз-
нання професійної кваліфікації, отриманої за межами її те-
риторії. Разом з тим відповідні Держави-учасниці прагнуть
забезпечити визнання такої кваліфікації.
3. Щодо робітників-мігрантів, що одержали обмежений за тер-
міном дозвіл на роботу, держава роботи за наймом може також:
a) надавати право вільного вибору своєї діяльності, що винагород
жується, за умови, що робітник-мігрант законно проживав на
її території з метою діяльності, що винагороджується, протя-
гом передбаченого в її національному законодавстві періоду,
який не повинен перевищувати двох років;
b) обмежувати доступ робітника-мігранта до діяльності, що
винагороджується, на здійснення політики надання пріори-
тету своїм громадянам чи особам, що асимілювалися з ними
з цією метою, в силу чинності законодавства чи двосторон-
ніх або багатосторонніх угод. Будь-яке таке обмеження не
може застосовуватися до робітника-мігранта, який закон-
но проживає на його території з метою діяльності, що ви-
нагороджується, протягом передбаченого в її національно-
му законодавстві періоду часу, що не повинен перевищувати
п’яти років.
4. Держави роботи за наймом встановлюють умови, на яких
робітник-мігрант, допущений у державу для роботи за наймом, може
одержати дозвіл на вільний вибір роботи. Враховується період, про-
тягом якого робітник-мігрант вже законно знаходився в державі ро-
боти за наймом.
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Стаття 53

1. Членам родини робітника-мігранта, що сам має необмежене за
часом чи автоматично поновлюваний дозвіл на проживання чи до-
пуск в державу, дозволяється вільний вибір своєї діяльності, що ви-
нагороджується, на тих же умовах, які застосовуються до зазначеного
робітника-мігранта у відповідності зі статтею 52 цієї Конвенції.
2. Щодо членів родини робітника-мігранта, яким не дозволено
вільно вибирати свою діяльність, що винагороджується, Державиучасниці розглядають питання про надання їм пріоритету в одер-
жанні дозволу займатися діяльністю, що винагороджується, над тими
робітниками, що хочуть одержати допуск у державу роботи за най-
мом, з обліком застосовних двосторонніх і багатосторонніх угод.
Стаття 54

1. Без шкоди для умов наданого їм дозволу на проживання чи
дозволу на роботу, а також для прав, передбачених у статтях 25 і
27 цієї Конвенції, робітникам-мігрантам надається рівний режим із
громадянами держави роботи за наймом щодо:
a) захисту проти звільнення;
b) допомоги по безробіттю;
c) доступу до програм громадських робіт, які проводяться з ме-
тою боротьби з безробіттям;
d) доступу до іншої роботи за наймом у випадку втрати роботи
чи припинення іншого виду діяльності, що винагороджуєть-
ся, при дотриманні положень статті 52 цієї Конвенції.
2. Якщо робітник-мігрант заявляє, що умови його чи її трудової
угоди порушені його чи її наймачем, він чи вона має право на звер-
нення зі своєю справою в компетентні органи держави з найму від-
повідно до умов, обговореними в пункті 1 статті 18 цієї Конвенції.
Стаття 55

Робітники-мігранти, яким виданий дозвіл займатися якою-не-
будь діяльністю, що винагороджується, з урахуванням умов надання
такого дозволу, мають право на рівне з громадянами держави роботи
за наймом поводження в здійсненні цієї діяльності, що винагород-
жується.
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Стаття 56

1. Робітники-мігранти і члени їхніх родин, на яких поширюєть-
ся ця частина Конвенції, не можуть висилатися з держави роботи
за наймом, інакше як з причин, передбачених у національному за-
конодавстві цієї держави, і з урахуванням гарантій, передбачених у
частині III.
2. Не можна застосовувати вислання з метою позбавлення міг-
ранта чи членів його чи її родини прав, наданих їм дозволом на про-
живання і дозволом на роботу.
3. При розгляді питання про вислання мігранта чи члена його
чи її родини необхідно враховувати гуманітарні міркування, а також
термін проживання даної особи в державі роботи за наймом.
Частина v.
ПОЛОЖЕННЯ, ЗАСТОСОВНІ ДО КОНКРЕТНИХ КАТЕГОРІЙ
РОБІТНИКІВ-МІГРАНТІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН

Стаття 57

Зазначені в цій частині Конвенції конкретні категорії робітни-
ків-мігрантів і членів їх родин, які мають документи чи постійний
статус, користуються правами, викладеними в частині III і, за ви-
нятком викладених нижче змін, частини IV.
Стаття 58

1. Прикордонні робітники, визначення яких дається в пунк-
ті 2 (а) статті 2 цієї Конвенції, користуються правами, передбачени-
ми в частині IV, що можуть застосовуватися до них у силу їхнього
перебування і роботи на території держави роботи за наймом, з ог-
ляду на те, що вони не мають звичайного місця проживання в даній
державі.
2. Держави роботи за наймом доброзичливо розглядають питан-
ня, що стосуються надання прикордонним робітникам права вільно
вибирати діяльність, що винагороджується, після якогось визначе-
ного періоду часу. Надання цього права не стосується їхнього стату-
су прикордонних робітників.
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Стаття 59

1. Сезонні робітники, визначення яких дається в пункті 2 (b)
статті 2 цієї Конвенції, користуються всіма правами, передбаченими
в частині IV, що можуть застосовуватися до них у силу їхньої при-
сутності і роботи на території держави роботи за наймом і які суміс-
ні з їх статусом у цій державі як сезонних робітників, з огляду на те,
що вони знаходяться в цій державі протягом лише частини року.
2. Держава роботи за наймом, з урахуванням пункту 1 цієї стат-
ті, розглядає питання про надання сезонним робітникам, що були
найняті на його території на значний період часу, можливості зай-
нятися іншими видами діяльності, що винагороджується, і надає їм
пріоритет перед іншими робітниками, які прагнуть одержати дозвіл
на в’їзд у цю державу на підставі застосовних двосторонніх і бага-
тосторонніх угод.
Стаття 60

Робітники, робота яких пов’язана з переїздами і визначення
яких наводиться в пункті 2 (е) статті 2 цієї Конвенції, користують-
ся правами, передбаченими в частині IV, що можуть надаватися їм
у силу їхньої присутності і роботи на території держави роботи за
наймом і які сумісні з їх статусом робітників, робота яких пов’язана
з переїздами, у цій державі.
Стаття 61

1. Працюючі за проектами робітники, визначення яких наво-
диться в пункті 2 (f) статті 2 цієї Конвенції, і члени їхніх родин
мають права, передбачені в частині IV, за винятком положень пунк-
тів 1 (b) і (с) статті 43; у пункті 1 (d) статті 43, що стосується наданого
за програмами соціального забезпечення житла; у пункті 1 (b) статті
45; і в статтях 52-55.
2. Якщо працюючий на проекті робітник заявляє, що умови йо-
го чи її трудової угоди порушені його наймачем, він чи вона має пра-
во на звернення зі своєю справою до компетентних органів держави,
яка має юрисдикцію над цим наймачем, відповідно до умов, перед-
бачених в пункті 1 статті 18 цієї Конвенції.
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3. За умови дотримання положень, що діють щодо відповідних
держав-учасниць двосторонніх і багатосторонніх угод, ці Державиучасниці докладають зусиль для того, щоб надати працюючим за
проектами робітникам можливість залишатися під адекватним за-
хистом систем соціального забезпечення своєї держави походжен-
ня чи звичайного проживання під час їхньої роботи за проектами.
Відповідні Держави-учасниці вживають належних заходів з метою
запобігання будь-якій відмові в правах чи подвійним платежам у
зв’язку з цим.
4. Без шкоди для положень статті 47 цієї Конвенції, а також кон-
кретних двосторонніх чи багатосторонніх угод відповідні Державиучасниці дозволяють проводити виплату заробітної плати працюю-
чим за проектами робітникам у державі їхнього походження чи зви-
чайного проживання.
Стаття 62

1. Робітники цільового найму, визначення яких дається в пун-
кті 2 (d) статті 2, мають права, що стосуються робітників-мігрантів,
викладені в частині IV цієї Конвенції, за винятком прав, передба-
чених у пунктах 1 (b) і (с) статті 43; у пункті 1 (d) статті 43, що сто-
сується наданого за програмами соціального забезпечення житла; і в
статті 52 і в пункті 1 (d) статті 54.
2. Члени родини робітника цільового найму мають права, що
стосуються членів родини робітників-мігрантів, викладених в час-
тині IV цієї Конвенції, за винятком положень статті 53.
Стаття 63

1. Робітники-мігранти, що працюють не за наймом, визначення
яких міститься в пункті 2 (h) статті 2 цієї Конвенції, користуються
правами, передбаченими в частині IV, за винятком таких прав, що
надаються тільки робітникам, які мають договір за наймом.
2. Без шкоди для статей 52 і 79 цієї Конвенції припинення еко-
номічної діяльності робітників-мігрантів, що працюють не за най-
мом, як таке не тягне припинення дії виданого їм чи членам їхніх
родин дозволу на проживання чи діяльність, що винагороджується,
у державі роботи за наймом, за винятком тих випадків, коли дозвіл
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на проживання прямо залежить від конкретного виду діяльності, що
винагороджується, для виконання якої вони були допущені.
Частина VI.
СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ НОРМАЛЬНИХ, СПРАВЕДЛИВИХ,
ГУМАННИХ І ЗАКОННИХ УМОВ ЩОДО МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
РОБІТНИКІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН

Стаття 64

1. Без шкоди для статті 79 цієї Конвенції зацікавлені Держа-
ви-учасниці у відповідних випадках консультуються і співпрацюють
одна одною з метою сприяння створенню нормальних, справедли-
вих і гуманних умов щодо міжнародної міграції робітників і членів
їх родин.
2. У зв’язку з цим належна увага приділяється не тільки трудо-
вим потребам і ресурсам, але і соціальним, економічним, культур-
ним та іншим потребам робітників-мігрантів і членів їх родин, а та-
кож наслідкам такої міграції для відповідних громад.
Стаття 65

1. Держави-учасниці повинні мати відповідні служби з питань,
що стосується міжнародної міграції робітників і членів їх родин. До
їхніх функцій, серед іншого, належать:
a) розробка і здійснення політики, що стосуються такої міграції;
b) обмін інформацією, консультації і співробітництво з компе-
тентною владою інших Держав-учасниць, яких стосується та-
ка міграція;
c) надання відповідної інформації, зокрема, наймачам, робітни-
кам і їхнім організаціям, про політику, закони і правила, що
стосуються міграції і найму, про угоди щодо міграції, укла-
дені з іншими державами, і про інші відповідні питання;
d) надання інформації і надання відповідної допомоги робіт-
никам-мігрантам і членам їхніх родин у тому, що стосується
необхідних дозволів, формальностей і процедур, пов’язаних
з від’їздом, переїздом, прибуттям, перебуванням, діяльністю,
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що винагороджується, виїздом і поверненням, а також інфор-
мації про умови праці і життя в державі роботи за наймом і
митних, валютних, податкових та інших відповідних законів
і правил.
2. Держави-учасниці у відповідних випадках сприяють наданню
належних консульських і інших послуг, що необхідні для задоволен-
ня соціальних, культурних та інших потреб робітників-мігрантів і
членів їхніх родин.
Стаття 66

1. За умови дотримання пункту 2 цієї статті право розпочина-
ти дії з метою наймання робітників в іншій державі поширюється
тільки на:
a) державні служби чи органи держави, у якій розпочинаються
такі дії;
b) державні служби чи органи держави роботи за наймом на ос-
нові угоди між зацікавленими державами;
c) орган, створений на основі двосторонньої чи багатосторонньої
угоди.
2. За наявності будь-якого дозволу, згоди і під контролем ор-
ганів зацікавлених Держав-учасниць, що можуть бути створені від-
повідно до національного законодавства і практики цих держав, ус-
тановам передбачуваних наймачів чи особам, що діють від їхнього
імені, може бути також дозволено починати зазначені дії.
Стаття 67

1. Зацікавлені Держави-учасниці співпрацюють у відповідних
випадках у вживанні заходів, які стосуються впорядкованого по-
вернення робітників-мігрантів і їхніх родин у державу походження,
якщо вони приймають рішення повернутися чи якщо минає термін
їхнього дозволу на проживання чи роботу, або якщо вони знахо-
дяться в державі роботи за наймом, не маючи постійного статусу.
2. Щодо робітників-мігрантів і членів їхніх родин, що мають
постійний статус, зацікавлені Держави-учасниці співпрацюють у
відповідних випадках на умовах, погоджених цими державами, з ме-
тою створення належних економічних умов для їхнього розселення
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і полегшення міцної соціальної і культурної реінтеграції в державі
походження.
Стаття 68

1. Держави-учасниці, у тому числі держави транзиту, співпра-
цюють у справі запобігання чи припинення незаконних чи таємних
переїздів і наймання робітників-мігрантів, що не мають постійно-
го статусу. Заходи, що вживаються в цих цілях у рамках юрисдикції
кожної зацікавленої держави, передбачають:
a) відповідні заходи, спрямовані проти поширення інформації,
що вводить в оману, стосовно питань еміграції й імміграції;
b) заходи для виявлення і недопущення незаконних чи таємних
переїздів робітників-мігрантів і членів їхніх родин і прийнят-
тю ефективних санкцій проти осіб, груп чи утворень, що зай-
маються організацією, здійсненням чи наданням допомоги в
організації чи здійсненні таких переїздів;
c) заходи для прийняття ефективних санкцій проти осіб, груп
осіб чи утворень, що застосовують щодо мігрантів чи членів
їхніх родин, які не мають постійного статусу, насильство, пог-
рози чи залякування.
2. Держави роботи за наймом вживають усіх належних і ефек-
тивних заходів для припинення наймання на їхній території робіт-
ників-мігрантів, що не мають постійного статусу, включаючи, у разі
потреби, застосування санкцій щодо наймачів таких робітників. Ці
заходи не повинні завдавати шкоди правам робітників-мігрантів, що
випливають з найму, щодо їхнього наймача.
Стаття 69

1. Держави-учасниці, у випадку, коли в межах їхньої території
знаходяться робітники-мігранти і члени їхніх родин, що не мають
постійного статусу, вживають належних заходів, для того щоб не до-
пустити збереження такого становища.
2. У випадку, коли зацікавлені Держави-учасниці розглядають
можливість упорядкування становища таких осіб відповідно до за-
стосовного національного законодавства і двосторонніх чи багатос-
торонніх угод, належним чином враховуються обставини їхнього
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в’їзду, тривалість їхнього перебування в державах роботи за наймом
та інші відповідні міркування, зокрема ті, котрі стосуються їхнього
родинного стану.
Стаття 70

Держави-учасниці вживають заходів, не менш сприятливих, ніж
ті, котрі застосовуються до власних громадян, для забезпечення то-
го, щоб умови праці і життя робітників-мігрантів і членів їх родин,
що мають постійний статус, відповідали нормам придатності, техні-
ки безпеки, охорони здоров’я і принципам людської гідності.
Стаття 71

1. Держави-учасниці, у разі потреби, сприяють поверненню в
державу походження останків померлих мігрантів чи членів їхніх
родин.
2. Щодо питань компенсації, пов’язаних зі смертю мігранта чи
члена його чи її родини, Держави-учасниці у відповідних випад-
ках надають відповідним особам допомогу з метою якнайшвидшого
розв’язання таких питань. Вирішення таких питань здійснюється на
основі діючого національного законодавства відповідно до положень
цієї Конвенції і будь-яких відповідних двосторонніх чи багатосто-
ронніх угод.
Частина VII.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ

Стаття 72

1. а) Для цілей спостереження за застосуванням цієї Конвен-
ції створюється Комітет із захисту прав усіх робітників-мігрантів і
членів їхніх родин (іменований нижче «Комітет»);
b) Комітет складається, у момент набуття чинності цією Конвен-
цією, з десяти – а після набуття чинності цією Конвенцією
для сорок першої Держави-учасниці – з чотирнадцяти екс-
пертів, що володіють високими моральними якостями, неупе-
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редженістю і визнаною компетентністю в сфері, яку охоплює
Конвенція.
2. а) Члени Комітету обираються таємним голосуванням Держа-
вами-учасницями зі списку кандидатур, поданих Державами-учас-
ницями; при цьому враховується справедливий географічний роз-
поділ, включаючи як держави походження, так і держави роботи за
наймом, і представництво основних правових систем. Кожна Держа-
ва-учасниця може висунути по одній особі з числа своїх власних
громадян;
b) члени обираються і виконують функції у своїй особистій
якості.
3. Первинні вибори проводяться не пізніше ніж через шість мі-
сяців із дня набуття чинності цією Конвенцією, а наступні вибо-
ри – кожні два роки. Принаймні за чотири місяці до дати проведен-
ня наступних виборів Генеральний секретар Організації Об’єднаних
Націй направляє всім Державам-учасницям лист із пропозицією
представити свої кандидатури протягом двох місяців. Генеральний
секретар складає список, у який за абеткою внесено усіх висунутих
в такий спосіб осіб за вказівкою Держав-учасниць, що висунули їх,
і представляє цей список Державам-учасницям не пізніше ніж за
місяць до дати проведення відповідних виборів разом з короткою
біографією висунутих у такий спосіб осіб.
4. Вибори членів Комітету проводяться на нараді Держав-учас-
ниць, яка скликається Генеральним секретарем у Центральних ус-
тановах Організації Об’єднаних Націй. На цій нараді, на якій дві
третини Держав-учасниць складають кворум, особами, обраними до
Комітету, вважаються ті кандидати, що одержують найбільше число
голосів і абсолютну більшість голосів Держав-учасниць, що є при-
сутніми і беруть участь у голосуванні.
5. а) Члени Комітету обираються на чотирирічний термін. Од-
нак термін повноважень п’яти членів, обраних під час перших ви-
борів, минає після закінчення двох років; відразу ж після перших
виборів прізвища цих п’яти членів вибираються за жеребкуванням
Головою наради Держав-учасниць;
b) вибори чотирьох додаткових членів Комітету проводяться від-
повідно до положень пунктів 2, 3 і 4 цієї статті після набуття
чинності цією Конвенцією для сорок першої Держави-учас-
ниці. Термін повноважень двох додаткових членів, обраних у
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зв’язку з цим, минає після закінчення двох років; прізвища
цих членів вибираються за жеребкуванням Головою наради
Держав-учасниць;
c) члени Комітету можуть бути переобрані на новий термін у ви-
падку повторного висування їхніх кандидатур.
6. Якщо член Комітету вмирає чи подає у відставку, чи заявляє,
що з якоїсь причини не може більше виконувати свої обов’язки в
Комітеті, Держава-учасниця, яка висунула кандидатуру цього екс-
перта, призначає з числа своїх громадян іншого експерта на частину
терміну, що залишився. Нове призначення підлягає затвердженню
Комітетом.
7. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй забезпе-
чує необхідний персонал і умови для ефективного здійснення функ
цій Комітету.
8. Члени Комітету одержують винагороду з коштів Організації
Об’єднаних Націй на умовах, що визначаються Генеральною Асамб
леєю.
9. Члени Комітету мають право на пільги, привілеї та імунітети
експертів, що виконують доручення Організації Об’єднаних Націй,
передбачені у відповідних розділах Конвенції про привілеї та імуні-
тети Об’єднаних Націй.
Стаття 73

1. Держави-учасниці зобов’язуються подавати Генеральному сек-
ретарю Організації Об’єднаних Націй для розгляду Комітетом до-
повіді про законодавчі, судові, адміністративні та інші заходи, вжиті
ними для здійснення положень цієї Конвенції:
a) протягом одного року з дня набуття чинності цією Конвен-
цією для зацікавленої Держави-учасниці;
b) далі через кожні п’ять років і кожен раз, коли Комітет запитує
про це.
2. У доповідях, що подаються відповідно до цієї статті, вказують-
ся фактори і труднощі, якщо такі мають місце, що впливають на здій-
снення цієї Конвенції, і міститься інформація про характеристики
міграційних потоків, які стосуються зацікавленої Держави-учасниці.
3. Комітет приймає й інші керівні вказівки, що застосовуються
до змісту доповідей.
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4. Держави-учасниці забезпечують широку гласність своїх до-
повідей у своїх власних державах.
Стаття 74

1. Комітет розглядає доповіді, що подаються кожною Державоюучасницею цієї Конвенції, і передає зацікавленій Державі-учасниці
такі зауваження, які він вважає доцільними. Ця Держава-учасниця
може представити Комітету зауваження щодо будь-яких коментарів,
зроблених Комітетом відповідно до цієї статті. При розгляді цих до-
повідей Комітет може попросити у Держав-учасниць додаткову ін-
формацію.
2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй у належ-
ний час до початку кожної чергової сесії Комітету направляє Гене-
ральному директору Міжнародного бюро праці копії доповідей, пред-
ставлених відповідними Державами-учасницями, та інформацію, яка
стосується розгляду цих доповідей, для того щоб дати Бюро мож-
ливість надавати сприяння Комітету шляхом представлення експер-
тної думки з таких регульованих цією Конвенцією питань, які вхо-
дять у сферу компетенції Міжнародної організації праці. У ході своєї
роботи Комітет розглядає подані Бюро зауваження і матеріали.
3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй може та-
кож, після консультацій з Комітетом, направляти іншим спеціалізо-
ваним установам, а також міжурядовим організаціям копії тих час-
тин вищевказаних доповідей, зміст яких входить до сфери їхньої
компетенції.
4. Комітет може запропонувати спеціалізованим установам і ін-
шим органам Організації Об’єднаних Націй, а також міжурядовим
та іншим зацікавленим організаціям подати для розгляду Комітетом
письмову інформацію з таких регульованих цією Конвенцією пи-
тань, які належать до кола їхнього відання.
5. Комітет пропонує Міжнародному бюро праці призначати пред-
ставників для участі в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.
6. Комітет може запросити представників інших спеціалізова-
них установ і органів Організації Об’єднаних Націй, а також міжу-
рядових організацій, для того щоб вони були присутні і були заслу-
хані на його засіданнях, коли розглядаються питання, що входять до
їхньої компетенції.
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7. Комітет представляє щорічну доповідь Генеральній Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй про виконання цієї Конвенції, що міс-
тить його думки і рекомендації, засновані, зокрема, на розгляді допові-
дей і будь-яких зауважень, представлених Державами-учасницями.
8. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй пере-
дає щорічні доповіді Комітету Державам-учасницям цієї Конвенції,
Економічній і Соціальній Раді, Комісії з прав людини Організа-
ції Об’єднаних Націй, Генеральному директору Міжнародного бюро
праці й іншим відповідним організаціям.
Стаття 75

1. Комітет приймає свої власні правила процедури.
2. Комітет обирає своїх посадових осіб на дворічний термін.
3. Комітет звичайно проводить свої засідання щорічно.
4. Засідання Комітету звичайно проводяться в Центральних ус-
тановах Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 76

1. Держава-учасниця цієї Конвенції може в будь-який час за-
явити відповідно до цієї статті, що вона визнає компетенцію Комі-
тету одержувати і розглядати повідомлення про те, що одна Держа-
ва-учасниця заявляє, що інша Держава-учасниця не виконує своїх
зобов’язань за цією Конвенцією. Повідомлення, що передбачаються
цією статтею, можуть прийматися і розглядатися лише у випадку
подання їх Державою-учасницею, яка зробила заяву, про визнання
щодо себе компетенції Комітету. Комітет не приймає повідомлення,
якщо вони стосуються Держави-учасниці, яка не зробила такої за-
яви. Повідомлення, отримані відповідно до цієї статті, розглядають-
ся у відповідності з наступною процедурою:
a) якщо яка-небудь Держава-учасниця цієї Конвенції вважає, що
інша Держава-учасниця не виконує своїх зобов’язань за цією
Конвенцією, вона може шляхом письмового повідомлення до-
вести це питання до відома цієї Держави-учасниці. Державаучасниця може також інформувати Комітет з даного питання.
Протягом трьох місяців після одержання повідомлення Дер
жава, що його отримує, представляє Державі, що направила
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повідомлення, пояснення чи будь-яку іншу заяву в письмово-
му вигляді з роз’ясненнями з цього питання, де повинна міс-
титися, наскільки це можливо і доцільно, вказівка на внут-
рішні процедури і заходи для виправлення становища, які бу-
ли, будуть чи можуть бути вжиті з даного питання;
b) якщо питання не вирішено на задоволення обох зацікавлених
Держав-учасниць протягом шести місяців після надходження
до Держави, яка отримує, первинного повідомлення, кожна з
цих Держав має право передати питання в Комітет шляхом
сповіщення Комітету й іншої Держави;
c) Комітет розглядає передане йому питання тільки після того,
як він переконається, що всі наявні внутрішні засоби пра-
вового захисту були застосовані і вичерпані з даного питан-
ня відповідно до загальновизнаних принципів міжнародного
права. Це правило не діє в тих випадках, коли, на думку Ко-
мітету, невиправдано затягується; застосування цих засобів
d) з дотриманням положень підпункту (с) цього пункту Комітет
надає свої добрі послуги зацікавленим Державам-учасницям
з метою дружнього вирішення на основі поваги зобов’язань,
викладених у цій Конвенції;
e) при розгляді повідомлень, що передбачаються цією статтею,
Комітет проводить закриті засідання;
f) з будь-якого переданого на його розгляд питання відповід-
но до підпункту (b) цієї статті Комітет може звернутися до
зацікавлених Держав-учасниць, згаданих у підпункті (b), із
проханням представити будь-яку інформацію, яка стосується
справи;
g) зацікавлені Держави-учасниці, згадані в підпункті (b) цього
пункту, мають право бути представленими при розгляді пи-
тання в Комітеті і робити подання усно і/чи письмово;
h) Комітет представляє протягом дванадцяти місяців із дня одер-
жання повідомлення про первинне повідомлення відповідно
до підпункту (b) цього пункту доповіді:
і) якщо досягається врегулювання в рамках положень підпун-
кту (d) цього пункту, Комітет обмежується у своїй доповіді
коротким викладом фактів і досягнутого врегулювання;
ii) якщо врегулювання в рамках положень підпункту (d) цьо-
го пункту не досягнуто, Комітет у своїй доповіді викладає
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відповідні факти, що стосуються питання, що виникло між
зацікавленими Державами-учасницями. Письмові подання
і запис усних подань, зроблених зацікавленими Держава-
ми-учасницями, додаються до доповіді. Комітет може та-
кож повідомити зацікавленим Державам-учасницям будьякі думки, які він може вважати істотними для питання,
що виникло між ними.
У будь-якому випадку доповідь передається зацікавленим Дер
жавам-учасницям.
2. Положення цієї статті набирають сили, коли десять Державучасниць цієї Конвенції зроблять заяви відповідно до пункту 1 цієї
статті. Такі заяви здаються Державами-учасницями на зберігання
Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй, який пере-
дає їхні копії іншим Державам-учасницям. Заява може бути анульо-
вана в будь-який час шляхом повідомлення Генерального секретаря.
Таке анулювання не перешкоджає розгляду будь-якого питання, що
є предметом повідомлення, уже переданого відповідно до цієї статті;
ніякі наступні повідомлення не будуть прийматися за цією статтею
від будь-якої Держави-учасниці після одержання Генеральним сек-
ретарем повідомлення про анулювання заяви, якщо тільки зацікав-
лена Держава-учасниця не зробила нової заяви.
Стаття 77

1. Держава-учасниця цієї Конвенції може в будь-який час за-
явити відповідно до цієї статті, що вона визнає компетенцію Комі-
тету одержувати і розглядати повідомлення від осіб, що підлягають
його юрисдикції, які стверджують, що Держава-учасниця порушила
їхні особисті права, передбачені цією Конвенцією. Комітет не при-
ймає ніяких повідомлень, якщо вони стосуються Держави-учасниці,
що не зробила такої заяви.
2. Комітет вважає неприйнятним будь-яке повідомлення від-
повідно до цієї статті, що є анонімним чи, на його думку, являє со-
бою зловживання правом на представлення таких повідомлень чи
несумісне з положеннями цієї Конвенції.
3. Комітет не розглядає ніяких повідомлень від будь-якої особи
відповідно до цієї статті, якщо не упевниться в тому, що:
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a) це ж питання не розглядалося і не розглядається відповідно до
іншої процедури міжнародного розгляду чи врегулювання;
b) дана особа вичерпала всі наявні внутрішні засоби правового
захисту; це правило не діє в тих випадках, коли застосування
таких засобів, на думку Комітету, невиправдано затягується чи
швидше за все не забезпечить ефективного захисту цій особі.
4. З урахуванням положень пункту 2 цієї статті Комітет дово-
дить будь-яке повідомлення, подане йому відповідно до цієї стат-
ті, до відома Держави-учасниці цієї Конвенції, яка зробила заяву
відповідно до пункту 1 і яка нібито порушує ті чи інші положення
цієї Конвенції. Протягом шести місяців держава, що одержала пові-
домлення, представляє Комітету письмові пояснення чи заяви, що
роз’ясняють це питання і будь-які заходи, якщо такі є, що, можливо,
були вжиті цією державою.
5. Комітет розглядає отримані відповідно до цієї статті пові-
домлення з урахуванням всієї інформації, представленої йому даною
особою чи від її імені і зацікавленою Державою-учасницею.
6. При розгляді повідомлень, що передбачаються цією статтею,
Комітет проводить закриті засідання.
7. Комітет представляє свої міркування відповідній Державіучасниці й особі.
8. Положення цієї статті набувають чинності, коли десять Дер
жав-учасниць цієї Конвенції зроблять заяви відповідно до пункту
1 цієї статті. Такі заяви здаються Державами-учасницями на збері-
гання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй, який
передає їхні копії іншим Державам-учасницям. Заяву може бути в
будь-який час анульовано шляхом повідомлення Генерального сек-
ретаря. Таке анулювання не повинно завдавати шкоди розгляду
будь-якого питання, що є предметом повідомлення, уже переданого
відповідно до цієї статті; ніякі наступні повідомлення, що направ-
ляються будь-якою особою чи від її імені, не приймаються відповід-
но до цієї статті після одержання Генеральним секретарем повідом-
лення про анулювання заяви, якщо відповідна Держава-учасниця не
зробила нової заяви.
Стаття 78

Положення статті 76 цієї Конвенції застосовуються без шкоди
для будь-яких процедур врегулювання спорів чи розгляду скарг в об-
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ласті, яку охоплює ця Конвенція, викладених в установчих докумен-
тах Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ чи у
прийнятих ними конвенціях, і не перешкоджають Державам-учас-
ницям застосовувати будь-яку процедуру для врегулювання спорів
відповідно до міжнародних угод, що діють у відносинах між ними.
Частина VIII.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 79

Ніщо в цій Конвенції не стосується права кожної Держави-учас
ниці встановлювати критерії, які регулюють допуск робітників-мігран
тів і членів їхніх родин. Щодо інших питань, які стосуються їхнього
правового становища і режиму як робітників-мігрантів і членів їхніх
родин, Держави-учасниці дотримуються обмежень, встановленим у
цій Конвенції.
Стаття 80

Ніщо в цій Конвенції не повинно тлумачитися як применшення
значення положень Статуту Організації Об’єднаних Націй і статутів
спеціалізованих установ, що визначають відповідні обов’язки різних
органів Організації Об’єднаних Націй і спеціалізованих установ що-
до питань, розглянутих у цій Конвенції.
Стаття 81

1. Ніщо в цій Конвенції не стосується більш широких прав чи
свобод, наданих робітникам-мігрантам і членам їхніх родин в силу:
а) закону чи практики Держави-учасниці; чи
b) будь-який двосторонній чи багатосторонній договір, що чин-
ний для відповідної Держави-учасниці.
2. Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитися як таке, що на-
дає будь-якій державі, групі осіб чи окремим особам будь-яке право
брати участь у будь-якій діяльності чи чинити будь-як дії, що за-
вдавали б шкоди будь-яким правам чи свободам, викладеним у цій
Конвенції.
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Стаття 82

У правах робітників-мігрантів і членів їхніх родин, передбаче-
них цією Конвенцією, не може бути відмовлено. Здійснення тиску
на робітників-мігрантів і членів їхніх родин у будь-якій формі, з
тим, щоб вони зреклися чи відмовилися від будь-якого з вищезгада-
них прав, не дозволяється. Обмеження прав, визнаних у цій Конвен-
ції, внаслідок будь-якого договору не допускається. Держави-учас-
ниці вживають належних заходів для забезпечення дотримання цих
принципів.
Стаття 83

Кожна Держава-учасниця цієї Конвенції зобов’язується:
a) забезпечити будь-якій особі, права і свободи якої, визнані в
цій Конвенції, порушено, ефективні засоби правового захис-
ту, навіть якщо це порушення було зроблено особами, що дія-
ли в офіційній якості;
b) забезпечити, щоб позов будь-якої особи, що вимагає такого
захисту, був розглянутий і щоб по ньому було винесене рі-
шення компетентною судовою, адміністративною чи законо-
давчою владою або будь-яким іншим компетентним органом,
передбаченим правовою системою Держави, і розвивати мож-
ливості судового захисту;
c) забезпечити застосування компетентною владою засобів пра-
вового захисту, коли вони надаються.
Стаття 84

Кожна Держава-учасниця зобов’язується вживати законодавчі й
інші заходи, необхідні для здійснення положень цієї Конвенції.
Частина IX.
ПІДСУМКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 85

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй призна-
чається депозитарієм цієї Конвенції.
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Стаття 86

1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами. Во-
на підлягає ратифікації.
2. Ця Конвенція відкрита для приєднання будь-якою державою.
3. Ратифікаційні грамоти чи документи про приєднання здають-
ся на зберігання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних
Націй.
Стаття 87

1. Ця Конвенція набуває чинності в перший день місяця після
закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання двадцятого до-
кумента про ратифікацію чи приєднання.
2. Для кожної Держави, що ратифікує цю Конвенцію чи приєд-
нується до неї після набуття нею чинності, Конвенція набуває чин-
ності в перший день місяця після закінчення трьох місяців з дати
здачі на зберігання цією державою свого документа про ратифікацію
чи приєднання.
Стаття 88

Держава, що ратифікує цю Конвенцію чи приєднується до неї,
не може виключати застосування будь-якої її частини чи, без шко-
ди для статті 3, виключати її застосування щодо якої-небудь окремої
категорії робітників-мігрантів.
Стаття 89

1. Кожна Держава-учасниця може денонсувати цю Конвенцію
не раніше, ніж через п’ять років після набуття Конвенцією чинності
для даної держави шляхом письмового повідомлення Генерального
секретаря Організації Об’єднаних Націй.
2. Така денонсація набуває чинності в перший день місяця після
закінчення дванадцяти місяців з дати одержання повідомлення Ге-
неральним секретарем Організації Об’єднаних Націй.
3. Така денонсація не звільняє Державу-учасницю від її зобо
в’язань відповідно до цієї Конвенції щодо будь-якої дії чи бездіяль-
ності, що мало місце до дати набуття денонсацією чинності, і денон-
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сація не завдає будь-якої шкоди подальшому розгляду будь-якого
питання, що до дати вже знаходився на розгляді Комітету.
4. Після набуття денонсацією чинності Держави-учасниці Комі-
тет не приступає до розгляду будь-якого нового питання щодо цієї
Держави.
Стаття 90

1. Після закінчення п’яти років після набуття чинності цією
Конвенцією прохання про перегляд цієї Конвенції може бути внесе-
но в будь-який час будь-якою Державою-учасницею шляхом пись-
мового повідомлення на ім’я Генерального секретаря Організації
Об’єднаних Націй. Генеральний секретар передає потім будь-які за-
пропоновані зміни Державам-учасницям із проханням повідомити
йому, чи висловлюються вони за скликання конференції Державучасниць з метою розгляду цих пропозицій і проведення щодо них
голосування. Якщо протягом чотирьох місяців з дати такого послан-
ня щонайменше одна третина Держав-учасниць висловиться за таку
конференцію, Генеральний секретар скликає конференцію під егі-
дою Організації Об’єднаних Націй. Будь-які зміни, прийняті біль-
шістю Держав-учасниць, що є присутніми і беруть участь у голосу-
ванні, представляється на затвердження Генеральній Асамблеї.
2. Виправлення набувають чинності після затвердження їх Ге-
неральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй і прийнятті їх
більшістю двома третинами Держав-учасниць цієї Конвенції від-
повідно до їхніх конституційних процедур.
3. Коли зміни набувають чинності, вони стають обов’язковими
для тих Держав-учасниць, що їх прийняли, а для інших Державучасниць залишаються обов’язковими положення цієї Конвенції і
будь-які попередні зміни, що ними прийняті.
Стаття 91

1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй одержує
і розсилає всім державам тексти застережень, зроблених державами
під час підписання, ратифікації чи приєднання.
2. Застереження, не сумісні з об’єктом і цілями цієї Конвенції,
не допускається.
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3. Застереження може бути знято в будь-який час шляхом від-
повідного повідомлення, направленого на ім’я Генерального сек-
ретаря Організації Об’єднаних Націй, який потім сповіщає про це
всім Державам-учасницям. Таке повідомлення набуває чинності з
дня його одержання.
Стаття 92

1. Будь-який спір між двома чи декількома Державами-учасни
цями щодо тлумачення чи застосування цієї Конвенції, який не ви-
рішено шляхом переговорів, передається на прохання одного з них
на арбітражний розгляд. Якщо протягом шести місяців з дати пода-
чі заяви про арбітражний розгляд сторонам не вдалося дійти згоди
щодо організації арбітражного розгляду, кожна з цих сторін може
передати даний спір до Міжнародного Суду шляхом подачі заяви у
відповідності зі Статутом Суду.
2. Кожна Держава-учасниця може під час підписання чи ра-
тифікації цієї Конвенції чи приєднання до неї заявити про те, що
вона не вважає себе зв’язаною зобов’язаннями, що містяться в пунк-
ті 1 цієї статті. Інші Держави-учасниці не вважають себе зв’язаними
положеннями пункту 1 цієї статті щодо будь-якої Держави-учасниці,
що зробила подібну заяву.
3. Кожна Держава-учасниця, що зробила заяву відповідно до
пункту 2 цієї статті, може в будь-який час анулювати свою заяву шля-
хом повідомлення Генерального секретаря Організації Об’єднаних
Націй.
Стаття 93

1. Ця Конвенція, тексти якої англійською, арабською, іспансь-
кою, китайською, російською і французькою мовами є автентич-
ними, здається на зберігання Генеральному секретарю Організації
Об’єднаних Націй.
2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй передає
засвідчені копії цієї Конвенції всім державам.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО ті, що нижче підписалися повно-
важні представники, уповноважені на те належним чином своїми
відповідними урядами, підписали цю Конвенцію.
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Права корінних народів
Виклад фактів № 9

Вступ

Корінні народи населяють великі території Землі. Розповсюд-
женні по всьому світу від Арктики до південних районів Тихого
океану, вони нараховують, за приблизними оцінками, близько 300
мільйонів чоловік. Ці народи називають корінними або споконвіч-
ними, бо вони жили на своїх землях до приходу переселенців з ін-
ших районів; за одним визначенням вони є нащадками тих, хто на-
селяв ту чи іншу країну або географічний район, коли туда стали
переселятися народи інших культур і етнічного походження, причо-
му у подальшому останні посіли панівне положення шляхом завою-
вань, окупації, колонізації чи завдяки іншим засобам.
З числа багатьох корінних народів можна згадати індійців Пів-
нічної та Південної Америки, ескімосів, алеутів приполярного ре-
гіону, народ саамі з Північної Європи, аборигенів та жителів ост-
рова Торесової протоки в Австралії і маорі з Нової Зеландії. Ці та
більшість інших корінних народів зберегли притаманні їм соціальні,
культурні, економічні, політичні властивості, за якими вони чітко
вирізняються з-поміж інших національних груп.
Протягом усієї історії людства щоразу, коли народи, домінуючі
над своїми сусідами, розширяли власні території або коли пересе-
ленці здалека силою завойовували нові землі, культура і джерела іс-
нування або навіть само існування корінних народів потрапляли під
загрозу. Загроза для культури і земель корінних народів, для їхнього
статусу та інших законних прав, котрі належать їм як окремим гру-
пам, так і громадянам, не завжди набувають таких форм, як колись.
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Хоча деяким групам сприяв відносний успіх, у більшості районів
світу корінні народи активно добиваються визнання своєї самобут-
ності і способу життя.
Консультативний статус при Економічній і Соціальній Раді
(ЕКОСОР) Організації Об’єднаних Націй мають одинадцять ор-
ганізацій корінного населення (грудень 1989 р.) Консультативний
статус дає їм право брати участь у цілому ряді міжнародних і мі-
журядових конференцій і сприяти їхній роботі, зокрема це сто-
сується Робочої групи Організації Об’єднаних Націй по корін-
ному населенню. Цими організаціями є Рада чотирьох напрямів,
Велика рада крисів (Квебек), Рада Індійців Південної Америки,
Центр з правового захисту Індійців, Всесвітня асоціація корінного
населення, Міжнародна рада по договорах індійців, Міжнародна
організація освоєння ресурсів корінного населення, Приполярна
конференція ескімосів, Національний секретаріат з юридичного
обслуговування аборигенів і жителів островів, Національна ра-
да індійської молоді і Всесвітня рада корінних народностей. Крім
того, сотні представників інших народів та їх організацій беруть
участь у нарадах, що проводяться у межах Організації Об’єднаних
Націй, зокрема у тих, які здійснюються в межах Робочої групи по
корінному населенню. Активно сприяють діяльності в галузі прав
корінних народів неурядові організації, які займаються загальни-
ми питаннями прав людини, а також групи підтримки інтересів
корінних народів.
Незважаючи на культурну і етнічну різноманітність, часто ви-
являється вражаюча подібність проблем, прагнень і однаковий вияв
незадоволення різних корінних народів, що відображається у схожо-
му викладенні цих проблем на міжнародних форумах. участь общин
та організацій корінних народів в роботі конференцій, що проходять
у межах Організації Об’єднаних Націй, сприяє приверненню уваги
до такої схожості.
Існує багато прикладів, коли корінні народи домагаються збе-
реження своєї власної самобутності культурної спадщини: особливо
цікавий у цьому зв’язку період виникнення нових країн на хвилі де-
колонізації після другої світової війни. Широко визнаним став той
факт, що політика асиміляції й інтеграції, спрямована на те, щоб
повністю включити ці групи у русло розвитку основної частини на-
селення, часто призводить до протилежних результатів.
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Діяльність неурядових організацій з одного боку, й ініціативи
міжурядових організацій з іншого, виявилися взаємодоповнюючи-
ми. У 1977 році в Женеві відбулася перша міжнародна конферен-
ція неурядових організацій з проблем корінного населення. Слідом
відбулася ще одна конференція неурядових організацій з проблем
корінних народів і землеволодіння (Женева, 1981 р.). Ці конференції,
а також спеціальне дослідження Організації Об’єднаних націй, яке
на той час було близьке до завершення, вплинули на перебіг подій,
внаслідок чого у 1982 році було створено Робочу групу по корінному
населенню Організації Об’єднаних Націй.
В Організації Об’єднаних націй і Міжнародній Організації пра-
ці визнається, що закріплення і захист прав корінних народів є най-
важливішим аспектом проблеми прав людини і законною підставою
для занепокоєння світового співтовариства. Ці дві організації вияв-
ляють велику активність у галузі розробки і здійснення норм, спря-
мованих на забезпечення поваги існуючих прав корінних народів і
надання їм нових прав.
У цьому викладі фактів міститься коротка інформація про
нинішню діяльність Організації об’єднаних Націй, про її еволюцію
та плани майбутніх народів в усьому світі.
Дослідження проблеми дискримінації
корінного населення

У двадцятих роках ХХ століття американські індійці встанови-
ли контакт з Лігою Націй. Їхній візит до Женеви привернув значну
увагу, однак відчутних результатів досягнуто не було. У перші ро-
ки існування Організації об’єднаних націй представники корінних
народів час від часу зверталися із закликами до цієї міжнародної
організації. Конкретної реакції це не викликало. Висунута урядом
Болівії в Організації Об’єднаних Націй у 1948 році пропозиція про
створення підкомісії з дослідження соціальних проблем корінного
населення також ні до чого не призвела.
Втім з моменту свого створення Організація Об’єднаних Націй
у межах своєї загальної діяльності в галузі прав людини стикалася з
деякими ситуаціями, що стосувалися корінних народів. Їх сподіван-
ня знайшли відображення у ряді правових документів і досліджень,

247

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

підготовлених протягом цих років, і у діяльності органів з прав лю-
дини, які, наприклад, займаються проблемами меншин, рабства,
підневільного стану і примусової праці.
Поворотним моментом став 1970 рік, коли підкомісія з диск-
римінації і захисту меншин рекомендувала провести широке до-
слідження проблеми дискримінації корінного населення. У 1971
році спеціальним доповідачем для дослідження, метою якого була
розробка національних та міжнародних заходів щодо ліквідації дис-
кримінації, було призначено пана Хосе Р. Мартинеса Кобо (Еква-
дор). Його підсумкова доповідь* була представлена Підкомісії про-
тягом 1981-1984 років.
Спеціальний доповідач розглянув цілу низку проблем, пов’язаних
з правами людини. Серед них: визначення корінних народів, роль
міжурядових та неурядових організацій, ліквідація дискриміна-
ції і принципи основних прав людини, а також особливі напрямки
діяльності у таких галузях, як охорона здоров’я, житлове законодавс-
тво, освіта, мова, культура, соціальні і правові інститути, зайнятість,
землеволодіння, політичні права, релігійні права і практика, рів-
ність у судочинстві. Його висновки, пропозиції та рекомендації є
важливою віхою у діяльності Організації Об’єднаних Націй, що сто-
сується розгляду проблем прав людини, з якими стикаються корінні
народи; чимало з цих проблем, як і колись, знаходяться у стадії роз-
гляду, інші ж були охоплені в резолюції Підкомісії.
Робоча група по корінному населенню

Результатом дослідження пана Мартинеса Кобо, а також інтере-
су, виявленого Підкомісією з дискримінації і захисту меншин, й під-
тримки неурядових організацій стало створення у 1982 році Еконо-
мічною і Соціальною Радою Робочої групи по корінному населен-
ню. Ця робоча група є допоміжним органом Підкомісії. П’ятеро її
членів* – по одному від кожного геополітичного регіону світу – є
незалежними експертами і членами підкомісії.
 Дослідження проблеми дискримінації корінного населення у п’яти томах. Див.
документ ООН: Е/С N4/Sub.2/1987/7 й Add. 1-4. Заключення, пропозиції й рекомен-
дації містяться у окремому документі. Видання ООН, у продажу під № Е.86.XIV.3.)
 Склад Робочої групи (грудень 1989 р.): пані Еріка-Ірен А. Даес (Голова-допові-
дач) (Греція), пані Юдіт Сефі Аттах (Нігерія), пан Тянь Цзінь (Кітай), пан Мігель
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Засідання Робочої групи проводяться у Женеві (Швейцарія)
протягом тижня безпосередньо перед початком щорічної сесії Під-
комісії. Група збиралася щороку, починаючи з 1982 року, за винят-
ком 1986 року. Того року Товариство боротьби з рабством в інтересах
захисту прав людини і всесвітня рада корінних народностей органі-
зували робочий семінар з проблем корінного населення, який про-
ходив під головуванням пані Еріки-Ірени А. Даєс – Голови-допові-
дача Робочої групи.
Робоча група відкрита для представників усіх корінних народів,
їх общин та організацій. Відкритість сесій Групи для всіх зацікавле-
них сторін зміцнили її становище як основного центру міжнародної
діяльності в галузі захисту прав корінних народів. З метою розробки
спільних пропозицій і позицій організації корінних народів прово-
дять підготовчі зустрічі перед початком роботи сесій Робочої групи.
Свідченням інтересу, який викликає діяльність Робочої групи і
діяльність у галузі прав корінних народів взагалі служить кількість
людей, які беруть участь у сесіях. У сесіях 1988 і 1989 років брали
участь приблизно 380-400 чоловік. Серед них спостерігачі від біль-
ше ніж 30 урядів і сотень організацій корінного населення й неуря-
дових організацій, а також вчені та діячі нації. Робоча група стала
чи не найбільшим з форумів Організації Об’єднаних Націй у галузі
прав людини.
Крім сприяння діалогу між урядами і корінними народами та
його заохочення, для Робочої групи встановлено офіційно такі за-
вдання:
– вивчати національні процеси, що сприяють здійсненню прав
людини і основних свобод корінних народів та їхнього захисту.
– розробляти міжнародні норми щодо прав корінних народів в
усьому світі з урахуванням як подібного, так і різного у їхнь-
ому становищі і прагненнях.
Вивчаючи тенденції національного розвитку, Група отримує
й аналізує інформацію, що подається у письмовій формі уряда-
ми, спеціалізованими установами й іншими органами Організації
Об’єднаних Націй, іншими міжнародними та регіональними міжу-
рядовими організаціями, неурядовими органами і самими корінни-
ми народами.
Альфонсо Мартинес (Куба) а пан Данило Тюрк (Югославія).
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Голова-доповідач пані Еріка-Ірен А. Даєс відвідує різні країни з
метою отримання інформації з перших рук, а також з метою розпов-
сюдження інформації про діяльність Організації Об’єднаних націй
у галузі прав корінних народів і визначення питань, які необхідно
розглянути у процесі нормативної діяльності.
Мандат Робочої групи не уповноважує її розглядати конкретні
скарги про ймовірні порушення прав людини з метою вироблення
рекомендації або прийняття рішень у подібних випадках. Для цього
у межах Організації Об’єднаних Націй Існують інші шляхи розгляду
скарг. (див. Виклад фактів № 7)
Нормативна діяльність

Робоча група надає особливого значення другій частині свого
мандату розвитку міжнародних норм щодо прав корінних народів.
У 1985 році як перший крок Робоча група прийняла рішення
підготувати проект декларації прав корінного населення, який бу-
де подано для затвердження Генеральною Асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй. Ідея прийняття такої декларації була широко
підтримана. У заключній доповіді незалежної комісії з міжнарод-
них гуманітарних питань, наприклад, рекомендується прискорити
розробку декларації.
Новий правовий документ, розроблений Робочою групою, ґрун-
тується на проекті тексту декларації, підготовленому Головою-до-
повідачем пані Ерікою-Ірен Даєс. У ньому були враховані коментарії,
висловлені на сесіях групи, й інші одержані у письмовій формі заува-
ження. Належить зробити ще дуже багато, перш ніж буде досягнуто
згоди стосовно широкого кола проблем, пов’язаних з текстом.
Права і свободи, охоплені проектом декларації, включають збе-
реження і розвиток культурних та етнічних ознак й самобутності; за-
хист від геноциду та етноциду; права, пов’язані з релігією, мовою та
навчальними закладами; право власності на землю і природні ресур-
си корінних народів, володіння ними та їх використання; збережен-
ня традиційних економічних структур і способу життя, включаючи
мисливство, рибальство, тваринництво, збирання, заготівлю дере-
вини й обробку землі; охорону навколишнього середовища; участь у
політичному, економічному і соціальному житті відповідних держав,
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зокрема у діяльності щодо питань, які можуть зачіпати їхнє життя і
долю; право на самоврядування або автономію у вирішенні їх влас-
них внутрішніх та місцевих питань; право на традиційні контакти
і співробітництво, здійснюване через кордони держави; дотримання
договорів та інших угод, укладених з корінним населенням.
У проекті декларації також передбачається взаємоприйнятні і
справедливі процедури розв’язання конфліктів або суперечок між
корінними народами й державами, включаючи такі засоби, як пе-
реговори, посередництво, арбітражний розгляд, національні суди й
міжнародні та регіональні механізми для огляду скарг та їх розгляду.
Далі у проекті декларації передбачається, що згадані у ній права це
мінімальні норми для вживання та забезпечення добробуту корінно-
го населення у світі.
Перш ніж текст декларації буде передано Генеральній асамб-
леї для остаточного затвердження, він буде розглянутий і схвалений
Підкомісією з попередження дискримінації й захисту меншин, Ко-
місією з прав людини, Економічною і Соціальною Радою.
Добровільний фонд для корінного населення

Добровільний фонд Організації Об’єднаних Націй для корінно-
го населення був заснований Генеральною Асамблеєю у 1985 році.
Фонд подає фінансову допомогу представникам общин і організацій
корінного населення, що дозволяє їм брати участь у сесіях Робочої
групи. На сесіях групи у Женеві збираються люди з усіх частин світу.
Через цей фонд Організація Об’єднаних Націй має можливість по-
легшити представникам общин корінного населення, багато з яких
проживають у віддалених районах, їхню участь у цій діяльності.
Управління фондом здійснюється Генеральним секретарем Ор-
ганізації Об’єднаних Націй шляхом консультацій з Радою опікунів,
яка складається з 5 членів (Склад Ради опікунів (грудень 1989 ро-
ку): пан Лейф Дунф’єльд (Норвегія), пан Л. Сене (Сенегал), пан Хілі
Тауроа (Нова Зеландія), пан Данило Тюрк (Югославія) і пан Аугус-
то Вільємсен Діас (Гватемала). Усі ці члени виступають особисто
у приватному порядку. Пан Дунф’єльд і пан Тауроа представляють
відповідно корінні народи саамі і маорі. З моменту створення Ради
її головою є пан Вільємсен Діас.
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Фонд діє за рахунок внесків від урядів, неурядових організацій
й інших державних та приватних установ. На цей час внески отри-
мано від восьми урядів: Австралії, Данії, Канади, Нідерландів, Но-
вої Зеландії, Норвегії, Фінляндії й Швеції; і від трьох неурядових
організацій: Бахаїстського міжнародного співтовариства, Великої
ради крисів (Квебек) й Центру Сімін Яйку з Японії.
У 1988 й 1989 роках Фонд надав грошову допомогу для поїздки
відповідно 27 й 39 представникам корінних народів більше ніж з 20
країн. Питальник Ради опікунів, який мають заповнити ті, хто по-
дає заяви про подання допомоги Фондом, наводиться як додаток.
Кількість заявок про допомогу значно перебільшує можливості
Ради у поданні грошової допомоги. Рада, Робоча група, Підкомісія
й Комісія з прав людини усі ці органи зверталися із закликом ро-
бити внески у Фонд. Усі внески, у яких відчувається велика потре-
ба й які завжди вітаються, слід надсилати на адресу: Voluntary Fund
for Indigenous Populations, c/o the Centre for Human Rights, Palais des
Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland. Представникам корінних на-
родів, які просять про фінансову допомогу, треба надсилати заявки
на цю ж адресу до 15 березня щороку.
Дослідження щодо договорів
та угод з корінними народами

У багатьох випадках за правову основу стосунків між корінними
народами й урядами країн, у яких вони проживають, правлять до-
говори, угоди й інші домовленості. Деякі з цих документів сягають у
XVII й XVIII віки. Розробка таких угод триває у багатьох країнах.
Деякі договори витримали випробування часом, забезпечивши
передумови для життя у злагоді народам з різними історією та куль-
турою. Чимало інших стали приводом до суперечок або через те,
що порушуються договірні права, або через те, що не виконуються
зобов’язання.
Чимало цих договорів мають для корінних народів велике сим-
волічне значення. Їх розглядають як такі, що забезпечують визнан-
ня прав корінних народів на самовизначення й гарантії колектив-
них прав відповідних народів. Угоди, що мають характер офіційно-
го зобов’язання одного народу перед іншим, за умови його повного
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дотримання обома сторонами, сприяють взаємній довірі і повазі та
потенційно відіграють дуже важливу роль у справі заохочення і за-
хисту прав людини і основних свобод корінних народів.
Виходячи з усього цього, у 1989 році Економічна і Соціальна
Рада уповноважили Підкомісію з попередження дискримінації й за-
хисту меншин призначити члена Робочої групи з корінного насе-
лення пана Мігеля Альфонсо Мартинеса Спеціальним доповідачем,
перед яким було висунуто завдання підготувати дослідження з пи-
тання про потенційну користь договорів, угод й інших конструк-
тивних домовленостей між корінними народами й державами. Хоча
дослідження було підготовлене з урахуванням суверенітету й тери-
торіальної цілісності держав, до Спеціального доповідача було звер-
нене прохання приділити особливу увагу існуючим тепер або таким,
що з’являються, універсальним нормам у галузі прав людини й зап-
ропонувати способи забезпечення у максимально можливому ступе-
ні заохочення й захисту договірних прав корінних народів як у внут-
рішньому, так і в міжнародному праві.
Організація Об’єднаних націй просить держави і корінні наро-
ди передавати Спеціальному доповідачеві всю інформацію, що сто-
сується таких договорів. Як відправну точку він використовує вив-
чення тисяч вже існуючих договорів і угод та аналізує роботу, яка
проводилася у зв’язку з їх підготовкою. При цьому він братиме до
уваги конституції і законодавчі акти держав та міжнародні націо-
нальні судові рішення,, а також іншу пов’язану з цим інформацію.
Очікується, що його попередня доповідь буде підготовлена у
1990 році, а остаточну доповідь планується завершити й подати Під-
комісії у 1992 або 1993 році.
Семінар з питань прав корінного населення

На семінарі Організації Об’єднаних Націй, що відбувся у Женеві
в січні 1989 року, група запрошених урядових експертів й експертів
представників корінних народів розглянула питання про вплив ра-
сизму і расової дискримінації на соціальні та економічні взаємовід-
носини між корінними народами й державами.
Серед висновків та рекомендацій семінару є такі: корінні на-
роди були і залишаються, як і колись, жертвами расизму та расо-
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вої дискримінації; взаємовідносини між державами і корінними на-
родами мають ґрунтуватися на вільній і поінформованій злагоді та
співробітництві, а не на звичайних консультаціях та участі; і що
слід визнати корінні народи повноправними суб’єктами міжнарод-
ного права з властивими їм колективними правами.
Семінар проходив під головуванням пана Ндарі Туре експерта,
призначеного урядом Сенегалу. Доповідачем сесії було обрано екс-
перта від корінних народів вождя Великої ради крисів (Квебек, Ка-
нада) Теда Мозеса. Доповідь семінару була опублікована Центром
прав людини (HR/ Pub/89/5).
Семінар було організовано в межах здійснюваної Організацією
Об’єднаних націй програми консультативних послуг і технічної
допомоги в галузі прав людини. Робоча група пропонує подавати
корінним народам більше консультативних послуг, особливо у фор-
мі навчальних курсів у галузі прав людини.
Права корінного населення:
погляд у майбутнє

Робоча група з проблем корінного населення є центром діяль-
ності Організації Об’єднаних Націй в галузі прав корінних народів.
У період розгляду й обговорення доповідей Робочої групи цей центр
переміщується у вищестоячі органи: Підкомісію з попередження
дискримінації і захисту меншин і Комісію з прав людини. Чимало
ініціатив у галузі прав корінних народів, здійснюваних вищестоячи-
ми органами, ґрунтується на рекомендаціях, що містяться у допові-
дях Робочої групи.
Підкомісія розглядає річні доповіді Робочої групи й приймає
рішення за її рекомендаціями по пунктах порядку денного, озаглав-
леного «Дискримінація щодо корінних народів». (у 1988 році Підко-
місія відмовилася від терміну «корінне населення» й прийняла тер-
мін «корінні народи»). У свою чергу Комісія з прав людини розгля-
дає доповіді Робочої групи спільно з доповідями Підкомісії. В обох
вищестоячих органах доповіді Групи привертають значну увагу і все
більшу зацікавленість, про що свідчать дебати і резолюції. Крім за-
сідань Робочої групи все більше організацій корінних народів бере
участь у конференціях Організації Об’єднаних Націй, на яких роз-
глядаються питання з прав людини.
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Корінні народи мають право користуватися усіма існуючими
правами людини. Комітети Організації Об’єднаних Націй, які спос-
терігають за дотриманням угод, що носять обов’язковий характер,
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжна-
родного пакту про економічні, соціальні і культурні права й Між-
народної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
розглядаючи питання, що стосуються корінних народів, у ході вив-
чення поданих державами доповідей про здійснення прав корінних
народів відповідно до цих договорів. Органами, що займаються ци-
ми питаннями, є відповідно Комітет з прав людини, Комітет еконо-
мічних, соціальних та культурних прав та Комітет ліквідації расової
дискримінації.
Корінні народи та їхні організації все частіше починають вико-
ристовувати різні доступні їм процедури подання та розгляду пові-
домлень і скарг. До таких, зокрема, належать так звана «процедура
1503», заснована Економічною і Соціальною Радою з метою розгляду
грубих і систематичних порушень прав людини, а також процеду-
ри, передбачені факультативним протоколом до Міжнародного пак-
ту про громадянські і політичні права. (Виклад фактів № 7: Проце-
дури подання й розгляду повідомлень.) Спеціальні доповідачі, що
вивчають становище у галузі прав людини у конкретних країнах або
такі що готують доповіді за певними темами, наприклад, з питання
релігійної нетерпимості, розглядають також за наявності відповід-
ного прохання стосовно проблеми корінних народів.
На двох Всесвітніх конференціях з боротьби проти расизму і ра-
сової дискримінації, які скликалися у 1978 та 1983 роках у Женеві
Організацією Об’єднаних Націй, розглядалися аспекти расової дис-
кримінації корінних народів, до їх резолюцій та програм було вклю-
чено відповідні принципи і заходи. Деякі з цих принципів увійшли
до проекту декларації прав корінного населення. На семінарах, ор-
ганізованих в межах Десятиріччя боротьби проти расизму та расової
дискримінації, зокрема у Женеві в 1979 році та у Манагуа у 1981 ро-
ці, розглядалися питання прав людини стосовно корінних народів.
У межах другого Десятиріччя відбудеться нарада експертів із самов-
рядування корінних народів, заплановане на 1990 або 1991 рік.
Глобальні консультації, що відбулися у жовтні 1988 року в Же-
неві у межах Програми дій на друге Десятиріччя, привернули увагу
до вразливості корінних народів щодо расизму та расової дискримі-
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нації. Учасники консультацій запропонували, зокрема, щоб уряди
вжили законодавчих, адміністративних, економічних і соціальних
заходів для виключення політики і практики дискримінації окре-
мих осіб представників корінних народів, общин й цілих корінних
народів з метою поліпшення умов їхнього життя й досягнення згоди
між корінними й некорінними народами. Вони погодилися з тим,
що слід вжити всіх необхідних заходів, аби забезпечити корінним
народам можливість зберігати і розвивати свою культуру, й що уря-
ди повинні створювати умови й зміцнювати правову основу для за-
охочення й захисту прав людини, що стосуються поряд з іншими
беніфіціаріями, корінних народів. Звіт про консультації опублікова-
ний центром прав людини. (Виклад фактів № 5)
Міжнародна нарада з етноциду й етнічного розвитку в Латинсь-
кій Америці, проведена ЮНЕСКО у 1981 році в Сан-Хосе, КостаРіці, безпосередньо стосувалася становища корінних народів цього
регіону.
Тепер у стадії розгляду знаходяться кілька рекомендацій, зап-
ропонованих Спеціальним доповідачем Мартинесом Кобо, Робочою
групою й/або Підкомісією. Серед цих рекомендацій: приділення
більшої уваги питанням прав корінних народів у ході обговорення
проблеми здійснення права на розвиток; проголошення 1993 року
Міжнародним роком сприяння здійсненню прав корінного населен-
ня; розширення технічної допомоги й програми навчання; а також
перекладання міжнародних документів у галузі прав людини на мо-
ви корінних народів.
Центр прав людини у Женеві, очолюваний заступником гене-
рального секретаря по правах людини, обслуговує всю діяльність
Організації Об’єднаних Націй в галузі прав корінних народів.
Міжнародна організація праці

З моменту свого створення у 1919 році Міжнародна організація
праці (МОП) захищає соціальні й економічні права груп населен-
ня; звичаї, традиції, організація життя або мова яких ставить їх у
відокремлене становище по відношенню до інших груп національ-
них общин. У 1953 році МОП опублікувала дослідження з проблем
корінних народів, і у 1957 році прийняла Конвенцію № 107 й реко-
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мендацію № 104 про захист корінного та іншого населення, яке веде
племінний спосіб життя. Це були перші міжнародно-правові доку-
менти, розроблені спеціально з метою захисту прав народів, спосіб
життя і саме існування яких, як і колись, залишаються під загрозою
з боку домінуючих культур.
У червні 1989 року після чотирьох років підготовчої роботи
Міжнародна конференція праці прийняла переглянутий варіант
Конвенції № 107 (тепер Конвенція № 169) про корінні й племінні
народи. У цьому новому документі відмовилися від тих патерналіст-
ських й орієнтованих на асиміляцію підходів у ставленні до корін-
них народів, які мали місце у 50-х роках ХХ століття. На майбутнє
Конвенція № 169 правитиме за підґрунтя у діяльності МОП у галузі
здійснення прав корінних народів й подання їм технічної допомо-
ги. (Декларація прав корінного населення, яка тепер розробляється
Організацією Об’єднаних Націй, як резолюція Генеральної Асамблеї
являтиме собою рекомендацію для держав-учасниць; у Конвенції
МОП містяться міжнародно-правові норми, обов’язкові для держав,
які офіційно трактують цей документ).
Організація Об’єднаних Націй й Міжнародна організація праці
щільно співробітничатимуть у діяльності, спрямованій на досягнен-
ня цілей Конвенції № 169, а також будь-яких інших майбутніх доку-
ментів Організації Об’єднаних Націй у цій галузі.
Висновки

Обговорення у Робочій групі по корінному населенню й інших
органах прав людини показує, що незважаючи на досягнутий про-
цес, належить зробити ще дуже багато, аби врегулювати невирішен-
ні проблеми, пов’язані з необхідністю сполучити інтереси корінних
народів й цілі національного розвитку або розвитку окремого секто-
ру, забезпечити засобами для існування і збереження способу життя
відповідні народи, й державну політику та проекти. Заслуговує на
згадку той позитивний внесок, який можуть зробити групи корінно-
го населення в охорону навколишнього середовища.
Вирішальним залишається питання про землю. Внаслідок на-
ціонального економічного розвитку скорочуються території, які по-
ки що залишаються у власності корінних народів. Пустуючи неро-
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дючі землі або лісисті глибини райни, які раніше розглядалися як
такі, що не мають великого економічного, політичного або воєнного
значення, набули статус життєво важливих зон. У багатьох випад-
ках ці землі вплинули на економічний устрій та умови життя, на со-
ціальні системи, релігійні відношення й культуру корінних народів.
Світове співтовариство вже давно визнало, що самобутні культу-
ри й мови корінних народів є частиною культурної спадщини людс-
тва й гідні захисту. Мова є не лише засобом щоденного спілкуван-
ня, а й, що важливіше, засобом передачі культури й самобутності.
Тим часом організаціям, що займаються захистом прав корінних на-
родів, відомі випадки, коли системи освіти використовуються для
того, щоб створювати нації з однією мовою, історією, культурою.
Уряди багатьох країн стверджують, що усвідомлюють склад-
ність проблем, з якими стикаються корінні народи, які проживають
на їхніх територіях, й їм відомі ті фактори, внаслідок яких вони ста-
ли однією з найвразливіших національних громад. У деяких части-
нах світу триває безперервний діалог. У інших місцях між корінни-
ми народами й урядами розпочато й проводяться прямі переговори
з метою поліпшити відносини й забезпечити надійний захист прав
корінних народів.
У деяких країнах на місцевому та регіональному рівнях органі-
зовано автономні установи, а також розпочато програми, спеціально
призначені для корінних народів. Ці заходи призначені поліпшити
стан у таких галузях, як охорона здоров’я, житлове будівництво, зай-
нятість й освіта, а також сприяти настільки це можливо, збережен-
ню традиційного способу життя та культур.
У цьому викладі фактів порушено чимало питань з тих, що роз-
глядаються в ході дискусій з прав людини стосовно корінних нардів.
Докладніша інформація з цих питань міститься у дослідженні, під-
готовленому Спеціальним доповідачем Мартинесом Кобо та в річ-
них доповідях Робочої групи.
Організація Об’єднаних Націй бере усе активнішу участь у
справі заохочення й захисту прав корінних народів. Її роль іще зрос-
те, якщо громадськість усвідоме усю складність основних проблем
цієї галузі. Тому Організація Об’єднаних Націй прагне підвищити
інтерес громадськості до проблем корінних народів й розуміння їх, і
далеко не останню роль у цьому відіграє діяльність у межах Всесвіт-
ньої кампанії суспільної інформації у галузі прав людини.
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До д ат о к
Питальник для заявників Добровільного фонду
для корінного населення

1. Повідомте повну назву організації або общини вашого корін-
ного народу й опишіть її структуру, тип, обсяг функцій і напрямки
діяльності.
2. Вкажіть корінний(ні) народ(и), який(і) ваша організація чи
община представляє. Повідомте інформацію про місця розселення
народу і відповідні демографічні дані.
3. Укажіть, чи існує необхідність у повній або частковій оплаті
дорожніх витрат і добових на проживання у Женеві. Чи вітатиметься
інформація про бюджет ісабо щорічні витрати й інші аспекти фінан-
сового становища відповідної організації або общини й її можливості
отримувати кошти з інших джерел, включаючи допомогу уряду.
4. Вкажіть повне ім’я(імена) й загальні дані представника(ків),
який(і) буде представляти організацію чи общину вашого корінного
народу у Робочій групі. Особливо важливо вказати адресу кожного
наміченого отримувача, за якою з ним чи з нею можна зв’язатися
безпосередньо. Слід включити також таку інформацію: відповідні
біографічні дані, включаючи, зокрема, посаду та місце роботи або
інформацію про діяльність відповідної(их) особи(осіб), здійснювану
від імені общини організації на місцевому, національному. регіо-
нальному й міжнародному рівнях. Інший досвід діяльності у галу-
зях, що стосуються корінних народів. Знання мови (мов) корінних
народів й інших мов. Вказівка старшинства, якщо йдеться про кіль-
кох представників, Потребу в усному перекладачі.
5. Якщо можна, вкажіть обсяг внеску, який кожен представник
може зробити по суті питань порядку денного Робочої групи, приді-
ляючи особливу увагу досвіду його (її) народу, щодо основних прав
і пропозицій стосовно того, як ефективніше їх здійснити, зокрема,
з урахуванням аналізу змін щодо заохочення й захисту прав людини
й основних свобод йсабо розвитку міжнародних норм.
6. Підготуйте детальну інформацію про вірогідну поїздку до
Женеви й із Женеви, включаючи маршрут, супроводжуючого і вар-
тість поїздки. Заявники повинні мати на увазі той факт, що рада
буде у першу чергу розглядати заяви тих, або віддасть перевагу тим,
хто вкаже, що доклав зусилля на місці для визначення найдешевшо-
го способу проїзду до Женеви й із Женеви з відправного пункту.
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Комісія з прав людини
Підкомісія зі сприяння і захисту прав людини
П’ятдесят третя сесія
Пункт 5 пропонованого порядку денного

ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
І ЗАХИСТ КОРІННИХ НАРОДІВ І МЕНШИН
Концепція і практика спеціальних заходів

Підсумковий звіт, поданий п. Марком Босьютом (Marc Bossuyt),
Спеціальним доповідачем, у відповідності з резолюцією Підкомісії
№ 1998/5
Вступ

1. У своїй резолюції 1998/5 Підкомісія вирішила, що, оскільки
ця тема вимагає обережного і детального розслідування, призначити


В оригіналі «affirmative action». «New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the
English Language» (Danbury, 1993) визначає цей термін як «практика найму, просу-
вання, прийому до вищих навчальних закладів, яка сприяє групі, що попередньо
зазнавала утисків через дискримінацію проти неї». В Україні цей термін часто
перекладають як «підтримуючі дії/заходи» або «позитивні заходи». На нашу дум-
ку, його доцільніше перекладати українською мовою саме як «спеціальні заходи»
(прим. ред.)
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Марка Босьюта Спеціальним Доповідачем із завданням підготува-
ти дослідження концепції спеціальних заходів і уповноважити його
звернутися із запитом до Верховного Комісара ООН з прав людини з
тим, щоб надіслати запитувальники урядам, міжнародним організа-
ціям і неурядовим організаціям, запрошуючи їх надіслати всі націо-
нальні документи, що стосуються спеціальних заходів.
2. У своєму рішенні 1999/106 Підкомісія поновила повноважен-
ня, надані нею Спеціальному Доповідачу, звернутися з таким запи-
том. Запитувальники було надіслано урядам, міжнародним органі-
заціям і неурядовим організаціям.
3. Цей звіт подано у відповідності з рішенням Підкомісії, в яко-
му Підкомісія нагадуючи рішення Економічної і Соціальної Ради
1999/253, виразила свою високу оцінку Спеціальному Доповідачу за
його попередній звіт (E/CN.4/Sub.2/2000/11 і Corr.1) і його удоско-
налений звіт (E/CN.4/Sub.2/2001/15) і вирішила звернутися до Ге-
нерального секретаря з проханням нагадати Урядам, міжнародним
організаціям і неурядовим організаціям, що вони отримали запиту-
вальники для подання своїх відповідей. У цьому відношенні, Спе-
ціальний доповідач хотів би виразити свою глибоку вдячність Уря-
дам Болівії, Греції, Ґватемали, Ізраїлю, Іспанії, Колумбії, Лівійської
Арабської Джамахірії, Об’єднаної Республіки Танзанія, Пакистану,
Параґваю, Словацької Республіки, Швейцарії, Таїланду, Трінідад і
Тобаґо, Угорщини, Фіджі, а також Міжнародній Організації пра-
ці, Всесвітньому Поштовому Союзу, Європейській Комісії Європей-
ської Спільноти (ЄС) за їхні суттєві відповіді на запитувальник.
Перш ніж скористатися цим внеском, Спеціальний доповідач хотів
би отримати якомога більше відповідей, з тим, щоб його наступна
доповідь ґрунтувалася на якнайширше можливій інформації. Са-
ме тому він закликає Держави, міжнародні організації та неуря-
дові організації, які ще не зробили цього, відповісти на запитуваль-
ник. Сам запитувальник додається до цієї доповіді для зручності
користування.
4. У минулій, попередній, доповіді було вказано два обмежен-
ня встановлених міжнародним правом, щодо спеціальних заходів:
(а) спеціальні заходи не повинні призвести до дискримінації і (б)
спеціальні заходи повинні носити тимчасовий характер.
5. Цей звіт про хід роботи зосереджуватиметься головним чином
на тому, хто повинен отримати перевагу від спеціальних заходів (ці-
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льова група), що може слугувати обґрунтуванням для спеціальних
заходів і які форми спеціальні заходи можуть прийняти.
I. Концепція спеціальних заходів

6. «Спеціальні заходи» (affirmative action) – термін, який часто
використовується, але, на жаль, не завжди у правильному значенні.
Хоча для декого концепція «спеціальних заходів» також охоплюєть-
ся терміном «позитивна дискримінація», вкрай важливо наголосити,
що останній термін не має сенсу. Відповідно до нинішньої загаль-
ної практики використання терміну «дискримінація» винятково для
відрізнення «свавільних розрізнень», термін «позитивна дискриміна-
ція» – це contradictio in terminis: або це розрізнення є обґрунтова-
ним і законним, оскільки воно не є свавільним і не може бути назва-
не «дискримінацією», або таке розрізнення є необґрунтованим і не-
законним, оскільки воно є свавільним і не може позначатися як «по-
зитивна». На противагу цьому, термін «позитивні заходи» (positive
actions) – термін, що значно частіше вживається у Великій Британії,
є еквівалентним терміну «спеціальні заходи» (affirmative actions).
У багатьох інших країнах такі заходи відомі як «політика преферен-
цій» (preferential policies), «бронювання» (reservations), «справедливий
розподіл компенсацій або благ» (compensatory or distributive justice),
«преференційний режим» (preferencial treatment), тощо.
7. Юридична концепція «спеціальних заходів» міститься як в
міжнародному, так і в національному праві. Однак ця концепція
не має загальновизнаного юридичного визначення. Будь-яка серйоз-
на дискусія щодо концепції спеціальних заходів вимагає, однак, в
якості передумови, робочого визначення:
«Спеціальні заходи – це узгоджений пакет заходів тимчасового характеру, спеціально спрямованих на корегування становища членів цільової групи в одному або більше аспектах їхнього суспільного життя, для
того, щоб досягти ефективної рівності».

8. Політика спеціальних заходів може здійснюватися різними
дійовими особами, що належать до публічного сектора, на кшталт
федерального уряду чи штату, місцевих органів виконавчої влади,


(суперечність термінів /лат./ – прим. перекл.)
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або до приватного сектора, на кшталт роботодавців чи освітніх за-
кладів.
9. У деяких країнах така політика спеціальних заходів є доб-
ровільною і заохочується. В інших країнах, вона є обов’язковою і за
невиконання цього обов’язку передбачено покарання. Така політика
не обмежується лише сферою зайнятості або освіти: вона може бути
поширена на питання житла, транспорту, виборчих прав, професій-
ної підготовки, підготовки кадрів, призначення на політичні, вико-
навчі та судові посади, надання контрактів або стипендій, тощо.
II. Цільові групи: питання надмірного
або недостатнього охоплення

10. Спеціальні заходи завжди спрямовано на певні цільові гру-
пи, що складаються з осіб, в якій всі мають спільну характеристи-
ку, на якій базується їхнє членство в цій групі, і які вважають себе
такими, що знаходяться в несприятливій ситуації. Хоча ця характе-
ристика часто є вродженою і невідчужуваною, на кшталт статі, коль-
ору шкіри, національності чи приналежності до етнічної, релігійної
чи мовної меншини, не потрібно, щоб це було завжди саме так. Фак-
тично, минулі і сучасні програми спеціальних заходів спрямовані
на жінок, чорношкірих, іммігрантів, бідняків, осіб з обмеженими
можливостями (інвалідів), ветеранів, туземців (корінного населен-
ня), інших расових груп, особливих меншин тощо.
11. Ключовим питанням, а так само таким, що викличе найбіль-
шу незгоду, буде питання про те, яким чином вирішити, яка група
є упослідженою достатньо для того, щоб заслужити спеціального
поводження. Хоча деякі міжнародні договори, на кшталт Міжна-
родної конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації та
Конвенції щодо ліквідації дискримінації проти жінок, безпосеред-
ньо стосуються справи, часто саме національне законодавство виз-
начатиме, хто може скористатися з приписів спеціальних заходів.


Наприклад, в Сполучених Штатах Америки до «захищених груп», які отримують
користь від спеціальних заходів належать: американські індіанці чи жителі народів
Аляски, які належать до будь-якого корінного народу Північної Америки і які збері-
гають культурну ідентифікацію через племінну приналежність чи визнання спільно-
ти.; вихідці з Азії або тихоокеанських островів, тобто особи, які походять з будь-якого
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12. Спеціальні заходи часто постають із злиття двох чинників:
(i) існування стійкого стану нерівності, який не завжди визнається
таким, і (II) ефективне артикулювання юридичного права на допо-
могу представникам упосліджених груп. Часто групам буде не вис-
тачати політичного впливу і підтримки для визнання їх такими, що
перебувають в несприятливому становищі. Це призводить до недо-
статнього охоплення програмами спеціальних заходів.
13. Може також статися зворотне. Групи можуть бути визнані
такими, які перебувають в несприятливих умовах, навіть якщо во-
ни не хочуть вважатися такими через побоювання стигматизації або
корінного народу Далекого Сходу, Південно-Східної Азії чи островів Тихого океану;
чорношкірі: особи, які походять з будь-якої африканської групи чорношкірої раси;
іспано-американці (Hispanic): особи мексиканської, пуерто-ріканської, кубинської,
центрально- або південноамериканської чи іншої іспанської культури чи поход-
ження, незалежно від раси. У Південній Африці такими визначеними групами є:
чорношкірий народ (африканський народ), особи, які визначаються як «кольорові»,
а також індіанці південної Африки, жінки і особи з обмеженими можливостями.
Детальніше про питання расової ідентичності у Південній Африці див. P.E. Andrews,
«Affirmative action in South Africa: transformation or tokenism» (Cпеціальні заходи в
Південній Африці: трансформація чи видимість), Law in Context, 1999, pp. 91-93.


Див. M.O. Chibundu, «Affirmative action and international law», Law in Context,
1999, p. 21.



В Індії кастам і племенам недоторканних, які складають 20 відсотків всього насе-
лення країни, надано спеціальні преференції. Ще одна група – так звані соціально
та освітньо відсталі класи, також користають зі спеціальних заходів. На відміну від
каст та племен недоторканних вони ніколи не були чітко визначеною категорією.
Саме тому їхня ідентичність серйозно обговорюється і, таким чином, часто підлягає
перегляду. Кілька груп так намагалися претендувати на отримання цих прав, що було
створено дві Національні комісії зі справ відсталих класів відповідно у 1953 і 1979 рр.
Вони були уповноважені підготувати списки груп, що підлягають розгляду з точки
зору спеціальних заходів. Хоча Індія закріпила спеціальні заходи у своїй Конституції
з метою ліквідації кастової системи, спеціальні заходи для відсталих класів населення
фактично сприяли відродженню цієї системи. Зрештою, ці списки є ні чим іншим,
як постійним відбором каст, який обмежений тільки рішенням одного індійського
суду штату, що відсталі класи не можуть включати більше ніж 50 відсотків населен-
ня. Див. F. de Zwart, «Positieve discriminatie and identiteitpolitiek in India: grenzen aan
sociale constructies», Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 199, No. 4, pp. 262274; W.F. Menski, «The Indian experience and its lessons for Britain», in B. Hepple and
E. Szyszczak, Discrimination: the Limits of the Law, London, Mansell, 1992, pp. 300-343;
O. Mendelsohn, «Compensatory discrimination and India’s untouchables», Law in Context,
1999, vol. 15, No. 4, pp. 51-79; D.W. Jackson, «Affirmative action in comparative perspec-
tive: India and the United States», in T. Loenen and P.R. Rodrigues, Non-discrimination
Laws: Comparative Perspectives, The Hague, Kluwer Law International, 1999, pp. 249-263.
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тому, що вони не підтримують спеціальних заходів. Саме тому згода
членів цільової групи є ключовим фактором.
14. Національне законодавство, звичайно, розпочинає з політи-
ки спеціальних заходів, спрямованих на особливо знедолену гру-
пу. Згодом така політика поширюється на інші групи. Це ставить
проблему надлишкової включеності, оскільки іноді членство в пев-
них групах, яке визначається расою, етнічним корінням чи статтю,
використовується як свідчення знедоленості. Справжність зв’язків
між спеціальними заходами і компенсацією за минулу чи суспільну
дискримінацію залежить від тієї міри, до якої раса, етнічне корін-
ня чи стать насправді є показником соціального зла, яке програма
спеціальних заходів намагається усунути, і міри, до якої врахування
раси, етнічного коріння, чи статі є відповідним методом боротьби
проти дискримінації. Зокрема, в Сполучених Штатах це питання
викликало декілька дискусій. Тоді як спеціальні заходи були пер-
винно спрямовані на афроамериканців, метою цих зусиль з часом
стала ліквідація нерівності інших знедолених груп, головним чи-
ном іммігрантів. Постає питання, чи ті іммігранти, які добровіль-
но приїхали до Сполучених Штатів, заслуговують на такий самий
захист, як афроамериканці, обернуті в рабство?. В основному, захи-
щені групи в Сполучених Штатах включають низку осіб, які мають
різні юридичні підстави для вимагання компенсації: нащадки віль-
них іммігрантів, завойованих народів і рабів.
15. Іншу проблему становить теорія двох класів, яка піднімає
питання про те, хто насправді користається з політики преференцій.
Складається враження, що це найбільш успішний сегмент груп, що
визначаються як бенефеціари, які, очевидно, отримують найбільше
завдяки реалізації спеціальних заходів. Наприклад, спеціальні захо-


G. Moens, Affirmative Action, the New Discrimination, Sydney, The Centre for
Independent Studies, 1985, pp. 81-82.


L. Newton, «Reverse discrimination as unjustified», International Journal of Ethics,
1973, vol. 83, pp. 311-312.

Див. C. Hamilton, «Affirmative action and the clash of experimental realities», The Annals,
1992, vol. 523, pp. 10-18. Суперечливий досвід афроамериканців й іммігрантів та-
кож є причиною висунення різних політичних вимог і думок щодо того, що є
зобов’язанням суспільства.


N. Glazer, Affirmative Discrimination: Ethnic Inequality and Policy, New York, Basic
Books Inc. Publishers, 1978, pp. 198-200.
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ди, спрямовані на жінок, частіше приносять користь білим жінкам
середнього класу, аніж жінкам нижчого класу іншої етнічної прина-
лежності. Окрім того, коли спеціальні заходи приносять користь ши-
рокій категорії осіб, на кшталт іспано-американців чи американців
азійського походження, деякі етнічні групи в межах цих категорій
отримають більш привілейоване становище, ніж інші, оскільки вони
вже посідають більш високий економічний, освітній і професійний
рівень. Іншими словами, вигоду від програм спеціальних заходів, як
правило, отримують багатші і менш знедолені члени групи.
16. Ця теорія двох класів може призвести до створення в межах
більшості ще однієї, «знедоленої» або «додатково дискримінованої»
меншини. Імовірно, що програми спеціальних заходів створять нові
знедолені групи. Насправді, члени більшості, яких пропустили зара-
ди бажаного соціального добра, внаслідок програм спеціальних пре-
ференцій, імовірно, належать до найнижчого прошарку групи білих
або чоловіків, тоді як члени меншини, які отримають користь від
таких програм, імовірно, належатимуть до верхівки даної меншини
або до жінок10. Такі спеціальні преференції можуть значною мірою
змістити соціальний тягар з однієї групи на іншу.
17. Може бути надзвичайно складно встановити, належить чи
ні конкретна особа до цільової групи. Наприклад, якою мірою пот-
рібно мати «чорний колір шкіри», для того, щоб особу визначили як
«чорношкіру особу» з тим, щоб вона могла скористатися зі схем спе-
ціальних заходів? Так само, коли це стосується іммігрантів, не за-
вжди зрозуміло, чи особа все ще кваліфікується як іммігрант, коли
вона належить до другого, третього чи четвертого покоління імміг-
рантів? А як бути з дітьми від змішаних шлюбів? Більше того, вже
є випадки щодо осіб або й цілих груп, які по-новому визначаються
10

В публікації G. Moens, op. cit., pp. 82-83, наводиться наступний вислів Сауела:
«Для того, щоб забезпечити можливості для надання квот, із списків буде виклю-
чено не Рокфеллера або Кеннеді; цією людиною буде Дефуніс чи Беккі. Навіть
окрім особистого впливу на прийняття рішення про прийом, багаті можуть дати
своїм дітям таку приватну освіту, яка фактично забезпечить їм екзаменаційні оцін-
ки, значно вищі того рівня винятку, на якому приносяться жертви. Так само, як
ті учні, яких приносять в жертву, належать, імовірно, до найнижчого прошарку
білої групи, так само, як вибрані учні зі складу меншини належать, імовірно, до
верхнього прошарку групи меншини.
Коротше кажучи, це насильницька передача пільг від тих осіб, які менше всього
здатні отримати їх, до тих осіб, які менше всього їх потребують.».

266

ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ І ЗАХИСТ КОРІННИХ НАРОДІВ І МЕНШИН

і які вимагають певного статусу для того, щоб скористатися із спе-
ціальних заходів11.
18. Дехто підтримує створення нового закону щодо етнічного
або расового статусу особи для того, щоб визначити тих, хто має
право на ці пільги. Інші особи стверджують, що самосприйняття та-
кої групи і сприйняття ширшої спільноти, в межах якої існує ця гру-
па, мають вирішальне значення. Природно, це почуття може зміню-
ватися з плином часу. У цьому контексті особливо цікавою є Загаль-
на Рекомендація VIII Комітету з ліквідації расової дискримінації
щодо тлумачення і застосування параграфів 1 і 4 статті 1 Міжнарод-
ної конвенції про ліквідацію расової дискримінації12. Після розгляду
інформації зі звітів Держав-учасниць стосовно способів, якими виз-
начається приналежність осіб до певної расової чи етнічної групи,
Комітет стверджував, що така ідентифікація повинна, якщо не існує
виправдань для протилежного, базуватися на самоідентифікації за-
цікавлених осіб.
19. Зрозуміло, що вибір і визначення цільових груп для прог-
рам спеціальних заходів представляє основну проблему. Це ілюс-
трує важливість того, щоб не базувати спеціальні заходи винятко-
во на груповій приналежності, але також застосовувати інші факто-
ри, на кшталт соціально-економічних, враховуючи їх для перевірки,
якщо особа проходить перевірку щодо відповідності критеріїв для
спеціальних заходів. Це означає необхідність більш індивідуалізова-
ного підходу до спеціальних заходів, надаючи особі можливість от-
римання преференцій переважно на основі особистих потреб, аніж
тільки на основі групової приналежності13.
11

Наприклад, особа, мати якої носить іспанське прізвище, вважає вигідним для
себе змінити своє прізвище на прізвище матері, оскільки в США спеціальні заходи
поширюються також на американців з іспанським прізвищем. N. Glazer, op. cit.,
p. 200. Комісія у справах індіанців, заснована в 1953 році з метою підготовки спис-
ку відсталих груп для надання їм допомоги в рамках спеціальних заходів, зустріла-
ся з проблемою провідних верств, які відмовлялися від свого статусу і становища,
«щоб не позбутися державної допомоги». F. de Zwart, loc. cit., p. 268.
12

Див. НRI/Gen/1/Rev.1 (1994 рік), частина III.

13

В Малайзії бідні китайці та індійці, що працюють в сільській місцевості як
сільськогосподарські робітники, збирачі каучуку або шахтарі, а також в містах як
прислуга, експлуатуються такою ж мірою, що й малайці, які виконують таку ж
роботу. Всі вони є жертвами внутрішньорасової, а також міжрасової експлуата-
ції. Згідно з Філіпсом, «Експлуатація – це питання класу і влади, а також раси,
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III. Оцінка обґрунтованості
спеціальних заходів

20. Після запровадження політики спеціальних заходів держави
будуть намагатися виправдати її в суспільній думці. Підстави, які
наводитимуться як обґрунтування, будуть головним чином залежа-
ти від конкретних соціальних умов в цій державі. Деякі з найбільш
поширених обґрунтувань будуть розглянуті нижче, так само як ар-
гументи проти них.14
А. Усунення або виправлення історичної несправедливості

21. Мета полягає в тому, щоб компенсувати навмисну або спе-
ціальну дискримінацію у минулому, яка все ще зберігає свої наслід-
ки. Деякі знедолені групи зазнавали дискримінації протягом трива-
лих періодів часу, що поставило їхніх нащадків у несприятливу си-
туацію, наприклад, через низький рівень освіти та професійної під-
готовки. Чібунду стверджує, що спеціальні заходи в такій ситуації
матимуть колективний характер, відновлюючи той стан такої групи,
в якому вона б знаходилася, якби в минулому щодо неї не було скоє-
но несправедливості. Тим не менше, він продовжує говорити про
те, що рідко коли можна математично точно та переконливо проде-
монструвати причинно-наслідковий зв’язок між минулою шкодою
і сучасною недопредставленістю.15 Тим не менше, в тих випадках,
коли можна довести певний причинно-наслідковий зв’язок між ми-
нулими порушеннями і сучасною недопредставленістю, можуть бути
застосовані спеціальні заходи, незважаючи на те, що їхніми прями-
питання рівною мірою економіки та етнічної приналежності». Хоча малайці от-
римують вигоду від спеціальних заходів, останні призначені більшою мірою для
малайських і немалайських верхніх прошарків населення. У зв’язку з цим Філіпс
виступає за ефективну цілеспрямованість, засновану радше на поєднанні класо-
вої приналежності та місця розташування, а не приналежності до етнічних уг-
руповувань. E. Philips, «Positive discrimination in Malaysia: a cautionary tale for the
United Kindom», в B. Hepple and E. Szyszczak, Disсrimination: the Limits of the Law,
London, Mansell, 1992, pp. 352-353.
14 Загальний огляд цього питання див. G. Pitt, «Can reverse discrimination be justi-
fied?» в B. Hepple and E. Szyszczak, op.сit, pp. 281-299; C. McCrundden, «Rethinking
рositive action», Industrial Law Journal, 1986, vol. 15, pp. 219-243.
15

M.O. Chibundu, loc.cit., pp. 18-19.
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ми конкретними одержувачами не повинні бути саме особи, які ста-
ли фактичними жертвами дискримінації у минулому.16
22. Таке обґрунтування використовувалося і надалі використо-
вується, головним чином, в Сполучених Штатах Америки для під-
тримки державної політики, спрямованої на «ліквідацію сучасних
наслідків колишньої расової дискримінації» щодо афроамериканців.
В Сполучених Штатах Америки програми спеціальних заходів ви-
никли згідно з Указом Президента № 10925, виданим президентом
Джоном Ф. Кеннеді у 1961 році, і з Указом Президента № 11426, що
був підписаний президентом Ліндоном Джонсоном в 1965 році.17 Ко-
місія США з громадянських прав стверджувала: «Спеціальні заходи
включають будь-які заходи, окрім простого припинення дискримі-
наційної практики, які вживаються для виправлення або компенса-
ції колишньої або чинної дискримінації або задля запобігання пов-
торення дискримінації в майбутньому».18 Таке ж логічне обґрунту-
вання, наприклад, використовується урядом Австралії в рамках його
політики позитивних дій відносно австралійських аборигенів.
23. Тим не менше, опоненти цієї політики стверджують, що
може, імовірно, виникнути суперечка про те, чи в наш час пробле-
16

Наприклад, планом спеціальних заходів може передбачатися найом роботодав-
цем певного відсотка нових робітників, що належать до меншини, згідно з певним
графіком. Хоча в минулому цей роботодавець міг, імовірно, здійснювати диск-
римінацію щодо, наприклад, афроамериканців, новим, нещодавно прийнятим на
роботу афроамериканцям, які раніше ніколи не зверталися з проханням щодо от-
римання роботи у цього роботодавця, немає необхідності бути саме тими особами,
які постраждали від здійснюваної цим роботодавцем дискримінаційної практики в
минулому, для того, щоб мати право на отримання пільг.
17

У виступі президента Ліндона Джонсона, присвяченому меті програми спеціаль-
них заходів, стверджувалося наступне: «Ви не знищите шрами, які завдавалися
століттями, заявляючи: «А тепер ви можете йти в будь якому напрямку і робити
все, що ви забажаєте». Ви не можете звільнити людину, яка протягом багатьох років
була закована в ланцюги, підвівши його до стартової лінії забігу, сказавши йому
після цього: «Ви вільні конкурувати з рештою», і при цьому справедливо вважати,
що ви були абсолютно чесними. Ми прагнемо не просто до рівності, як теорії, а
до рівності, як результату». Уривок з виступу президента Джонсона перед випус-
книками Університету Хауарда в червні 1965 року, наведеному у S.M. Cahn (ed.),
The Аffirmative Action Debate, London, Routledge, 1995, p. xii.
18

Комісія з громадянських прав США, Заява щодо спеціальних заходів, жовтень
1977 року, с. 2, наведене у W.L. Taylor and S.M. Liss, «Affirmative action in the 1990s:
staying the course», The Annals, 1992, vol. 523, p. 31. T. Sowell, Preferential Policies, and
International Perspective, New York, William Morrow and Company Inc., pp. 148-150.
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ма упослідження є одним з виявів нинішньої дискримінації або
наслідків дискримінації у минулому, які все ще тривають. Нез-
важаючи на спроби представити сучасні труднощі історично пос-
траждалих груп як результат причиненого зла, Сауел вважає, що
має місце змішування причинності з мораллю. Він стверджує, що
сучасне соціально-економічне становище груп у суспільстві час-
то не має ніякого відношення до історичної несправедливості, від
якої вони постраждали.19 Неможливо заперечувати, що в межах
програми спеціальних заходів буде дуже важко провести перевір-
ку ступеня наближеності причин обумовленості, а вартість вста-
новлення такої безпосередньої причини цілком може знівелюва-
ти ту користь, яка може бути отримана.20 Ще важче це зробити в
рамках правової системи, в якій позови розглядаються швидше як
індивідуальні, а не колективні, внаслідок чого складно показати
наявність зв’язку між заподіянням шкоди в минулому і наявністю
прав сьогодні. Більше того, хто саме повинен визначати належну
компенсацію? І як далеко назад у часі слід повернутися у зв’язку з
цим? Усе це ставить під сумнів доцільність політики, спрямованої
на вивчення минулого.
24. Тим не менше, Чибунду заперечує, що факт важкого встанов-
лення наявності зв’язку між шкодою, завданою у минулому, і ниніш-
німи потребами є доказом не проти спеціальних заходів, а проти
такого їх обґрунтування. Перспективне обґрунтування, на якому ба-
зуються, наприклад, претензії афроамериканців щодо справедливо-
го розподілу благ, виходячи не з минулих, а з прагматичних потреб
сьогодення і майбутніх перспектив, створить менше проблем з точки
зору прийнятності спеціальних заходів.21
19

T. Sowell, Preferential Policies, and International Perspective, New York, Williamм
Morrow and Company Inc., pp. 148-150. Натан Глейзер (Nathan Glazer) (op. cit.,
p. 201) стверджує, що компенсація за минуле – це небезпечний принцип. Рамки
його дії можуть нескінченно розширюватися і він може стати причиною постійних
проблем.
20

M.O. Chibundu, loc. cit., pp. 18-19.

21

Ibid, p. 34. Див. також B. Parekh, «A case for positive discrimination» у B. Hepple and
E. Szyszczak, Discrimination: the Limits of the Law, London, Mansell, 1992, pp. 265268: «Поділене минуле не може забезпечити спільного теперішнього і спільно-
го майбутнього, доки нинішнє покоління не знайде шляхи до примирення своїх
жертв, що зазнали шкоди і прийняли муки».
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B. Ліквідація соціально-структурної дискримінації

25. Той факт, що відмінності зберігаються в освітньому, соціаль-
ному, економічному та інших статусах, свідчить про те, що надання
рівності усіх перед законом встановлює формальну рівність, але є
недостатнім для вирішення питання наявної в суспільстві практи-
ки, що тягне за собою структурну дискримінацію. По суті, поняття
структурної дискримінації включає всі види заходів, процедур, дій
чи правових положень, які, номінально, є нейтральними щодо ра-
си, статі, етнічної приналежності тощо, але які непропорційно не-
гативно впливають на несприятливе становище груп без будь-якого
об’єктивного обґрунтування. Ця форма дискримінації може здійс-
нюватися двома шляхами: можна навмисно приховувати свої власні
наміри, прикриваючись об’єктивними критеріями, або можна діяти
цілком добросовісно при наймі працівників певного профілю. Тим
не менше, обидва варіанти такої практики призводять до непрямої
або прихованої дискримінації. Наприклад, вимога про мінімальний
зріст може поставити в неспіврозмірно несприятливе становище жі-
нок та вихідців з Азії і може становити невиправдану вимогу при
прийомі на роботу в тих випадках, коли немає жодної об’єктивної
необхідності в такій вимозі, на відміну від, наприклад, фізичних
тестів чи перевірці вміння писати. Подібна дискримінація не за-
вжди піддається виявленню за зовнішніми проявами. Традиційна
концепція принципу недискримінації характеризується тільки ней-
тральною позицією, тобто фактичної рівності, і є підставою для від-
шкодування лише очевидної або прямої дискримінації 22.
22

Верховний суд Сполучених Штатів Америки і Європейський суд розробили
прецедентне право, в рамках якого успішно розглядаються справи про непряму
дискримінацію. При розгляді справи Griggs v. Duke Power Co. (401 U.S. 424, 1971)
було створено теорію несприятливих або неспіврозмірних наслідків у відповідності
з якою роботодавці несуть відповідальність за різноманітні наслідки невиправда-
ної практики найму на роботу незалежно від конкретного наміру роботодавця.
Компанія «Дюк пауер Ко.» знаходилась в Північній Кароліні – південному штаті
з існуючою тривалий час системою освіти для афроамериканців, яка характери-
зувалася сегрегацією і низьким рівнем навчання. В результаті такої політики в
сфері освіти набагато більша кількість афроамериканців порівняно з білими не
отримували атестатів про закінчення середньої школи і в зв’язку з цим не під-
ходили для багатьох видів бажаної роботи. В поданій позивачами заяві нічого не
говорилося про те, що ця компанія мала намір здійснювати дискримінацію що-
до афроамериканців, замість цього вони мотивували свій позов наслідками даної
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практики. В одноголосно прийнятому та короткому рішенні Верховний суд США
визначив, що подібна політика може бути оспорена у відповідності до розділу VII
Закону про громадянські права 1964 року, заснованого на наслідках такої прак-
тики. У роз’ясненні Суду говорилося: «Конгрес спрямовував дію даного закону
на наслідки практики найму на роботу, а не просто на мотивування. Окрім цього
Конгрес поклав на роботодавця тягар доведення того, що будь-яка такого роду
вимога повинна характеризуватися чітко вираженим зв’язком з цим видом робо-
ти.» Водночас Верховний суд обмежив дію теорії «неспіврозмірних наслідків» у
зв’язку зі справою Wards Cove Packing Co. v. Antonio (490 U.S. 642, 1989), внаслі-
док чого було затруднено доведення заяв про непряму дискримінацію, оскільки
власникам комерційних підприємств стало легше виправдати політику, що мала
неспіврозмірні наслідки. У той же час в 1991 році було прийнято Закон про гро-
мадянські права, в який вперше в прямій формі була повністю включена теорія
неспіврозмірних наслідків, що повністю відповідала рамкам розділу VII Закону
про громадянські права 1964 року. Люксембурзький Суд зробив посилання у своє-
му рішенні на справу Griggs у своєму історичному рішенні по справі Bilka Kaufhaus
v. Weber von Hartz (CJ 13 May 1986, case 170/84, ECR 1986, 1607). Ця справа була
пов’язана з виключенням зайнятих неповний день працівників з плану пенсійного
забезпечення великого універмагу. Пані Уебер оспорила цю практику виключен-
ня на підставі права на рівну оплату, закріпленого в законодавстві Європейської
спільноти. Хоча така політика сама по собі є нейтральною в ґендерному відно-
шенні, вона більшою мірою негативно відображається на становищі жінок порів-
няно з чоловіками, оскільки більшу частину працівників, що працюють неповний
день становлять жінки. Суд вирішив, що право на рівну оплату «порушено ком-
панією – власником універмагу, яка виключає зайнятих неповний робочий день
працівників з плану пенсійного забезпечення осіб, що в ній працюють, при цьо-
му подібний виняток значно більшою мірою негативно відображається на знач-
но більшу кількість жінок порівняно з чоловіками, якщо тільки це підприємство
не доведе, що такий виняток базується на об’єктивно виправданих факторах, не
пов’язаних з будь-якою дискримінацією за ознакою статі». Суд кваліфікував далі
подібну вимогу «об’єктивного виправдання» на основі вимоги про те, щоб такий
захід чи така практика відповідала «реальній потребі підприємства» і у зв’язку з
цим була «належною та необхідною». У наступних випадках цей критерій засто-
совувався аналогічним чином до непрямої дискримінації з боку держави, напри-
клад через посередництво дискримінаційного законодавства, при цьому вимога
«реальні потреби» було замінена на більш загальну вимогу про «законну ціль».
Коротко, встановлення факту непрямої дискримінації здійснюється в два етапи:
представлення доказів несприятливих неспіврозмірних наслідків для конкретної
групи і представлення доказів відсутності будь-якого об’єктивного виправдання.
Доведеність прямої дискримінації визначається шляхом проведення порівняння
між індивідуумами, в той час як доведеність непрямої дискримінації пов’язана з
проведенням порівняння між групами. Більш детально див. T. Loenen, «Indirect
discrimination: oscillating between containment and revolution», в T. Loenen and
P.R. Rodrigues, (eds), Non-discrimination Law: Comparative Perspectives, The Hague,
Kluwer Law International, 1999, pp. 195-211; M. Selmi, » Indirect discrimination:
a perspective from the United States», в T. Loenen and P.R. Rodrigues, (eds), op. cit.,
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26. Опоненти висловлюють сумнів щодо того, чи, взагалі, зво-
дить ця проблема до структурної дискримінації, чи вона викликана
поєднанням інших факторів. Коли соціальна проблема має глибоке
pp. 213-222; B. Vizkelety «Adverse effect discrimination in Canada: crossing the Rubicon
from formal to substantive equality», in op. cit., pp. 223-236; I. Sjerps, «Effects and
justifications. Or how to establish a prima facie case of indirect sex discrimination», in
op. cit., pp. 237-263. У найбільш важливих документах з прав людини, присвячених
питанню дискримінації, а саме Конвенції МОТ про дискримінацію в галузі праці
і занять 1958 року, Конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з дискримінацією в галузі
освіти 1960 року і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок міститься заборона дискримінації, яка визначається як дія, що має
«дискримінаційну ціль» чи «наслідок». Таким чином, цілком чітко визначається,
що «намір» не є необхідною умовою для встановлення факту дискримінації. Поси-
лання на «наслідок» знімає необхідність доведення дискримінаційного наміру або
«цілі» і вказує, що непряма дискримінація також забороняється у відповідності до
законодавства в галузі прав людини. У своїй особливій думці по справі South West
Africa суддя Танака заявив наступне: «Заборона сваволі означає чисто об’єктивний
факт, а не суб’єктивну умову відповідних осіб. Відповідно, сваволя може оціню-
ватися без врахування мотиву чи цілі.» (Dissenting Opinion of Judge Tanaka, South
West Africa (2nd phase), Judgement of 18 July 1966, I.C.J. Report, 1966, p. 306).
Аналогічна думка існує щодо статті 2 Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права і статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні
права. В своєму Зауваженні загального порядку 18 Комітет з прав людини визначає
поняття «дискримінація» як таке, що означає «будь-яку відмінність, виключення,
обмеження або перевагу, яке засноване на ознаках раси, кольору шкіри, статі,
мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального
походження, народження чи іншої обставини і яка має метою або наслідком зни-
щення або применшення, визнання, використання чи здійснення всіма особами,
на рівних засадах всіх прав і свобод» (HRI/GEN/1/Rev.1, частина I, Комітет з прав
людини, Зауваження загального порядку 18, пункт 7). Це визначення знайшло
відображення в прецедентному праві Комітету, хоча не зовсім послідовно. Напри-
клад, його роздуми у справі K. Singh Bhinder v. Canada свідчать про те, що очевидні
випадки непрямої дискримінації будуть становити порушення Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права (А/45/40, том II, додаток IХ, розділ Е, Повідом-
лення № 208/1986). І, нарешті, Комітет з ліквідації расової дискримінації заявляє
наступне: «Даючи оцінку результатам тих чи інших дій з точки зору їх відповідності
Конвенції, Комітет буде прагнути визначити, чи не ставлять такі дії в невиправда-
но нерівне становище ту чи іншу групу, що відрізняється за ознакою раси, кольору
шкіри, родового, національного чи етнічного походження». (HRI/GEN/1/Rev.1,
частина III, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Загальна рекомендація що-
до пункту 1 статті 1 Конвенції, пункт 2). Див. також Lord Lester of Herne Hill
and S. Joseph, «Obligations of non-discrimination», in D. Harris and S. Joseph, The
International Covenant on Civil and Political Rights and the United Kingdom Law,
Oxford, Clarendon Press, pp. 575-576 і A.F. Bayefsky, «The principle of equality or nondiscrimination in international law», Human Rights Law Journal, 1990, pp. 8-10.
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коріння, ані принцип недискримінації, ані спеціальні заходи не до-
поможуть інтегрувати групи, що знаходяться в несприятливому ста-
новищі. Так, наприклад, майже повна відсутність можливостей для
отримання доступу до освіти і особливо освіти високої якості може
призвести до широко поширеної нездатності конкурувати ефектив-
ним чином у сфері зайнятості. В межах додаткових заходів з пок-
ращення становища, на кшталт, програм боротьби з бідністю, до-
ведеться знаходити вирішення інших аспектів цієї соціальної про-
блеми. В такому випадку, держава буде змушена перерозподілити
ресурси для правозастосовних та відновлювальних заходів, а також
масштабних заходів задля забезпечення, наприклад, доступу до якіс-
ної освіти/
27. На думку прихильників таких дій, цей аргумент про справед-
ливий розподіл благ сам по собі є різновидом спеціальних заходів,
оскільки ресурси призначатимуться в інтересах певної групи для за-
безпечення того, щоб ця група досягла рівного становища на прак-
тиці. У цьому випадку перерозподіл є політичним засобом, здійс-
нюваним в інтересах груп населення, що перебувають в несприят-
ливому становищі. Крім цього, не можна сказати, що він пов’язаний
з дискримінацією, оскільки економічний тягар перерозподілу ре-
сурсів лягає на все суспільство.
C. Забезпечення різноманітності
або пропорційного представництва груп

28. Останнім часом, американські теоретики й інші вчені в га-
лузі расових проблем запропонували ще одну теоретичну підставу
для позитивних дій, а саме те, що наявність расового та етнічного
різноманіття в межах навчального та робочого середовища є необ-
хідним компонентом справедливого суспільства.23 Вони, фактично,
вважають, що расово та етнічно різноманітне середовище відображає
більш широкі верстви суспільства і сприяє більш представницькій
і збагаченій концепції суспільства. «Позитивна різноманітність», на
їхню думку, є більш ефективним підходом до реалізації справедли-
вої компенсації для расових і етнічних меншин, і тому вони дово-
23

Більш детально див. T.L. Banks, «Equality, affirmative action and diversity in the
United States»; Lawrence C.R. and Matsuda M.J., We Won.
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дять, що різноманітність як обґрунтування для расових преферен-
цій має відмежовуватися від спеціальних заходів.
29. Поняття різноманітності як виправдання расових преферен-
цій в контексті вищої освіти вперше з’явилося при розгляді справи
DeFunis v. Odegaard (416 U.S. 312, 1974).24 У своїй особливій думці суд-
дя Дуглас вказав, що йому видається очевидним, що використання
расових преференцій для цілей судового захисту суперечить практи-
ці Верховного Суду, якщо не «враховуються норми культури швидше
різноманітного, аніж однорідного суспільства». Це обґрунтування
різноманітності було застосовано згодом при розгляді справи Regents
of the University v. Bakke (483 U.S. 265, 1978). Суддя Пауел, що виклав
думку більшості, висунув аргумент, що раса може бути використана
як один з численних факторів у процесі прийняття рішень про при-
йом в навчальні заклади. Допустима ціль полягала у тому, що уні-
верситет був зацікавлений мати різноманітний студентський склад.
Вважалося, що до числа свобод навчального закладу належить пра-
во на вибір студентів, з тим, щоб завдяки різноманітним студентам
забезпечувався різноманітний за своїм походженням склад учнів в
студентському містечку і щоб будь-яка особа могли підвищити свій
освітній рівень.25
24

У цій ситуації Верховний суд відмовився займатися безпосереднім розглядом
питання про припустимість расових преференцій, прийнявши замість цього пос-
танову, згідно з якою це питання є спірним, оскільки позивач Марко Дефуніс
завершить свою юридичну освіту навіть в тому випадку, якщо програє справу.
25

Концепція різноманітності згодом зазнала критики в кількох федеральних судах.
Обґрунтованість різноманітності як мети була поставлена під сумнів федеральним
апеляційним судом при розгляді справи Hopwood v. Texas (78 F 3d 932, 5th Cir
1996, cert denied, 135 L Ed 1094, 1997). Суд дійшов висновку про те, що расова
різноманітність в системі вищої освіти не обов’язково є державною необхідністю
і не відповідає концепції прийому в навчальні заклади згідно з критерієм рівності
рас або згідно з наявними досягненнями. Див. також Podberesky v. Kirwan (38 F 3d
52, 4th Cir 1994, cert denied, 131 L Ed 1002, 1995). S. Thernstrom, «The scandal of the
law schools», Commentary, December 1997, pp. 27-31.
Крім цього, в 1996 році Рада регентів Університету Каліфорнії проголосувала за
заборону використання критеріїв раси, статі, кольору шкіри, етнічного або націо-
нального походження при прийнятті рішень про прийом на навчання, найом на ро-
боту або представлення контрактів в дев’яти публічних університетських містечках
Університету Каліфорнії. Див. також «Пропозицію Каліфорнії 209», яка забороняє
расові преференції в системі вищої освіти. Див. також публікації вчених, що мають
протилежну думку, які заявляють, що використання расових преференцій в системі
вищої освіти є цілком неефективним і в більшості випадків веде до появи ганебного
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30. Аналогічним чином в Законі про цивільну службу Австралії
1978 року йдеться про те, що його ціль полягає в забезпеченні «робо-
чої сили» з врахуванням національної різноманітності», маючи при
цьому на увазі пропорційне представництво груп.26
D. Аргументи на користь соціальної доцільності.27

31. Прихильники позитивних дій нерідко вказують на численні
соціальні завдання, яким, імовірно, слугуватиме така політика. Чіт-
ко сформульована політика Спеціальних заходів підвищить добро-
бут багатьох людей різним чином.
32. Спеціальні заходи можуть, імовірно, призвести до кращого
обслуговування груп, що знаходяться в несприятливому становищі,
в тому сенсі, що спеціалісти з числа цих груп краще знають і ро-
зуміють проблеми, що мають несприятливі наслідки для цих груп.
Крім цього, в тих випадках, коли представники груп, що перебува-
ють в несприятливому становищі, займають посади, які дають вла-
ду і вплив, інтереси всіх цих груп будуть сприйматися і захищатися
більш ефективно. Справедливе і вагоме представництво інтересів
вказаних груп в різних сферах, на кшталт зайнятості та освіти, бу-
де сприяти підвищенню соціальної і політичної ефективності в цих
сферах.
подвійного стандарту. Надання студентам з числа меншин можливості досягти пев-
ного становища в житті завдяки їхнім власним досягненням буде сприяти створен-
ню більш здорового расового клімату. Крім того, вони вважають, що обговорення
питання про преференції в системі вищої освіти відволікає увагу від реальної про-
блеми, а саме, все більшого розриву у показниках успішності учнів різних рас в по-
чаткових і середніх школах. На думку цих вчених, до того часу, поки буде існувати
подібний розрив, зусилля, спрямовані на забезпечення рівних умов на рівні коледжу
будуть приречені на неуспіх. Ще одна проблема полягає у відсутності узгодженості
щодо питання про те, який рівень «різноманітності» є достатнім і наскільки значну
шкоду може бути завдано іншим особам. S. Thernstrom and A. Thernstrom, «Racial
preference: what we now know», Commentary, February 1999, pp 44-50.
26

G. Moens, op. cit., pp. 30-31.

27

Більш детально див. K. Greenawalt, Discrimination and Reverse Discrimination, New
York, Borzoi Books in Law and American Society, 1983, pp. 52-70; R.K. Fullinwider,
The Reverse Discrimination Controversy, a Moral and Legal Analysis, New Jersey, Rowman
and Littlefield, 1980, pp. 18-29; and I. Glasser, «Affirmative action and the legacy of
racial injustice», in P.A. Katz and D.A. Taylor, Eliminating Racism, Profiles in Controversy,
New York, Plenum Press, 1988.
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33. Ще один аргумент полягає в тому, що спеціальні заходи мо-
жуть надати спільнотам, які перебувають в несприятливому стано-
вищі, зразки для наслідування, завдяки яким у них з’являться важ-
ливі стимули і мотивація. Окрім того, ширша участь членів груп,
що перебувають в несприятливому становищі в різних соціальних
системах зруйнує шкідливий стереотип і упередження, які до цього
часу мають глибоке коріння в багатьох суспільствах.
34. У той же час існують також контраргументи. Окрім питань
більш теоретичного характеру, на кшталт необхідної процедури виз-
начення поняття соціального добробуту, існують більш практичні
питання. Багато осіб стверджують, що спеціальні заходи такого роду
створюють загрозу для якості.
У випадку преференційного ставлення до менш кваліфікова-
них працівників, базованого винятково на їхній груповій приналеж-
ності, виникає небезпека посилення стереотипу замість досягнення
зворотного ефекту через, наприклад, зниження ефективності про-
мисловості і сфери освіти, викликаного зниженням кваліфікацій-
них стандартів. Фактично, це може призвести до укорінення при-
нципів мислення, базованих на расових критеріях.
E. Запобігання соціальних безпорядків

35. Не можна забувати про те, що програми спеціальних за-
ходів – від спеціальних програм для несприятливих районів і прог-
рам преференцій з ґендерної ознаки Європейського Союзу до прог-
рам регіональних квот Індії та Нігерії – активно використовуються
як для цілей просування інтересів бідних членів суспільства, так і
для врівноваження внутрішніх факторів нерівності економічної по-
туги і політичної влади, з тим, щоб забезпечити запобігання со-
ціальних безпорядків.28
36. У 60-і роки Сполученим Штатам Америки довелося зустрі-
тися з різноманітними соціальними безпорядками, які виявилися
повною несподіванкою для багатьох американців не тільки тому, що
відбувалися переважно в містах північних штатів, але також і то-
му, що вони мали місце після набуття чинності Закону про грома-
28

Див. M.O. Chibundu, loc. cit., pp. 31-32. Див. також документ, підготований
F. de Varennes, «Minority rights and the prevention of ethnic conflicts» (E/CN.4/Sub.2/
AC.5/2000/CRP.3).
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дянські права, а також Закону про виборчі права у 1964 і 1965 роках
відповідно. Цими законами було остаточно заборонено проводити
будь-які відмінності на основі раси, і спільноті чорношкірих аме-
риканців було надано право на участь в голосуванні, тим не менше
цього було все ж недостатньо для багатьох войовничо налаштованих
чорних лідерів. Після достатньо кривавих і насильницьких зіткнень
в Уотсі у 1965 році політики Сполучених Штатів Америки виріши-
ли, що така ситуація є достатньо небезпечною для того, щоб було
вжито певних дій з їхнього боку. Як президент Джон Кеннеді, так і
президент Ліндон Джонсон розуміли, що расові відносини в Сполу-
чених Штатах Америки ніколи не досягали такої небезпечної межі.
Окрім розробки програм по боротьбі з бідністю, на кшталт знаме-
нитої програми президента Джонсона під назвою «Війна з бідністю»,
було зроблено спробу зниження безробіття серед чорного населення
шляхом здійснення масштабних програм позитивних дій, на кшталт
запровадження суперечливих квот. За словами президента Джонсо-
на: «Ви можете надати цим людям роботу і у вас не буде революції
через те, що про них забули. Якщо у них є робота, вони не будуть
кидати бомби в ваші будинки і підприємства. Нехай вони будуть
постійно зайняті, і у них не буде часу для того, щоб спалювати ваші
автомобілі»29.
37. У той же час Сауел відкидає думку про те, що рівномірний
розподіл груп по секторах економіки веде до зменшення соціальних
непорозумінь і ворожнечі. Він заявляє, що історія свідчить про зво-
ротне, і що подібна політика може навіть потягнути зниження про-
дуктивності.30 Ілюстрацією такого попередження є події в Малайзії.
38. Приблизно у 1969 році в Малайзії стало зрозуміло, що ли-
ше невелика кількість правлячої еліти отримує вигоду з планів спе-
ціальних дій, тоді як загальна економічна ситуація в Малайзії є не-
сприятливою. Спалахнули різні серйозні расові заворушення, робо-
ту парламенту було призупинено, і до 1971 року в Малайзії прави-
ла Національна Рада управління (НРУ). У 1971 році було прийнято
Закон про зміни до Конституції. Він вирішив на постійній основі
певні «вразливі» питання, щодо яких велися правові публічні деба-
29

Цитується за J.D. Skrentny, The Ironies of Affirmative Action, Chicago, The University
of Chicago Press, 1996, p. 113.
30

T. Sowell, op. cit., pp. 153-156.
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ти, на кшталт мови, громадянства, особливого становища малайців,
через включення положень з цих питань в статті Конституції, а та-
кож внесення змін у Закон про підбурювання до заколоту 1948 року,
внаслідок чого, на сьогодні, заколотницьким, навіть в парламенті,
вважається оспорювання принципу, що лежить в основі вирішення
цих «вразливих» питань. Злочином стало вважатися навіть обгово-
рення статті 153 Конституції (див. пункт 41 нижче) і положень про
спеціальні заходи, сфера яких була поширена на Малайзію. Мета цих
змін, які до цього часу підтримуються судами31, полягала в «запобі-
ганні расової агітації, яка сприяла расовим безпорядкам».
F. Підвищення ефективності соціально-економичної системи

39. Деякі економісти стверджують, що ліквідація дискримінації
щодо груп, які перебувають в несприятливому становищі, слугува-
тиме підвищенню ефективності і більшій справедливості соціаль-
но-економічної системи. Функціонування ринку праці може бути
оптимізовано, якщо будуть виправлені суттєві недоліки, викликані
нерозумними упередженнями.32
У Сполучених Штатах Америки і Канади спеціальні заходи під-
тримуються як «корисні для підприємницької діяльності», і деякі ком-
панії поставили досягнення рівних можливостей як «бізнес-ціль».33
У той же час не слід забувати про той факт, що такі фінансові
пільги, як скорочення податків, виплата компенсації чи урядові кон-
тракти, надаються компаніям чи закладам, які здійснюють політику
31

При розгляді справи Fan Yew Teng v. Public Prosecutor, Федеральний суд залишив
у силі вирок за підбурювальну публікацію статті, в якій містилася критика на
адресу уряду за нібито прихильну позицію щодо малайців. Суд вирішив, що «ці
положення не можуть ставитися під сумнів і обов’язково повинні бути спрямовані
на надання допомоги особам, що знаходяться в менш сприятливому чи вдалому
становищі у світлі тих подій, які домінують в країні в період незалежності». Ци-
тується за публікацією E. Philips «Positive discrimination in Malaysia: a cautionary tale
for the United Kingdom», in B. Hepple and E. Szyszszak, Discrimination: the Limits of
the Law, London, Mansell, 1992, p. 352.
32

Див. P.A. Samuelson, Economics, New York, McGraw-Hill Book Company, 1970,
pp. 780-794.
33

Див. M. Triest, «Positieve actie en arbeidsmarkt» in de B. Graeve and others, Positieve
actie, positieve discriminatie, voorrangsbehandeling voor vrouwen, Antwerpen, Kluwer,
1990, p. 19.
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спеціальних заходів. З іншого боку, слід пам’ятати про те, що мо-
жуть застосовуватися санкції відносно тих компаній чи закладів, які
не відповідають критеріям такої політики.34
G. Засіб створення нації

40. В момент появи нової держави здійснюються зусилля для
створення більш егалітарного суспільства і запровадження спільно-
го громадянства для зміцнення її суверенітету. Прикладами таких
зусиль є держави, які отримали свою незалежність після тривалого
періоду колонізації. Ці держави виявилися розділеними в результаті
етнічного конфлікту чи зіштовхнулися з наявністю кількох відста-
лих груп.
41. В 1957 році Конституційна комісія Малайзії визнала враз-
ливе становище малайців по відношенню до не малайців, таких як
китайці та індійці, в чиїх руках було зосереджено велику економіч-
ну могутність. Цікавим є той факт, що Комісія пояснила факт здій-
снення спеціальних заходів головним чином колоніальною полі-
тикою. Як відзначається Філіпсом, це хороша ілюстрація ситуації,
коли спеціальні заходи вживаються радше в якості компенсації за
відсутність розвитку, а не використовуються як засіб захисту від
дискримінації в минулому.35 Згідно з рекомендацією Конститу-
ційної комісії необхідно було продовжувати здійснення спеціаль-
них заходів в силу домінуючих обставин: «Малайці опинилися б
в досить невигідному становищі порівняно з іншими спільнота-
ми, якби вони несподівано опинилися в ізоляції. Однак завдяки
об’єднанню різних спільнот в рамках єдиної національної прина-
лежності, що, як ми віримо, поступово утвориться, буде поетапно
ліквідована потреба в таких преференціях». Конституційна комісія
сформулювала свої рекомендації на основі положень про спеціальні
заходи Конституції Індії, які на сьогодні містяться в статті 153 Фе-
деральної конституції Малайзії. Її положення головним чином сто-
суються резервування дозволів чи ліцензій на ведення будь-якого
виду торгівлі чи підприємницької діяльності для малайців і корін-
34
Див. G.C. Loury, «Incentive effects of affirmative action», The Annals, 1992, vol. 523,
pp. 19-22; W.B. Reynolds, «Affirmative action and its negative repercussions», The Annals,
op. cit., pp. 38-49.
35

E. Philips, op. cit., pp. 344-356.
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них жителів штатів Сабах і Саравак, а також резервування для них
місць в будь-якому університеті, коледжі чи інших навчальних зак
ладах.
42. Філіпс пояснює, чому немалайці погодилися із запроваджен-
ням в дію статті 153. Воно стало результатом неофіційної «угоди»,
укладеної між трьома основними політичними партіями. «Лідери
цих трьох партій прийшли до згоди про те, що малайці як корінна
раса повинні бути визнані як «перші серед рівних» і повинні отри-
мати домінуючі позиції в плані політичного контролю. У свою чер-
гу, немалайцям було обіцяно, що ніхто не буде втручатися в їхню
економічну діяльність. Як компенсацію за надання малайцям особ-
ливих прав, немалайці отримають право на перегляд в кращий бік
положень щодо громадянства, включаючи запровадження принципу
набуття громадянства за місцем народження у Федерації після от-
римання незалежності». Було досягнуто угоду про те, що положення
«про особливі права», що містяться в статті 153, зберігатимуть чин-
ність протягом 15 років з дати отримання незалежності. Однак роз-
виток подій і, зокрема, расові заворушення у 1969 році призвели до
скасування 15-річного терміну. На сьогодні стаття 153 є постійною
нормою Конституції.
43. У Конституції Нігерії 1979 року передбачено зобов’язання з
активного сприяння національному об’єднанню більш ніж 100 різ-
них етнічних груп. Для забезпечення запобігання будь-якого домі-
нуючого становища кількох груп над всіма іншими діє система квот,
яка забезпечує розподіл державних посад між громадянами 21 штату
Федерації. Наприклад, у складі уряду має бути по одному представ-
нику від кожного штату, а склад армії має відображати федеральний
устрій Нігерії. Наявність 21 штату не відповідає кількості різних ет-
нічних груп, оскільки мета полягала в тому, щоб на місце лояльності
етнічним інтересам прийшла лояльність на регіональному і політич-
ному рівні, основою якої є місцеві органи влади.36
44. Після проведення виборів 1994 року, що мали історичне зна-
чення, уряду Південної Африки довелося зустрітися з величезними
проблемами. Згідно з Ендрюсом, новий південноафриканський уряд
визнав, що ейфорія стосовно політичних перетворень зміниться пов-
36

Див. J.G. Kellas, The politics of Nationalism and Ethnicity, London, McMillan, 1991,
p. 125.
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ним розчаруванням, якщо не зміниться стан справ в економіці. Ко-
ротко кажучи, результатом надання політичних прав повинна ста-
ти економічна користь для значної частки населення, для того, щоб
нова демократія могла вижити. Оскільки політичні реалії після за-
кінчення «холодної війни» повністю виключили будь-яку соціаліс-
тичну орієнтацію, в рамках нових поглядів можливий лише певний
обмежений вибір. Одним з таких варіантів, що прийшов ззовні, є
спеціальні заходи.37 Застосування спеціальних заходів в Південній
Африці відрізнялося від інших суспільств, де вони розглядалися пе-
реважно як компенсаційні механізми, дія яких поширювалася на
меншини. Яким чином їх застосовувати і в якому випадку стосовно
більшості?38
45. Через спадок, залишений апартеїдом, в Південній Африці
було різко обмежено накопичення людського капіталу, який є по-
передньою умовою успішного економічного розвитку і зростання.
У зв’язку з цим в новій Конституції не можна було не передбачити
соціально-економічні права, які були включені як повністю спра-
ведливі (justiciable) в Біль про права. Саме в такому контексті пе-
ребувають спеціальні заходи, які розглядаються як засоби перетво-
рення. Хоча в положеннях Біля про права передбачено зобов’язання
про неприхильність ідеї расизму, в розділі 9 визнається також не-
обхідність спеціальних заходів як важливого елемента в межах за-
гальної мети політичної і економічної перебудови суспільства. Як в
конституційних директивах, так і в Програмі перебудови і розвитку
(ППР) спеціальні заходи стають невід’ємною частиною проекту пе-
ретворення не тільки щодо політичного статусу-кво, але також і со-
ціально-економічної структури. Цілі ППР полягають в забезпечен-
ні контролю за людським капіталом Південної Африки з тим, щоб
здійснити перетворення економіки і суспільства.39
37
Див. P.E. Andrews, Affirmative action in South Africa: transformation or tokenism?
Law in Context, 1999, p.80-81.
38

Див. зауваження Нколо в «Equality and affirmative action in constitution-making:
the Southern African case», in B. Hepple and E. Szyszczak, Discrimination: the Limits of
the Law, London, Mansell, 1992, pp. 412-432.
39

«Спеціальні заходи в Південній Африці не мають нічого спільного зі створен-
ням можливостей для меншини. Вони спрямовані, швидше, на перетворення еко-
номіки, в якій, у свій час 75% населення було позбавлено можливості відігравати
будь-яку значиму роль». (Цитується за P.E. Andrews, loc.cit., p. 82.)
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IV. ФОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

46. Основна проблема спеціальних заходів полягатиме в пере-
творенні згадуваних бажаних цілей в юридично обов’язкові поло-
ження. Нерідко спеціальні заходи розглядаються в рамках загальної
назви, так, ніби дії, пов’язані зі здійсненням спеціальних заходів, бу-
ли однорідними. Однак, в дослідженні МОП, підготовленому Ход-
жес-Аберхардом і Раскіном, показано, що насправді, ті ж методи,
через посередництво яких реалізуються ці завдання, можуть також
бути цілком відмінними: про відповідність законодавству у сфері
спеціальних заходів може свідчити виконання низки політичних за-
ходів, розроблених стосовно конкретного контексту.40 Деякі форми
спеціальних заходів будуть більш ефективними або відповідними
для спонукання до рівності, порівняно з іншими, в залежності від
конкретного контексту і того політичного вибору, який було зробле-
но. Крім того, як вказувалося в попередній доповіді, спеціальні захо-
ди завжди повинні відповідати принципу недискримінації.
А. Позитивна мобілізація

47. Завдяки позитивному охопленню цільові групи активно
сприяють і інформують з тим, щоб вони зверталися з проханням про
отримання соціального блага, такого, як робота або місце в началь-
ному закладі41. Це може бути зроблено через оголошення або іншу
40

J. Hodges-Aeberhard and C. Raskin, Affirmative Action in the Employment of Ethnic
Minorities and Persons with Disabilities, Geneva, International Labour Office. Як обґрун-
тування свого дослідження автори навели вісім тематичних досліджень, присвя-
чених Індії, Канаді, Лівану, Малайзії, Норвегії, Російській Федерації, Уганді і
Філіппінам.
41

Алісон Шеридан розробила класифікаційну систему, яка є ілюстрацією широко-
го діапазону такого типу заходів «позитивної мобілізації» в конкретному контексті
боротьби з дискримінацією і нерівноправністю за ознакою статі в сфері зайнятості.
Вона дає визначення чотирьох видів стратегій у сфері спеціальних заходів: i) в
рамках політики, пов’язаної з особливостями характеру, розглядаються такі від-
мінності особистих якостей жінок, їхніх характерів, відносин, соціальних навичок і
звичок які нерідко заважають просуванню жінок (наприклад, проводяться семіна-
ри з питань ґендерної комунікації і побудови іміджу; надається сприяння створен-
ню можливостей для спілкування між жінками), ii) в рамках політики, пов’язаної
з роллю жінок, розглядаються проблеми подвійного підходу і визначення своєї
ролі, з якими жінки зустрічаються в межах роботи і сім’ї, а саме: а) політика в
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діяльність з метою охоплення, коли з’явилася впевненість в тому, що
ці зусилля насправді досягли цільових груп. Як приклад, можна на-
вести створення програм з професійної підготовки з тим, щоб дати
можливість членам меншин набути навички, які дозволять їм взяти
участь в конкурсі на робочі місця і просування по службі. Обґрунту-
ванням цієї діяльності є те, що рівність фактично не буде досягнуто
в тому випадку, коли внаслідок дискримінації люди були позбав-
лені можливості для набуття професійних навичок, необхідних для
участі в конкурсі.42 У зв’язку з цим позитивне охоплення забезпечить
сфері зайнятості і сім’ї, спрямована на надання сприяння жінкам у виконанні
одночасно ролі отримувача доходів і ролі домогосподарки (наприклад піклування
за дітьми, гнучкий графік роботи, розширення можливостей для роботи протягом
неповного робочого дня, проведення професійної підготовки в робочий час, більш
«щедрі» положення щодо відпустки по вагітності і народженню дитини, включен-
ня в профспілкові договори сприятливих для сім’ї умов, робота за сумісництвом), і
b) політика нетрадиційної роботи з метою забезпечення ширшого вибору для жінок
(наприклад, жінок залучають до роботи, пов’язаної з мореплавством, за допомо-
гою жінок, що працюють на морських судах, готується брошура щодо вивчення
робочої професії для спонукання дівчат до опанування технічних професій), iii) со-
ціальна і структурна політика, спрямована на подолання упередженого ставлення і
практики виключення, яка належить до категорії з найширшим діапазоном заходів
(наприклад, прийняття офіційної політики з питань сексуального домагання і її
реклама за допомогою плакатів; перегляд шкільної програми для забезпечення
того, щоб головна увага приділялася чеснотам учнів; первинне оголошення на
внутрішньому рівні про всі вакантні посади, підготовка персоналу з метою запобіг-
ти упередженості за ознакою статі; активне заохочення жінок до подання заяв на
посади, на яких раніше працювали лише чоловіки), та iv) політика в галузі надання
можливостей сприяє тим працівникам, які хочуть просуватися вперед, наприклад,
постійне консультування з питань просування по службі; заохочення жінок до
участі в роботі професійних комітетів; надання персоналу секретаріату можливості
брати участь в програмах з підвищення технічної і професійної кваліфікації). Деякі
з цих стратегій є взаємозамінними і використовуються для подолання расової не-
рівності на робочому місці. A. Sheridan, «Patterns in the policies: affirmative action in
Australia», Women in Management Review, 1998, pp. 243-252.
42

У відповідності до розділу 35 Закону про расові відносини Об’єднаного Ко-
ролівства законною стає «будь-яка здійснена дія, спрямована на надання особам
з конкретної расової групи доступу до засобів чи послугам з метою задоволення
особливих потреб членів цієї групи, пов’язаних з їхньою освітою, професійною
підготовкою чи добробутом або будь-яких додаткових вигод». У розділі 37 йдеться
про те, що спеціальних заходів може бути вжито для сприяння членам расової
групи або особам однієї статі для подання заяв на отримання роботи у сфері в
якій вони були недопредставлені або для проходження спеціальної професійної
підготовки для цієї роботи.
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конкурентоздатність тим особам, які знаходилися в несприятливо-
му становищі, через такі захисні заходи, як професійна підготовка,
пропаганда та інші програми в сфері підвищення кваліфікації або
забезпечення повноважень. Його сутність може також полягати в за-
безпеченні і підвищенні інформованості членів упосліджених груп,
які могли, імовірно, не знати про наявні у них пільги в сфері надан-
ня житла чи інших соціальних благ.
B. Позитивна справедливість

48. Позитивна справедливість означає проведення ретельної пе-
ревірки, з тим, щоб бути впевненим у тому, що до членів цільо-
вих груп справедливо поставилися при розподілі соціальних благ, на
кшталт прийому в навчальні заклади, надання роботи чи просуван-
ня по службі. Іншими словами, чи були вони оцінені належно, чи
расизм або дискримінація за ознакою статі були вирішальним фак-
тором у процесі оцінювання? Чітку відповідь на це запитання мож-
на отримати через встановлення ефективних і таких, що виклика-
ють довіру, процедур подання скарг чи претензій для розгляду заяв
про дискримінацію, процедур перегляду для подвійної перевірки дій
співробітників кадрових служб, а також розгляду існуючої практики
з метою ліквідації ненавмисної дискримінаційної практики. Все це
призначено для забезпечення того, щоб ці критерії, які застосову-
ються при наймі на роботу або просуванні по службі слугували для
підтвердження відповідності даному виду роботи, ані не використо-
вувалися як прикриття расової або ґендерної дискримінації. Це оз-
начає, що в тих випадках, коли мова йде про те, яким чином людей
беруть на роботу або просувають по службі, процес прийняття рі-
шень повинен характеризуватися відсутністю расових упереджень і
людей слід оцінювати радше на основі їхніх індивідуальних якостей,
а не їхній приналежності до конкретної групи. З цього випливає ідея
про те, що роботу повинні отримати «найбільш кваліфіковані».
49. Як позитивна мобілізація, так і позитивна справедливість
спрямовані на вжиття заходів з метою вирішення соціальних про-
блем певної соціальної групи, однак ці заходи самі по собі не ста-
новлять причину дискримінації щодо тих, осіб, які не є членами цієї
групи. Навпаки, через здійснення цих заходів вартість спеціальних
заходів лягає на все суспільство. Завдяки цьому ці заходи харак-
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теризуються расовою неупередженістю, однак, коли мова йде про
мотивування цих заходів або стратегічного планування або контро-
лю за ними, цей підхід, безумовно, враховує расовий характер. Це
пояснює, імовірно, серед іншого, ту доброзичливість, з якою були
сприйняті концепції позитивного охоплення та позитивної справед-
ливості.
С. Позитивна преференція

50. Позитивна преференція означає, що при наданні або позбав-
ленні соціальних благ буде враховуватися стать або раса цієї особи.
Заходи, пов’язані з позитивною преференцією, можуть мати подвій-
не значення.
51. По перше, вони можуть означати, що в тих випадках, коли
дві рівною мірою кваліфіковані особи подають заяву про прийнят-
тя на роботу, просування, отримання допомоги тощо, перевагу буде
віддано особі, що належить до визначеної групи, яка є об’єктом спе-
ціальних заходів.
52. По-друге, вона може включати інші додаткові радикальні за-
ходи.43 Вони можуть набути форми заборони на звернення за отри-
манням пільг членам тих груп, які не мають на це права, або ж вони
можуть отримати дозвіл на участь в конкурсі, однак, навіть в тому
випадку, якщо рівень їхньої підготовки вище, перевагу буде віддано
тим не менше визначеним групам. Члени визначених груп можуть
43

Це, в першу чергу, стосується Сполучених Штатів Америки, де здійснення Адмі
ністративного указу 11246 було доручено Управлінню федеральних програм з до-
тримання договорів (УФПДД) і Комісії з дотримання рівноправності при пра-
цевлаштуванні (КДРПП). Згідно з їхнім тлумаченням спеціальні заходи являють
собою сукупність конкретних і орієнтованих на досягнення результату процедур,
виходячи при цьому з певних часових графіків і цілей. За президента Ніксона спе-
ціальні заходи стали означати встановлення статистичних критеріїв для службовців
і навчальних закладів за ознакою раси, кольору шкіри і національного походження.
Різні федеральні управління розробили перші плани з основних «квот». Ці плани з
квот є досить суперечливими, і стали об’єктом частого розгляду в рамках прецеден-
тного права. Тим не менше прийнятність квот і застережень буде залежати від кон-
кретної ситуації, в якій вони застосовуються. Наприклад, більшість американців
згодні, очевидно, з їхнім використанням для виправлення становища, пов’язаного
з конкретними випадками історичної дискримінації. Навіть консервативно нала-
штовані особи згодні з ідеєю запровадження квот на підставі судової постанови в
тих випадках, коли судом доводилася дискримінація, яка мала місце в минулому.
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автоматично отримати додаткові бали на конкурсних екзаменах, що
називається «расовим нормуванням». До них можуть висуватися ни-
жчі вимоги при оцінці у випадку подання заяв про прийом в універ-
ситет і на роботу. Можуть запроваджуватися неофіційні відсоткові
частки, інструкції, завдання, квоти або застереження, завдяки яким
встановлюються пропорційні частки соціальних благ, які повинні
бути отримані визначеними групами.44
53. Позитивна преференція – це найбільш суперечливий різно-
вид позитивних дій. Опоненти стверджують, що наслідком цього ви-
ду спеціальних заходів є зниження виробничих і професійних стан-
дартів, і що вони можуть призвести до стигматизації. Крім цього,
основна увага в них приділяється засобам судового захисту інтере-
сів групи, як найкращого способу покращення стану цільових груп.
Такий груповий підхід зустрічається з широко поширеним опором.
Надання права на отримання пільг лише на підставі належності до
групи ще раз підкреслює існування питання про вибір між права-
ми особи і правами групи, особливо в ліберальних демократичних
державах.45
54. За словами Глейзера, «якщо вся концепція законних прав
була розроблена з точки зору права особи, то яким чином ми забез-
44

Квоти – це завдання з забезпечення представництва персоналу в рамках ком-
панії чи установи, які визначаються кількісними показниками і які повинні бу-
ти виконані протягом певного строку. Ці квоти запроваджуються державою або
судовою постановою. Так, наприклад, компанія або установи можуть отримати
припис забезпечити, щоб протягом п’яти років частка жінок, які працюють в них,
становила 10%. Компаніям чи установам може бути вказано забезпечити також,
щоб на кожних чотирьох працівників приймалася на роботу одна жінка. Квотам
характерна дискримінаційна спрямованість, пов’язана з обмеженням доступу пев-
ної групи до певного виду діяльності. З іншого боку, завдання становлять цілі в
цифрових показниках, які компанії або установи намагаються виконати; іншими
словами, потрібно лише «добросовісне зусилля» для їхнього виконання. Така мета
є не дискримінаційною, а позитивною за своїм змістом: вона полягає в здійсненні
збільшення кількості кваліфікованих представників групи, що перебувають в не-
сприятливому становищі, в цій компанії чи установі. Тим не менше на практиці ці
завдання будуть виконувати функції квот внаслідок перенесення тягаря на плечі
роботодавця, з тим, щоб заперечити презумпцію дискримінації. Див. N. Glazer
«The future of preferential affirmative action», в P.A. Katz, D.A. Taylor, Eliminating
Racism, Profiles in Controversy, New York, Plenum Press, 1988, pp, 329-339.
45

Обговорення цього питання див. у R.T. Bron, Affirmative Action at Work. Law, Politicsand
Ethics, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1991, pp. 37-59; J. Edwards, «Collective
rights in the liberal state», Netherlands Quarterly of Human Rights, 1999, pp. 259-275.
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печуємо справедливість для певної групи? І якщо ми забезпечуємо
справедливість для цієї групи, наприклад, через квоту, яка визначає,
що така-ось кількість робочих місць повинна бути надана членам
певної групи, то хіба ми не позбавляємо таким чином окремих осіб
з інших груп, не включених в число тих, що зазнали дискримінації,
права на те, щоб з ними поводилися як особами і їх розглядали як
таких незалежно від групових характеристик?»46 Він також вважав,
що спеціальні заходи призведуть до постійного поділу нації на під-
ставі групової приналежності або самобутності. Це суперечить фор-
мальній структурі режиму індивідуальних прав в результаті зведен-
ня засобів судового захисту в групові категорії, що веде до ліквідації
стандартних понять про рівність осіб.
55. Багато хто вважає, що такий вид спеціальних заходів є дис-
кримінацією, оскільки він розглядає людей як членів груп або ка-
тегорій без врахування особистих якостей. Незважаючи на певну
відповідність осіб встановленим критеріям, вони будуть позбавлені,
тим не менше, того, що в іншому випадку належало б їм по справед-
ливості. Дискримінація здійснюється через нормування соціальних
благ, які, на сьогодні, надаються лише в обмеженому обсязі. У зв’язку
з цим, витрати, пов’язані зі здійсненням спеціальних заходів, покла-
даються на конкретних осіб. По суті, такий вид спеціальних заходів
завдає шкоди членам групи A задля того, щоб підвищити добробут
членів групи B.
56. Це створює проблеми в рамках права щодо прав людини,
оскільки: а) така шкода звичайно завдається в таких сферах жит-
тя, як охорона здоров’я, освіта, праця, участь в політичному житті,
які захищаються конкретними статтями міжнародних договорів з
прав людини, і b) оскільки критеріями завдання шкоди (підстава
для класифікації приналежності до групи А або В) звичайно є саме
ті підстави, які прямо заборонені у відповідності з положеннями про
недискримінацію. Буде достатньо важко таким чином ліквідувати
суперечність між вимогами правових стратегій, що чуйно реагують
на проблеми цільових груп, і суперечливими, очевидно, вимогами
справедливості по відношенню до окремих осіб.
57. В Доповіді про світове соціальне становище 1997 року стверд-
жувалося, що уряди запроваджують квоти або інші обтяжливі пре-
46

Цитується за G. Moens, op. cit., p. 12.
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ференції без попереднього досягнення консенсусу, відчужуючи та-
ким чином тих громадян, які позбулися свого права на участь у кон-
куренції на рівних умовах.47 Без консенсусу квоти перетворюються у
винятково потужні фактори поділу населення. Автори доповіді об-
винувачують уряди в тому, що вони вважають обтяжливі преферен-
ції привабливими, оскільки вони не вимагають збільшення податків
чи витрат. Запроваджувати квоти значно простіше, ніж викорінюва-
ти первинні причини фактичної нерівності між групами, включаю-
чи дискримінацію, бідність, низький рівень освіти, недостатнє хар-
чування і географічну ізоляцію шляхом перерозподілу доходу.48
58. В міжнародному праві визнається, що деякі підстави для
розрізнення в режимі поводження заслуговують якнайприскіпливі-
шої уваги. В першу чергу до числа таких, що вимагають особливої
обережності або характеризуються найбільшою імовірністю невип-
равданості належать відмінності, засновані на ознаці раси, статі або
релігії.49
59. При розгляді справ South West Africa суддя Танака заявив
наступне: «Ми вважаємо, що норма недискримінації або неподілу
на підставі раси стала правилом міжнародного звичаєвого права».50
У своїй консультативній думці, викладеній в 1971 році у справі про
Намібію, Міжнародний суд заявив: «Примусове запровадження від-
мінностей, винятків, заборон і обмежень, винятково заснованих на
47

Див. S.M. Lipset, «Equal chances versus equal results», The Annals, 1992, vol. 523,
pp. 63-74. Дилема, з якою зустрічаються Сполучені Штати Америки, все ще поля-
гає в тому, яким чином якнайкраще вирішити суперечність між егалітарним кредо
Сполучених Штатів Америки і спадком рабства
48

Організація Об’єднаних Націй, Департамент з економічної і соціальної інформа-
ції і аналізу політики, Доповідь про світове соціальне становище 1997 року (Е/1997/
15, пункти 105-106).
49

Баєвский (Bayefsky) стверджує, що релігія також стала належати до категорії, яка
вимагає особливо обережного підходу на міжнародному рівні, однак інші автори
сумніваються у справедливості подібного твердження. Див. Lord Lester of Horne Hill
and S. Joseph, op. cit. p. 590. Баєр (Baer) вказує на наявність тривожної тенденції у
деяких членів Верховного суду Сполучених Штатів Америки будувати свої роздуми
суто в межах категорій, встановлених на підставі попередніх рішень, в основному
виходячи з того, що «раса є по своїй суті класифікацією, яка потребує особливої
обережності», тобто факт будь-якої расової дискримінації може бути встановлено
лише через «детальне розслідування». J.A. Baer, «Reverse discrimination, the dangers
of hardened categories», Law and Policy Quarterly, 1982, pp. 71-94.
50

South West Africa Cases, Second Phase, I.C.J. Report, 18 July 1966, § 293.
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ознаках раси, кольору шкіри, походження або національної чи ет-
нічної належності, що веде до позбавлення основних прав людини,
є грубим порушенням цілей та принципів Статуту».51
60. Аналогічним чином Європейська комісія з прав людини ви-
несла наступне рішення у справі East African Asians v. United Kingdom:
«Комісія нагадує, про те, що у відповідності з загальнообов’язковим
правилом необхідно надавати особливе значення питанню диск-
римінації за ознакою раси; що у зв’язку з цим публічне виділення
групи осіб для надання іншого режиму за ознакою раси може приз-
вести до такого поводження, що принижує гідність, в той час як на-
дання іншого режиму на деяких інших підставах не викличе такого
питання.52
61. У цьому відношенні неможливо не враховувати прецедентне
право Верховного суду Сполучених Штатів Америки53. Через право-
ву невизначеність, пов’язану із спеціальними заходами, і такою, що
випливає звідси, суперечністю між політикою спеціальних заходів і
конституційними положеннями, які передбачають заборону расових
упереджень, Верховний суд розробив значний обсяг прецедентного
права. Вихідною точкою стала справа Plessy v. Ferguson (163 U.S. 537),
в якому Верховний суд підтримав у 1896 році доктрину «роздільні,
але рівні». Це рішення було відмінене рішенням у справі Brown v.
Board of Education (374 U.S. 483) майже через 60 років, коли в 1954 ро-
51
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa) Notwithstanding Sеcurity Council 276 (1970), Advisory Opinion, 1971,
I.C.J. Reports 3, para 57. Див. також Barcelona Traction, Light and Power Co., I.C.J.
Reports, 1970, paras 33-34.
52

European Commission of Human Rights, East African Asian v. United Kingdom, 14
December 1973, appl. 4403/70, para 270.
53

Як літературу див.: O. de Schutter, «Еgalité et différence: le débat constitutionnel
sur la discrimination positive aux Etats-Unis», Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme,
pp. 347-368; The Annals, 1992, vol. 523 on «Affirmative action revisited». Важливе
значення має також наступна заява Комісії з цивільних прав США, зроблена у
1984 році: «Проста справедливість не забезпечується, однак, через преференційне
ставлення з особами, які не є жертвами дискримінації роботодавця порівняно з
безвинними третіми сторонами і, винятково, на основі їх раси в рамках будь-яко-
го плану спеціальних заходів. Такі расові преференції лише породжують ще один
різновид невиправданої дискримінації, створюють новий клас постраждалих осіб,
а у випадку їхнього застосування при влаштуванні на роботу в державні органи є
порушенням конституційного принципу рівного захисту законом усіх громадян».
G. Moens, op. cit. pp. 30-31.
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ці Верховний суд вирішив, що розділені школи без сумнівів викли-
кають почуття неповноцінності. Ще у 1944 році Верховний суд вирі-
шив у справі Korematsu v. United States, що всі правові заборони, які
обмежують громадянські права однієї расової групи, негайно вима-
гають особливого ставлення і повинні стати предметом найретель-
нішого вивчення.
62. У 1974 році очікувалося винесення Верховним судом пер-
шого подібного рішення у справі DeFunis v. Odegaard (416 U.S. 312),
пов’язаного з спеціальними заходами, що стосувалися прийому в
університет. Однак, оскільки білому студенту, якому спершу відмо-
вили в прийомі на факультет права Вашингтонського університе-
ту, залишалося лише кілька тижнів до отримання диплома, рішен-
ня по цій справі не було прийнято. У 1978 році думки суддів різко
розійшлися у справі Regents of the University of California v. Bakke (438
U.S. 265): п’ятьма голосами проти чотирьох було винесено постанову
про те, що навіть незважаючи на програму спеціальних заходів, не-
обхідно застосовувати систему ретельного розгляду. Необхідно роз-
глядати аргументи на користь програми спеціальних заходів, з тим,
щоб бути впевненим в тому, що будь-яка з цих програм була достат-
ньо «обов’язковою» для відповідності тесту ретельного розгляду.
63. У наступні роки Верховний суд виносив рішення з низки
справ, за якими спеціальні заходи були схвалені, наприклад, Steelworkers v. Weber (443 U.S. 193 (1979)); Fullilove v. Klutznicк (448 U.S. 448
(1980)); Sheet Metal Workers v. EEOC (478 U.S. 421 (1986)); United States
v. Paradise (480 U.S. 149 (1987)); Johnson v. Santa Clara County (480 U.S.
1442 (1987)); Metro Broadcasting Inc. v. FCC (497 U.S. 547 (1990)).
64. При розгляді справи Steelworkers Верховний суд погодився
з програмою спеціальних заходів, у відповідності до якої навчальні
місця резервувалися для афро-американських службовців, оскільки
ця програма здійснювалася приватним роботодавцем і призначалася
для таких робочих категорій, які розділялися. При розгляді справи
Sheet Metal Workers, Paradise and Johnson були прийняті всі три про-
грами спеціальних заходів, оскільки їхня ціль полягала у виправ-
ленні ситуації, пов’язаної зі здійснюваною в минулому практикою
міжнародної дискримінації стосовно, відповідно, афро-американсь-
кого населення з боку нью-йоркської профспілки робітників мета-
лургійної промисловості, органів поліції Алабами, а також щодо жі-
нок «кваліфікованої категорії» в окрузі Санта-Клара.
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65. Інші програми спеціальних заходів були анульовані Верхов-
ним судом при розгляді наступних справ: Firefighters v. Stotts (467 U.S.
561 (1984)); Wygant v.Jackson Board of Educatiob (476 U.S. 267 (1986));
City of Richmond v. Croson (488 U.S. 469 (1989)).
66. Обидві справи – Firefighters і Wygant – були пов’язані зі звіль-
ненням білих робітників, що мали більший стаж роботи, порівняно
з їхніми афро-американськими колегами задля того, щоб звільни-
ти місця для прийому на роботу жінок або представників меншин.
Ці позитивні дії не витримували тесту ретельного розслідування.
У справі Croson спеціальними заходами передбачалося резервування
30% контрактів, які укладало місто з підприємствами, що належали
представникам меншини. Верховний суд визначив, що такий план
не має винятково цільової спрямованості для подолання минулої ра-
сової дискримінації.
67. В 1995 році Верховний суд виніс важливе рішення у справі
Adarand Constructors v.Pena (115 St.Ct. 2097). Ця справа була пов’язана
з кампанією на користь будівельної компанії, яка належала латиноа-
мериканцям, навіть незважаючи на те, що «Adarand» запропонувала
на торгах найнижчі ціни, оскільки федеральним законом передбача-
лося резервування на користь меншин 10% контрактів на проведен-
ня громадських робіт. Викладаючи думку шести суддів, які склали
більшість, суддя О’Коннор зробив застереження про те, що навіть
плани спеціальних заходів, розроблені федеральним урядом, повин-
ні відповідати тесту ретельного розгляду. Необхідно ставити строго
визначену ціль, а план повинен бути спеціально розроблений для
досягнення цієї строго визначеної цілі. На думку судді, в минулих
рішеннях Суду було сформульовано три пропозиції, які стосувалися
програм, базованих на критерії раси: i) критична оцінка: преферен-
ції, базовані на расових чи етнічних критеріях, обов’язково мають
підлягати якнайретельнішому вивченню; ii) послідовність: вимога
перегляду не повинна залежати від конкретної раси осіб, які несуть
тягар, пов’язаний з реалізацією цього плану або отримують вигоду
від нього; iii) відповідність: аналіз надання рівного захисту повинен
бути однаковим, незалежно від того, чи йде мова про участь на рівні
штату чи федерального уряду54.
54

Здійснювані останнім часом заходи в Каліфорнії на підставі «Пропозиції 209» з
метою заборони расових преференцій в системі вищої освіти є, на думку Пауста,
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68. У справі Abdulaziz, Cabales and Balkandali Європейський суд
виніс наступне рішення: «Можна сказати, що надання сприяння за-
безпеченню рівності статей є сьогодні достатньо важливою метою
держав-членів Ради Європи. Це значить, що необхідно буде висуну-
ти достатньо вагомі причини для того, щоб відмінність в поводжен-
ні на підставі статі могло вважатися сумісним з положеннями Кон-
венції».55 У той же час було б неправильним робити висновок про
послідовний виклад цих вагомих причин для виправдання ґендерної
дискримінації.56
69. Слід відзначити, що в рамках свого прецедентного права Вер-
ховний суд Сполучених Штатів Америки застосовує більш низький
стандарт «проміжного розгляду» стосовно спеціальних заходів, спря-
мованих на захист від ґендерної дискримінації. Було винесене рі-
шення про те, що уряд може здійснювати дискримінацію на підставі
статі, якщо він ставить важливі цілі, прийняті урядом заходи суттє-
вим чином пов’язані з досягненням цих цілей. Очевидно, що понят-
тя «важливий» буде в кількох випадках означати дещо менше порів-
няно з поняттям «обов’язковий» і що подібні заходи необов’язково
повинні бути «вузько спрямованими», як це передбачається тестом
ретельного розгляду.
70. У той же час в праві ЄС велика увага приділяється боротьбі з
ґендерною дискримінацією, при цьому в якості основного права виз-
нається забезпечення рівного режиму для чоловіків і жінок. У праві
такими, що не відповідають положенням міжнародних договорів, таких як Між-
народний пакт про громадянські та політичні права та Міжнародна конвенція з
ліквідації расової дискримінації, а також вищій федеральній політиці, сформульо-
ваній відповідно до цих договорів, і не можуть мати домінантний характер. Згідно
з положенням про верховенства Каліфорнія повинна погодитися з припустимістю
спеціальних заходів, гарантованих міжнародним договірним правом Сполучених
Штатів Америки. Це не гарантує того, що конкретні заходи в рамках спеціальних
заходів не будуть суперечити конституційним положенням, однак виправданість
спеціальних заходів у відповідності з міжнародним договірним правом Сполуче-
них Штатів Америки і пов’язані з ними зобов’язання забезпечують обов’язкові
інтереси держави і можуть сприяти спадковості чи розвитку значення Конституції
у відповідності з загальноприйнятими цінностями і гідністю людини. J.J. Paust
«Racebased affirmative action and international law», Michigan Journal of International
Law, 1997, vol. 18, pp. 674-677.
55

Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Ringdom, European Court of Human
Rights, 18 December 1986, Ser. A No. 112, para. 80.
56

Більш детально див. A.F. Bayefsky, loc. cit., pp. 22-24.
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ЄС визнано, що для забезпечення рівності можливостей для жінок
і чоловіків слід виходити за рамки викорінення дискримінації і що
спеціальні заходи можуть виявитися доцільними навіть в тих випад-
ках, коли їхнім результатом є встановлення преференційного режи-
му для групи, яка раніше перебувала в несприятливому становищі.57
У той же час тільки Суд Справедливості може визначати як далеко
може зайти політика національних спеціальних заходів.58
71. У рішенні у справі Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, Суд
Справедливості підтвердив, що стаття 2 (4) Директиви про рівний
57

Директива 76/207СЕЕ від 9 лютого 1976 року про здійснення принципу надан-
ня рівних можливостей чоловікам і жінкам щодо доступу в прийомі на роботу,
професійній підготовці і службовому просуванні, а також умов праці. В пункті 4
статті 2 Директиви стверджується: «Ця Директива не забороняє заходи, спрямо-
вані на сприяння забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок, зокрема
через усунення фактичної нерівності, яке обмежує можливості жінок в сферах,
згаданих в пункті 1 статті 1». У 1984 році ця директива була доповнена реко-
мендацією Ради від 13 грудня 1984 року щодо сприяння спеціальним заходам,
об’єктом яких є жінки. Ця рекомендація була мотивована наступним чином: «пра-
вові положення про рівний режим, які призначені для надання прав окремим
особам, є недостатніми для ліквідації всієї існуючої нерівності, якщо паралельні
дії не будуть здійснюватися урядами, обома складовими промисловості та іншими
відповідними органами з тим, щоб протидіяти наперед встановленим наслідкам
для жінок при прийомі на роботу, які виникають внаслідок соціальних підходів,
поведінки і структур», і містила рекомендацію державам-членам «про прийняття
політики спеціальних заходів», спрямованої на ліквідацію існуючої нерівності, що
має несприятливі наслідки для жінок в трудовій діяльності, а також на сприяння
забезпечення ефективнішої рівноваги між особами різних статей у сфері працевла-
штування, включаючи належні загальні і конкретні заходи в рамках національної
політики і практики, дотримуючись при цьому повною мірою сфери компетенції
обох сторін промисловості».
58

Більш детально див. E. Szyszczak, «Positive action after Kalanke», Modern Law
Review, 1996, pp. 876-883; G.F. Mancini and S. O’Leary, «The new frontiers of sex
equality law in the European Union», European Law Review, 1999, pp. 331-353; E. Ellis,
«Recent developments in European Community sex equality law», Common Market Law
Review, 1998, pp. 404-406; C. McCrudden, «The legal approach to equal opportunities
in Europe: past, present and future», International Journal of Discriminationa and the Law,
1998, pp. 200-201; A.G. Veldmann, «Prefenential treatment in European Community
law: current legal developments and the impact on national pratices», in T. Loenen, and
P.R. Rodrigues, Non-discrimination laws: comparative perspectives, The Hague, Kluwer
Law International, 1999, pp. 279-291. Cтатті, що стосуються питань національно-
го законодавства див. V. Sacks, «Tackling discrimination positively in Britain» and J.
Shaw, «Positive action for women in Germany», both in B. Hepple and E. Szyszczak,
Discrimination: the Limits of the Law, London, Mansell, 1992, respectively pp. 357-385
and pp. 386-411.
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режим забезпечує здійснення заходів, які, хоча й представляються
дискримінаційними, спрямовані на ліквідацію або зменшення кіль-
кості фактичних випадків нерівності, яке може мати місце в реаль-
ному соціальному житті, і таким чином на підвищення конкурен-
тоздатності жінок на ринку праці і їхнього просування по службі на
рівній основі з жінками59.
У якості винятку з особистого права, сформульованого в цій
Директиві, це положення повинно тлумачитися обмежувально: в
зв’язку з цим воно не може розглядатися як таке, що легалізує на-
ціональні норми, які гарантують жінкам абсолютний і безумовний
пріоритет при призначенні на роботу або просуванні по службі, ос-
кільки такі заходи виходять за межі сприяння рівним можливостям,
а також сфери чинності статті 2 (4). У місті Бремен було винесено
новаційне рішення, у відповідності з яким у випадку наявності двох
кандидатів на одне й те ж місце, які мають однакову кваліфікацію,
перевага автоматично віддається кандидату-жінці в тому випадку,
якщо має місце недопредставленість осіб цієї статі. Вважається, що
жінки недостатньо представлені в тих випадках, коли на них при-
падає менше половини різних зайнятих посад, відповідної категорії
співробітників і посадового рівня штатного розпису. Це положення
було визнано несумісним з правом ЄС, хоча по справі Kalanke виніс
чітке визначення про те, що ці спеціальні заходи можуть бути вико-
ристані для розширення можливостей жінок, при цьому вони здійс-
нюються поступово і систематично, однак вони не повинні викорис-
товуватися для забезпечення рівності негайно і безпосередньо.
72. При розгляді справи Marshall v. Land Nordrhein-Westfalen Суд
Справедливості вніс нові пояснення у своє прецедентне право60. Він
вирішив, що Директива про рівне становище не виключає націо-
нальні норми, у відповідності з якими при рівній кваліфікації, ком-
петенції і професійній ефективності різностатевих кандидатів пере-
вага в сенсі службового просування віддається кандидатам-жінкам
у сфері державних органів, де жінок менше, ніж чоловіків на цьому
посадовому рівні, якщо тільки шальку терезів на користь кандида-
та-чоловіка не переважать причини, що враховують його особисті
59

C-450/93, Kalanke v. Bremen, 17 October 1995, E.C.R. I-3051.

60

C-409/95, Marshall v. Land Nordrhein-Westfalen, 11 November 1997, E.C.R. I-6363.
E/CN.4/Sub.2/2001/15
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якості, за тієї умови, що: а) ця норма в кожному окремому випадку
гарантує кандидату-чоловіку, що має таку саму кваліфікацію, як і
жінка, що всі кандидатури стануть предметом об’єктивного розгля-
ду, під час якого буде враховано всі критерії, що враховують особисті
якості кандидатів, і не буде віддано переваги кандидатам-жінкам,
якщо один чи кілька з цих критеріїв переважають терези на користь
кандидата-чоловіка; і b) такі критерії не є дискримінаційними щодо
кандидатів-жінок. Як видається, так звана клаузула Offnungsklausel,
яка не віддає автоматично перевагу жінкам, але дозволяє відступати
від такої переваги, коли «шальку терезів на користь кандидата-чо-
ловіка переважать причини, які враховують його особисті якості»,
відрізняється в цьому випадку від рішення у справі Kalanke.61
73. У будь-якому випадку з розглянутого вище міжнародного і
національного прецедентного права витікає наявність одного дуже
міцного зв’язку між спеціальними заходами і принципом недиск-
римінації. Простий факт, суть якого полягає в тому, що конкретна
категорія населення страждає внаслідок менш сприятливих еконо-
мічних чи соціальних умов, не означає, що для покращення ма-
теріального становища цієї категорії слід вважати законною будьяку відмінність, базовану на певній характеристиці, що визначає цю
групу, навіть якщо така підстава є невідповідною як підстава для
проведення розрізнення стосовно конкретного права. Цілком неза-
конним буде здійснення спеціальних заходів стосовно осіб, які по
суті справи їх не потребують, але які колись входили до складу гру-
пи, що раніше перебувала в несприятливому становищі, і не засто-
совувати ці заходи щодо осіб, які їх потребують, хоча колись входили
до складу групи, яка перебувала раніше у сприятливому становищі
в суспільстві.
74. Спеціальні заходи можуть бути зосереджені на здійсненні
кроків, що, як очікується, задовольнять потреби осіб, які входять до
складу групи, що потребує особливого захисту. Саме завдяки виб-
ору заходів, а також часу і місця їхнього здійснення, держава може
забезпечити пільги цільовим групам, не позбавляючи при цьому та-
ких пільг інших осіб, які не належать до вказаних цільових груп. Ні
за жодних обставин жодна особа не може бути позбавлена права на
61

Цікаво відзначити, що різні уряди подали письмові зауваження на захист націо-
нальної норми.
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рівний захист закону на тій підставі, що це могло б піти на користь
тим групам, які раніше були об’єктом дискримінації.
75. Політика спеціальних заходів є прийнятною тільки в тому ви-
падку, коли вона не суперечить принципу недискримінації. Це озна-
чає, що якщо необхідно провести розрізнення, то варто приділити
увагу тому мотивуванню, на якому засноване це розрізнення при ви-
рішенні питання про те, чи призводить таке розрізнення до дискримі-
націй, чи ні. У той же час, не саме це мотивування має вирішальне
значення, а той зв’язок, який існує між ним і тим правом, щодо яко-
го здійснюється вказаний розподіл. Необхідна наявність достатньо-
го зв’язку між цим правом і мотивуванням. Останне має вважатися
пов’язаним з тим конкретним правом, на якому засновано цей роз-
поділ. Поставлена ціль або завдання не є визначальним, а судова оцін-
ка того, чи є розрізнення спірними, є кроком вперед, порівняно з тією
оцінкою, яка дається на суто політичному рівні. Таким чином, спе-
ціальні заходи, спрямовані на забезпечення повної рівності, не завжди
є законними. Спеціальні заходи не слід тлумачити як виправдання
для проведення будь-якого розрізнення з будь-якої причини стосов-
но будь-якого права лише через те, що мета цього розрізнення поля-
гає в покращенні становища окремих осіб чи груп, що перебувають в
скрутному становищі. Санкції застосовуються не проти преференцій,
а проти тієї шкоди і використання заборонених класифікацій як осно-
ви для нанесення шкоди. Спеціальні заходи не є якимось винятком по
відношенню до принципу недискримінації. Швидше, саме принцип
недискримінації встановлює межі будь-якого зі спеціальних заходів.
D. Чи є спеціальні заходи обов’язковими?

76. З деяких міжнародних доктрин і судової практики випливає,
що в тих випадках, коли держава ратифікує договір з прав людини,
вона погоджується здійснювати позитивні державні заходи для «за-
безпечення» користування правами, визнаними в цьому договорі,
або вжиття заходів для забезпечення «повної реалізації» цих прав,
прикладом чого є Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації і Конвенція про ліквідацію всіх форм диск-
римінації щодо жінок.62
62

У статті 2.2 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримі-
нації стверджується: «Держави-учасники повинні вживати, коли обставини цього
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77. Комітет з прав людини зробив низку зауважень у своїх За-
уваженнях загального порядку стосовно необхідності спеціальних
урядових заходів63.
Він часто відзначав, що це не може бути зроблено лише шля-
хом прийняття законодавства і звертався з проханням про те, щоб
держави-учасники надавали інформацію в їхніх наступних допові-
дях стосовно тих заходів, які вжито чи вживаються ними для надан-
ня сили конкретним і позитивним зобов’язанням в рамках статті 3
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права64.
78. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав також
прийняв кілька загальних рекомендацій, в яких висловлюється думка
про те, що відповідні конвенції покладають зобов’язання щодо здійс-
нення позитивних державних заходів для досягнення рівності.65 Однак
вимагають, особливих і конкретних заходів в соціальній, економічній, культурній
та інших сферах з метою забезпечення належного розвитку і захисту деяких расо-
вих груп або осіб, які до них належать, з тим, щоб гарантувати їм повне і рівне ви-
користання прав людини і основоположних свобод. Такі заходи жодною мірою не
повинні в наслідку призвести до збереження нерівних або особливих прав для різ-
них расових груп по досягненню тих цілей задля яких вони були запроваджені».
У статті 3 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ствер-
джується: «Держави-учасники вживають у всіх сферах і, зокрема, в політичній,
соціальній, економічній і культурній сферах, всіх відповідних заходів, включаючи
законодавчі, для забезпечення всебічного розвитку і прогресу жінок з тим, щоб
гарантувати їм здійснення і користування правами людини на основі рівності з
чоловіками».
63
Див. наприклад, Зауваження загального порядку 4 за статтею 3 Комітету з прав
людини (HRI/GEN/1Rev.1, частина I) (1994 рік), пункт 2: «По-перше, стаття 3,
як і стаття 2 (1) і 26, оскільки в цих статтях перш за все йдеться про запобігання
дискримінації за низкою ознак, однією з яких є стать, вимагає не лише вжиття за-
ходів із захисту, але також і рішучої дії, спрямованої на забезпечення безумовного
користування правами».
64

Там само

65

Наприклад, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок в Загальній рекомен-
дації № 8 по здійсненню статті 8 Конвенції (HRI/GEN/1/Rev.1, частина IV) (1994
рік): «Рекомендує, щоб держави-учасники здійснювали подальші конкретні заходи
у відповідності зі статтею 4 Конвенції з метою забезпечити повне здійснення стат-
ті 8 Конвенції і забезпечити жінкам на рівних умовах з чоловіками і без будь-якої
дискримінації можливість представляти свій уряд на міжнародному рівні і брати
участь в роботі міжнародних організацій».
В Зауваженнях загального порядку № 5 Комітету з економічних, соціальних і
культурних прав (E/C.12/1994/13), пункт 9 про осіб з будь-якою формою інвалід-
ності стверджується наступне: «Обов’язок держав-учасниць Пакту сприяти пос-
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було б занадто сміливо стверджувати, що міжнародне право запро-
ваджує зобов’язання про здійснення спеціальних заходів. Насправді
воно реально підтримує створення можливостей для здійснення спе-
ціальних заходів з метою забезпечення фактичної рівноваги.
79. У своїй загальній рекомендації № 5 Комітет з ліквідації дис-
кримінації щодо жінок ще раз заявив про важливе значення цієї
можливості: «беручи до уваги, що необхідно знов-таки чинити зу-
силля, спрямовані на повне виконання Конвенції шляхом здійснен-
ня заходів із забезпечення фактичної рівності між чоловіками й жін-
ками, [Комітет] рекомендує державам-учасницям ширше викорис-
товувати тимчасові спеціальні заходи, такі як боротьба за рівність,
переважне ставлення чи система квот, з метою розширення участі
жінок у сферах освіти, економіки, політики і зайнятості»66.
80. Згідно з інтерпретацією Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права Комітетом з прав людини Пактом за пев-
них обставин передбачаються програми спеціальних заходів. У своє-
му Зауваженні загального характеру щодо принципу недискриміна-
ції Комітет вказав, що «принцип рівності» іноді вимагає, щоб держа-
ви-учасниці вживали активних практичних заходів з метою зглад-
жування чи усунення умов, які тягнуть за собою або сприяють здійс
ненню дискримінації, забороненої Пактом. Наприклад, в державі, де
загальне становище певної частини населення не припускає або об-
межує реалізацію ним прав людини, держава повинна вжити конк-
ретні заходи для виправлення такого становища. Такі заходи можуть
передбачати надання на якийсь час цій частині населення певного
преференційного режиму в конкретних сферах порівняно з іншою
частиною населення.67
тійному здійсненню відповідних прав у максимальних межах ресурсів, що у них є,
однозначно вимагає від урядів робити значно більше, ніж просто утриматися від
вжиття заходів, які можуть вчинити негативний вплив на осіб з обмеженими мож-
ливостями. У випадку такої вразливої і знедоленої групи населення обов’язком
держави є вжиття спеціальних заходів зі зменшення структурних недоліків і за-
безпечення тимчасового преференційного поводження щодо осіб з обмеженими
можливостями, для досягнення цілей повної участі і рівноправності в рамках сус-
пільства всіх осіб з обмеженими можливостями».
66

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Загальна рекомендація № 5 з
тимчасових спеціальних заходів (див. HRI/GEN/1/Rev.1, частина IV).
67

Комітет з прав людини, Зауваження загального порядку 18 з недискримінації
(див. HRI/GEN/1/Rev.1, частина I, 1994 рік, пункт 10).
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81. Комітетом з економічних, соціальних і культурних прав пос-
тавлено низку питань, що стосуються спеціальних заходів, особливо
стосовно осіб з обмеженими можливостями, а також етнічних або
расових меншин, і таким чином, на думку Крейвена, він схильний,
як видається, погодитися з законним характером спеціальних за-
ходів. У той же час Комітетом прямо не визнано обов’язковий харак-
тер спеціальних заходів68.
82. Водночас деякі коментатори стверджують, що держави на-
справді зобов’язані здійснювати спеціальні заходи на користь груп, що
перебувають в несприятливому становищі.69 Вони базують свої аргу-
менти на теорії «корисного ефекту». Права, які містяться в договорах з
прав людини, повинні отримати належну і повну силу, а в деяких ви-
падках для забезпечення цього спеціальні заходи є найбільш відповід-
ним засобом.70 Ці коментатори також мотивують свої докази преце-
дентним правом, розробленим Європейським судом з прав людини, за
визначенням якого за певних обставин пасивність з боку держави бу-
де недостатньою, натомість вона матиме позитивні зобов’язання, що
мають безпосереднє відношення до ефективного дотримання прав,
сформульованих в Конвенції. Справа Маркса особливо, як видається,
посилює їхню точку зору, що позитивні дії з боку держави (positive
state actions), а в певних випадках спеціальні заходи (affirmative actions)
в деяких випадках є необхідними з боку держави задля того, щоб вона
виконала свої зобов’язання стосовно дотримання рівності.71
E. Рівність можливостей проти рівності результатів

83. Очевидним є те, що головною метою спеціальних заходів є
створення егалітарнішого суспільства. У той же час існує більша кіль-
68

M. Craven, «The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
a Perspective on its Development, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 186.
69

B.G. Ramcharan, op. cit. p. 261; A. Bayefsky, loc. cit., pp. 27-33; E. Vogel-Polsky,
Les actions positives et les contraintes constitutionelles et legislatives qui pèsent sur leur mise
en oeuvre dans les Etats Membres di Conseil du l’Europe, Comite europeen pour l’egalite
entre les femmes et les hommes, Strasbourg, 27-29 avril, CEEG, (87), 14, 11.

70
E. Vogel-Polsky, «Les actions positives dans la thйorie juridique contemporaine» in
B. de Grave (ed.), Positieve actie, positieve discriminatie, voorrangsbehandeling voor vrouwen,
Tegenspraak-Cahier 8, Antwerpen, Kluwer, 1990, p. 79.
71

European Court of Human Rights, Marckx v. Belgium, 13 June 1978, vol. 31, Ser. A., § 31.

300

ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ І ЗАХИСТ КОРІННИХ НАРОДІВ І МЕНШИН

кість ідеалів рівності, які протистоять і конфліктують один з одним.
Рівність як така є по суті невизначеною категорією, яка часто напов-
нюється конкретним змістом особами, що визначають політику.
84. Двома ідеалами рівності, які мають безпосереднє відношен-
ня до спеціальних заходів, є поняття рівності можливостей і рівності
результатів. Вибір одного з ідеалів також буде визначати те, яка з
програм спеціальних заходів є бажанішою або привабливішою, а та-
кож яку концепцію соціальної справедливості суспільство збираєть-
ся здійснювати.72
85. Рівність можливостей відповідає думці про те, що мета анти-
дискримінаційного законодавства полягає в забезпеченні зменшен-
ня масштабів дискримінації шляхом усунення/виключення з про-
цесу прийняття рішень незаконних тверджень, базованих на ознаці
раси, статі або етнічного походження, які мають шкідливі наслідки
для окремих осіб. У цьому випадку мова йде не про результат, за ви-
нятком його використання як показника недосконалого процесу. Та-
кий підхід також є індивідуалістичним, оскільки його центральним
елементом є забезпечення справедливості для особи. Воно засноване
на ліберальній концепції суспільства, що відображає поняття поваги
ефективності, переваг і досягнень.
86. Така концепція рівності вважається «керованою» співвіднос-
но до того, з якою невизначеністю можна визначити її мету. Напри-
клад, в контексті зайнятості вона означає, що окремі особи мають
право конкурувати між собою для зайняття робочих місць винятко-
во на основі характеристик, необхідних для задовільного виконання
роботи на цих місцях. Питання полягає в тому, що расові, статеві
або етнічні характеристики не мають жодного відношення до того,
як слід поводитися з особами. Таким чином, відбір і прийом на ро-
боту осіб має здійснюватися без врахування раси, статі, етнічного
походження, тощо.
Рівність можливостей сприяє свободі вибору і вільній конку-
ренції між особами. У зв’язку з цим вона забезпечує соціальну мо-
більність у верхньому і нижньому напрямках у відповідності з ін-
дивідуальними талантами і навичками окремих осіб. Не дивно, що
72

Обговорення цього питання див. в M.В. Abram, «Affirmative action: fair shakers and
social engineers», в C. McCrudden (ed.), Antidiscrimination Law, Dartmouth, The In-
ternational Library of Essays in Law and Legal Theory, 1991, pp. 499-513; S. Fredman,
’Reversing discrimination’, The Law Quarterly Review, 1997, pp. 575-600.

301

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

спеціальні заходи, які відповідають ідеалу рівності можливостей бу-
дуть пов’язані зі здійсненням заходів, спрямованих на підвищення
кваліфікації і забезпечення процесу прийняття рішення без ґендер-
них або расових упереджень (позитивний прийом на роботу і пози-
тивні преференції).
87. У той же час, незважаючи на те, що завдяки рівності мож-
ливостей всі особи опиняться біля тієї ж стартової лінії, ця концеп-
ція критикувалася як глибоко помилкова. Стверджується, що такий
підхід веде до неправильного розуміння глибинної структури диск-
римінації. Говорячи конкретніше, позитивний найм на роботу або
позитивна преференція, які називаються також «м’якими» спеціаль-
ними заходами, вимагатиме порівняно тривалого часу для забезпе-
чення соціального порядку, вільного від виявів минулої або струк-
турної дискримінації.73 Дискримінація за ознакою раси і статі зуст-
річається так само часто як на інституційному, так і на індивідуаль-
ному рівні, і цю проблему, як правило, неправильно сприймають як
намір, а не наслідок. При цьому підході не враховується належним
чином те середовище, в якому створюється несприятливе становище
з точки зору раси або статі, а також посилюючий вплив цього сере-
довища, і головна увага приділяється лише конкретним заходам що-
до оцінки доцільності правового втручання, забуваючи при цьому
про більш широкий контекст.
88. Критики концепції рівності можливостей вважають, що мета
повинна полягати у визначенні результатів процесів прийняття рі-
шень. Вони заявляють, що головною метою є покращення відносно-
го становища знедолених груп. Такий підхід характеризується при-
діленням основної уваги відносному становищу скоріше груп або
класів, а не окремих осіб. Рівність не може залежати від діяльності
осіб.
89. У той же час, як з концепції рівності можливостей виті-
кає, що таланти і навички не розподілені рівномірно серед людс-
тва, концепція рівності результатів чітко заявляє про те, що на-
вички і таланти розподілені рівномірно. Чоловіки, жінки, білі та
етнічні меншини в середньому мають такі ж таланти і навички.
Таким чином, очікується, що здійснення ідеалу рівності призведе
до рівних результатів у тому сенсі, що чоловіки, жінки, білі і етніч-
73

G. Moens, op. cit, p.11.
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ні меншини будуть представлені у впливових і владних структурах
пропорційно їхньої загальної чисельності в суспільстві. Йдучи за
цією логікою, робиться висновок про те, що будь-які значні невід-
повідності в результаті безсумнівно повинні бути викликані існу-
ванням системи або структури дискримінації, яка є результатом
певної практики.
90. Спеціальні заходи, що відповідають ідеалу рівності резуль-
татів, будуть у цьому випадку означати заходи позитивної преферен-
ції або більш конкретно «жорсткі» спеціальні заходи, такі як квоти,
застереження, цілі, тощо. Для забезпечення рівності результатів пот-
рібно здійснення заходів, які безсумнівно ведуть до пропорційного
представництва груп, наприклад, у сфері праці, освіти і суспільного
житлового фонду. Соціальні блага розподіляються точно у відповід-
ності до принципу раси, статі, етнічного походження, тощо. Деякі
прихильники цієї концепції вказують також на те, що спеціальні за-
ходи слід розглядати в контексті економічних, соціальних і культур-
них прав, що передбачає здійснення політичних дій з боку держави,
спрямованих на вжиття конкретних заходів з покращення станови-
ща соціально-правових категорій в певних сферах.74
91. Ідеал рівності результатів є більш суперечливим в силу йо-
го методів, які є необмеженими і некерованими, як, наприклад, за-
провадження квот. Квоти нерідко зазнають критики за їхнє вико-
ристання на шкоду іншим вразливим групам, які рівною мірою пре-
тендують на рівність, за те, що вони підтримують ворожість і образу
між соціальними групами, а також за ігнорування основоположного
елемента індивідуального вибору. Це призводить до заміщення або
виключення тих осіб, які у випадку традиційних критеріїв стали б
отримувачами соціального блага.
92. Однак, чи варто просити осіб йти на жертви заради забез-
печення компенсації деяких членів цільових груп? Як згадувалося
раніше, слід повністю запобігти «дискримінації навпаки». За Мак-
руденом, вважається, що такий підхід недостатньо повно враховує
те, якою мірою тягар, пов’язаний з наданням допомоги групам, що
перебувають у несприятливому становищі, лягає на плечі третіх осіб,
74
E. Vogel-Polsky, «Les actions positives dans la thйorie juridique contemporaine»,
в B. de Grave (ed.), Positieve actie, positieve discriminatie, voorrangsbehandeling voor vrouwen, Tegenspraak-Cahier 8, Antwerpen, Kluwer, 1990, pp. 75-77.
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які можуть виявитися «невинними» за скоєне в минулому зло, які не
отримали, імовірно, жодної вигоди від дискримінації стосовно цих
груп в минулому і які належать до числа певних груп суспільства,
що перебувають в якнайменш сприятливому становищі з точки зору
їхньої економічної ситуації.75
93. Цікаво відзначити, що у більшості країн розпочато здійснен-
ня програми спеціальних заходів, що відповідає ідеалу рівності мож-
ливостей. Водночас спостерігалася поступова заміна цього ідеалу
концепцією рівності результатів в силу тиску з боку політичних або
соціальних факторів.76 Нерідко відбувається змішування цих двох
ідеалів, а законодавство не містить чітких положень про те, здійс-
ненню якого з цих ідеалів рівності в ньому віддається перевага.
94. Тим не менше, очевидно, що це питання не полягає лише
в тому, щоб бути за чи проти спеціальних заходів щодо конкретної
групи. Такий метод, через який здійснюється спроба покращення
становища певної групи, має велике значення з точки зору того, чи
користуються такі зусилля підтримкою з боку інших груп або чи ці
групи виступають проти них.77 І остання заувага: програми бороть-
би з бідністю не є заміною програм спеціальних заходів. Вони не
замінюють також закони про боротьбу з дискримінацією, оскільки
вони не передбачають будь-яких пільг для таких груп як китайська
або єврейська меншини, які зазнають дискримінації в багатьох краї-
нах, однак в цілому не належать до категорії тих, що перебувають в
несприятливому становищі78.
75

Резюме всіх аргументів за і проти концепцій рівності можливостей і рівності
результатів див. C. McCrudden, Anti-discrimination Law, Dartmouth, the International
Library of Essays in Law and Legal Theory, 1991, pp. xvi-xviii.
76
Див. наприклад, хід розвитку програми спеціальних заходів в Австралії, G.
Moens, op. cit., pp. 53-74, а також історію спеціальних заходів в Сполучених Штатах
Америки, D. McWhirter, The end of affirmative action, where do we go from here?, New
York, Birch Lane Press, 1996.

77 Т. Сауэл (op. cit., p. 165) нагадує про те, що в Сполучених Штатах Америки
преференційна політика неодноразово відкидалася під час опитувань громадської
думки. Водночас те ж населення Сполучених Штатів Америки рішуче виступило
на користь безкоштовних спеціальних навчальних або професійних курсів, при-
значених для розширення можливостей груп меншин.
78 Організація Об’єднаних Націй, Департамент з економічної і соціальної ін-
формації і аналізу політики, Доповідь про світове соціальне становище, 1997 р.
(Е/1997/15), глава VIII, пункт 94.
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До д ат о к

Запитувальник щодо спеціальних заходів

1. Які основні конституційні і законодавчі положення пов’язані
з принципом рівності і забороною дискримінації? Прохання надати
копії текстів відповідних положень.
2. Повідомте про принципові рішення, пов’язані з принципом
рівності і забороною дискримінації.
3. Чи існують будь-які конституційні, законодавчі або адміністра-
тивні положення, які стосуються концепції «спеціальних заходів» і/
або так званої «позитивної» або «зворотної» дискримінації? У випад-
ку позитивної відповіді прохання надати копії текстів відповідних
положень.
4. Який взаємозв’язок, згідно з цими положеннями чи націо-
нальним прецедентним правом, існує між забороною дискримінації
і концепцією спеціальних заходів?
5. Надайте приклади національних програм спеціальних за-
ходів, здійснюваних у відповідності з цими положеннями.
6. На які групи спрямовано ці програми спеціальних заходів
(жінки, расові групи, окремі меншини, корінні народи, мігранти,
інваліди, ветерани тощо)?
7. Які сфери охоплюються цими програмами спеціальних за-
ходів (освіта, зайнятість, житло, вибори, професійна підготовка,
призначення на політичні, виконавчі чи судові посади, укладання
договорів чи надання стипендій, інші сфери)?
8. В якому історичному контексті запроваджувалися ці програ-
ми спеціальних заходів?
9. Які заявлені цілі цих програм спеціальних заходів?
10. Чи встановлено будь-які обмеження щодо цих програм спе-
ціальних заходів і яким чином буде визначатися, чи досягнуто цілей
цих програм спеціальних заходів і коли?
11. Чи застосовуються програми спеціальних заходів рівною
мірою до всіх груп або проводиться якесь розрізнення на користь
однієї чи кількох конкретних груп по відношенню до інших груп?
Яким чином визначаються ці конкретні групи?
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12. Чи існують якісь національні юридичні прецеденти, пов’язані
з цими програмами спеціальних заходів? У випадку позитивної від-
повіді прохання надати копії текстів принципових рішень.
13. Чи існують якісь органи влади, організації, комісії, трибуна-
ли або суди, компетентні заслуховувати скарги щодо запровадження
і здійснення програм спеціальних заходів?
14. Хто має право подавати скарги і розпочинати розгляд в та-
ких органах?
15. Надати, у випадку наявності, статистичні дані, що свідчать
про успішне здійснення програм спеціальних заходів, і, зокрема,
про прогрес, досягнутий після запровадження таких програм.
Примітка: Якщо прийняті програми спеціальних заходів стосу-
ються різних груп, відповіді слід надати по кожній конкретній групі
окремо.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД (витяг)
зі змінами, внесеними Протоколом № 11

Офіційний переклад

Уряди держав-членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,
беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголоше-
ну Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня
1948 року,
беручи до уваги те, що ця Декларація має на меті забезпечити
загальне та ефективне визнання і додержання проголошених у ній
прав,
беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіс-
нішого єднання між її членами і що одним із засобів досягнення
цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та основоположних
свобод,
знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основоположні сво-
боди, які становлять підвалини справедливості та миру в усьому
світі і які найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки
дієвій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки спільному ро
зумінню і додержанню прав людини, від яких вони залежать,
сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є одно-
думцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів,
свободи і верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення
колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній
декларації,
домовилися про таке:
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Стаття 1. Зобов’язання додержувати поваги до прав людини

Високі Договірні Сторони гарантують кожному хто, перебуває
під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї
Конвенції.
Розділ I.
Права і свободи

Стаття 2. Право на життя

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не мо-
же бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смерт
ного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчинен
ні злочину, за який закон передбачає таке покарання.
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на
порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідно-
го застосування сили:
a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі
особи, яку законно тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення
або повстання.
Стаття 3. Заборона катування

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи та-
кому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці

1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані.
2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи
обов’язкову працю.
3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи обов’яз
кова праця» не поширюється:
a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під
час призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Конвен-
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ції тримання в умовах позбавлення свободи або під час умов-
ного звільнення;
b) на будь-яку службу військового характеру або – у випадку,
коли особа відмовляється від неї з мотивів особистих переко-
нань у країнах, де така відмова визнається, – службу, яка ви-
магається замість обов’язкової військової служби;
c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної
ситуації або стихійного лиха, яке загрожує життю чи благо-
получчю суспільства;
d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних гро
мадянських обов’язків.
Стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Ні-
кого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відпо
відно до процедури, встановленої законом:
a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним
судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання закон-
ного припису суду або для забезпечення виконання будь-яко-
го обов’язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або
якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчинен-
ню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з
метою застосування наглядових заходів виховного характеру
або законне затримання неповнолітнього з метою допровад-
ження його до компетентного органу;
e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфек-
ційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алко
голіків або наркоманів чи бродяг;
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться
процедура депортації або екстрадиції.
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2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будьяке обвинувачення, висунуте проти нього.
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положен-
нями підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед
суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здій-
снювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи
судом упродовж розумного строку або звільнення під час провад-
ження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися
на судове засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або три-
мання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого
суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рі-
шення про звільнення, якщо затримання є незаконним.
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійс-
неного всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою
санкцією право на відшкодування.
Стаття 6. Право на справедливий суд

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд йо-
го справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім
судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав
та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість
будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка мо-
жуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового роз-
гляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи
національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того ви-
магають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін,
або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за
особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтере-
сам правосуддя.
2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального право-
порушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде
доведено в законному порядку.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопо-
рушення має щонайменше такі права:
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a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для ньо-
го мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого
проти нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допо-
могу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за бра-
ком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захис-
ника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього ви-
магають інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або щоб їх допитали, а та-
кож вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення;
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не
розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача.
Стаття 7. Ніякого покарання без закону

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-яко-
го кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи без
діяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального пра-
вопорушення згідно з національним законом або міжнародним пра-
вом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що
підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопо-
рушення.
2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для
покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на
час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно
до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.
Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного
життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється
згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в ін-
тересах національної та громадської безпеки чи економічного добро-
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буту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захис-
ту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це пра-
во включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а та-
кож свободу сповідувати свою релігію або переконання під час бого-
служіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики
і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як
прилюдно, так і приватно.
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає
лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки,
для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб.
Стаття 10. Свобода вираження поглядів

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право
включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і пере-
давати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і
незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вима-
гати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінема-
тографічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам,
обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для за-
хисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і без-
сторонності суду.
Стаття 11. Свобода зібрань та об’єднання

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єд
нання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки
та вступати до них для захисту своїх інтересів.
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2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за ви-
нятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократич-
ному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки,
для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не пе-
решкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих
прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адмі
ністративних органів держави.
Стаття 12. Право на шлюб

Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на
шлюб і створення сім’ї згідно з національними законами, які регу
люють здійснення цього права.
Стаття 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було пору
шено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в націо-
нальному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особа-
ми, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Стаття 14. Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвен-
ції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою –
статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших пе-
реконань, національного чи соціального походження, належності до
національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою
ознакою.
Стаття 15. Відступ від зобов’язань
під час надзвичайної ситуації

1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загро-
жує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вжива-
ти заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією,
виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови,
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що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з між-
народним правом.
2. Наведене вище положення не може бути підставою для відсту-
пу від статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних
дій, і від статей 3, 4 (пункт 1) і 7.
3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це пра-
во на відступ від своїх зобов’язань, у повному обсязі інформує Ге-
нерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини
їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря
Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а
положення Конвенції знову застосовуються повною мірою.
Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців

Жодне з положень статей 10, 11 і 14 не може розглядатись як та-
ке, що забороняє Високим Договірним Сторонам встановлювати об-
меження на політичну діяльність іноземців.
Стаття 17. Заборона зловживання правами

Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке,
що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будьякою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасу-
вання будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх
обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції.
Стаття 18. Межі застосування обмежень прав

Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначе-
них прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для
яких вони встановлені.
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ПРОТОКОЛ № 12 ДО КОНВЕНЦІЇ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,
беручи до уваги основоположний принцип, відповідно до якого усі
є рівними перед законом і мають право на рівний захист за законом,
сповнені рішучості вжити нових заходів для утвердження рівності
всіх шляхом колективного гарантування загальної заборони диск-
римінації Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі «Конвенція»),
знову підтверджуючи, що принцип недискримінації не стоїть на
заваді державам-учасницям вживати заходів для утвердження повної
та реальної рівності – за умови, що ці заходи є об’єктивно і обґрун-
товано виправданими,
домовилися про таке:
Стаття 1. Загальна заборона дискримінації

1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпе-
чується без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, ко-
льору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, націо-
нального чи соціального походження, належності до національних
меншин, майнового стану, народження або за іншою ознакою.
2. Нікого не може бути піддано дискримінації з боку будь-яких
органів державної влади за будь-якою ознакою, згаданою у пункті 1.
Стаття 2. Територіальне застосування

1. Будь-яка держава при підписанні або депонуванні своєї ра-
тифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи схва-
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лення може зазначити територію чи території, до яких застосовува-
тиметься цей Протокол.
2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на
ім’я Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії
цього Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві.
Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день
місяця, що настає зі спливом тримісячного строку після дати отри-
мання такої заяви Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх пунктів,
може бути відкликана або змінена cтосовно будь-якої території, за-
значеної в цій заяві, у повідомленні на ім’я Генерального секретаря
Ради Європи. Відкликання або зміна набирає чинності в перший
день місяця, що настає зі спливом тримісячного строку після дати
отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
4. Заява, зроблена згідно з цією статтею, вважається такою, що
зроблена відповідно до пункту 1 статті 56 Конвенції.
5. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1
чи 2 цієї статті, може будь-коли після цього заявити від імені однієї
або кількох територій, яких стосується заява, що вона визнає ком-
петенцію Суду приймати заяви від окремих осіб, неурядових органі-
зацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Конвенції стосовно статті 1
цього Протоколу.
Стаття 3. Зв’язок із Конвенцією

Держави-учасниці розглядають положення статей 1 і 2 цього
Протоколу як додаткові статті Конвенції, і всі положення Конвенції
застосовуються відповідно.
Стаття 4. Підписання та ратифікація

Цей Протокол відкритий для підписання державами – членами
Ради Європи, які підписали Конвенцію. Він ратифікується, прий-
мається чи схвалюється. Держава-член Ради Європи не може рати
фікувати, прийняти чи схвалити цей Протокол, якщо вона раніше
або одночасно не ратифікувала Конвенцію. Ратифікаційні грамоти
або документи про прийняття чи схвалення депонуються у Генераль
ного секретаря Ради Європи.
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Стаття 5. Набрання чинності

1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що
настає зі спливом тримісячного строку від дати, коли десять дер
жав – членів Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість
для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 4.
2. Стосовно будь-якої держави-члена, яка висловить свою згоду
на обов’язковість для неї цього Протоколу, Протокол набирає чин-
ності в перший день місяця, що настає зі спливом тримісячного
строку від дати депонування ратифікаційної грамоти або документа
про прийняття чи схвалення.
Стаття 6. Функції депозитарію

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всі держави –
члени Ради Європи:
а) про будь-яке підписання;
b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будьякого документа про прийняття чи схвалення;
c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно
зі статтями 2 і 5;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що сто-
сується цього Протоколу.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чи-
ном на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.
Учинено в Римі 4 листопада 2000 року англійською і французь-
кою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в
одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Гене-
ральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Про-
токолу кожній державі – членові Ради Європи.
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Рамкова конвенція
про захист національних меншин
Страсбург, 1 лютого 1995 року
(Рамкову конвенцію ратифіковано Законом України
№ 703/97-ВР від 09.12.97)
Офіційний переклад

Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю
Рамкову конвенцію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єд-
нання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і
принципів, які є їхнім спільним надбанням,
вважаючи, що одним із засобів досягнення цієї мети є збережен-
ня та подальше здійснення прав і основних свобод людини,
бажаючи вжити заходів на розвиток Декларації глав держав та
урядів держав – членів Ради Європи, ухваленої у Відні 9 жовтня
1993 року,
сповнені рішучості захищати національні меншини, які прожи-
вають в межах їхніх територій,
вважаючи, що бурхливі події, яких зазнала європейська історія,
підтверджують, що захист національних меншин є суттєво важли-
вим для забезпечення стабільності, демократії та миру на цьому кон-
тиненті,
вважаючи, що плюралістичне та справді демократичне суспіль-
ство має не тільки поважати етнічну, культурну, мовну та релігійну
самобутність кожної особи, яка належить до національної менши-
ни, але й створювати відповідні умови для виявлення, збереження та
розвитку цієї самобутності,
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вважаючи, що створення клімату терпимості та діалогу є необ-
хідним для того, щоб культурне розмаїття стало джерелом та чинни-
ком не розколу, а збагачення кожного суспільства,
вважаючи, що існування терпимої та процвітаючої Європи не тіль-
ки залежить від співпраці між державами, але й вимагає транскордон-
ного співробітництва між місцевими та регіональними властями, яке
не зашкоджує устрою та територіальній цілісності кожної держави,
зважаючи на Конвенцію про захист прав і основних свобод лю-
дини та протоколи до неї,
зважаючи на зобов’язання стосовно захисту національних меншин,
що викладені в конвенціях та деклараціях Організації Об’єднаних На-
цій та в документах Наради з безпеки та співробітництва в Європі,
зокрема у Копенгагенському документі від 29 червня 1990 року,
сповнені рішучості визначити принципи, які мають поважати-
ся, та зобов’язання, що з них випливають, з метою забезпечення
у державах-членах та інших державах, які можуть стати учасниця-
ми цього документа, ефективного захисту національних меншин та
прав і свобод осіб, що належать до цих меншин, в рамках закону,
поважаючи територіальну цілісність та національний суверені-
тет держав,
сповнені рішучості здійснювати принципи, визначені в цій Рам-
ковій конвенції, за допомогою національного законодавства та від-
повідної державної політики, погодились про таке:
Розділ I

Стаття 1

Захист національних меншин та прав і свобод осіб, які належать
до цих меншин, є невід’ємною частиною міжнародного захисту прав
людини і як такий є одним з напрямків міжнародного співробіт-
ництва.
Стаття 2

Положення цієї Рамкової конвенції застосовуються сумлінно,
в дусі взаєморозуміння, терпимості та згідно з принципами добро-
сусідства, дружніх відносин та співробітництва між державами.
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Стаття 3

1. Кожна особа, яка належить до національної меншини, має
право вільно вирішувати, вважатися їй, чи не вважатися такою, і та-
ке рішення або здійснення прав у зв’язку з ним не повинно зашкод-
жувати такій особі.
2. Особи, які належать до національних меншин, можуть здійс-
нювати права і свободи, що випливають з принципів, проголошених
в цій Рамковій конвенції, одноосібно та разом з іншими.
Розділ II

Стаття 4

1. Сторони зобов’язуються гарантувати особам, які належать до
національних меншин, право рівності перед законом та право на
рівний правовий захист. У цьому зв’язку будь-яка дискримінація на
підставі приналежності до національної меншини забороняється.
2. Сторони зобов’язуються вжити, у разі необхідності, належних
заходів з метою досягнення у всіх сферах економічного, соціального,
політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між
особами, які належать до національної меншини, та особами, які
належать до більшості населення. У цьому зв’язку, вони належним
чином враховують конкретне становище осіб, які належать до націо-
нальних меншин.
3. Заходи, вжиті відповідно до пункту 2, не розглядаються як
акт дискримінації.
Стаття 5

1. Сторони зобов’язуються створити необхідні умови для того,
щоб особи, які належать до національних меншин, мали можливість
зберігати та розвивати свою культуру, зберігати основні елементи
своєї самобутності, зокрема релігію, мову, традиції та культурну
спадщину.
2. Без шкоди для заходів, що вживаються згідно з їх загальною
політикою інтеграції, Сторони утримуються від політики та прак-
тики асиміляції осіб, які належать до національних меншин, проти
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їхньої волі і захищають цих осіб від будь-яких дій, спрямованих на
таку асиміляцію.
Стаття 6

1. Сторони заохочують атмосферу терпимості та міжкультурно-
го діалогу і вживають ефективних заходів для поглиблення взаємної
поваги, взаєморозуміння та співробітництва між усіма особами, що
проживають в межах їхньої території, незалежно від їхньої етнічної,
культурної, мовної або релігійної самобутності, зокрема в галузях
освіти, культури та засобів масової інформації.
2. Сторони зобов’язуються вживати належних заходів для захис-
ту осіб, які можуть стати об’єктами погроз або актів дискримінації,
ворожого ставлення чи насильства на підставі їхньої етнічної, куль-
турної, мовної або релігійної самобутності.
Стаття 7

Сторони забезпечують поважання прав кожної особи, яка нале-
жить до національної меншини, на свободу мирних зборів, свобо-
ду асоціації, свободу виявлення поглядів і свободу думки, совісті та
релігії.
Стаття 8

Сторони зобов’язуються визнати за кожною особою, яка нале-
жить до національної меншини, право сповідувати свою релігію або
переконання і створювати релігійні установи, організації та асоціації.
Стаття 9

1. Сторони зобов’язуються визнати, що право на свободу вияв-
лення поглядів кожної особи, яка належить до національної менши-
ни, включає свободу дотримуватися своїх поглядів та одержувати і
поширювати інформацію та ідеї мовою своєї національної меншини
без втручання держави і незалежно від кордонів. Сторони забезпе-
чують, в рамках своїх правових систем, щоб особи, які належать до
національної меншини, не дискримінувалися у їхньому доступі до
засобів масової інформації.
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2. Пункт 1 не перешкоджає Сторонам вимагати ліцензування,
без дискримінації та на основі об’єктивних критеріїв, радіо-, телеабо кінопідприємств.
3. Сторони не перешкоджають особам, які належать до національ-
ної меншини, створювати та використовувати друковані засоби масо-
вої інформації. В рамках законодавства, що регулює радіо та телеба-
чення, вони, по можливості, забезпечують особам, які належать до
національної меншини, враховуючи положення пункту і, можливість
створення та використання своїх власних засобів масової інформації.
4. В рамках своїх правових систем, Сторони вживають належ-
них заходів для полегшення доступу осіб, які належать до націо-
нальної меншини, до засобів масової інформації з метою сприяння
поглибленню терпимості та розвитку культурного плюралізму.
Стаття 10

1. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка на-
лежить до національної меншини, право на вільне і безперешкодне
використання мови своєї меншини, приватно та публічно, в усній і
письмовій формі.
2. У місцевостях, де традиційно проживають особи, які нале-
жать до національних меншин, або де вони складають значну час-
тину населення, на прохання таких осіб і якщо таке прохання від-
повідає реальним потребам, Сторони намагаються забезпечити, по
можливості, умови, які дозволяють використовувати мову відповід-
ної меншини у спілкуванні цих осіб між собою та з адміністратив-
ними властями.
3. Сторони зобов’язуються гарантувати кожній особі, яка нале-
жить до національної меншини, право бути негайно поінформова-
ною зрозумілою для неї мовою про підстави її арешту, про характер
та причини будь-якого обвинувачення проти неї та право захищати
себе цією мовою, у разі необхідності, з використанням безкоштов-
них послуг перекладача.
Стаття 11

1. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка на-
лежить до національної меншини, право використовувати своє пріз-
вище (по батькові) та ім’я мовою меншини, а також право на їхнє
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офіційне визнання, відповідно до умов, передбачених у їхніх право-
вих системах.
2. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка на-
лежить до національної меншини, право публічно виставляти вивіс-
ки, написи та іншу інформацію приватного характеру мовою її на-
ціональної меншини.
3. В місцевостях, де традиційно проживають особи, які нале-
жать до національної меншини, або де вони складають значну час-
тину населення, Сторони намагаються, в рамках своїх правових сис-
тем, в тому числі, у разі необхідності, угод з іншими державами, і
враховуючи їхнє конкретне становище, використовувати традиційні
місцеві назви, назви вулиць та інші топографічні покажчики, при-
значені для загального користування, також і мовою відповідної
меншини, якщо у цьому є достатня необхідність.
Стаття 12

1. Сторони, у разі необхідності, вживають заходів в галузях освіти
та наукових досліджень з метою сприяння вивченню культури, історії,
мови та релігії своїх національних меншин та більшості населення.
2. У цьому зв’язку, Сторони, між іншим, забезпечують належні
можливості для підготовки вчителів і доступу до учбових посібників
та сприяють контактам між учнями та вчителями, які належать до
різних громад. 3. Сторони зобов’язуються створити особам, які на-
лежать до національних меншин, рівні можливості для доступу до
освіти всіх рівнів.
Стаття 13

1. В рамках своїх освітніх систем, Сторони визнають за особами,
які належать до національних меншин, право створювати свої власні
приватні освітні та учбові заклади і керувати ними.
2. Здійснення цього права не накладає жодних фінансових зобо
в’язань на Сторони.
Стаття 14

1. Сторони зобов’язуються визнати за кожною особою, яка нале-
жить до національної меншини, право вивчати мову своєї меншини.
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2. У місцевостях, де традиційно проживають особи, які нале-
жать до національних меншин, або де вони складають значну части-
ну населення, у разі достатньої необхідності, Сторони намагаються
забезпечити, по можливості та в рамках своїх освітніх систем, осо-
бам які належать до цих меншин, належні умови для викладання
мови відповідної меншини або для навчання цією мовою.
3. Пункт 2 цієї статті застосовується без шкоди для вивчення
офіційної мови або викладання цією мовою.
Стаття 15

Сторони створюють необхідні умови для ефективної участі осіб, які
належать до національних меншин, у культурному, соціальному та еконо-
мічному житті та у державних справах, зокрема тих, які їх стосуються.
Стаття 16

Сторони утримуються від вжиття заходів, які змінюють пропор-
ційний склад населення в місцевостях, де проживають особи, які
належать до національних меншин, і які спрямовані на обмежен-
ня прав і свобод, що випливають з принципів, проголошених у цій
Рамковій конвенції.
Стаття 17

1. Сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню права
осіб, які належать до національних меншин, встановлювати та під-
тримувати вільні та мирні транскордонні контакти з особами, які
на законних засадах перебувають в інших державах, зокрема з тими
особами, з якими їх об’єднують спільні етнічні, культурні, мовні або
релігійні ознаки чи спільна культурна спадщина.
2. Сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню права
осіб, які належать до національних меншин, брати участь у діяль-
ності неурядових організацій, як на національному, так і на міжна-
родному рівнях.
Стаття 18

1. Сторони намагаються укладати, у разі необхідності, двосто-
ронні та багатосторонні угоди з іншими державами, зокрема сусідні-
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ми, з метою забезпечення захисту осіб, які належать до відповідних
національних меншин.
2. У разі необхідності Сторони вживають заходів для заохочення
транскордонного співробітництва.
Стаття 19

Сторони зобов’язуються поважати та здійснювати принципи,
проголошені у цій Рамковій конвенції, вдаючись, у разі необхід-
ності, тільки до таких обмежень чи відступів від зобов’язань, які
передбачені міжнародними правовими документами, зокрема Кон-
венцією про захист прав і основних свобод людини і які можуть за-
стосовуватися до прав і свобод, що випливають з вищезазначених
принципів.
Розділ III

Стаття 20

Здійснюючи права і свободи, які випливають із принципів, про-
голошених у цій Рамковій конвенції, будь-яка особа, що належить
до національної меншини, поважає національне законодавство та
права інших осіб, зокрема тих, що складають більшість населення
або належать до інших національних меншин.
Стаття 21

Ніщо у цій Рамковій конвенції не може тлумачитись як таке,
що передбачає будь-яке право займатися будь-якою діяльністю або
здійснювати будь-які дії, що суперечать основним принципам між-
народного права, і зокрема принципам суверенної рівності, тери-
торіальної цілісності та політичної незалежності держав.
Стаття 22

Ніщо у цій Рамковій конвенції не може тлумачитись як таке, що
обмежує або порушує будь-які права і основні свободи людини, які
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можуть гарантуватися законами будь-якої Договірної Сторони або
будь-якою іншою угодою, в якій вона бере участь.
Стаття 23

Права і свободи, які випливають із принципів, проголошених
у цій Рамковій конвенції, оскільки вони є предметом відповідних
положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини або
протоколів до неї, вважаються такими, що відповідають останнім
положенням.
Розділ IV

Стаття 24

1. Комітет міністрів Ради Європи здійснює нагляд за виконан-
ням Договірними Сторонами цієї Рамкової конвенції.
2. Сторони, які не є членами Ради Европи, беруть участь у ме-
ханізмі імплементації згідно з процедурою, яка буде встановлена.
Стаття 25

1. Впродовж одного року після набрання цією Рамковою кон-
венцією чинності для Договірної Сторони, остання надсилає Гене-
ральному секретарю Ради Європи повну інформацію про законодав-
чі та інші заходи, вжиті для здійснення принципів, проголошених у
цій Рамковій конвенції.
2. В подальшому кожна Сторона надсилає Генеральному секре-
тарю на періодичній основі та на прохання Комітету міністрів будьяку додаткову інформацію про виконання цієї Рамкової конвенції.
3. Інформацію, подану згідно з цією статтею, Генеральний сек-
ретар надсилає Комітету міністрів.
Стаття 26

1. У визначенні адекватності заходів, вжитих Сторонами для
здійснення принципів, проголошених у цій Рамковій конвенції,
Комітету міністрів надає допомогу консультативний комітет, чле-
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ни якого мають визнаний авторитет в галузі захисту національних
меншин.
2. Склад цього консультативного комітету і порядок його роботи
визначаються Комітетом міністрів впродовж одного року після на-
брання чинності цією Рамковою конвенцією.
Розділ V

Стаття 27

Цю Рамкову конвенцію відкрито для підписання державами –
членами Ради Європи. До дати набрання чинності Конвенцію від-
крито також для підписання будь-якою іншою державою, якій Комі-
тет міністрів запропонував її підписати. Вона підлягає ратифікації,
прийняттю або затвердженню. Ратифікаційні грамоти або докумен-
ти про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Гене-
ральному секретарю Ради Європи.
Стаття 28

1. Ця Рамкова конвенція набирає чинності в перший день міся-
ця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку
дванадцять держав – членів Ради Європи висловили свою згоду на
обов’язковість для них Конвенції відповідно до положень статті 27.
2. Стосовно будь-якої держави-члена, яка висловлюватиме свою
згоду на обов’язковість для неї Конвенції після набрання нею чин-
ності, ця Рамкова конвенція набирає чинності в перший день міся-
ця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі
на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття
чи затвердження.
Стаття 29

1. Після набрання цією Рамковою конвенцією чинності та після
консультацій з Договірними Державами, Комітет міністрів Ради Єв-
ропи, у рішенні, що приймається більшістю голосів, передбаченою
у статті 20d Статуту Ради Європи, може запропонувати приєднатися
до Конвенції будь-якій державі, яка не є членом Ради Європи і якій
було запропоновано підписати Конвенцію відповідно до положень
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статті 27, але яка цього ще не зробила, а також будь-якій іншій де-
ржаві, що не є членом Ради.
2. Стосовно будь-якої держави, що приєдналася до Конвенції, ця
Рамкова конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає
після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання
документа про приєднання Генеральному секретарю Ради Європи.
Стаття 30

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття,
затвердження чи приєднання може визначити територію (території),
за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність і до якої
застосовуватиметься ця Рамкова конвенція.
2. Будь-яка Держава може в будь-який інший час після цього
заявою на ім’я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію
цієї Рамкової конвенції на будь-яку іншу територію, визначену в цій
заяві. Щодо такої території Рамкова конвенція набирає чинності в
перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного пе-
ріоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пун-
ктів, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бу-
ти відкликана шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я
Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший
день місяця, що наступає після закінчення тримісячного періоду від
дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 31

1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати цю Рам-
кову конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я
Генерального секретаря Ради Європи.
2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання
такого повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 32

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави – чле-
ни Ради, інші держави, які підписали цю Рамкову конвенцію, та
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будь-яку державу, яка приєдналася до неї, про: a) будь-яке підпи-
сання; b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання;
c) будь-яку дату набрання чинності цією Рамковою конвенцією від-
повідно до статей 28, 29 та 30; d) будь-яку іншу дію, будь-яке пові-
домлення або сповіщення, які стосуються цієї Рамкової конвенції.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені представники підписали цю Рамкову конвенцію.
Вчинено у Страсбурзі першого дня лютого місяця 1995 року ан-
глійською та французькою мовами, причому обидва тексти є одна-
ково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в
архіві Ради Європи.
Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії
цієї Конвенції кожній державі – члену Ради Європи і будь-якій де-
ржаві, якій було запропоновано підписати цю Рамкову конвенцію
або приєднатися до неї.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ регіональних мов
або мов меншин

Дата підписання: 05.11.1992 р.
Дата ратифікації: 15.05.2003 р.
Дата набуття чинності: 01.01.2006 р.
Додатково див. Закон України
від 24 грудня 1999 року № 1350-XIV
Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єд-
нання між її членами, зокрема для збереження та втілення в життя
ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням,
вважаючи, що охорона історичних регіональних мов або мов
меншин Європи, деякі з яких знаходяться під загрозою відмиран-
ня, сприяє збереженню та розвитку культурного багатства і традицій
Європи,
враховуючи, що право на використання регіональної мови або
мови меншини у приватному та суспільному житті є невід’ємним
правом відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному
пакті Організації Об’єднаних Націй про громадянські і політичні
права, та відповідно до духу Конвенції Ради Європи про захист прав
і основних свобод людини,
враховуючи роботу, проведену в рамках НБСЄ, і зокрема гель-
сінський Заключний акт 1975 року та документ Копенгагенської зус-
трічі 1990 року,
підкреслюючи важливість міжкультурного діалогу і багатомов-
ності, а також вважаючи, що охорона і розвиток регіональних мов
або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необ-
хідності вивчати їх,
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усвідомлюючи, що охорона і розвиток регіональних мов або мов
меншин у різних країнах та регіонах Європи є важливим внеском
у розбудову Європи, що грунтується на принципах демократії та
культурного розмаїття в рамках національного суверенітету і тери-
торіальної цілісності,
враховуючи специфічні умови та історичні традиції різних ре-
гіонів європейських держав,
погодились про таке:
Частина i.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення

Для цілей цієї Хартії:
a) термін «регіональні мови або мови меншин» означає мови, які:
i) традиційно використовуються в межах певної території дер
жави громадянами цієї держави, які складають групу, що
за своєю чисельністю менша, ніж решта населення цієї дер
жави; та
ii) відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави;
iii) він не включає діалекти офіційної мови (мов) держави або
мови мігрантів;
b) термін «територія, на якій використовується регіональна мова
або мова меншини» означає географічну місцевість, де така
мова є засобом спілкування певної кількості осіб, яка виправ-
довує здійснення різних охоронних і заохочувальних заходів,
передбачених у цій Хартії;
c) термін «нетериторіальні мови» означає мови, якими користу-
ються громадяни держави і які відрізняються від мови (мов),
що використовується рештою населення держави, але які, не-
зважаючи на їхнє традиційне використання в межах території
держави, не можуть вважатися найбільш поширеними в ме-
жах конкретної місцевості цієї держави.
Стаття 2. Зобов’язання

1. Кожна Сторона зобов’язується застосовувати положення час-
тини II до всіх регіональних мов або мов меншин, які вживаються
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в межах її території і які відповідають визначенням, наведеним у
статті 1.
2. Стосовно кожної мови, визначеної під час ратифікації, при-
йняття або затвердження відповідно до статті 3, кожна Сторона
зобов’язується застосовувати якнайменш тридцять п’ять пунктів або
підпунктів з тих положень, що наведені у частині III Хартії, вклю-
чаючи якнайменш три з кожної зі статей 8 і 12 та один з кожної зі
статей 9, 10, 11 і 13.
Стаття 3. Процедура виконання

1. Кожна Договірна Держава визначає у своїй ратифікаційній
грамоті або своєму документі про прийняття чи затвердження кож-
ну регіональну мову або мову меншини чи офіційну мову, яка менш
широко використовується на всій її території або частині території
і до якої застосовуються пункти, визначені відповідно до пункту 2
статті 2.
2. Будь-яка Сторона може, в подальшому в будь-який час, повідо-
мити Генерального секретаря про те, що вона приймає зобов’язання,
які випливають з положень будь-якого іншого пункту Хартії, який
вона ще не визначила у своїй ратифікаційній грамоті або своєму до-
кументі про прийняття чи затвердження, або про те, що вона засто-
совуватиме пункт 1 цієї статті до інших регіональних мов або мов
меншин чи до інших офіційних мов, які менш широко використо-
вуються на всій її території або частині території.
3. Зобов’язання, зазначені у попередньому пункті, вважаються
складовою частиною ратифікації, прийняття або затвердження і ма-
ють таку ж силу від дати їхнього повідомлення.
Стаття 4. Існуючі режими охорони

1. Ніщо у цій Хартії не може тлумачитися як таке, що обмежує
або порушує будь-які права, гарантовані Європейською конвенцією
з прав людини.
2. Положення цієї Хартії не зашкоджують жодним більш спри-
ятливим положенням, що стосуються статусу регіональних мов або
мов меншин чи правового статусу осіб, які належать до меншин, і
що можуть бути чинними на території Сторони або передбачають-
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ся відповідними двосторонніми чи багатосторонніми міжнародни-
ми угодами.
Стаття 5. Існуючі зобов’язання

Ніщо у цій Хартії не може тлумачитися як таке, що передба-
чає будь-яке право займатися будь-якою діяльністю або здійснювати
будь-які дії, що суперечать цілям Статуту Організації Об’єднаних
Націй або іншим зобов’язанням за міжнародним правом, включаю-
чи принцип суверенітету і територіальної цілісності держав.
Стаття 6. Інформація

Сторони зобов’язуються дбати про те, щоб відповідні органи,
організації та особи були поінформовані про права і обов’язки, виз-
начені цієї Хартією.

Частина ii.
ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ
ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 1 СТАТТІ 2

Стаття 7. Цілі та принципи

1. Стосовно регіональних мов або мов меншин, в межах тери-
торій, на яких такі мови використовуються, та відповідно до ста-
ну кожної мови, Сторони будують свою політику, законодавство та
практику на таких цілях та принципах:
a) визнання регіональних мов або мов меншин як засобу відоб-
раження культурного багатства;
b) поважання кордонів кожної географічної місцевості, в якій ви-
користовується регіональна мова або мова меншини, з метою
забезпечення, щоб існуючий раніше або новий адміністратив-
ний розподіл не створював перешкод розвиткові відповідної
регіональної мови або мови меншини;
c) необхідність здійснення рішучих дій, спрямованих на розви-
ток регіональних мов або мов меншин з метою їх збереження;
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d) сприяння використанню регіональних мов або мов меншин, в
усній та письмовій формі, у суспільному та приватному житті
і/або заохочення такого використання;
e) підтримання і розвиток стосунків з питань, що охоплюються
цією Хартією, між групами, які використовують регіональну
мову або мову меншини, та іншими групами населення де-
ржави, які вживають мову в такій самій або схожій формі, а
також започаткування культурних стосунків з іншими група-
ми населення держави, що користуються різними мовами;
f) передбачення належних форм і засобів викладання і вивчення
регіональних мов або мов меншин на всіх відповідних рівнях;
g) передбачення особам, які не володіють регіональною мовою
або мовою меншини і які проживають у місцевості, де вона ви-
користовується, можливостей вивчати її за своїм бажанням;
h) сприяння здійсненню наукових досліджень в галузі регіо-
нальних мов або мов меншин в університетах чи аналогічних
установах;
i) розвиток відповідних форм транснаціональних обмінів з пи-
тань, що охоплюються цією Хартією та що стосуються регіо-
нальних мов або мов меншин, які використовуються в такій
самій або схожій формі у двох або більше державах.
2. Сторони зобов’язуються усунути, якщо вони цього ще не зро-
били, будь-які необгрунтовані розрізнення, виключення, обмеження
або переваги, які стосуються використання регіональної мови або
мови меншини та які мають на меті перешкодити чи створити за-
грозу її збереженню або розвиткові. Вжиття спеціальних заходів у
галузі регіональних мов або мов меншин, які спрямовані на досяг-
нення рівності між особами, що вживають ці мови, і рештою насе-
лення або які належним чином враховують їхній конкретний стан,
не розглядаються як акт дискримінації проти тих осіб, що вживають
більш поширені мови.
3. Сторони зобов’язуються відповідними заходами поглиблюва-
ти взаєморозуміння між всіма мовними групами населення країни,
і зокрема сприяти вихованню поваги, розуміння і терпимості щодо
регіональних мов або мов меншин як одній з цілей освіти і про-
фесійної підготовки, яка надається в їхніх країнах, а також заохочу-
вати засоби масової інформації до досягнення такої цілі.
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4. Визначаючи свою політику щодо регіональних мов або мов
меншин, Сторони враховують потреби та побажання тих груп на-
селення, які користуються цими мовами. Сторони заохочуються до
створення у разі необхідності органів, які консультували б власті з
усіх питань, що стосуються регіональних мов або мов меншин.
5. Сторони зобов’язуються застосовувати, mutatis mutandis, при-
нципи, наведені у пунктах 1 – 4 вище, до нетериторіальних мов.
Однак, що стосується цих мов, то характер і масштаби заходів, яких
необхідно вживати на виконання цієї Хартії, визначаються гнучко, з
урахуванням потреб і побажань та з поважанням традицій та харак-
терних рис тих груп, які користуються відповідними мовами.
Частина iii.
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАОХОЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН
У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ВІДПОВІДНО ДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ,
ВЗЯТИХ ЗА ПУНКТОМ 2 СТАТТІ 2

Стаття 8. Освіта

1. Стосовно освіти Сторони зобов’язуються, в межах території,
на якій такі мови використовуються, відповідно до стану кожної з та-
ких мов і без шкоди для викладання офіційної мови (мов) держави:
a)
i) передбачити можливість надання дошкільної освіти від-
повідними регіональними мовами або мовами меншин;
або
ii) передбачити можливість надання суттєвої частини до-
шкільної освіти відповідними регіональними мовами або
мовами меншин; або
iii) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах i
та ii вище, принаймні до дітей з тих сімей, які цього бажа-
ють і кількість яких вважається для цього достатньою; або
iv) якщо органи державної влади не мають безпосередньої
компетенції у галузі дошкільної освіти, сприяти застосу-
ванню заходів, згаданих у підпунктах i – iii вище, і/або
заохочувати таке застосування;
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b)
i) передбачити можливість надання початкової освіти від-
повідними регіональними мовами або мовами меншин;
або
ii) передбачити можливість надання суттєвої частини почат-
кової освіти відповідними регіональними мовами або мо-
вами меншин; або
iii) передбачити в рамках системи початкової освіти викла-
дань і відповідних регіональних мов або мов меншин як
складову частину учбової програми; або
iv) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах
i – iii вище, принаймні до учнів з тих сімей, які цього ба-
жають і кількість яких вважається для цього достатньою;
c)
i) передбачити можливість надання середньої освіти відповід-
ними регіональними мовами або мовами меншин; або
ii) передбачити можливість надання суттєвої частини серед-
ньої освіти відповідними регіональними мовами або мова-
ми меншин; або
iii) передбачити в рамках системи середньої освіти викладан-
ня відповідних регіональних мов або мов меншин як скла-
дову частину учбової програми; або
iv) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах
i – iii вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у від-
повідних випадках сім’ї яких, цього бажають і кількість
яких вважається для цього достатньою;
d)
i) передбачити можливість надання професійно-технічної ос-
віти відповідними регіональними мовами або мовами мен-
шин; або
ii) передбачити можливість надання суттєвої частини про-
фесійно-технічної освіти відповідними регіональними мо-
вами або мовами меншин; або
iii) передбачити в рамках системи професійно-технічної осві-
ти викладання відповідних регіональних мов або мов мен-
шин як складову частину учбової програми; або
iv) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах
i – iii вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у від-
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повідних випадках сім’ї яких, цього бажають і кількість
яких вважається для цього достатньою;
e)
i) передбачити можливість надання університетської та іншої
вищої освіти регіональними мовами або мовами меншин;
або
ii) забезпечити можливості вивчення цих мов як окремих дис-
циплін університетської або іншої вищої совіти; або
iii) якщо у зв’язку із роллю держави стосовно вищих учбових за-
кладів, підпункти i і ii застосовуватися не можуть, заохочува-
ти /або дозволяти надання університетської або інших форм
вищої освіти регіональними мовами або мовами меншин чи
створення можливостей для вивчення цих мов як окремих,
дисциплін університетської або іншої вищої освіти;
f)
i) вжити заходів для створення курсів навчання дорослих і
безперервного навчання, на яких викладання здійснюєть-
ся, головним чином або повністю, регіональними мовами
або мовами меншин; або
ii) пропонувати такі мови як окремі дисципліни в рамках нав-
чання дорослих і безперервного навчання; або
iii) якщо державні органи не мають безпосередньої компетенції
у галузі навчання дорослих, сприяти викладанню таких мов
як окремих дисциплін в рамках навчання дорослих і безпе-
рервного навчання та/або заохочувати таке викладання;
g) вжити заходів для забезпечення викладання історії та культу-
ри, засобом відображення яких є відповідна регіональна мова
або мова меншини;
h) забезпечити базову професійну підготовку та удосконалення
вчителів з метою виконання тих з пунктів a – g, які прийняті
відповідною Стороною;
i) створити наглядовий орган (органи), який контролювати-
ме заходи і прогрес, здійснені в галузі започаткування або
розвитку викладання регіональних мов або мов меншин, та
складатиме періодичні доповіді про свої висновки, які будуть
оприлюднюватися.
2. Стосовно освіти і щодо тих територій, на яких регіональні
мови або мови меншин традиційно не використовуються, Сторо-
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ни зобов’язуються, якщо чисельність осіб, що вживають регіональну
мову або мову меншин, це виправдовує, дозволяти, заохочувати або
забезпечувати викладання регіональною мовою або мовою меншини
чи вивчення такої мови на всіх відповідних рівнях освіти.
Стаття 9. Судова влада

1. Сторони зобов’язуються, стосовно тих судових округів, в яких
чисельність мешканців, що вживають регіональні мови або мови
меншин, виправдовує вжиття заходів, наведених нижче, відповідно
до стану кожної з цих мов і за умови, що використання можливос-
тей, які надаються цим пунктом, на думку судді, не перешкоджати-
ме належному відправленню правосуддя:
a) у кримінальному судочинстві:
i) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сторін про-
цесу, здійснювали провадження регіональними мовами або
мовами меншин; і/або
ii) гарантувати обвинуваченій особі право користуватися своєю
регіональною мовою або мовою її меншини; і/або
iii) передбачити, щоб клопотання і докази, у письмовій чи ус-
ній формі, не розглядалися як неприйнятні виключно на
тій підставі, що вони сформульовані регіональною мовою
або мовою меншини; і/або
iv) складати, на клопотання, документи, пов’язані з криміналь-
ним судочинством, відповідною регіональною мовою або
мовою меншини, у разі необхідності із залученням усних і
письмових перекладачів без додаткових витрат для зацікав-
лених осіб;
b) у цивільному судочинстві:
i) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сторін про-
цесу, здійснювали провадження регіональними мовами або
мовами меншин; і/або
ii) якщо сторона має постати перед судом особисто, дозволяти
їй користуватися своєю регіональною мовою або мовою її
меншини без додаткових витрат; і/або
iii) дозволяти подання документів і доказів регіональними мо-
вами або мовами меншин, у разі необхідності із залученням
усних і письмових перекладачів;
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c) під час судового провадження у справах, що стосуються ад-
міністративних питань:
i) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сторін про-
цесу, здійснювали провадження регіональними мовами або
мовами меншин; і/або
ii) якщо сторона має постати перед судом особисто, дозволяти
їй користуватися своєю регіональною мовою або мовою її
меншини без додаткових витрат; і/або
iii) дозволяти подання документів і доказів регіональними
мовами або мовами меншин, у разі необхідності із залучен-
ням усних і письмових перекладачів;
d) вжити заходів для забезпечення застосування підпунктів i) та
iii) пунктів b та c вище, а також будь-якого необхідного вико-
ристання послуг усних і письмових перекладачів без додатко-
вих витрат для зацікавлених осіб.
2. Сторони зобов’язуються:
a) не заперечувати дійсність юридичних документів, складених
в межах держави, виключно на тій підставі, що вони сформу-
льовані регіональною мовою або мовою меншини; або
b) не заперечувати дійсність для сторін процесу юридичних до-
кументів, складених в межах країни, виключно на тій підставі,
що вони сформульовані регіональною мовою або мовою мен-
шини, а також передбачити можливість їхнього використання
проти зацікавлених третіх сторін, які не вживають цих мов,
якщо зміст документа повідомляється їм особою (особами),
яка посилається на нього; або
c) не заперечувати дійсність для сторін процесу юридичних до-
кументів, складених в межах країни, виключно на тій під-
ставі, що вони сформульовані регіональною мовою або мо-
вою меншини.
3. Сторони зобов’язуються забезпечити наявність складених ре-
гіональними мовами або мовами меншин найбільш важливих на-
ціональних законодавчих актів і тих документів, які зокрема стосу-
ються осіб, що вживають ці мови, якщо їх наявність не забезпечена
іншим шляхом.
Стаття 10. Адміністративні органи та публічні послуги

1. В межах адміністративних районів держави, в яких кількість
мешканців, що вживають регіональні мови або мови меншин, вип-
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равдовує вжиття заходів, наведених нижче, і відповідно до стану
кожної з цих мов, Сторони зобов’язуються, у міру розумної можли-
вості:
a)
i) забезпечити, щоб адміністративні органи використовували
регіональні мови або мови меншин; або
ii) забезпечити, щоб їхні посадові особи, які працюють з відві-
дувачами, використовували регіональні мови або мови мен-
шин у їхніх стосунках з особами, що звертаються до них
цими мовами; або
iii) забезпечити особам, що вживають регіональні мови або
мови меншин, можливість подавати усні чи письмові заяви
і отримувати відповідь на них цими мовами; або
iv) забезпечити особам, що вживають регіональні мови або
мови меншин, можливість подавати усні або письмові заяви
цими мовами; або
v) забезпечити особам, що вживають регіональні мови або мо-
ви меншин, можливість на законних підставах подавати до-
кументи, складені цими мовами;
b) забезпечити населенню наявність адміністративних докумен-
тів і бланків широкого користування, складених регіональни-
ми мовами або мовами меншин чи у двомовному варіанті;
c) дозволяти адміністративним органам складати документи ре-
гіональною мовою або мовою меншини.
2. Стосовно органів місцевої та регіональної влади, на території
яких чисельність мешканців, що вживають регіональні мови або мо-
ви меншин, виправдовує вжиття заходів, наведених нижче, Сторони
зобов’язуються дозволяти і/або заохочувати:
a) використання регіональних мов або мов меншин в рамках ре-
гіонального або місцевого самоврядування;
b) можливість для осіб, які вживають регіональні мови або мови
меншин, подавати усні або письмові заяви цими мовами;
c) публікування органами регіональної влади своїх офіційних
документів також і відповідними регіональними мовами або
мовами меншин;
d) публікування органами місцевої влади своїх офіційних доку-
ментів також і відповідними регіональними мовами або мова-
ми меншин;
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e) використання органами регіональної влади регіональних мов
або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах,
не виключаючи, однак, використання офіційної мови (мов)
держави;
f) використання органами місцевої влади регіональних мов або
мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах, не
виключаючи, однак, використання офіційної мови (мов) дер
жави;
g) використання або прийняття, у разі необхідності паралельно
з назвами офіційною мовою (мовами), традиційних правиль-
них форм написання назв місцевостей регіональними мовами
або мовами меншин.
3. Стосовно публічних послуг, які надаються адміністративни-
ми органами або іншими особами, що діють від їхнього імені, Сто-
рони зобов’язуються, в межах території, на якій використовуються
регіональні мови або мови меншин, відповідно до стану кожної мо-
ви, а також у міру розумної можливості:
a) забезпечити використання регіональних мов або мов меншин
у наданні послуг; або
b) дозволяти особам, які вживають регіональні мови або мови
меншин, подавати заяви і отримувати відповідь на них цими
мовами; або
c) дозволяти особам, які вживають регіональні мови або мови
меншин, подавати заяви цими мовами.
4. З метою застосування тих положень пунктів 1, 2 і 3, які вони
прийняли, Сторони зобов’язуються вжити одного чи більше таких
заходів:
a) письмовий або усний переклад у разі необхідності;
b) добір і у разі необхідності професійна підготовка посадових
осіб та інших державних службовців у необхідній кількості;
c) задоволення у міру можливості прохань державних службов-
ців, які володіють регіональною мовою або мовою меншини,
про призначення на роботу в тій території, де така мова вжи-
вається.
5. Сторони зобов’язуються дозволяти використання або прий-
няття прізвищ регіональними мовами або мовами меншин на про-
хання зацікавлених осіб.
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Стаття 11. Засоби масової інформації

1. Сторони зобов’язуються, для осіб, які вживають регіональні
мови або мови меншин, в межах територій, на яких ці мови вико-
ристовуються, відповідно до стану кожної мови, якщо органи де-
ржавної влади, безпосередньо чи опосередковано, мають компетен-
цію, повноваження або відіграють певну роль у цій сфері, та із по-
важанням принципу незалежності і самостійності засобів масової
інформації:
a) якщо радіо і телебачення здійснюють функції громадських
засобів масової інформації:
i) забезпечити створення якнайменш однієї радіостанції і од-
ного телевізійного каналу, які здійснюватимуть мовлення
регіональними мовами або мовами меншин; або
ii) заохочувати створення якнайменш однієї радіостанції і од-
ного телевізійного каналу, які здійснюватимуть мовлення
регіональними мовами або мовами меншин, і/або сприяти
такому створенню; або
iii) вжити належних заходів для того, щоб радіо- і телеоргані-
зації транслювали програми регіональними мовами або мо-
вами меншин;
b)
і) заохочувати створення якнайменш однієї радіостанції, яка
здійснюватиме мовлення регіональними мовами або мова-
ми меншин, і/або сприяти такому створенню; або
іі) заохочувати трансляцію радіопрограм регіональними мова-
ми або мовами меншин на регулярній основі та/або сприя-
ти такій трансляції;
c)
i) заохочувати створення якнайменш одного телевізійного ка-
налу, який здійснюватиме мовлення регіональними мовами
або мовами меншин, і/або сприяти такому створенню; або
ii) заохочувати трансляцію телевізійних програм регіональних
мовами або мовами меншин на регулярній основі та/або
сприяти такій трансляції;
d) заохочувати створення та розповсюдження аудіо- і аудіовізу-
альних творів регіональними мовами або мовами меншин і/
або сприяти такому створенню та розповсюдженню;
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e)
i) заохочувати створення і/або функціонування якнайменш
однієї газети, яка друкуватиме свої матеріали регіональни-
ми мовами або мовами меншин, і/або сприяти такому ство-
ренню та/або функціонуванню; або
ii) заохочувати публікацію газетних статей регіональними мо-
вами або мовами меншин на регулярній основі і/або спри-
яти такій публікації;
f)
i) покривати додаткові витрати тих засобів масової інформа-
ції, які використовують регіональні мови або мови мен-
шин, якщо законодавством загалом передбачається фінан-
сова допомога засобам масової інформації; або
ii) застосовувати існуючі механізми фінансової допомоги також
до аудіовізуальної продукції, яка створюється регіональни-
ми мовами або мовами меншин;
g) сприяти професійній підготовці журналістів та іншого пер-
соналу для засобів масової інформації, які використовують
регіональні мови або мови меншин.
2. Сторони зобов’язуються гарантувати свободу прямого прийо-
му радіо- і телепередач із сусідніх країн, які транслюються мовою,
такою самою або схожою до регіональної мови або мови меншини, та
не перешкоджати ретрансляції радіо- і телепередач із сусідніх країн,
які випускаються в ефір такою мовою. Вони також зобов’язуються
забезпечити, щоб не запроваджувалися ніякі обмеження на свобо-
ду виявлення поглядів і вільне поширення інформації у друкованих
засобах інформації мовою, такою самою або схожою до регіональної
мови або мови меншини. Здійснення вищезазначених свобод, ос-
кільки воно пов’язане з обов’язками та відповідальністю, може бу-
ти предметом таких формальностей, умов, обмежень або покарання,
які встановлені законом і необхідні в демократичному суспільстві в
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або гро-
мадського порядку, з метою запобігання заворушенням або злочи-
нам, для захисту здоров’я чи моралі, для захисту репутації або прав
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості
правосуддя.

345

Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди

3. Сторони зобов’язуються забезпечити представництво або
урахування інтересів осіб, що вживають регіональні мови або мо-
ви меншин, в органах, які можуть бути створеними відповідно до
закону для гарантування свободи і плюралізму засобів масової ін-
формації.
Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення

1. Стосовно культурної діяльності та засобів її здійснення –
особливо бібліотек, відеотек, культурних центрів, музеїв, архівів,
академій, театрів і кінотеатрів, а також літературних творів і кінопро-
дукції, народних форм виявлення культури, фестивалів і організацій,
що займаються культурною діяльністю, включаючи, між іншим, ви-
користання нових технологій, – Сторони зобов’язуються, в межах те-
риторії, на якій такі мови використовуються, і якщо органи держав-
ної влади мають компетенцію, повноваження або відіграють певну
роль у цій сфері:
a) заохочувати форми виявлення та ініціативи, притаманні ре-
гіональним мовам або мовам меншин, і сприяти різними за-
собами доступу до творів, що створюються цими мовами;
b) сприяти різними засобами доступу іншими мовами до творів,
що створюються регіональними мовами або мовами меншин,
підтримуючи і розвиваючи діяльність у галузі перекладу, дуб-
лювання, озвучування і субтитрування;
c) сприяти доступу регіональними мовами або мовами меншин
до творів, що створюються іншими мовами, підтримуючи і
розвиваючи діяльність у галузі перекладу, дублювання, озву-
чування і субтитрування;
d) забезпечити, щоб органи, які відповідають за здійснення чи
підтримку різноманітної культурної діяльності, під час за-
ходів, які вони проводять або підтримують, поширювали ін-
формацію про регіональні мови та культурні цінності або мо-
ви та культурні цінності меншин та використовували їх;
e) сприяти заходам, спрямованим на забезпечення, щоб орга-
ни, які відповідають за здійснення чи підтримку культурної
діяльності, мали персонал, що повністю володіє відповідною
регіональною мовою або мовою відповідної меншини, а також
мовою (мовами) решти населення;
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f) заохочувати безпосередню участь представників осіб, що вжи-
вають відповідну регіональну мову або мову відповідної мен-
шини, у забезпеченні засобів здійснення культурної діяль-
ності та її плануванні;
g) заохочувати створення органу (органів), відповідального за збір,
збереження примірника та презентацію чи видання творів, що
створюються регіональними мовами або мовами меншин, і/
або сприяти створенню такого органу (органів);
h) у разі необхідності створювати і/або розвивати та фінансувати
перекладацькі та термінологічні дослідницькі структури, зок-
рема з метою забезпечення та розвитку належної адміністра-
тивної, торгової, економічної, соціальної, технічної або право-
вої термінології кожною регіональною мовою або мовою кож-
ної меншини.
2. Стосовно територій, на яких регіональні мови або мови мен-
шин традиційно не використовуються, Сторони зобов’язуються,
якщо чисельність осіб, що вживають регіональну мову або мову
меншини, виправдовує це, дозволяти, заохочувати і/або передбача-
ти відповідну культурну діяльність і відповідні засоби її здійснення
згідно з попереднім пунктом.
3. Сторони зобов’язуються приділяти належну увагу у своїй
культурній політиці регіональним мовам або мовам меншин, а також
культурам, які відображаються такими мовами.
Стаття 13. Економічне і соціальне життя

1. Стосовно економічної та соціальної діяльності, Сторони зобо
в’язуються, в межах всієї країни:
a) виключити із свого законодавства будь-які положення, що не-
обґрунтовано забороняють або обмежують використання ре-
гіональних мов або мов меншин в документах, які стосуються
економічного або соціального життя, зокрема трудових дого-
ворах, і технічній документації, такій як інструкції по вико-
ристанню товарів або устаткування;
b) заборонити застосування у внутрішніх правилах компаній і
приватних документах будь-яких положень, що виключають
або обмежують використання регіональних мов або мов мен-
шин, принаймні між особами, що вживають одну і ту ж мову;
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c) запобігати практиці, спрямованій на відмову від використан-
ня регіональних мов або мов меншин в економічній або со-
ціальній діяльності;
d) сприяти використанню регіональних мов або мов меншин та-
кож за допомогою заходів, які не визначені у попередніх підпун-
ктах і/або заохочувати таке використання.
2. Стосовно економічної та соціальної діяльності, Сторони зобо
в’язуються, якщо державні органи мають таку компетенцію, в межах
території, на якій використовуються регіональні мови або мови мен-
шин, та у міру розумної можливості:
a) включити у свої фінансові та банківські правила положення,
які дозволяють шляхом використання процедур, сумісних з
комерційною практикою, використовувати регіональні мови
або мови меншин під час складання платіжних документів
(чеків, векселів і т. і.) чи інших фінансових документів або,
у міру можливості, забезпечити здійснення таких положень;
b) в економічному та соціальному секторах, які знаходяться під
їхнім безпосереднім контролем (державний сектор), організо-
вувати заходи, які сприяють використанню регіональних мов
або мов меншин;
c) забезпечити, щоб соціальні установи, такі як лікарні, будинки
для осіб похилого віку та гуртожитки, могли приймати та об-
слуговувати осіб, що вживають регіональну мову або мову мен-
шини і потребують догляду на підставі слабкого здоров’я, похи-
лого віку або з інших причин, з використанням їхньої мови;
d) забезпечити відповідними засобами складання інструкцій з
техніки безпеки регіональними мовами або мовами меншин;
e) вжити заходів для того, щоб інформація, яка надається ком-
петентними державними органами стосовно прав споживачів,
подавалась регіональними мовами або мовами меншин.
Стаття 14. Транскордонні обміни

Сторони зобов’язуються:
a) застосовувати чинні двосторонні і багатосторонні угоди з дер
жавами, в яких аналогічна мова використовується у такій са-
мій або схожій формі, або у разі необхідності докладати зу-
силь для укладення таких угод з метою сприяння контактам
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між особами, що вживають ту саму мову у відповідних держа-
вах у галузях культури, освіти, інформації, професійно-тех-
нічної підготовки і безперервного навчання;
b) в інтересах регіональних мов або мов меншин сприяти транс-
кордонному співробітництву, зокрема між органами регіональ-
ного або місцевого самоврядування, на території яких анало-
гічна мова використовується у такій самій або схожій формі,
та/або розвивати таке співробітництво.
Частина iv.
ЗАСТОСУВАННЯ ХАРТІЇ

Стаття 15. Періодичні доповіді

1. Сторони подають Генеральному секретарю Ради Європи на
періодичній основі і у форматі, визначеному Комітетом міністрів,
доповідь про політику, яку вони проводять відповідно до частини II
Хартії, і про заходи, вжиті ними на виконання тих положень части-
ни III, які вони прийняли. Перша доповідь подається через один рік
після набрання Хартією чинності стосовно відповідної Сторони, на-
ступні доповіді подаються кожні три роки після першої доповіді.
2. Свої доповіді Сторони оприлюднюють.
Стаття 16. Розгляд доповідей

1. Доповіді, які подаються Генеральному секретарю Ради Євро-
пи згідно зі статтею 15, розглядаються Комітетом експертів, який
створюється відповідно до статті 17.
2. Законно створені органи або асоціації Сторони можуть зверта-
ти увагу Комітету експертів на питання, які стосуються зобов’язань
цієї Сторони за частиною III Хартії. Після консультацій з відповід-
ною Стороною Комітет експертів може врахувати таку інформацію
під час підготовки доповіді, зазначеної у пункті 3 нижче. Ці орга-
ни або асоціації можуть також робити заяви стосовно політики, яку
Сторона проводить відповідно до частини II
3. На основі доповідей, зазначених у пункті 1, та інформації,
згаданої у пункті 2, Комітет експертів складає доповідь Комітету
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міністрів. Ця доповідь супроводжується коментарями, які Сторони
надсилають на відповідне прохання, і може оприлюднюватися Ко-
мітетом міністрів.
4. Доповідь, зазначена у пункті 3, містить, зокрема, пропозиції
Комітету експертів стосовно підготовки Комітетом міністрів необ-
хідних рекомендацій одній або декільком Сторонам.
5. Генеральний секретар Ради Європи подає Парламентській
асамблеї докладну дворічну доповідь про застосування Хартії.
Стаття 17. Комітет експертів

1. До складу Комітету експертів входять по одному члену від кож-
ної Сторони. Члени Комітету призначаються Комітетом міністрів із
списку кандидатів, які висуваються відповідною Стороною і які по-
винні відзначатися високою сумлінністю та мати визнаний автори-
тет в питаннях, які розглядаються у цій Хартії.
2. Члени Комітету призначаються строком на 6 років і можуть
перепризначатися. Член Комітету, який не може продовжувати ви-
конувати свої обов’язки, замінюється за процедурою, визначеною у
пункті 1, а його наступник обіймає посаду свого попередника про-
тягом решти частини його строку повноважень.
3. Комітет експертів встановлює свої правила процедури. Його
секретарське обслуговування забезпечується Генеральним секрета-
рем Ради Європи.
Частина v.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18

Цю Хартію відкрито для підписання державами-членами Ради
Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню.
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затверд-
ження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.
Стаття 19

1. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що на-
стає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку п’ять
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держав-членів Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість
для них цієї Хартії відповідно до положень статті 18.
2. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду
на обов’язковість для неї цієї Хартії після набрання нею чинності,
Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після за-
кінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання ратифі-
каційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.
Стаття 20

1. Після набрання цією Хартією чинності, Комітет міністрів Ра-
ди Європи може запропонувати будь-якій державі, яка не є членом
Ради Європи, приєднатися до цієї Хартії.
2. Стосовно будь-якої держави, яка приєдналася до Хартії, Хар-
тія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закін-
чення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання Генерально-
му секретарю Ради Європи документа про приєднання.
Стаття 21

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти чи свого документа про прийняття,
затвердження або приєднання може заявити одне або декілька за-
стережень до пунктів 2 – 5 статті 7 цієї Хартії. Інші застереження
не дозволяються.
2. Будь-яка Договірна Держава, яка заявила застереження згідно
з попереднім пунктом, може повністю або частково відкликати йо-
го шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я Генерального
секретаря Ради Європи. Відкликання набирає чинності від дати от-
римання Генеральним секретарем такого повідомлення.
Стаття 22

1. Будь-яка Сторона може у будь-який час денонсувати цю Хар-
тію шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я Генерально-
го секретаря Ради Європи.
2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання
Генеральним секретарем такого повідомлення.
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Стаття 23

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени
Ради і будь-яку державу, яка приєдналася до цієї Хартії, про:
a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття затвердження або при-
єднання;
c) будь-яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно до
статей 19 та 20;
d) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень
пункту 2 статті 3;
e) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення,
які стосуються цієї Хартії.
На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те
уповноважені представники підписали цю Хартію.
Вчинено у Страсбурзі п’ятого дня листопада місяця 1992 року
англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є од-
наково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься
в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає
засвідчені копії Хартії кожній державі-члену Ради Європи і будьякій державі, якій було запропоновано приєднатися до цієї Хартії.
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