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Подяки

Подяки

цей звіт був написаний Річардом Карвером, якого Міжнародна 
Рада призначила Провідним дослідником цього проекту. Річард 
Карвер – колишній голова Африканської Програми «Стаття 19» 
(Міжнародний центр боротьби із цензурою) і молодший дослідник 
дому Королеви Єлизавети (Queen Elizabeth House) Оксфордсько-
го університету, де він був викладачем. Річард Карвер працював у 
штаті Міжнародної амністії та організації «Human Rights Watch», а 
також консультантом у ряді недержавних і міжурядових організацій, 
включаючи Комітет юристів з прав людини (Lawyers’ Committee 
for Human Rights) у Нью-йорку та Службу Верховного Комісара 
ООН зі справ біженців. Він – автор книг з охорони здоров’я та 
економічної відсталості, з історії Майамі після проголошення не-
залежності, а також окремих розділів у книгах про безкарність і 
відповідальність, проявах расизму в друкованих й електронних 
ЗМІ в Африці. Він також написав безліч звітів з прав людини та 
академічних статей, включаючи дослідження 1991 року щодо аф-
риканських комісій з прав людини в «журналі Проблем Африки» 
(«Journal of African Affairs») і доповідь про стан національних пра-
возахисних інститутів у Африці, підготовлену для Африканського 
центру сприяння дослідженням у сфері проблем демократії й прав 
людини в Банджулі, Гамбія.

РічаРдові КаРвеРу допомагали 
дослідниКи-Консультанти:

Гана: доктор Нії Еші Котей, старший викладач юридичного фа-
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Індонезія: денні йомакі, фонд охорони навколишнього середо-
вища Іріан-джая.

Бенні джіай, Університет Cenderawasih, джаяпура.
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доктор Камаль Хоссейн, старший адвокат Верховного Суду Бан-
гладеш.

доктор Н. Барні Пітьяна, Голова Південноафриканської Комісії 
з прав людини.

Координація проекту здійснювалася Моххамад-Махмуд Моха-
меду, керівником досліджень Міжнародної Ради.

Рада дякує вищезгаданим особам за їхній внесок до цього звіту.
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Передмова

цей звіт був уперше опублікований на початку 2000 р. на під-
ставі дослідження, проведеного протягом попереднього року. Був 
застосований новаторський підхід до дослідження національних 
інституцій з прав людини (НІПЛ). У той час, коли попередні до-
слідження були, у першу чергу, зосереджені на юридичних і органі-
заційних питаннях, у цьому звіті розглядалося питання, що робить 
ефективною роботу національних інституцій. Відповідь на це пи-
тання можна знайти частково в правових основах інституції, у її 
складі, але дослідження також виявило безліч інших моментів, які 
варто враховувати: зв’язки національних інституцій з іншими орга-
нами, у тому числі неурядовими правозахисними організаціями; до-
ступність інституцій для найбільш незахищених верств населення, 
її здатність втілювати в життя свої рішення тощо.

Звіт був добре сприйнятий, у першу чергу тому, що він давав 
відповіді на питання, що раніше не порушувалися, але мали важли-
ве практичне значення для національних інституцій. Невичерпний 
інтерес до звіту сприяв його повторній публікації.

Основна частина тексту залишилася саме в тому вигляді, у яко-
му вона була опублікована в 2000 р., оновлення розділів, що стосу-
ються окремих країн, означало повторення дослідження, що було 
проведене в 1999 р. дослідники з’ясували, що деяка існуюча літе-
ратура не повністю надійна, і було б нерозумним оновлювати відо-
мості, покладаючись на вторинні джерела. Крім того, сама природа 
звіту полягає в тому, що він перестане бути актуальним, якщо роз-
глядатиметься просто як звіт про стан НІПЛ. Він буде всього лише 
описом малої кількості національних інституцій на цей момент. Не-
зважаючи на велику спокусу оновити звіт, особливо з урахуванням 
значного розвитку правозахисних комісій у Мексиці й Індонезії, 
друге видання мало б ті ж недоліки, що й перше. Незабаром воно 
стане неактуальним. Однак було ухвалене рішення залишити пер-
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вісний звіт незмінним. до звіту лише включили додаток, що відзна-
чає значний розвиток національних інституцій упродовж останніх 
чотирьох чи п’яти років і визначає план проведення досліджень за 
даною темою.

* * *

Протягом останнього десятиріччя ми були свідками виникнен-
ня численних НІПЛ – національних комісій з прав людини, служб 
омбудсмена або їхніх об’єднань в Індонезії, Шрі-Ланці, фіджі, 
Уганді, Південній Африці, Гані, Мексиці, Гватемалі, Латвії й Уз-
бекистані. Із збільшенням кількості таких організацій, зростає їх-
ня роль на національній, регіональній і міжнародній арені в галузі 
прав людини.

Були докладені зусилля для визначення чітких цілей і міжна-
родних норм, а також для збільшення ефективності існуючих націо-
нальних інституцій. Крім того, була виконана серйозна робота задля 
вироблення норм і досягнення згоди щодо найбільш бажаних конс-
титуційних і правових підвалин таких інституцій. Був розроблений 
звід основних принципів – Паризькі принципи – за результатами 
Міжнародного семінару національних організацій з дотримання й 
захисту прав людини, що відбувся в Парижі в жовтні 1991 р. Най-
більших зусиль було докладено до розвитку регіонального й міжре-
гіонального співробітництва; було ініційовано низку заходів з на-
дання допомоги національним інституціям.

Проте національні інституції ще є новачками у сфері захисту 
прав людини. Нам необхідно краще зрозуміти, як вони сприяють 
дотриманню прав людини й захищають їх. Загалом вважається, що 
їхнє створення само по собі є позитивним явищем. На жаль, деякі з 
таких інституцій завоювали повагу, а інші – ні.

Більшість дискусій концентрується на нормах, проти яких такі 
інституції мають боротися, а не на їхньому виконанні й реаль-
ній ефективності. Левова частка досліджень стосувалися скоріше 
розробки норм, ніж практичної діяльності НІПЛ. Паризькі Прин-
ципи визнають, що НІПЛ мають створюватися офіційно, що вони 
повинні мати якісь гарантії незалежності, і що вони мають відрізня-
тися від спеціальних органів у цій сфері. Проте не менш важливим 
є суспільне сприйняття національних комісій, а також те, чи вважа-
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ють ефективною роботу цих організацій ті, хто користуються їхніми 
послугами.

Більшість НІПЛ були створені урядами й мають урядовий або 
квазіурядовий статус. їхня соціальна легітимність не дуже добре ро-
зуміється, навіть незважаючи на те, що легітимність національних 
комісій і аналогічних органів залежить, врешті, від їхньої спромож-
ності завоювати та зберегти довіру людей, чиїм інтересам вони пок-
ликані служити. це має особливе значення для оцінки бідними 
верствами населення та іншими групами, які є особливо вразливи-
ми для зловживань і перебувають під захистом НІПЛ.

Безумовно, на ефективність роботи НІПЛ впливає багато ін-
ституціональних чинників, у тому числі ступінь їхньої незалежності, 
їхні функції й те, чи мають вони необхідні повноваження, їхня до-
ступність і підзвітність, здатність діяти разом з іншими установами 
й ефективність їхньої діяльності. Ефективність роботи комісій та 
інших аналогічних установ не можуть оцінюватися окремо. Вони 
часто й на багатьох рівнях перетинаються з роботою державних ві-
домств, судових органів, організацій юристів, неурядових організа-
цій та інших громадських об’єднань. У цілому політична культура, 
й те, як ці органи поводяться, сприяє або перешкоджає діяльності та 
ефективності НІПЛ.

Проте, найважливішим показником ефективності НІПЛ є її 
здатність реагувати на потреби членів суспільства, які піддаються 
найбільшому ризику стати жертвами порушень їхніх прав.

Ефективність роботи та суспільна легітимність є центральни-
ми темами цієї публікації. це дослідження є результатом проекту, 
проведеного Міжнародною Радою з політики в сфері прав людини, 
що тривав двадцять один місяць. це – ретельне вивчення того, на-
скільки успішно НІПЛ виконують свої функції у сфері захисту прав 
громадян. НІПЛ, національні організації, які працюють у тісному 
співробітництві з цими комісіями й органами, що їх фінансують, 
мають вітати це міжнародне порівняльне дослідження. його мета 
полягає в тому, щоб встановити, якого досвіду можна набути для 
поліпшення практичної ситуації.

це дослідження має велике значення, оскільки головна увага 
в ньому приділяється аналізу фактичної діяльності національних 
інституцій. На підставі польових досліджень у трьох країнах – Гані, 
Індонезії й Мексиці – та аналізу вторинних джерел у деяких інших 
країнах воно пропонує найбільш повний на сьогодні огляд досвіду 
роботи національних інтитуцій. дослідження містить у собі низку 
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висновків і практичних настанов зі створення й зміцнення НІПЛ, 
які мають цікавити всіх, хто працює з НІПЛ (у тому числі співробіт-
ників, персонал, урядових чиновників і громадянське суспільство), 
а також усіх, хто бере участь у процесі створення нових НІПЛ.

У доповіді відзначено, що ефективність і легітимність комісії є 
не менш важливими, ніж відповідність таким вимогам, як незалеж-
ність. Замість надання переліку недоліків, дослідники намагалися 
підкреслити аспекти, що мають вирішальне значення для ефектив-
ної й законної роботи інституцій. Справедлива оцінка має стосува-
тися як позитивних досягнень, так і наявних недоліків.

Наведене на цих сторінках дослідження свідчить про те, що при 
оцінці законності й ефективності НІПЛ потрібно враховувати різні 
соціально-політичні умови, у яких ці інституції виникли. У світі іс-
нує не одна модель НІПЛ. Є, однак, принципи незалежності, ціліс-
ності й ефективності, які необхідно мати на увазі. НІПЛ мають бу-
ти відкритими для національного й міжнародного контролю. Вони 
повинні працювати в умовах відкритості й співробітництва. Щоб не 
стати недоступними й неактуальними, вони не мусять прагнути до-
тримуватися досвіду, що був отриманий в інших умовах, не беручи 
до уваги їхній безпосередній контекст.

У вирішенні цих важливих питань доповідь є позитивним вне-
ском у міжнародну дискусію про місце, роль та ефективність націо-
нальних інституцій з прав людини.

Доктор Камаль Хоссейн 
від імені Консультативної групи
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Вступ

У наші дні кожна країна повинна мати національну комісію з 
прав людини. їхня кількість різко зросла в 1990-х, особливо після 
Всесвітньої конференції з прав людини 1993 року, за допомогою все 
зростаючої матеріальної допомоги з боку існуючих міжурядових і 
інших донорських організацій. Велика кількість країн, що перебу-
вають на перехідному етапі від диктатури до демократії, створили 
такі організації в надії, що вони запобігатимуть й припинятимуть 
зловживання, які мали місце в минулому. Уряди, за яких тривають 
серйозні порушення прав людини, розраховують на те, що створен-
ня комісії стане дешевим заходом поліпшення їхньої міжнародної 
репутації.

Парадокс неминуче полягає в тому, що інституції, які мають 
найбільші офіційні гарантії ефективності й незалежності, найчасті-
ше з’являються в країнах, де уряд приділяє особливу увагу справі 
захисту прав людини. А в тих країнах, де спостерігаються найбільш 
серйозні порушення прав людини, такі інституції зазвичай мають 
найслабкіші повноваження й ресурси для ефективного вирішення 
цих проблем.

паРизьКі пРинципи

У 1991 році на перших великих міжнародних зборах із цього 
питання, що пройшли під егідою Організації Об’єднаних Націй 
(ООН), були сформульовані Паризькі принципи.1 Вони стали етало-

1 Комісія Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Резолюція 1992/54 (3 бе-
резня 1992 р.), Офіційні звіти Економічної та Соціальної Ради, 1992 рік, доп. 
№ 2, E/1992/22, гл. II, р. А, додат. I; G.A. Рез. 48/134 (20 грудня1993 г.), додаток. 
Перевидано центром Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Національні 
правозахисні організації. Настанова зі створення та зміцнення національних ор-
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ном для оцінки національних правозахисних організацій. Паризькі 
принципи поділяються на чотири частини:

Повноваження та обов’язки: пропонується надавати НІПЛ 
якомога ширші повноваження «які мають бути чітко викладені в 
конституційному або законодавчому акті». Обов’язки включають 
надання звітів уряду з питань прав людини, забезпечення гармоні-
зації національного законодавства з міжнародними стандартами в 
галузі прав людини, сприяння ратифікації міжнародних документів 
у галузі прав людини; участь у створенні урядових звітів договірним 
органам і комітетам ООН; співробітництво з міжнародними, регіо-
нальними та іншими національними організаціями з прав людини, 
сприяння освіті в галузі прав людини; роз’яснення й стимулювання 
дотримання прав людини.

Склад і незалежність: незалежність забезпечується за допо-
могою трьох засобів. По-перше, склад, що забезпечує «плюралістич-
не представництво суспільних сил (громадянського суспільства), які 
беруть участь у справі заохочення й захисту прав людини». По-дру-
ге, рівень фінансування й інфраструктура, що дозволяє бути «неза-
лежними від уряду й не підлягати фінансовому контролю, що може 
впливати на незалежність». По-третє, повноваження інституцій му-
сять бути закріплені в законі.

Методи роботи: тут основна ідея полягає в тому, що НІПЛ 
мають «безкоштовно розглядати будь-які питання в межах своєї 
компетенції», незважаючи на те, хто звернувся до них, у тому числі 
«будь-який заявник». У цьому розділі також містяться конкретні 
посилання на проведення «консультацій з іншими органами, не-
залежно від їхньої юрисдикції», що займаються питаннями прав 
людини. також підкреслюється «головна роль, яку відіграють не-
урядові організації в розширенні діяльності національних організа-
цій», і зобов’язує НІПЛ розвивати відносини з неурядовими органі-
заціями (НУО).

Нарешті, у Принципах зазначено, що НІПЛ може мати пов-
новаження заслуховувати й розглядати скарги, а також вирішувати 
такі питання, у тому числі спираючись на «дружнє врегулювання 
шляхом примирення або у межах, встановлених законом, на підставі 
обов’язкового рішення».

ганізацій, що займаються заохоченням та захистом прав людини, Серія професій-
ної підготовки № 4, Нью-йорк та женева, 1995 р. див. також додаток.
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Паризькі принципи неминуче були відправною точкою в біль-
шості дискусій щодо НІПЛ в 1990-і роки. Вони дійсно є життєво 
важливою відправною точкою, але неадекватні в трохи парадоксаль-
ному сенсі. З одного боку, вони визначають програму-максимум, 
що навряд чи зможе бути виконаною якою-небудь національною 
інституцією у світі, і, безумовно, жодною з вивчених у даному до-
слідженні. Наприклад, чи багато НІПЛ мають систему призначень, 
яка може реально забезпечити соціальний плюралізм, викладений 
у Паризьких принципах? Скільки з них мають «належне фінансу-
вання» – умова, що встановлюється без яких-небудь застережень? 
З іншого боку, Паризькі принципи не сприймають як даність той 
факт, що національні інституції займатимуться індивідуальними 
скаргами, що більшість спостерігачів і фахівців-практиків у цій га-
лузі вважають, імовірно, важливим моментом.

Неминуче більша частина дискусій щодо НІПЛ стосували-
ся правових і нормативних аспектів. Багато дискусій точилося під 
егідою ООН, нерідко в контексті розширення технічної допомоги 
ООН у цій галузі, внаслідок чого вони були спрямовані на реалі-
зацію Паризьких принципів, а не на збільшення політичної ролі й 
ефективності НІПЛ. У той же час документація з цього питання з 
боку міжнародних правозахисних НУО була зосереджена на поши-
ренні нормативних стандартів, а не на аналізі різних способів, що 
були застосовані на практиці НІПЛ.2 Усе це добре й правильно, але 
дане дослідження підійшло до питання з іншого боку. Відправним 
принципом дослідження був розгляд того, що вже існує, і того, що 
вже робиться.

Багато що в цьому дослідженні пов’язано, тим або іншим чи-
ном, з Паризькими принципами. Безперечно, наприклад, що широкі 
повноваження, установчий статут, незалежний процес призначення 
й адекватне фінансування сприяють ефективності. Але є інститу-
ції, які ефективні (у їхньому власному контексті), без усього цього. 
Кажучи відверто, нам було цікаво, чому деякі інституції, створені 
більш-менш відповідно до Паризьких принципів, абсолютно нее-
фективні, у той час як інші, що мають мало незалежності й недо-
статнє фінансування, мають позитивний вплив на ситуацію з права-
ми людини у своїй країні.

2 Наприклад, Міжнародна амністія, Запропоновані Стандарти для Національних 
комісій з прав людини, IOR 40/01/93, січень 1993 р.
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типи національних інституцій

«Національні інституції з прав людини» – змішана категорія, 
що містить у собі безліч різних організацій. Що стосується цього 
дослідження, то визначальним моментом є те, що це – квазіуря-
дова або встановлена законом інституція із правозахисними пов-
новаженнями. це не стосується яких-небудь державних відомств, з 
одного боку (наприклад, департамент з прав людини в Міністерстві 
закордонних справ), а також НУО, – з іншого боку. Однак це сто-
сується комісій з прав людини, омбудсменів, Народного захисника 
(Defensor del Pueblo), прокурорів з прав людини й безлічі інших ус-
танов. Кількість членів організації не є критерієм для включення 
до цього дослідження (хоча, напевно, могло б бути відповідно до 
Паризьких принципів). НІПЛ – недавнє формування, що має двох 
поважних попередників: інститут типу служби омбудсмена, що зай-
мається питаннями несумлінного управління й спеціальна комісія 
з розслідування. Багато НІПЛ мають повноваження, що виходять за 
межі захисту прав людини, які містять також питання адміністра-
тивної юстиції. це не виключає їх з дослідження – по суті, ми за-
цікавлені в тому, наскільки ефективно ці різні функції можуть бути 
об’єднані.

Ще одне цікаве питання стосується організацій, повноваження 
яких поширюються лише на обмежене коло прав або захист певного 
сектора суспільства, наприклад органи, створені для захисту расової 
або сексуальної рівності, чи навіть Комісії з прав людини, такі як 
канадська комісія, чиї повноваження в окремих випадках зосеред-
жені винятково на запобіганні дискримінації. Ми також включили 
їх у дослідження.

Безперечно, було б нерозсудливо намагатися створити типоло-
гію НІПЛ, оскільки буде легко назвати організацію, що не відно-
ситься до якого-небудь типу. Зазвичай при спробах класифікува-
ти національні інституції вдаються до декількох способів: за член-
ством (комісії або омбудсмен), за повноваженнями (права людини, 
дискримінація, консультативна роль тощо), або за політичною тра-
дицією («Модель Співдружності», «франкомовна модель» і т. ін.). 
Усі ці способи ефективні у своїх умовах, але типологія, що вико-
ристовується в цьому дослідженні, трохи відрізняється, оскільки 
поєднує в собі розгляд членства й повноважень, але надає меншого 
значення питанням політичної традиції. Виявляється, наприклад, 
що африканські Комісії з прав людини, неважливо – англо- або 
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франкомовні, мають набагато більше спільного одна з одною, ніж з 
«Моделлю Співдружності» (як у Канаді чи Австралії) або з «фран-
комовною моделлю». Визначені такі основні види національних ін-
ституцій:

Національна комісія з прав людини – організація з великою 
кількістю членів, до повноважень якої найчастіше входять: вивчення 
скарг, освітня діяльність і огляд потенційного законодавства. При-
клади: Індонезія, Індія, Південна Африка, того, Бенін, Камерун, 
Уганда та інші.

Національна консультативна комісія з прав людини – са-
ме так, як сказано вище, але без повноважень розслідувати скарги; 
орієнтовані, у першу чергу, на консультування уряду з питань полі-
тики в галузі прав людини. Приклади: франція й Марокко.

Національна антидискримінаційна комісія: має безліч функ-
цій, аналогічних функціям національної Комісії з прав людини, але 
її повноваження обмежені питаннями дискримінації. Приклади: Ка-
нада, Австралія й Нова Зеландія. Британська Комісія із забезпечен-
ня рівних можливостей і Комісія з расової рівності є різновидами 
таких комісій із більш вузькими повноваженнями.

Омбудсмен: організація, що включає одного члена. як вип-
ливає з первісної скандинавської моделі, омбудсмен має спеціально 
визначені повноваження, конкретно щодо несумлінного управління, 
дискримінації за етнічною ознакою, дискримінації за статевою озна-
кою, прав дітей у системі взаємопов’язаних органів.

Народний захисник (Defensor del Pueblo): розглядається за-
звичай як один із варіантів омбудсмена. Основна різниця полягає в 
тому, що одна організація має повноваження щодо різних питань, 
якими, як правило, займаються різні омбудсмени. ця модель ви-
никла в Іспанії й широко використовується в Латинській Америці. 
Особливо успішно працює Народний захисник у Перу. Служба 
омбудсмена (Procurador de Derechos Humanos) у Гватемалі належить 
до тієї ж категорії. Саме так і Національна комісія з прав людини 
в Мексиці, незважаючи на свою назву. Хоча це, головним чином, 
явища латиноамериканського походження, Латвійське бюро з прав 
людини, імовірно, також потрапляє до цієї категорії.

Відразу ж стане очевидним, що один із досліджених нами ви-
падків (Гана) не вкладається до цієї типології. Комісія з прав лю-
дини й адміністративної юстиції (КПЛАю) являє собою гібрид ор-
ганізації з декількома членами й омбудсмена або Народного захис-
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ника, як з огляду на її склад й структуру, так і на її повноваження. 
така реальність.

ця спроба класифікації не ставить за мету порівняння різних 
типів національних інституцій. дійсно, особливо важливим є те, 
що НІПЛ мають розвиватися відповідно до політичних і інституціо-
нальних традицій цієї країни, а не на підставі імпортованих «моде-
лей», за умови, що вони відповідають певним базовим стандартам 
незалежності й неупередженості.

питання дослідження

Ми досліджували основне питання – що робить діяльність НІПЛ 
ефективною – із трьох боків:

якого успіху досягли НІПЛ в завоюванні довіри суспільства, 
на відміну від чисто формальної легітимності? За яких умов вони 
стають ефективним механізмом захисту прав людини, що заслуговує 
на довіру?

яким чином національні інституції забезпечують свою до-
ступність для найбільш уразливих до порушень прав людини верств 
суспільства? Причиною цього питання є той факт, що ті, чиї права 
найчастіше порушуються, найменше за всіх здатні отримати доступ 
до офіційних установ та установ урядового типу.

Наскільки ефективність національних інституцій випливає 
зі зв’язків, які вони здатні побудувати з іншими установами в сус-
пільстві? це питання стосується зв’язку як із громадянським сус-
пільством, включаючи неурядові організації, так і з офіційними й 
урядовими установами. Особливо важливі зв’язки з судовою систе-
мою, вони можуть мати життєво важливе значення для виконання 
рішень НІПЛ.

Звичайно, це не вичерпний перелік критеріїв ефективності, 
скоріше, це один зі шляхів вирішення питання, що підкреслює важ-
ливість прийнятності НІПЛ для громадянського суспільства в цілому. 
Неминуче, у ході проведення досліджень і з урахуванням коментарів 
щодо первісного проекту, виникає низка інших питань. У деяких ви-
падках ми просто воліємо не розглядати питання, що виходять за 
межі цілей дослідження. В інших випадках, наприклад у питанні про 
міжнародну допомогу НІПЛ, доповідь стосується предмета, але лише 
порушує це питання для подальшого обговорення й дослідження.
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методологія

Розробка методології дослідження виявилася досить складною. 
Хоча існує величезна кількість письмових матеріалів, що стосують-
ся національних правозахисних організацій, більшість із таких ма-
теріалів створена самими організаціями. Незважаючи на наявність 
цікавого вихідного матеріалу, не вистачає контексту, і, в підсумку, 
немає можливості оцінити на підставі цих матеріалів, наскільки 
ефективною є організація на практиці. Єдиним серйозним засобом 
оцінки є безпосередні дослідження. Але проведення таких дослід-
жень у всьому світі забере надзвичайно багато часу. Компроміс по-
лягає в тому, щоб провести дослідження в трьох країнах (Гані, Індо-
незії й Мексиці), а також зробити більш короткий візит до четвертої 
країни – Південно-Африканської республіки. ці країни були обрані 
як такі, що представляють різні типи інституцій і різні геополітичні 
умови їхнього створення. У трьох перших випадках значна части-
на дослідницького періоду була проведена поза великими містами; 
вивчалася робота місцевих відділень інших подібних структур, або в 
районах, де спостерігаються значні порушення прав людини. В Ін-
донезії більшість досліджень було проведено в Іріан-джая, у Мекси-
ці – у штаті Халіско, а в Гані – в Ашанті й північних регіонах.

ці вибіркові дослідження були доповнені вторинними дослід-
женнями в ряді інших країн – головним чином в Австралії, Канаді, 
Кенії, Китаї, Латвії, філіппінах, Іспанії й того, а також інтерв’ю 
з активістами, практичними працівниками й експертами із цих та 
інших країн. Вторинні дослідження були спрямовані на те, щоб за-
повнити деякі прогалини, створені першим відбором країн.

Звичайно, результат є «моментальним знімком», який ґрунтуєть-
ся на наших трьох перших вибіркових дослідженнях. Зважаючи на 
те, що цілком очевидно НІПЛ мають бути ретельно пристосовані до 
місцевих умов, аби бути ефективними, ми обережні у своїх виснов-
ках. Водночас, досить схожі ситуації спостерігалися в різних країнах, 
які ми вивчали, дають нам певну впевненість у тому, що, принаймні, 
деякі наші висновки мають широку сферу застосування.

стРуКтуРа даного звіту

цей звіт складений за трьома вибірковими дослідженнями, і 
трьома науково-дослідними питаннями. ці три вибіркових дослід-
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ження – у Гані, Індонезії й Мексиці – розглядаються в першу чергу. 
За ними пропонуються три розділи, у яких окремо розглядаються 
питання державної законності, доступності й зв’язків між НІПЛ та 
іншими організаціями. У трьох останніх розділах наводиться фак-
тична інформація про досліджені організації, щоб допомогти чита-
чеві зрозуміти посилання на них у тематичній дискусії. тематичні 
розділи можна читати без посилань на три основних дослідження, 
хоча значна частина цінності цього дослідження полягає в перших 
дослідженнях.

Природно, поділ за трьома тематичними розділами є умовним. 
Наприклад, значна частина суспільної легітимації НІПЛ, на нашу 
думку, полягає в тому, наскільки вони досягли успіху в розвитку 
зв’язків з інститутами громадянського суспільства. так, доступ до 
таких інституцій може залежати від цих же зв’язків і, у свою чергу, 
впливає на визнання цих інституцій громадськістю. таким чином, 
збіги й перехресні посилання тут неминучі.

Нарешті, у прикінцевому розділі ми спробували зробити де-
які попередні висновки й дати деякі рекомендації на адресу НІПЛ, 
урядів, міжнародних донорів і неурядових організацій.3

3 для зручності читання виноски були зведені до мінімуму. Більша частина ін-
формації в цьому дослідженні була зібрана в ході інтерв’ю, посилання на які, за-
звичай, не наводяться. це стосується й несуперечливої інформації, більша частка 
якої випливає з публічних доповідей організацій, що досліджуються. Надаються 
посилання на опубліковані цитати та факти, які можуть бути сумнівними або 
спірними. Крім того, у ряді випадків коментарі читачів першого проекту згадані 
там, де вони можуть суттєво уточнити текст або суттєво відрізнятися від тієї по-
зиції, яка простежується в цій доповіді. Багато моментів, де текст був змінений 
внаслідок виправлень або читацьких коментарів, не зазначені.
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1. Гана

Комісія з прав людини й адміністративної юстиції (КПЛАю) 
була створена відповідно до нової демократичної Конституції Гани 
в 1992 році й почала роботу на підставі акта Парламенту наступного 
року. Процес розробки конституції був широким і консультативним. 
Автори конституції вирішили створити єдину національну організа-
цію, що охоплює всі аспекти прав людини й адміністративної юс-
тиції. КПЛАю заснована на інституті омбудсмена, що створений 
відповідно до Конституції 1979 року й з’явився в 1980 році. Однак 
КПЛАю була однією з низки незалежних національних організа-
цій, відповідальних за забезпечення підзвітності різних гілок влади. 
Інші подібні органи – Національна комісія із засобів масової інфор-
мації, Національна комісія з питань громадянської освіти й Виборча 
комісія.

1957 року Гана стала першою з колонізованих країн Африки на 
південь від Сахари, що здобула незалежність від європейської ко-
лоніальної влади. Однак погане управління й несприятливе середо-
вище призвели до занепаду, і в 1966 році військові захопили владу. 
Було лише два коротких періоди, коли країною керував цивільний 
уряд (до 1992 року), коли в Гані було створено Четверту республіку. 
до 1980-х років військове правління було явною катастрофою. Про-
те, під керуванням тимчасової Національної ради оборони (тНРО), 
очолюваної капітаном авіації джеррі Роулінгсом, Гана дотримувала-
ся економічних принципів Бреттонвудських фінансових інститутів, і 
її загальна економічна позиція значно поліпшилась. цього було до-
сягнуто за рахунок збільшення внутрішньої нерівності. У той же час, 
громадянські й політичні права залишилися суворо обмеженими.

Під тиском деяких зі своїх економічних союзників, тНРО пе-
реглянула питання про повернення до цивільного правління. Спіш-
но створений капітаном Роулінгсом Національний демократичний 
конгрес (НдК) виграв вибори 1992 року (хоча вони не витримували 
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ніякої критики). Нова демократія в Гані недосконала, і колишні вій-
ськові керівники все ще зберігають значну кількість своїх авторитар-
них рефлексів, але серйозні порушення прав людини, як убивства та 
зникнення 1980-х, значною мірою відійшли в минуле. це, безсум-
нівно, створює досить сприятливі умови для розвитку в Гані нових 
конституційних комісій.

Комісія з прав людини й адміністративної юстиції складається з 
уповноваженого та двох його заступників, які призначаються Прези-
дентом разом із державною радою, що є консультативним органом та 
включає в себе найповажніших у суспільстві осіб. Єдиною вимогою 
Закону про Комісію з прав людини й адміністративної юстиції є те, 
що уповноважений має бути кваліфікованим суддею Апеляційного 
суду, а його заступники – суддями Верховного суду. Немає ніякої 
гарантії незалежності процесу призначення, але незалежність цього 
органу дотепер підтримувалася за рахунок строку перебування на 
посаді членів комісії. термін їхнього перебування на посаді такий 
же, як у суддів: вони не можуть бути звільнені до виходу на пенсію, 
за винятком невеликої кількості досить специфічних обставин. 
Уповноважений Еміль Шорт був приватно практикуючим юристом. 
НУО стверджують, що, хоча він був призначений Президентом, він 
виявив енергійність у виконанні своїх повноважень і незалежність 
від уряду. Головним чином це виявилося в готовності КПЛАю вирі-
шувати політичні питання, такі, як корупція серед міністрів.

Процес призначення до Національної комісії із засобів масової 
інформації (НКЗМІ) суттєво відрізняється: члени Комісії призна-
чаються різними організаціями громадянського суспільства на фік-
сований термін. це розходження є досить повчальним. НКЗМІ має 
значний ступінь незалежності, але, коли прийшов час призначення 
членів на другий строк, уряд відчутно тиснув на деякі з організацій, 
що висували потенційних членів. У результаті цього, за винятком 
одного члена, склад НКЗМІ повністю змінився. У свою чергу, На-
ціональна комісія із громадянської освіти (НКГО), що має процес 
призначення, аналогічний до існуючого в КПЛАю, у цілому пов-
ністю підлегла урядові.

функції КПЛАю дуже широкі й включають:
розслідування скарг про порушення основних прав людини, 

несправедливість, корупцію, зловживання владою й несправедливе 
поводження з боку державних посадових осіб;

розслідування скарг щодо справедливості функціонування 
різних державних служб;
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розслідування скарг на дії приватних осіб або організацій, що 
порушують основні права й свободи, гарантовані Конституцією; і

інформування громадськості з питань прав людини.
Крім того, відповідно до перехідних положень Конституції, 

КПЛАю має право повертати будь-яке майно, конфісковане двома 
останніми військовими урядами за деяких певних умов.

КПЛАю зобов’язана щорічно звітувати перед парламентом. 
У статті 225 Конституції зазначено, що КПЛАю є незалежним орга-
ном і не підлягає контролю з боку будь-яких осіб або органів. Вона не 
підпорядкована жодному міністерству або урядовому департаменту.

При проведенні своїх розслідувань, Комісія має повноважен-
ня виписувати повістки для явки свідка або надання доказів. Але 
повноваження КПЛАю особливо широкі у сфері виконання рі-
шень. Конституція передбачає чотири можливих варіанти дій для 
розв’язання скарги:

переговори й компроміс;
передача скарги й результатів розслідування вищому поса-

довцеві;
передача справи до суду для припинення дій порушників;
розгляд з метою припинення виконання закону, що порушує 

конституційні права.
У статті 220 Конституції зазначено, що відповідне законодавст-

во має передбачати створення регіональних і районних відділень 
Комісії. У Законі про Комісію з прав людини й адміністративну 
юстицію це інтерпретовано таким чином, що в кожному регіоні та в 
усіх 110 округах країни має бути своє відділення.

Стаття 227 Конституції передбачає, що бюджет Комісії має бути 
віднесений на рахунок Консолідованого фонду. Перед затверджен-
ням пропонованого бюджету він розглядається на слуханнях, що 
проводяться Міністерством фінансів, який завжди його скорочує. 
Потім він подається на розгляд парламенту. КПЛАю рекомендував, 
щоб його бюджет представлявся безпосередньо в парламент. З 1998 
року була прийнята нова бюджетна система, відповідно до якої Ко-
місії надається розумна верхня цифра, на підставі якої вона планує 
свій бюджет. таким чином, в 1998-1999 фінансовому році бюджет не 
був скорочений міністерством, але чи всі кошти фактично будуть 
видані – це вже інше питання. Покищо КПЛАю значною мірою 
залежить від фінансової підтримки з боку іноземних донорів. ці 
донори – на чолі з датським урядом – покривають видатки на біб-
ліотеку, навчання, комп’ютери й освітню програму.
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стРуКтуРа

до складу Комісії входять уповноважений і два його заступни-
ки. таким чином, хоча тільки одна людина має посаду уповноваже-
ного, фактично Комісія є колегіальним органом. У цей час точаться 
дискусії щодо розширення членського складу Комісії з огляду на 
велике робоче навантаження. два заступники уповноваженого від-
повідають, відповідно, за юридичні й адміністративні питання. Існує 
чотири відділи: правовий, оперативний (займається як розслідуван-
нями, так і громадянською освітою), адміністративний і фінансовий. 
КПЛАю нараховує більше 600 співробітників. Існують відділення 
в усіх 10 регіонах країни, а також в 64 з 110 округів. Планується від-
крити відділення у всіх районах протягом двох років, що призведе до 
збільшення кількості співробітників ще на 200 осіб або й більше.

Кожне регіональне відділення очолює регіональний директор, 
який є адвокатом. йому або їй допомагають юристи та слідчі. Кожне 
відділення очолює районний офіцер, який повинен мати університет-
ську освіту. Зазвичай у штаті районного відділення працюють також по-
мічник слідчого, помічник реєстратора, судовий пристав та секретар.

Коли Закон про Комісію з прав людини й адміністративної юс-
тиції перебував на розгляді парламенту, уряд заявив, що відповідно 
до принципу децентралізації, що був прийнятий у 1988 році, регіо-
нальні й районні відділення повинні мати абсолютну свободу дій 
при розгляді скарг, без звернення до центральної Комісії. Проте, 
парламент відхилив цей підхід. Натомість районні та обласні відді-
лення діють як місцеві представники центрального органу.4 Район 
має право діяти як посередник, але не давати рекомендації без за-
твердження центрального органу в Аккрі. такий підхід, можливо, не 
служить справі децентралізації, як деякі хотіли б, але він, безумов-
но, забезпечує погодженість у прийнятті Комісією рішень, які мають 
велике значення для завоювання суспільної довіри.

В Ашанті, де зараз налічується 13 районних відділень на 18 ок-
ругів, КПЛАю почав зі створення відділень у найбільш віддалених 
районах, щоб регіональні відділення могли безпосередньо працюва-
ти в ближніх округах. У Північному регіоні склалася практика, ко-
ли кілька сусідніх районів, де немає свого відділення, перебувають 

4 Mike Oquaye, «Human Rights and Conflict Resolution in Ghana’s Fourth Republic: 
the case of the Commission on Human Rights and Administrative Justice» in M. Oquaye 
(ed.), Democracy and Conflict Resolution in Ghana, Gold-Type Publications, Accra, 
1995, pp. 268-70.
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під юрисдикцією відділення в одному з районів, що є важливим з 
огляду на великі відстані, які змушені долати подавці скарг, щоб 
дістатися до регіонального відділення в тамалі.

Більшість районних відділень і деяких регіональних відділень 
розміщуються в приміщеннях, що належать уряду. В обох районних 
відділеннях, які ми відвідали, було надзвичайно мало місця – про-
блеми виникали не тільки через стиснуті умови роботи, але також 
через необхідність збереження конфіденційності під час консульта-
цій щодо скарг. В одному окрузі ми відвідали офіс, де районний офі-
цер, що дуже незвично, був юристом і використовувався місцевою 
адміністрацією як джерелом неофіційних юридичних консультацій. 
Згаданий офіцер був повністю в курсі потенційного конфлікту ін-
тересів. Водночас, визначити суспільну реакцію на цей очевидний 
тісний зв’язок між місцевими органами виконавчої влади й Комісією 
було не так просто. Все це викликає деяку стурбованість. Один ре-
гіональний директор сказав: «Ми повинні співати владі гарних пі-
сень». Уповноважений Шорт зазначив, що надання неофіційних 
юридичних консультацій адміністрації «було неправильним і відбу-
валося без мого відома й дозволу». Він сказав, що «вживе заходів для 
виправлення цієї ненормальної ситуації».5

На районному рівні кількість скарг може бути відносно неве-
ликою, очевидно, за рахунок відсутності інформації про КПЛАю 
в сільській місцевості, а також проблем із транспортом, з якими 
стикаються люди, які хотіли б поїхати в районний центр для подачі 
скарги. Відділення в Західному районі Аданси в Ашанті отримує 
приблизно 8-10 скарг щомісяця, випадків надання неофіційних кон-
сультацій набагато більше. Відділення Вейлвейл у Північній області 
отримало лише 27 скарг за весь 1998 рік.

пРоцедуРа подачі сКаРг

Скарги, отримані Комісією, у всіх випадках реєструються 
реєстратором офісу. Скарги можуть подаватися письмово або усно 
та можуть, на практиці, бути написані кожною з основних мов, яки-
ми користуються в Гані. Незважаючи на те, що районні й обласні 
відділення не повністю укомплектовані місцевими жителями, варто 
забезпечити, щоб у кожному відділенні була людина, здатна розумі-

5 E-mail, 3 листопада 1999 р.
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ти місцеві мови, якими можуть подаватися скарги. Слідчий або спів-
робітник із правових питань потім визначає прийнятність скарги: чи 
серйозна це скарга та чи підпадає вона під повноваження Комісії.

Слідчий збирає інформацію за справою шляхом листування з 
відповідачем, і, якщо виникне потреба, виїжджає на місце. При ви-
рішенні справ надається перевага мирному врегулюванню – від 50 
до 60 відсотків справ вирішуються в такий спосіб. Крім проблеми 
культури посередництва, що спостерігається, як правило, у НІПЛ, 
існує також практична проблема браку юристів у КПЛАю. якщо 
Комісія має надати рекомендації, вони мають бути визначені на на-
раді під головуванням юриста. Майже ніхто з районних офіцерів 
округу не є адвокатами; такий дефіцит спостерігається навіть у ре-
гіональних відділеннях.

Бажано, щоб КПЛАю вважала своєю роллю вирішення про-
блем, а не чисто юридичний підхід. Однак тенденція до посередниц-
тва має свої небезпеки. Один регіональний директор заявив дослід-
ницькій групі, що скоріше буде подана скарга на конкретного спів-
робітника поліції, ніж проти поліції в цілому. А районний офіцер 
розповів один випадок, коли співробітник поліції зажадав хабара за 
те, щоб зняти кримінальні обвинувачення із заявників. цей випа-
док був урегульований приватно між КПЛАю й поліцейським, який 
вирішив повернути гроші, отримані як хабар. Обидва підходи свід-
чать про тривожну тенденцію на нижчих рівнях Комісії, коли скарги 
розглядаються як окремі питання, що мають бути врегульовані до 
задоволення конкретного подавця скарги, а не як ознака більш ши-
роких і системних проблем у галузі прав людини, які КПЛАю також 
зобов’язана вирішувати.

Не існує жодного окремого механізму або конкретних рекомен-
дацій. Передбачається, що заявник повернеться до Комісії, якщо 
відповідач не виконав умов.

виКоРистання пРавозастосовних повноважень

Законодавство Гани є незвичним з погляду правозастосовних 
повноважень, які воно надає Комісії з прав людини. Конституція 
дозволяє уповноваженому «подавати позов до будь-якого суду Гани й 
може запитувати будь-які засоби, що можуть бути надані цим судом». 
Уповноважуючий закон дає відповідачеві три місяці для виконання 
рекомендацій КПЛАю. якщо він не зробить цього, уповноважений 
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може подати позов до суду для забезпечення виконання рекоменда-
цій. На практиці це право використовувалося нечасто – менше 20 
разів за весь час існування Комісії – і завжди спричиняло звернення 
до Верховного суду. Воно було предметом суперечки (невирішено-
го в термінах закону й Конституції), чи полягає роль суду в тому, 
щоб розглядати цю справу у всій її повноті або просто зареєструвати 
рішення КПЛАю й надати йому силу судового рішення. Позиція 
Комісії, як не дивно, була такою: у разі відсутності яких-небудь про-
цедурних порушень із боку КПЛАю у вирішенні справи, Верховний 
Суд мусить просто забезпечити цю рекомендацію. Загалом Верхов-
ний Суд прийняв таку ж точку зору.

Уповноважений пропонує внести зміни до закону, щоб обходи-
тися без трьох місяців очікування перед поданням заяви до суду. Він 
пропонує, щоб рекомендації реєструвалися Верховним судом відра-
зу ж, що дозволило б одній зі сторін звертатися в суд для забезпечен-
ня виконання рекомендації.

пРиРода спРав

У 1997 році, останньому році, за який є щорічна доповідь, 
КПЛАю отримала 5876 скарг. З них найбільша частина – 33 від-
сотки – були пов’язані з трудовими конфліктами. Звільнення з ро-
боти є поширеною проблемою в цій сфері. двадцять три відсотки 
від загальної кількості були пов’язані із власністю; дуже гострими 
питаннями були відносини між орендодавцями й орендарями. двад-
цять один відсоток скарг стосувався основних прав – категорія, що 
включає незаконний арешт і утримання під вартою, жорстоке повод-
ження та цілу низку різних порушень. П’ятнадцять відсотків справ 
були пов’язані з сімейними питаннями, де проблеми, що стосуються 
дітей та подружжя складали переважну більшість випадків.

Аналіз типів розглянутих справ показує, що невелика частка 
стосувалася питань прав людини в їхньому традиційному розумінні. 
Значна частина з них – це скарги проти приватних осіб – робото-
давців, землевласників, членів родини – іноді виходили за рамки 
конституційного визначення ролі КПЛАю:

Розслідувати скарги, що стосуються практики й дій з боку осіб, 
приватних підприємств та інших установ, що допускають, згідно із 
цими скаргами, порушення основних прав і свобод, передбачених чинною 
Конституцією.
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це спірне питання, чи володіє КПЛАю юрисдикцією в тих ви-
падках, коли заявник подає скаргу на незаконне звільнення проти 
приватного роботодавця. Але на практиці така юрисдикція Комісії 
існує. держава є найбільшим роботодавцем у країні, таким чи-
ном, значна частина справ, що відноситься до трудових конфліктів, 
пов’язана з державними підприємствами. Проте, в одному з відвіда-
них районних відділень у центрі золотодобування Обуасі, переваж-
на більшість скарг стосувалася конфліктів із приватними робото-
давцями, найчастіше, з багатонаціональною корпорацією «Ashanti 
Goldfields Corporation». Виявляється, роботодавці в цілому готові 
сприйняти роль КПЛАю, фактично, як трудового трибуналу. Гана 
є, за африканськими стандартами, країною з високим рівнем проф-
спілкового членства. Конгрес Профспілок Гани вважає, що КПЛАю 
корисна лише в тих випадках, коли працівники об’єднані в проф-
спілку. Проте, виявляється, що вона також ефективно працює в тих 
випадках, коли потерпілі працівники вважають, що колективні про-
цедури переговорів з боку профспілок не можуть їм допомогти.

Вільна інтерпретація повноважень КПЛАю є навмисною. Са-
ме так, як творці Конституції Гани вважали, що звичайні громадя-
ни не зможуть розібратися в нетрях різних статутних установ, так і 
КПЛАю намагається, наскільки це можливо, бути єдиним консал-
тинговим центром, навіть у питаннях, у яких вона не має офіцій-
ної юрисдикції. Найчастіше мова про питання майна й спадкуван-
ня – питання, у яких люди часто потребують юридичної допомоги, 
яку вони не можуть собі дозволити оплатити. Іноді КПЛАю може 
просто спрямувати клієнта до більш відповідальної установи. Нап-
риклад, практикується спільна робота між регіональним відділен-
ням в Ашанті й консультативним центром Міжнародної федерації 
жінок-юристів (Мфжю) у Кумасі. Найчастіше в сільських райо-
нах КПЛАю просто надає консультативні послуги, за умови, що 
питання можуть бути врегульовані мирним шляхом на районному 
рівні. У результаті підвищується довіра до КПЛАю як до чутливої й 
корисної організації. Чи є такий підхід настільки ж корисним для 
освіти населення з питань прав людини – ще одне питання.

Різноманітність справ, якими займається КПЛАю, призвело до 
необхідності більшої спеціалізації серед співробітників, хоча висока 
плинність кадрів і нестача персоналу все ще не дозволяють цього 
зробити. Питання родини й корупція – лише два різних кола питань, 
якими займається Комісія – вимагають дуже різних навичок. У той 
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час як на районному, і навіть регіональному рівні, спеціалізація не є 
ані можливою, ані бажаною, у головному відділенні вона, напевно, 
неминуча, і, безумовно, сприятиме підвищенню якості розслідуван-
ня. йдеться, наприклад, про створення в складі КПЛАю окремого 
відділу боротьби з корупцією.

самостійні Розслідування

Ані Конституція, ані законодавство не надають, у наявній фор-
мі, повноважень КПЛАю проводити розслідування без отримання 
скарги, хоча на практиці це робиться. Одна категорія таких справ 
стосується, наприклад, хворих дітей, батьки яких відмовляються 
від необхідного медичного втручання через релігійні міркування. 
тут Комісія виступає від імені дітей. Вона також розслідує обвину-
вачення в корупції, що містяться в повідомленнях засобів масової 
інформації. Крім того, на практиці Комісія ладна приймати скарги 
від третьої сторони: наприклад, від учителя, що діє від імені дити-
ни, від преси, що діє від імені ув’язненого, або навіть від канцелярії 
Президента. У низці випадків Комісія втручається, аби домогтися 
звільнення під заставу чи доставки до суду осіб, які утримуються під 
вартою поліцією довше, ніж визначено Конституцією.

Проте ці функції не викладені чітко в законодавстві, і в інших 
випадках траплялося, що КПЛАю відмовлялася розслідувати спра-
ву, якщо заявник не демонстрував особисту зацікавленість у цьому 
питанні. Був випадок, пов’язаний із політикою, коли лідер однієї 
з опозиційних партій закликав Комісію розслідувати «зникнення». 
цю скаргу було відхилено через відсутність особистої зацікавленос-
ті.6 Розділ 13 (6) Закону про КПЛАю передбачає, що у випадках, 
коли особа, яка могла би подати скаргу, мертва, скарга «може бути 
подана його особистим представником, або одним із членів його ро-
дини, або іншою особою, яка може його представляти».

відвідування в’язниць

У 1995 році КПЛАю провела загальнонаціональну перевірку 
в усіх в’язницях і ізоляторах для забезпечення їхньої відповідності 

6 Oquaye, op. cit., p. 262. 
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мінімальним міжнародним стандартам поводження з ув’язненими. 
Комісія опублікувала доповідь про свої висновки, і згодом прово-
дила щорічні відвідування. Не дивно, що розслідування виявило 
багато випадків переповненості в’язниць і погані санітарні умови 
в камерах поліцейських дільниць. У доповіді містилися настанови 
збільшити витрати на харчування й перевести в окремі в’язниці не-
повнолітніх ув’язнених, які утримувалися разом із дорослими. Уряд 
виконав обидві рекомендації.

Перевірки КПЛАю також виявили значну кількість «забутих» 
ув’язнених – людей, яких було звинувачено, але так і не було засудже-
но. В одному випадку ув’язнений провів під вартою 16 років, а інші – 
до 8 років. У результаті, багато таких ув’язнених було звільнено.

КультуРні пРоблеми

Однією з особливо делікатних сфер, у якій КПЛАю з пев-
ним успіхом вирішує питання, є традиційна культурна практика, 
що порушує права, особливо жінок і дітей. Одна з них – практика 
трокоси. це – одна з форм рабства й підневільної праці, поширена 
в області Вольта. жінки й діти направляються до храмів, де вони 
відробляють покарання за провини їхніх родин. КПЛАю співробіт-
ничала з місцевими НУО й організацією «International Needs Ghana» 
для забезпечення освіти громадськості й відкритого діалогу з тими, 
хто практикує трокоси. У результаті вдалося домогтися звільнення 
деяких жінок і дітей із храмів. У 1996 році, наприклад, уповноваже-
ний Шорт узяв участь у декількох визвольних заходах, у рамках яких 
було звільнено майже 400 осіб.

Аналогічно, КПЛАю розслідувала в Північному регіоні фак-
ти вигнання та в деяких випадках лінчування жінок, підозрюваних 
у чаклунстві. Розслідування КПЛАю у вересні 1997 року виявило 
понад 800 осіб – майже всі жінки, здебільшого літні – поміщених 
у табор для відьом, куди вони були вигнані зі своїх громад. Комісія 
почала освітню кампанію громадськості з цього питання, у тому 
числі провела круглий стіл у тамалі в грудні 1998 року.

Особливо складно боротися з місцевими табу й заборонами. як 
правило, це заборона на сільськогосподарські роботи й ловлю риби 
в певні дні тижня. їхнє походження часто криється в необхідності 
економії ресурсів, але особи, що звернулися зі скаргами до КПЛАю, 
розглядають їх як порушення їхніх конституційних прав, включаю-



Гана

��

чи право на працю. КПЛАю підтримала ці скарги й опублікувала 
публічні заяви з цього питання.

У цілому Комісія дотримується стриманого підходу, що містить в 
собі дипломатичні контакти із традиційною владою. В Ашанті, напри-
клад, деякі вчителі виступали проти табу, що забороняє їм працювати 
на своїй землі в певний день тижня. традиційна влада наказала їм 
зарізати барана як неустойку, але вони відмовились це робити. Вождь 
поскаржився вищому вождеві, і, оскільки вони, як і раніше, відмовля-
лися виконати цю умову, справу було передано до традиційної Ради 
Кумаси. тим часом, учителі подали скаргу до КПЛАю, яка, незва-
жаючи на спершу дуже вороже ставлення до неї з боку традиційної 
Ради, спромоглася домовитись про мирне врегулювання конфлікту.

КоРупція

1996 року КПЛАю провела розслідування обвинувачень у 
корупції, незаконного збагачення й зловживання службовим ста-
новищем стосовно трьох міністрів уряду й співробітника апарату 
Президента. Комісія виявила негативні факти щодо двох міністрів 
і співробітника апарату Президента, у результаті чого всі вони по-
дали у відставку. Влада спровокувала конфлікт, видавши те, що во-
ни назвали (неточно), «Білою книгою», яка відкидає деякі висновки 
й рекомендації КПЛАю. У відповідь на викликане цим обурення 
громадськості, уряд був змушений заявити, що КПЛАю мала пра-
во вжити будь-які зусилля, необхідні для забезпечення виконання 
своїх рекомендацій. Одна з рекомендацій, визнана урядом, полягає в 
тому, щоб розширити категорії державних службовців, які, відповід-
но до закону, повинні декларувати свої доходи.

Мешканці Гани, опитані дослідницькою групою, були прак-
тично одностайні в тому, що розслідування корупції надзвичайно 
підвищило суспільну легітимність КПЛАю, яка продемонструвала 
свою незалежність і свою готовність протистояти урядові в складних 
питаннях. Більшість повторила слова уповноваженого Шорта про 
те, що цей епізод призвів до «більшої довіри населення до Комісії 
як до авторитетної установи в боротьбі проти корупції, а також бо-
ротьбі за соціальну справедливість і непідкупність, прозорість і під-
звітність у нашому суспільстві».7 Майже єдиним незгодним був, що 

7 Emile Short, «The Commission on Human Rights and Administrative Justice in Ghana», 
mineo, n.d.
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цікаво, співробітник КПЛАю, який вважав, що це розслідування 
ще більше ускладнить затвердження бюджету комісією Міністерства 
фінансів. По суті, це може бути вірним. Уповноважений Шорт не 
заперечив, коли йому сказали про цю можливість. до їхньої честі, 
ніхто зі старших посадових осіб КПЛАю не висловив ніякого жалю 
у зв’язку з тим, що це розслідування було проведено.

умови Роботи

КПЛАю вкрай важко утримувати співробітників, особливо 
юристів, у своєму штаті. Головне відділення ділить приміщення з 
Управлінням боротьби з серйозними злочинами, де заробітна плата 
й умови роботи є набагато привабливішими. У деяких регіонах не-
достатність персоналу мала катастрофічні наслідки. У Північному 
районі, наприклад, є тільки один юрист – сам директор районного 
відділення. Оскільки адвокат має бути присутнім на кожному слу-
ханні, це створює величезну проблему, а також лягає важким тягарем 
на директора, який також змушений очолювати юридичний відділ.

Зарплата й умови роботи уповноваженого та його заступників такі 
ж, як і в судді Апеляційного суду й суддів Верховного суду, відповід-
но. А тому зменшується заробітна плата їхніх підлеглих. КПЛАю 
стверджує, що співробітники Комісії, у частині заробітної плати й 
умов роботи, повинні бути прирівняні до працівників Генеральної 
прокуратури, чиї заробітна плата й умови є більш сприятливими.

Більшість юристів, які працюють у КПЛАю, раніше займалися 
приватною практикою або прийшли в Комісію безпосередньо після 
закінчення навчання. Значна кількість слідчих, однак, перейшли з 
«революційних» урядових закладів, які були скасовані після пере-
ходу від військового до цивільного правління. це, як нам здається, 
не прикрашає політику Комісії в очах громадськості. Навпаки, На-
ціональна комісія з питань громадянської освіти, де також працює 
багато співробітників нині неіснуючих комітетів захисту революції, 
у цілому ототожнюється із урядом і правлячою партією.

освіта

Хоча сама Комісія стверджує, що громадянська освіта є цен-
тральною частиною її діяльності із самого початку (і, між іншим, 
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частиною її конституційних повноважень), мабуть, що ця сторона 
роботи менш значуща, ніж у багатьох інших національних право-
захисних організаціях. Причини цього, імовірно, варто шукати у 
першу чергу в походженні КПЛАю від інституту омбудсмена, і, по-
друге, у постійній нестачі ресурсів. На практиці значна кількість 
освітніх заходів фінансуються зовнішніми донорами, а не за рахунок 
основного кошторису комісії.

Громадянська освіта здійснюється головним чином шляхом про-
ведення семінарів і практикумів, спрямованих на державних служ-
бовців – військових, цивільних службовців, членів Районної Асамб-
леї тощо. Зважаючи на те, що значна частина скарг, яка надійшла в 
КПЛАю, стосується трудових відносин, цим питанням приділяєть-
ся особлива увага в освітній діяльності, із проведенням семінарів 
для менеджерів і профспілкових діячів.

Стає все більш очевидним, що незначна кількість скарг, яка 
надходить до районних відділень КПЛАю, пов’язана з відсутністю 
поінформованості громадськості про саму комісію або про консти-
туційні права. Отже, програми інформування громадськості в цей 
час розглядаються в комплексі як засіб вдосконалювання взаємодії 
КПЛАю із сільським населенням.

КПЛАю проводить програми навчання й професійної підготов-
ки посадових осіб, а в 1997 році розпочала виконання експеримен-
тальної освітньої програми для сільських громад. Спочатку сфоку-
сована на районах Верхнього Сходу та Вольті, ця експериментальна 
програма була з того часу поширена й на інші райони країни. Мета 
програми полягає в тому, щоб інформувати людей щодо їхніх прав, 
закріплених у Конституції 1992 року, підкреслити громадянську від-
повідальність і визначити засоби правового захисту при порушенні 
прав людини.

діяльність і заяви КПЛАю широко висвітлюються в засобах 
масової інформації. це грає важливу освітню роль. Робота за спір-
ними питаннями, такими, як чаклунство й трокоси сама по собі є 
частиною освіти в галузі прав людини, саме так, як і процес подачі 
скарг. У цих питаннях, а також у питаннях, пов’язаних із політи-
кою, таких як корупція, Комісія розуміє, що більша частина її фун-
кцій полягає в тому, щоб почати діалог про те, які конституційні 
права застосовуються в цьому разі, і які практичні дії будуть най-
кращими.
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Робота із нуо

Комісія проводить щомісячні наради з координаційним комі-
тетом правозахисних НУО для обговорення пріоритетів і стратегії. 
КПЛАю й НУО особливо активно співпрацюють у питаннях освіти 
в галузі прав людини. Однак щодо скарг, то їхні відносини значно 
відрізняються від тих, які ми спостерігали в деяких інших країнах. 
У багатьох інших випадках НУО є джерелом інформації для НІПЛ 
та направляють подавців скарг до організацій, які в іншому разі є 
недоступними. У Гані, навпаки, мережа КПЛАю, що складається з 
понад 60 районних відділень, більше розгалужена, ніж у більшості 
НУО, які, врешті, відіграють менш важливу роль у передачі скарг. 
Проте такі організації, як Міжнародна федерація жінок-юристів 
(Мфжю), що надають юридичні консультативні послуги, є важли-
вим джерелом звернень.

змі

Засоби масової інформації (ЗМІ) відіграють надзвичайно важ-
ливу роль у роботі КПЛАю. Комісія видає прес-релізи у справах, які 
можуть мати особливий суспільний інтерес, але найчастіше засоби 
масової інформації самостійно проявляють ініціативу в зближенні 
із КПЛАю. Водночас, уповноважений зазначив, що КПЛАю має 
бути обережною у своїх публічних заявах. Існує небезпека, пов’язана 
з тим, що якщо Комісія робить загальну заяву за деяким типом про-
блем, може виявитися, що це впливатиме на вирішення конкретних 
випадків такого роду. цей випадок може виникнути, наприклад, ко-
ли предметом скарги є співвідношення між традиційними табу й 
заборонами та особистими правами.

висновоК

Один із академічних спостерігачів описує КПЛАю як незалежну 
Комісію з найвищою суспільною легітимністю. Спостерігач описує 
роботу Комісії як «силу, що стримує зловживання службовим стано-
вищем у державному секторі країни, де сильні світу цього вже давно 
вважаються такими, що стоять вище закону». Вона продовжує:
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«При здійсненні своєї юрисдикції як наглядового органу у галузі прав 
людини, вона також продемонструвала цінність конституційної демок-
ратії для звичайної людини шляхом старанного захисту прав людини. 
Її втручання в питання, що торкаються звичайних людей, наприклад, 
звільнення тих, хто був затриманий на невиправдано тривалий період 
часу, надання допомоги дітям, яким відмовляють у медичній допомозі 
на підставі релігійних переконань їхніх батьків або підтримка обвину-
вачення проти поважної персони в сексуальних домаганнях, підтримує, 
чималою мірою, її статус як «захисника народу».�

Відомості, зібрані дослідницькою групою, підтверджують, що 
КПЛАю зуміла завоювати високий ступінь суспільної довіри. це 
в першу чергу викликано, без сумніву, її готовністю закликати дер-
жавних високопосадовців до відповідальності в найбільш серйозних 
питаннях, таких, як корупція. На іншому рівні довіра до Комісії та-
кож випливає з її відносної доступності на місцевому рівні, та її го-
товності займатися врегулюванням проблем, пов’язаних зі скаргами, 
не обмежуючись чисто юридичним підходом. Проте недостатність 
ресурсів серйозно ускладнює роботу районних відділень, у резуль-
таті робота на місцях набагато менш ефективна за ту, якою могла б 
бути. Заплановане відкриття відділень у всіх 110 округах викликає 
серйозні сумніви, якщо не вистачає коштів, щоб існуючі відділення 
функціонували належним чином.

Водночас, інше джерело легітимності КПЛАю є більш формаль-
ним: досить широко відомо, що повноваження Комісії визначаються 
Конституцією, що є належністю всіх мешканців Гани, а не залежать 
від існуючого на даний момент уряду. Інакше кажучи, готовність 
КПЛАю вирішувати політично незручні питання випливає з її конс-
титуційних засад. це, без сумніву, те, що мали на увазі творці Паризь-
ких принципів. Проте, у країні, де суспільна повага до національних 
інститутів стрімко слабшала впродовж багатьох років, вражає, що ця 
Комісія користується значним ступенем довіри й легітимності.

8 H.J.A.N. Mensa Bonsu, «Democracy, Good Governance and Accountabilitiy: The Role 
of the Independant Commissions of Ghana», mimeo, Accra, 1999, p.27.
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2. Індонезія

У червні 1993 року Президент Сухарто створив Національну 
комісію з прав людини (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, НКПЛ).9 
Час має велике значення через низку чинників. Указ № 50, що за-
снував НКПЛ, був виданий за один тиждень до початку Всесвіт-
ньої конференції з прав людини у Відні. Крім того, це відбулося 
після вісімнадцяти місяців напруженого й зростаючого міжнарод-
ного тиску на уряд Індонезії після масового вбивства мирних де-
монстрантів армією в ділі, Східний тимор. Нова постійна Комісія 
була організована після створення Сухарто спеціальної Національ-
ної комісії з розслідування вбивств у ділі. ця Комісія не була ані 
безсторонньою, ані достатньою у своєму розслідуванні, проте, виз-
навши, що армія вчинила серйозне порушення прав людини, вона 
відіграла важливу роль у запобіганні критики, особливо на міжна-
родній арені.

Глобальним тлом цього розвитку було закінчення «холодної вій-
ни». Президент Сухарто захопив владу в 1967 році на тлі кривавого 
винищування сотень тисяч індонезійських комуністів. це зробило 
його не тільки можливим, але й бажаним союзником для Сполу-
чених Штатів у контексті боротьби, що велася в Південно-Східній 
Азії. таким чином, Сполучені Штати контролювали захоплення Ін-
донезією колишньої голландської колонії Західний Іріан, у цей час 
відомої індонезійцям як Іріан-джая, у той час як західний світ знач-
ною мірою ігнорував вторгнення Індонезії до Кувейту й незаконну 
анексію Східного тимору в 1975 році. Обидва ці процеси супровод-
жувалися великомасштабними й грубими порушеннями прав люди-
ни. Проте, з початку 1990-х років, міжнародна критика Індонезії в 
галузі прав людини стала звучати все частіше. Індонезійський режим 
був одним з головних прихильників погляду на права людини, що 

9 Hak Asasi Manusia – в Індонезії термін із значенням «права людини».
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відмовляє їм в універсальності й проголошує існування специфіч-
них азіатських традицій в галузі прав людини.

У роки існування НКПЛ тривали серйозні порушення прав лю-
дини в Східному тиморі та в Іріан-джая. Ачех у північній частині 
Суматри також був місцем, де все більш енергійні дії прихильників 
руху за незалежність жорстоко придушувалися збройними силами. 
дійсно, 1990-і роки ознаменувалися розколом індонезійської держав-
ності в етнічних, релігійних і общинних конфліктах та появою від-
критої опозиції довгостроковому правлінню Сухарто, його режиму 
«нового порядку» і правлячій партії Голкара. Переважно студентська 
опозиція виросла в демократичний рух, що призвело до падіння ре-
жиму Сухарто в 1998 році й наступним парламентським виборам у 
червні 1999 року. Опозиційна демократична партія Індонезії (дПІ) 
отримала найбільший відсоток голосів.

Нова НКПЛ якийсь час перебувала в процесі формування. 
Перший національний семінар з прав людини, що відбувся в січ-
ні 1991 року, рекомендував створити комісію з прав людини, і це 
питання було обговорено на внутрішньоурядовому засіданні в 1990 
році. Регіональний правозахисний семінар був запланований на 
грудень 1991 року з метою збору міжнародного досвіду в сфері ро-
боти комісій із захисту прав людини. Проте семінар був відкладе-
ний через бійню в ділі, і відбувся, нарешті, тільки в січні 1993 ро-
ку, після чого міністр закордонних справ Алі Алатас оголосив, що 
уряд створить Комісію. Міністерство закордонних справ скликало 
комітет для створення проекту президентського указу про створен-
ня НКПЛ.10 Роль Алі Алатаса і його внесок були значними, якщо 
(це уявляється найбільш імовірним), основна мета цього нового 
органу полягала в тому, щоб послабити міжнародну критику Ін-
донезії.

Склад нової Комісії підтверджував таку інтерпретацію. Нею ке-
рував старший офіцер армії й колишній головний суддя Алі Саїд. до 
складу Комісії увійшло багато старших державних службовців і чле-
ни правлячої партії. Більшість активістів неурядових правозахисних 
організацій, які були запрошені для роботи в Комісії, відмовилися. 
Багато хто із членів Комісії були вченими, які не мали достатнього 
досвіду в питаннях прав людини, але, певною мірою, чесні й неза-
лежні. Генеральним секретарем був Бахаруддін Лопа, генеральний 

10 Jessica M. Ramsden Smith, Komnas HAM and the Politics of Human Rights in Indone-
sia, MA thesis, Australian University, March 1998, p. 31.
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директор департаменту виконання покарань при Міністерстві юсти-
ції. Він продовжував обіймати обидві посади протягом вісімнадцяти 
місяців (досить цікаве поєднання), і НКПЛ працювала з його кан-
целярії в міністерстві.11

Указ № 50 від 1993 року, що регулював діяльність НКПЛ до 1999 
року, давав лише поверхові вказівки щодо повноважень і мандата 
Комісії, що було одночасно і її силою, і слабкістю.12 Керівними при-
нципами Комісії є національна ідеологія Pancasila.13 Мета НКПЛ – 
«допомога у створенні умов, що сприяють реалізації прав людини 
відповідно до Pancasila, Конституції 1945 року, Хартії Організації 
Об’єднаних Націй і Загальної декларації прав людини» та «посилення 
захисту прав людини» для підтримки національного розвитку. для 
досягнення цієї мети Комісія здійснює діяльність чотирьох видів:

поширення «національної й міжнародної точок зору» з пи-
тань прав людини;

внесення пропозицій, на підставі яких ратифікуватимуться 
документи Організації Об’єднаних Націй у сфері прав людини;

моніторинг і розслідування питань дотримання прав люди-
ни; та

встановлення регіонального й міжнародного співробітни-
цтва в галузі дотримання й захисту прав людини.

таким чином, закон не передбачає компетенції комісії в розгляді 
скарг або проведенні розслідувань, за винятком третього з перелі-
чених пунктів. Комісія не має жодних слідчих повноважень, напри-
клад, вимагати примусової явки свідків, ні засобів для забезпечення 
виконання її рекомендацій.

Закон 1999 року підсилює ці функції без особливої зміни їхньої 
суті, хоча НКПЛ уже набула повноваження проводити розслідуван-
ня, у тому числі право вимагати присутності свідків. А процес роз-
гляду скарг досить докладно викладається в новому законі.

11 Ibid., pp. 35-37.
12 У 1999 році (після візиту дослідницької групи) був прийнятий новий закон з 
прав людини, який, серед іншого, визначав основні принципи діяльності НКПЛ. 
Незважаючи на те, що новий закон стисло розглянутий у тексті, всі досліджен-
ня, описані у цьому розділі, проводилися в той час, коли Комісія працювала за 
старим законом.
13 Pancasila означає «п’ять принципів». це: віра в Бога, гуманізм, націоналізм, де-
легований уряд та соціальна справедливість.
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стРуКтуРа

НКПЛ складається з 25 членів, включаючи голову та двох за-
ступників, які обираються пленарним засіданням Комісії. Вкрай 
незвичайна, або навіть унікальна, особливість процесу призначення 
полягає в тому, що після формування складу Комісії, призначеної 
президентом, вона ввела свою власну процедуру призначення. Суть 
її полягає в тому, що пленарне засідання Комісії вирішує шляхом 
таємного голосування, хто має бути членом Комісії. Члени НКПЛ 
пишаються цією процедурою й стверджують, що вона гарантує їхню 
незалежність від уряду.14 Вірно це чи ні, але така процедура, безпе-
речно, має другий, менш бажаний ефект, що полягає в зменшенні 
різноманітності членів Комісії. Всі члени НКПЛ походять із яви, 
і лише кілька з них – не із джакарти.15 І це відбувається в країні, 
де регіональні розходження, національний суверенітет і сепаратизм 
є найважливішими політичними питаннями і є по суті найбільш 
вірогідними причинами порушень прав людини. Незважаючи на те, 
що перші призначення були офіційно зроблені Президентом, схо-
же, що відбір уповноважених був, по суті, здійснений Алі Саїдом і 
старшими посадовими особами із Секретаріату Кабінету міністрів і 
Міністерства закордонних справ.

Існують три підкомісії: з освіти й підвищення поінформованос-
ті громадськості, з вивчення документів захисту прав людини та з 
контролю за реалізацією прав людини. Голова, заступник голови й 
співробітники цих підкомісій працюють повний робочий день, са-
ме так, як і генеральний секретар НКПЛ.16 Інші уповноважені не 
працюють на постійній основі. Проте, інтерв’ю в провінції Іріан-
джая, а також із активістами у галузі прав людини в провінції Ачех, 
Північній Суматрі, Східному Калімантані й Східному тиморі, ясно 
показали, що ці люди не вважають, що члени НКПЛ представляють 
їхні інтереси.

Крім того, у 1999 році, після візиту дослідницької групи було 
створено спеціальне відділення НКПЛ – «Perempuan», яке займаєть-

14 За новим законом, Комісія продовжує висувати нових членів, які призначаються 
органами законодавчої влади.
15 деякі читачі першої версії чинного звіту зазначили, що з цього не випливає, що 
всі члени НКПЛ – яванці.
16 За Законом 1999 р., генеральний секретар не є членом Комісії.
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ся саме проблемами порушення прав жінок. його очолює професор 
Сапаринах Садлі, член НКПЛ.

Указ 50 зазначає, що «всі витрати, пов’язані з діяльністю Націо-
нальної комісії, оплачуються з бюджету державного Секретаріату». 
На перший погляд, такий контроль бюджету НКПЛ, фактично, кан-
целярією Президента, є серйозною перешкодою незалежності. Члени 
Комісії стверджують протилежне. Вони говорять, що якби НКПЛ 
мала фіксований і заздалегідь спланований бюджет, це значно об-
межувало б її роботу. По суті, кошти на низку політичних розсліду-
вань були надані державним Секретаріатом на додаток до звичайних 
і передбачених витрат Комісії.

Проте, нинішній річний бюджет складає всього лише 1,8 мі-
льярдів рупій, що становить 9 рупій (або один цент США) на душу 
населення.

Під час візиту дослідницької групи в НКПЛ було 32 співробіт-
ники – не набагато більше, ніж кількість уповноважених, – що явно 
недостатньо для вирішення завдань, які стоять перед ними. Гене-
ральний секретар Клементину душ Рейш Амарал підрахував, що 
необхідно 75 співробітників. Усі наявні співробітники розташову-
ються в головному офісі в джакарті, за винятком невеликої гру-
пи співробітників у відділенні в ділі, Східний тимор. Більшість із 
них – випускники вищих навчальних закладів у сфері політики або 
права. Генеральний секретар Амарал заявив, що Комісії потребують 
більше економістів з досвідом роботи в приватних компаніях для 
боротьби зі зростаючою кількістю випадків корупції.

У останні рік або два НКПЛ із запізненням розпочала про-
фесіоналізацію своєї роботи. Був призначений виконавчий директор 
для управління секретаріатом, і була створена низка бюро. Завдання 
трьох із них відповідають функціям підкомісій у НКПЛ – стиму-
лювання, правозахисні документи та моніторинг, а двох інших – за-
гальні служби та бібліотека.

сКаРги

НКПЛ отримує 30-40 скарг щодня. Є тільки 10 співробітни-
ків, які відповідають за моніторинг і можуть працювати зі скарга-
ми. Більшість із них надходять із яви, далі (у порядку зменшення), 
із Суматри, Сулавесі, Балі й Калімантана. З тих частин країни, де 
порушення прав людини є найбільш серйозними, таких, як Схід-
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ний тимор і Іріан-джая17, надходить менше скарг, що свідчить про 
недотримання зобов’язання НКПЛ бути доступною для верств сус-
пільства, найбільш уразливих до порушень прав людини.

10 співробітників, які займаються моніторингом у головному 
офісі НКПЛ, відповідають за обробку й розслідування скарг. Скар-
ги, як правило, подаються у вигляді листів, але співробітники мо-
жуть надати допомогу й неписьменним позивачам. І НУО, і подав-
ці скарг, опитані дослідницькою групою, заявили, що з подавцями 
скарг, які особисто звертаються в офіс, НКПЛ поводиться неофіцій-
но й доброзичливо. це – позитивна риса, що заслуговує на увагу. 
Проте, картина в Іріан-джая – єдиній області, що була відвідана 
поза явою, – була зовсім іншою. Незважаючи на те, що Комісія 
провела низку голосних розслідувань в Іріан-джая, звичайні скарги 
не обробляються. Вони стосуються, зокрема, земельних і трудових 
справ. В одній зі справ проти лісозаготівельної компанії в Мера-
уке, адвокати в джаяпура не отримали відповідь на скаргу, подану 
в липні 1998 року, за сім місяців до візиту дослідницької групи. Ми 
отримали докладну інформацію про інші подібні випадки, почина-
ючи з 1996 року. Не стверджувалося, що НКПЛ не вживала жодних 
заходів, просто подавці скарг не були проінформовані про результа-
ти, що, з їхнього погляду, – більш-менш те саме. Один юрист НУО 
в джаяпура сказав:

«НКПЛ працює, якщо люди звертаються до них фізично. Вони ак-
тивно реагують на засоби масової інформації, наприклад. Але тут ми 
можемо спілкуватися тільки листуванням».

Розслідування, зазвичай, проводиться співробітниками разом із 
самими уповноваженими. Окремі уповноважені явно користуються 
повагою й авторитетом, чого, як нам здається, не можна сказати про 
персонал Комісії в цілому.

Проте, часто НКПЛ критикують за те, що часто скарги не роз-
слідуються належним чином, а просто передаються відповідним де-
ржавним відомствам. Найбільш абсурдним прикладом був випадок, 
коли Інститут юридичної допомоги в джакарті скаржився генераль-
ному секретареві НКПЛ, Бахаруддину Лопа, на те, що лідерові опо-

17 Офіційна назва провінції – Іріан-джая. Більшість її мешканців не визнає 
індонезійського панування над тим, що колись було голандською колонією 
Західний Іріан. Вони вважають своєю країною Західне Папуа. Офіційна назва 
використовується тут тільки для зручності і не повинна сприйматися як певна 
позиція стосовно законності чи незаконності індонезійського володарювання.
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зиції Східного тимору, Шанану Гумсро, який перебуває в ув’язненні, 
були заборонені відвідування. Лопа передав їх до Генерального де-
партаменту виконання покарань, який він сам очолював.18

Комісія набула значної суспільної легітимності внаслідок втру-
чання до низки голосних політичних справ. Незважаючи на існуючу 
тенденцію уникати справ, до яких особисто причетний колишній 
президент Сухарто, НКПЛ, проте, часто відкрито висловлюється 
із суперечливих питань. Наприклад, у лютому 1994 року два упов-
новажених без попередження відвідали в’язницю в Лхоксемаві, 
Ачех. Внаслідок несподіваності візиту вони виявили одинадцять 
ув’язнених, які утримувалися без пред’явлення обвинувачення й су-
ду – один протягом майже п’яти років. ці ув’язнені були заарешто-
вані військовими й передані у в’язницю регіональним військовим 
командуванням, і тому цей випадок є реальним викликом військовій 
владі – перший в історії НКПЛ. Четверо з одинадцяти ув’язнених 
були звільнені. цей інцидент призвів до зростання суспільної легі-
тимності, але така ініціатива більше не повторювалася, і інформація 
про наступні відвідування в’язниць доводилась до відома влади за-
здалегідь. Аналогічний серйозний виклик військовим був кинутий 
також в Ачехі чотири роки потому. Один із цих же двох уповноваже-
них, Клементину душ Рейш Амарал, брав участь у державних роз-
копках масового поховання цивільних осіб, убитих в армії. Судово-
медична експертиза на «розкопках» виконувалася погано, що приз-
вело до знищення цінних доказів. Проте, як викриття й суспільний 
виклик армії з їхньою таємною війною й порушеннями прав лю-
дини в Ачехі, це був ще один тріумф. Комісія створила важливий 
прецедент, продемонструвавши витягнуті останки, які датувалися 
1990-ми роками, часом, коли Ачех був проголошений «спеціальною 
військовою зоною», а не 1960-ми, як стверджували військові.

У грудні 1993 року група, що складалася з 21 студента, провела 
акцію протесту під стінами парламенту, вимагаючи, щоб Сухарто 
був притягнутий до відповідальності. їх було заарештовано за об-
винуваченням в образі Президента. НКПЛ закликала посадити їх 
під домашній арешт і висловила сумнів, чи потрібно передавати цю 
справу до суду. Комісії не вдалося звільнити їх, але це втручання 
було, у цілому, добре сприйнято.19

18 South Asia Human Rights Documentation Centre, National Human Rights Institutions 
in the Asia Pacific Region, New Delhi, March 1998, p. 39.
19 Ramsden Smith, op. cit., p. 49.
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В іншій нашумілій справі, на самому початку своєї роботи, Ко-
місія досягла більшого успіху. Працівник годинникового заводу в 
Сурабаї й активіст робочого руху, ім’я якого Маршинах, був убитий 
після того, як він висловив протест керівництву із приводу звільнен-
ня деяких зі своїх колег. дев’ять осіб були заарештовані й зізналися 
у вбивстві – вони відмовилися від своїх зізнань на початку судово-
го розгляду, стверджуючи, що були піддані катуванням. У квітні 
1994 року десять уповноважених НКПЛ вирушили до Сурабая для 
проведення розслідування. Вони опублікували висновок, що обви-
нувачувані були піддані фізичним і психологічним катуванням, зви-
нуватили місцеву військову владу й заявили, що, цілком ймовірно, 
в убивстві Маршинаха були винні інші люди. дев’ять обвинувачу-
ваних були виправдані. цікаво, що уповноваженому НКПЛ Роєк-
міні, колишньому поліцейському генералові, заборонили виступ на 
семінарі в Сурабаї. це було розтлумачено як офіційна реакція на 
втручання в справу Маршинаха.20

Ще один випадок відбувся в 1994 році. НКПЛ отримала скаргу 
стосовно арешту профспілкового лідера Мохтара Пакпахана. Комісія 
звернулася до комісара поліції Східної яви із приводу порушення 
Кримінально-процесуального кодексу, що мав місце під час ареш-
ту – хоча Пакпахан дійсно проводив незаконне засідання. Проф-
спілковий діяч був звільнений.

У більш пізній політичній справі в 1994 році, НКПЛ піддала 
критиці заборону журналу «темпо» і двох інших видань, що вона 
назвала «кроком назад у процесі демократизації».

Ще більш суперечливий інцидент, коли НКПЛ привселюдно за-
судила позицію уряду, відбувся в липні 1996 року, коли влада відсто-
ронила Мегаваті Сукарнопутрі від керівництва опозиційною демок-
ратичною партією Індонезії й штурмувала штаб-квартиру партії.

У 1998 році Комісія оприлюднила рішучу заяву стосовно зник-
нення ряду активістів демократичного руху. НКПЛ дійшла виснов-
ку, що «насильницьке зникнення цих осіб було проведене добре організо-
ваною групою. Не виключено, що тут замішані сили безпеки».21

За цією досить категоричною заявою пішла критика «основної 
позиції уряду й збройних сил», які «не переконали громадськість 

20 Human Rights Watch/Asia, The Limits of Openness: Human Rights in Indonesia and 
East Timor, New York, 1994, pp.129-134.
21 «Заява Національної коміссії з прав людини щодо насильницьких зникнень», 
30 квітня 1998 р.
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у своїй політичній і юридичній відповідальності». Комісія закли-
кала до погоджених дій із розслідування зникнень і покарання 
винних.

Крім того, у контексті заворушень 1998 року, НКПЛ опублі-
кувала досить рішуче сформульовану заяву про дуже поширену 
практику зґвалтування китайських жінок. ця заява була сміливою, 
з огляду на ворожість до чисельної китайської громади. Вона про-
демонструвала розуміння як політичного підґрунтя інциденту, так і 
сексуальної політики зґвалтування в цілому.22

Значна кількість справ, якими займаються НКПЛ, – земельні 
суперечки. Після здобуття незалежності люди, які мають землю, по-
винні були зареєструвати своє право власності. Але багато хто або 
не знав, що вони повинні були зробити це, або не могли довести 
своє право власності на землю. У результаті великі компанії-забу-
довники отримали більшість селянських земель. НКПЛ ініціювала 
низку розглядів за земельними справами, але в багатьох випадках 
селяни програли через відсутність документів на землю, у той час 
як відповідачі мали такі документи. НКПЛ дійшла висновку, що 
земельне питання має бути вирішено на політичному рівні. деякі 
уповноважені наполягали на створенні спеціальної комісії із земель-
них питань.

це та сфера, де Комісія загалом вважається успішним посе-
редником. Одним з найвідоміших випадків була справа компанії-
забудовника Ранкамая в Західній яві. У цьому випадку відбитки 
пальців і підписи фермерів які займали землю, були використані 
для складання свідоцтва про право власності на землю, яка була 
продана без їхньої попередньої згоди забудовникові, що хотів ви-
користовувати землю для будівництва поля для гольфу й будинків 
класу люкс. Мешканці зажадали повернення своїх земель або ком-
пенсації, і у вересні 1993 року 300 з них були заарештовані після 
демонстрації протесту. НКПЛ втрутилася й кілька разів виїжджала 
на місце. Зрештою, за її посередництвом була укладена угода про 
виплату компенсації.

Аналогічним успіхом завершилася справа в Сей Лепан, Північ-
на Суматра, де компанія, що виготовляє пальмове масло, примушу-
вала фермерів саджати промислові культури, змушуючи їх залишати 

22 «Заява Національної комісії з прав людини щодо сексуальних злочинів, вклю-
чаючи зґвалтування етнічних китайців та інших мешканців Індонезії», 2 червня 
1998 р.
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землі в пошуках їжі. Потім компанія зруйнувала їхні будинки. За 
посередництвом НКПЛ 88 виселених родин були забезпечені землею 
й житлом.

Але інші земельні конфлікти вирішувалися менш успішно. У та-
нах Лот на Балі Студентський форум заперечував проти розміщення 
поля для гольфу й готелів поруч із храмом. НКПЛ відхилив скаргу, 
як політично мотивовану. Саме так Комісія відмовилася втручатися 
в конфлікт у Чимакані (Західна ява), де фермер втратив землю через 
будівництво поля для гольфу, у чому були зацікавлені дочка Прези-
дента Сухарто та її свекор.23

дослідницька група відвідала місце земельної суперечки в тапос 
(Західна ява), яка наочно продемонструвала, що Президент фактич-
но застрахований від покарання. Родина Сухарто змусила 600 се-
лянських родин залишити їхні землі аби створити ранчо для великої 
рогатої худоби. Після падіння Сухарто в 1998 році, фермери знову 
зайняли землю, але піддалися жорстоким переслідуванням з боку 
сил безпеки. Багато кого з них було побито та заарештовано. Проте 
після того, як колишній Президент був викликаний до Генеральної 
прокуратури для допиту з приводу джерел його багатства, заляку-
вання припинилися. У цьому випадку делегація фермерів побува-
ла в НКПЛ, і їм вдалося отримати рекомендації щодо безумовного 
звільнення заарештованих, а також судового переслідування осіб, 
відповідальних за побиття. Водночас, фермери надали великого зна-
чення тому факту, що НКПЛ жодного разу не відвідала місце інци-
денту, і не доклала жодних зусиль для забезпечення дотримання її 
рекомендацій.

Адвокати й активісти правозахисних НУО в Іріан-джая також 
критикували НКПЛ за відсутність прямого втручання. Всі скарги 
розглядаються через листування, яке, як правило, є неефективним. 
Ще одна проблема в Іріан-джая полягає в тому, що коли індонезій-
ське земельне законодавство оформилося в статут в 1960 році, цей 
регіон усе ще був голландською колонією, і таким чином його тра-
диційна систему землеволодіння не взяли до уваги. Земельний кон-
флікт почався в Іріан-джая в 1971 році, коли індонезійське земельне 
законодавство почало застосовуватися. Адвокати в джаяпура ствер-
джують, що НКПЛ варто виступати за включення земельного права 
Іріанезе до статуту 1960 року.

23 Ramsden Smith, op. cit., pp. 43–46.
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доступність поза явою

Генеральний секретар НКПЛ визнає, що відділення потрібні, 
щоб створити реальну присутність Комісії на місцях. Але без до-
статнього бюджету – або взагалі якого-небудь самостійно контро-
льованого бюджету – все поки що обмежується безрезультатними 
зверненнями з проханнями до Президента. Виключенням є Східний 
тимор, зовсім недавно (провінція Ачех) був відкритий офіс у вересні 
1999 року.

У зв’язку з відсутністю філій НКПЛ запровадила систему спів-
робітників зв’язку. це позаштатні представники Комісії, які, щоб 
зберегти відчуття незалежності, не пов’язані, як правило, з місцеви-
ми правозахисними НУО, але найчастіше є вченими. В Іріан-джая, 
наприклад, представником було обрано шановного університетсь-
кого юриста, але після шести місяців на цій посаді він переїхав на 
яву, і його пост залишився вільним. У Північній Суматрі відпові-
дальність за підтримку зв’язку поділяється між трьома співробіт-
никами. Хоча НУО вітають цю систему, оскільки вона полегшує 
їм підтримку неофіційних зв’язків із НКПЛ, вони вважають, що 
призначатися повинні активісти з досвідом роботи в галузі прав 
людини.

У своїх контактах з населенням НКПЛ значною мірою залежить 
від НУО. У дослідницької групи склалося враження, після бесід у 
джакарті та з активістами в галузі прав людини в інших районах 
країни, що рівень поінформованості громадськості про Комісію 
вкрай низький. Рішення про подачу скарг до НКПЛ приймають-
ся, скоріше, активістами НУО. юристи центру правової допомоги 
в Західній яві, що недалеко від джакарти, кажуть, що вони мають 
дві причини для подання скарг до НКПЛ: по-перше, це є засобом 
отримання інформації, що могла б допомогти жертвам порушень 
прав людини, і, по-друге, щоб нагадати НКПЛ, що це їхня робо-
та – вирішувати такі питання. Активіст НУО з Північної Суматри 
говорить, що в межах інформаційно-пропагандистської роботи його 
організації вони завжди повідомляють людей про НКПЛ. його цілі 
були подібні до цілей його яванських колег: розповісти людям про 
існування НКПЛ як можливого варіанта вирішення їхньої пробле-
ми, і домогтися громадського впливу шляхом відправлення письмо-
вої скарги до Комісії.

Неурядовий Комітет прав людини Східного Калімантана під-
тримує тісні відносини із НКПЛ. При створенні організації в 1995 
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році, члени НКПЛ головували на церемонії відкриття. Місцеві жи-
телі вважають Комітет місцевим відділенням НКПЛ і відповідно 
адресують листи. Негативний бік цього полягає в тому, що НУО 
побоюється, що її власній репутації буде завдана шкода через не-
ефективну роботу Комісії.

У зв’язку з роботою НКПЛ у Східному тиморі виникають пи-
тання щодо легітимності, які виходять за межі питань доступності 
й охоплення, що виникають у зв’язку з роботою в інших районах 
країни. Індонезія вторглася до Східного тимору і окупувала його 
після повалення авторитарного режиму Каетану в Лісабоні в 1974 
році. його панування над Східним тимором було незаконним і не 
було визнано ані Організацією Об’єднаних Націй, ані більшістю 
населення Східного тимору. З усім тим Східний тимор дуже впли-
нув на НКПЛ. як було зазначено, ця організація була створена у 
відповідь на міжнародний тиск після масових убивств 1991 року в 
ділі. так сталося, що в цей час генеральним секретарем Комісії був 
виходець зі Східного тимору. Перша філія комісії була створена в 
ділі, хоча це й не принесло помітних успіхів. Спочатку вона розміс-
тилася навпроти головного військового штабу в місті й очолювалась 
індонезійцем, які, зазвичай, не проявляють симпатії до незалежних 
настроїв більшості місцевих жителів, що звертаються до НКПЛ. 
За даними Міжнародної амністії, за винятком, можливо, одного 
випадку нібито «зникнення», місцеве відділення не розслідувало 
жодних порушень прав людини з боку збройних сил.24 Єдине ефек-
тивне розслідування було проведено уповноваженими, які прибули 
із джакарти.

Із цього приводу незалежний спостерігач НКПЛ заявив дослід-
ницькій групі, що (як це не парадоксально) Комісія була деякою 
мірою відповідальною за порушення прав людини в Східному ти-
морі. це він приписав зовнішній орієнтації НКПЛ і переважаючій 
стурбованності щодо ставлення міжнародної громадськості.

Після візиту до Східного тимору в 1994 році Спеціальний до-
повідач ООН із позасудових, колективних і свавільних покарань дій-
шов висновку, що «індонезійська Національна комісія з прав людини 
не є найбільш придатним органом для розгляду порушень прав людини в 
Східному Тиморі. Її повноваження, засоби й методи роботи недостатні. 
Крім того, вона не користується довірою населення Східного Тимора». 

24 Міжнародна амністія, Східний Тимор: Порушені обіцянки. ASA 21/24/98, Лондон, 
березень 1998 р.
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Він рекомендував створити незалежну комісію з прав людини в Схід-
ному тиморі.25

В Іріан-джая, хоча НКПЛ загалом не може ефективно реагува-
ти на повсякденні скарги, вона набагато енергійніша при розгляді 
заяв про серйозні порушення прав людини. Комісія провела роз-
слідування трьох основних груп інцидентів у провінції Іріан-джая. 
Аналіз цього досвіду є добрим показником сильних й слабких сторін 
НКПЛ як слідчого органу.

Перше розслідування стосувалося вбивств цивільних осіб вій-
ськовими в районі тимика в 1994-1995 роках. це відбулося в рамках 
воєнної операції проти нібито підривної діяльності й на захист без-
пеки шахти фріпорт. це великий мідний рудник, що належить аме-
риканській багатонаціональній компанії Freeport McMoRan, котра 
здійснює важливий вклад у річний індонезійський бюджет. Він над-
звичайно негативно впливає на місцеве довкілля, а також на життя 
й культуру папуасів. ці інциденти вже були предметом докладної 
доповіді римо-католицької церкви в Іріан-джая, і НКПЛ почала 
розслідування після скарги, поданої п’ятьма НУО.26 Група із шести 
уповноважених відвідала цей район у серпні й вересні 1995 року. За 
їх власними відомостями, вони опитали 40 свідків. це може бути 
правдою – представник католицької церкви повідомляє, що спів-
робітники НКПЛ зустрілися «майже з усіма свідками», але, якщо 
вірити місцевим активістам з тимика, ці інтерв’ю не були всебічни-
ми. Члени Комісії провели три дні в тимика. до одного з найбільш 
постраждалих сіл, Хоея, вони прилетіли гелікоптером й провели 
там усього 30 хвилин. Більше того, цей гелікоптер належав компанії 
Freeport, яка, на думку місцевих жителів, була, врешті, відповідаль-
ною за ці вбивства. Все таки представник католицької церкви, якій 
брав участь у складанні первісної доповіді, назвав роль НКПЛ «ду-
же важливою», а участь комісії в цій справі – «досить позитивним 
досвідом».

Висновки Комісії були дуже категоричними. Вона дійшла вис-
новку, що «однозначно зазначені особи апарату безпеки» вчинили 
низку серйозних порушень прав людини стосовно місцевих громад, 
а саме: безладні вбивства, катування, незаконні арешти й незаконні 
затримки, зникнення, «надмірне спостереження» і знищення майна. 

25 документ ООН E/CN.4/1995/61.
26 Порушення прав людини в районі Тимика провінції Іріан-Джая, Індонезія, Католи-
цька церква джаяпура, серпень 1995 р.
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НКПЛ виявила 16 убивств цивільних осіб і чотири зникнення – на-
багато менше, ніж стверджують місцеві активісти. Комісія рекомен-
дувала вжити військово-дисциплінарних та правових заходів щодо 
відповідальних, і урядові виплатити компенсації жертвам і їхнім ро-
динам. Навіть компанія Freeport не уникла критики. Було заявлено, 
що вона несе «автоматичну відповідальність за участь у вирішенні 
проблем у місцевих умовах».27

У висновках Комісії немає докладного звіту про порушення прав 
людини, які мали місце, однак він надав життєво важливу підтрим-
ку розслідуванням, проведеним раніше НУО й церквою. Головним 
недоліком цієї справи було те, що військові не вжили ефективних 
заходів щодо виконання рекомендацій. Процесуальні дії були розпо-
чаті проти шести солдатів. достеменно невідомо, який був результат, 
але схоже, що ніхто з винних у цей час не перебуває в ув’язненні. 
Ще один недолік полягає в тому, що рекомендація НКПЛ диплома-
тично, і, скоріше, з перебільшенням, вихваляє роль збройних сил 
у забезпеченні безпеки в провінції Іріан-джая. це допомагає під-
тримувати ілюзію, що порушення прав людини, такі, як у тимика, 
є результатом дій окремих співробітників, а не частим і, можли-
во, неминучим результатом постійних спроб вирішення політичних 
проблем військовими методами. Мабуть, найбільш позитивним ре-
зультатом роботи в тимика (та й то непрямим), було створення ком-
панією Freeport цільового фонду, у розмірі одного відсотка від свого 
обігу, для допомоги місцевому населенню. Хоча папуаські політичні 
активісти й супротивники гірничодобувних компаній висміюють ці 
заходи як недостатні (і це, звичайно, невелика ціна за ту вигоду, що 
Freeport має з місцевої економіки), однак це – крок уперед.

друге велике розслідування НКПЛ в Іріан-джая проводилося 
за тією ж схемою, але його результати були ще менш вражаючими. 
У 1996 році партизанська організація «Вільний Рух Папуа» (Organisasi 
Papua Merdeka) викрала кількох європейських учених-дослідників і 
тримала їх у заручниках недалеко від села Мапндума. Після кри-
вавої воєнної операції з їхнього звільнення, армія розгорнула кам-
панію безладних убивств і зникнень проти населення Мапндума, 
Біла, Алама й жила. церква в Іріан-джая провела розслідування та 
оприлюднила документально підтверджену доповідь у травні 1996 

27 «Results of Review and Investigation into Five Incidents in the Kecamatan (District) 
of Timika and One Incident in the Village of Hoea, in Irian Jaya in the Period between 
October 1994 to June 1995», Komnas HAM, 1995.
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року.28 Вона була представлена НКПЛ, що оперативно відповіла не-
офіційним візитом і короткою, але не дуже чіткою заявою. Активіс-
ти НУО критикували Комісію за короткий час візиту й за те, що 
члени Комісії більше говорили, ніж слухали. це було невдовзі після 
падіння режиму Сухарто, і місцеве населення вважало, що основна 
місія НКПЛ – пояснити, чому все тепер змінилося, і вони повин-
ні дивитися в майбутнє, а не в минуле. це, можливо, було думкою 
джакарти, але значно відрізнялося від того, як це сприймається на 
місцях. для дуже багатьох людей в Іріан-джая підставою порушень 
прав людини є незаконний характер індонезійського панування в 
регіоні. Було, м’яко кажучи, безтактним з боку представників індо-
незійської організації не розуміти цього й не дослухатися до думки 
місцевих жителів.

У третьому серйозному розслідуванні, проведеному НКПЛ 
в Іріан-джая, дослідницька група мала можливість розмовляти з 
очевидцем (який сам був опитаний НКПЛ) і вивчати свідчення із 
перших рук. У липні 1998 року прихильники незалежності підняли 
прапор Західного Папуа в ряді місць по всії Іріан-джая. У Біак, де 
борці за незалежність збиралися під прапором біля гавані впродовж 
декількох днів, війська відкрили вогонь, повбивавши демонстрантів. 
За словами свідків, інші були вивезені на човнах, і їх ніколи більше 
не бачили живими. Кілька тіл пізніше були винесені на берег. Вла-
да стверджувала, що ці люди стали жертвами цунамі, що відбулося 
в Папуа-Новій Гвінеї, а тіла були поховані швидко й без розтину. 
Розслідування НКПЛ, як представляється, було коротким і повер-
ховим. Слідчі Комісії відвідали в лікарні одного з поранених під час 
стрілянини, і, як він стверджував, звинуватили в цьому інциденті 
його самого. Активісти НУО в столиці Іріан-джая, говорили, що 
слідчі провели в Біак тільки один день, і після прибуття в джаяпура 
повторили офіційну версію про те, що армія намагалася розігнати 
демонстрантів мирно. НКПЛ повідомила дослідницьку групу про 
те, що вона зробила заяву, у якій засудила дії армії, але активістам в 
Іріан-джая не було відомо про це, і Комісія не змогла надати копію 
цієї заяви.

Розслідування в Іріан-джая демонструють дві основні пробле-
ми НКПЛ, що не нею створені. По-перше, Комісія не має можли-
вості змусити владу виконувати її рекомендації. це підриває її легі-

28 Human Rights Violations and Disaster in Bela, Alama, Jila and Mapnduma, Irian Jaya, Indo-
nesian Evangelical Church, Catholic Church, Christian Evangelical Church, 1996.
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тимність і відвертає громадськість від співробітництва з Комісією. 
друга проблема полягає в тому, що Комісія є індонезійською ор-
ганізацією в регіоні, де сепаратистські настрої все більше поширю-
ються. Найбільш досвідчені місцеві активісти хочуть, аби НКПЛ 
висловилася з питань прав людини в Іріан-джая, оскільки це під-
силить тиск на владу у всій Індонезії й на міжнародному рівні. 
Але багато активістів громад звертають мало уваги на те, що вони 
вважають Комісію іноземною організацією, яка обіцяє багато, але 
робить мало. За іронією долі в міру того, як політична обстановка в 
цілому стає все більш ліберальною, авторитет НКПЛ в Іріан-джая 
падає. Місцеві неурядові спостерігачі відзначають, що якість розслі-
дувань Комісії знизилася із часу її перших висновків щодо вбивств 
у тимика.

освіта

Підхід підкомісії НКПЛ з освіти та професійної підготовки 
заснований на стратегічному плані, що визначає чотири ключових 
питання:

створення кооперативної мережі освітніх установ і НУО для 
створення системи освіти в галузі прав людини;

введення гендерної перспективи у всіх видах освітньої діяль-
ності в галузі прав людини;

розвиток системи освіти в галузі прав людини через пілотні 
проекти в ряді стратегічних груп, а також

організація громадських кампаній з підвищення поінформо-
ваності щодо прав людини.

Частини цього плану, що стосуються громадських кампаній, 
можливо, були менш ефективними, ніж у галузі освіти, хоча Комісія 
провела освітню кампанію в 1998 році, до п’ятдесятої річниці при-
йняття Загальної декларації прав людини. НКПЛ розпочала випуск 
серії брошур із загальних питань прав людини. Уже опубліковані 
брошури з прав дитини й прав жінок. Водночас, Комісія настіль-
ки стурбована небезпекою перевантаженості скаргами, що можуть 
викликати такі видання, що не включила до публікації контактну 
інформацію.

Можливо, найбільш ефективна громадська кампанія проводить-
ся через засоби масової інформації, які згадували НКПЛ як надійне 
джерело інформації, на якій ґрунтуються матеріали. Комісія, зі сво-
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го боку, зацікавлена у використанні засобів масової інформації для 
створення суспільного тиску в питаннях прав людини за відсутності 
будь-якого власного механізму, але тепер вона хоче спрямувати за-
соби масової інформації на більш вдумливе й повчальне висвітлення 
подій.

Освіта є тією сферою, де НКПЛ працює досить успішно. Підхід 
полягає в тому, щоб визначити ключові моменти у низці стратегічних 
секторів, дає Комісії обґрунтування основних принципів прав лю-
дини й підставу для розробки власних навчальних програм у галузі 
прав людини. Було виділено чотири сектори – збройні сили, засоби 
масової інформації, неурядові організації й викладачі початкових і 
середніх шкіл. до них пізніше були додані релігійні лідери.

ця основна група зараз утворює два семінари для «навчання 
тих, хто навчає». Мета – дати учасникам більш чітке розуміння кон-
цепції прав людини, аби прищепити їм навички для проведення 
навчальних занять і допомогти їм у розробці шаблонів для тренінгів 
з прав людини у відповідних секторах. Підставою такого підходу є 
баланс між наданням особам, які проходять підготовку, основних 
концепцій прав людини й інформації, та наданням їм можливості 
розробляти власні навчальні матеріали, засновані на їхньому уяв-
ленні про цільову групу. також очевидна користь спільної підготов-
ки людей з різних секторів. І військові, і активісти неурядових ор-
ганізацій, наприклад, вважають взаємовигідним сидіти поруч один 
з одним на таких семінарах.

міжнаРодні доКументи

Підкомісія з міжнародних документів у цей час переглядає 
все існуюче законодавство Індонезії щодо міжнародних договірних 
зобов’язань держави. Підкомісія збирається запропонувати скасува-
ти цілу низку існуючих зараз законів. Вона також вносить пропози-
ції щодо ратифікації міжнародних документів в галузі прав люди-
ни. дотепер Індонезія є учасником тільки п’ятьох таких документів. 
НКПЛ звернулася з листом до уряду з переконливим закликом щодо 
ратифікації двох міжнародних конвенцій і Конвенції про ліквіда-
цію всіх форм расової дискримінації. Національний план дій з прав 
людини, розроблений урядом за сприяння НКПЛ, містить у собі 
ратифікацію цих документів.
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висновоК

Опитування громадської думки в журналі «Компас» показав, 
що 45 відсотків опитаних вважають НКПЛ найбільш авторитетною 
правозахисною організацією. Організація, що зайняла друге місце в 
рейтингу, отримала лише 21%. дослідження було проведено в джа-
карті, і, безумовно, не є достовірною науковою оцінкою. Але воно 
дає певне уявлення про те, наскільки, на думку громадськості, ус-
пішна робота НКПЛ у галузі прав людини.

Проте, зрозуміло, що Комісія терміново потребує серйозних 
структурних реформ, якщо вона хоче зробити себе доступною для 
переважної більшості населення Індонезії й адаптуватися до епохи, 
коли з’явилися, нарешті, реальні сподівання на більшу повагу до 
прав людини й верховенство права.

На початку роботи повага до НКПЛ була досягнута значною 
мірою завдяки особистості й репутації її першого голови, Алі Саїда. 
Президентське благословення, висловлене Комісії, було також жит-
тєво важливим, але складається враження, що Сухарто не був заці-
кавлений в роботі НКПЛ. Алі Саїд був не тільки президентським 
ставлеником, але й сильною незалежною фігурою сам по собі. деякі 
спостерігачі зазначають, що Комісія ослабла після його смерті в 1996 
році. Поліцейський генерал у відставці Роєкміні Консоємо Астоєті, 
що також помер в 1996 році, був ще однією ключовою фігурою в 
перші дні існування Комісії.

НКПЛ неодноразово зазнавала критики за свою відповідність 
корпоративній моделі державних установ режиму нового порядку 
Сухарто, і, звичайно, їй не вистачало найелементарніших гарантій 
незалежності, якими мають користуватися національні правозахисні 
організації. Проте, немає жодних сумнівів у тому, що саме цей украй 
корпоративний характер – особливо явний у зв’язку із присутністю 
генералів у відставці та інших політичних діячів – певним чином 
вплинув на державні інститути, особливо на збройні сили. цей тіс-
ний зв’язок зі збройними силами також допоміг НКПЛ у вирішенні 
справ інших типів, наприклад, земельної суперечки в Ранкамаї в 
Західній яві – таким сильним був вплив армії на всі сфери життя.

У перші роки публічні заяви Комісії перед публікацією фак-
тично проходили через головний штаб збройних сил і апарат Пре-
зидента. Принаймні, в одній широкомасштабній справі (убивство 
Марсинаха), формулювання заяви було змінено.
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Нинішній голова НКПЛ Марзукі дарусман є також головою 
Голкара, правлячої партії із часу загальних виборів у червні 1999 
року.29 При всій повазі до індивідуальної цілісності дарусмана, існує 
досить поширена думка як у Комісії, так і поза нею, що це дві не-
сумісні посади, і він має зробити вибір між ними. Проте, це є свід-
ченням того, наскільки далека концепція політичної незалежності в 
рамках режиму нового порядку, якщо можлива така подвійна роль.

Саме цей момент знижує суспільну значимість НКПЛ, незважа-
ючи на гарну роботу, яку вона здійснила. Наприклад, опитані ак-
тивісти неурядових правозахисних організацій, незважаючи на їхню 
одностайну готовність працювати із НКПЛ, рівною мірою рішуче 
характеризують її як урядову, а не незалежну організацію. НУО до-
тримуються загалом лінії співробітництва з Комісією, незважаючи 
на її недоліки, але громадськість, яка дедалі все більше не сприймає 
старий стиль керування, скоріше за все, вважатиме НКПЛ усе менш 
привабливою.

Запропонований новий закон, що регулює роботу Комісії, є 
позитивним кроком. Комісія отримає окремий бюджет, але досить 
складний процес призначення залишається незмінним. Новий за-
конопроект також надає Комісії право передавати справи до судів, 
у тому числі недавно створений Суд з прав людини, що безумовно 
матиме юрисдикцію з питань, що стосуються прав жінок, дітей і 
інвалідів. У новому законі, хоча посередництво є кращим методом 
урегулювання скарг, є положення, що дозволяє одній зі сторін звер-
татися до суду, якщо інша сторона не виконує обумовлене. Надання 
Комісії обмежених примусових повноважень, безперечно, зміцнить 
суспільну довіру до неї.

29 У листопаді 1999 року, коли цей текст був вже завершений, Марзукі дарусман 
був призначений генеральним прокурором в новому уряді Президента Абдуррах-
мана Вахіда.
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3. Мексика

Національна комісія з прав людини (Comisiуn Nacional de Dere-
chos Humanos) була створена в 1990 році. В 1985 році уряд заснував 
дирекцію з питань прав людини в Міністерстві внутрішніх справ. 
Національна комісія з прав людини була створена в червні 1990 
року фактично для попередження критики Мексики в галузі прав 
людини. це було зроблено протягом 48 годин. Не було жодних кон-
сультацій із цього приводу ані з активістами правозахисних НУО, 
ані з будь-ким іще. Шановний академік юридичних наук і член 
Верховного суду, Хорхе Карпізо, був першим головою Комісії, а Ро-
саріо Грін, який згодом став міністром закордонних справ, був ви-
конавчим секретарем.

1992 року під великим тиском, пов’язаним із забезпеченням 
автономного характеру Комісії, уряд вніс поправки до Конституції, 
що передбачали незалежність «неюридичних» комісій з прав лю-
дини, як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Завданням 
цих інституцій був «захист прав людини, визнаних мексиканським 
законом». цим інституціям була надана «компетенція розглядати 
скарги стосовно дій або бездіяльності адміністративного характе-
ру з боку будь-якої посадової особи або державного службовця», 
крім компетенції судових органів, за винятком того, що вони не 
мали повноважень у виборчих, трудових або юридичних питаннях. 
ці організації могли надавати «громадськості рекомендації, що не 
мають обов’язкової сили, а також висловлювати осуд й подавати 
скарги до відповідних органів». Національна комісія має повнова-
ження подавати скарги проти посадових осіб, які відносяться до 
федеральної влади, у той час як компетенція державних або муні-
ципальних комісій відноситься до справ, пов’язаних з місцевими 
чиновниками. Національна комісія з прав людини має юрисдик-
цію у справах, що стосуються як федеральних, так і місцевих ор-
ганів влади.
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стРуКтуРа

Закон про Національну комісію із прав людини конкретизує ці 
положення Конституції. Голова Національної комісії з прав людини 
призначається Президентом Республіки, і це призначення підлягає 
затвердженню сенатом. Існує рада, очолювана головою Комісії, яка 
також призначається Президентом Республіки. Повноваження ради 
мають загальний наглядовий характер, і є, у практичному плані, 
чисто консультативними. до ради входять 10 журналістів, учених 
та юристів. Рада збирається щомісяця для розгляду справ, з якими 
працює Національна комісія з прав людини. Вона може пропонува-
ти загальні напрямки роботи й висловлювати свої зауваження щодо 
рекомендацій, але не має права їх змінювати.

У червні 1999 року до статті 102 Конституції було внесено по-
правку стосовно передачі повноважень призначення голови комісії 
від Президента сенату. Комісія з прав людини Палати депутатів і 
сама Національна комісія з прав людини запропонували переробле-
ний закон, відповідно до якого Національна комісія з прав людини 
також буде наділена повноваженнями розслідувати трудові, виборчі 
й судові питання. Насправді реформа виявилася не настільки ради-
кальною, як очікувалося. ця конституційна реформа відбулася піс-
ля того, як дослідницька група відвідала Мексику, і на момент напи-
сання даного тексту відповідне законодавство ще не було створено. 
Отже, всі дослідження, на які спирається цей розділ, були проведені 
під час дії старого законодавства.

Національна комісія з прав людини, відповідно до закону 1992 
року, має такі функції:

приймати скарги про порушення прав людини й розслідува-
ти їх як у відповідь на скарги, так і за власною ініціативою;

давати рекомендації; які, втім, не мають обов’язкової сили;
працювати з врегулювання конфліктів між подавцями скарг 

офіційними особами, «коли це дозволяє характер справи»;
сприяти дотриманню прав людини;
пропонувати законодавчі зміни у сфері захисту прав людини;
сприяти освіті в галузі прав людини;
контролювати дотримання прав людини в пенітенціарних 

установах;
сприяти впровадженню міжнародних стандартів у галузі прав 

людини, членами яких є Мексика, і
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пропонувати виконавчій владі підписання міжнародних 
конвенцій і угод у галузі прав людини.

Незвичайність Закону про Національну комісію з прав люди-
ни полягає в тому, що він вносить низку положень про процедуру 
роботи Національної комісії з прав людини, які безпосередньо сто-
суються питання доступності. У статті 4 зазначено, що процедури 
комісії мають бути «короткими й простими», і включати тільки ті 
формальності, які мають велике значення. Розслідування також має 
здійснюватися відповідно до «принципів безпосередності, сконцент-
рованості й швидкості».30 У статті також зазначено, що максимально 
можлива кількість скарг має розглядатися особисто, «щоб уникнути 
затримок, пов’язаних із листуванням». Стаття 29 зобов’язує НКПЛ 
надати перекладача на безоплатній основі, якщо заявник не роз-
мовляє іспанською мовою. У статті 4 також зазначено, що робота з 
усією отриманою інформацією й документами має здійснюватися «у 
режимі суворої конфіденційності».

Виконавча влада, через Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
визначає бюджет НКПЛ. Річний бюджет не виділяється в повно-
му обсязі. Майже кожна стаття кошторису спеціально запитується 
у Міністерстві фінансів, що призводить до затримок, чи через полі-
тичні, чи просто через бюрократичні чинники. Проте, Національна 
комісія з прав людини була єдиною організацією, яку відвідали в 
ході цього дослідження, що не скаржилася на нестачу коштів. ця 
Комісія явно має достатню кількість ресурсів. Вона працює в чо-
тирьох офісних приміщеннях у районі середнього класу в Мехіко. 
Вона здійснює масову видавничу програму як іспанською, так і ан-
глійською мовами, у тому числі на CD-ROM. У Комісії працюють 
понад 600 співробітників.

Багато хто зі співробітників Національної комісії з прав людини 
мають досвід роботи в державних структурах, і повертаються туди 
після роботи в Комісії. Отже, організаційна культура Національної 
Комісії з прав людини – наскільки взагалі можна визначити щось 
настільки нематеріальне – здалася державною, ієрархічною й дуже 
обмеженою правилами й процедурами. Безперечно, це стосується 

30 ці терміни мають особливе значення в іспанському законодавстві. «Безпосе-
редність» означає, що розслідувач мусить отримати свідчення безпосередньо, а не 
через третю особу. «Концентрованість» – по можливості, всі свідчення мають 
бути заслухані та обговорені протягом одного засідання. «Швидкість» – не пот-
ребує пояснень.





Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини

��

багатьох мексиканських організацій, але там спостерігався особли-
вий контраст із менш формальною атмосферою у двох відвіданих 
місцевих комісіях: Комісії штату Халіско та Комісії федерального 
округу.

сКаРги

Національна комісія з прав людини (разом з федеральною ок-
ружною комісією) має цілодобово працюючу службу прийому скарг. 
Зазвичай процес займає три дні – скарга реєструється у відділі скарг, 
а потім передається до однієї із чотирьох груп, відповідальних за 
проведення розслідувань. Однак в екстрених випадках скарги пере-
даються набагато швидше. Відділ скарг визначає, чи відповідає скар-
га повноваженням Національної комісії з прав людини. Компетенція 
Комісії поширюється тільки на федеральні органи влади, за винят-
ком судової влади. За приватними питаннями, що не стосуються по-
рушень прав людини або несумлінного управління відділ скарг дає 
поради або направляє заявника до іншої організації. Співробітники 
відділу розмовляють тільки іспанською, хоча, якщо заявник бажає 
використовувати одну зі місцевих мов, Національний інститут з справ 
корінних народів може надати перекладача. У справах, пов’язаних зі 
скаргами на сексуальне насильство, докладаються зусилля до того, 
щоб подробиці справи розглядалися жінкою-юристом, є також двома 
жінками-психіатрами. Національна комісія з прав людини може роз-
почати розслідування за власною ініціативою. Спеціальний відділ 
здійснює моніторинг засобів масової інформації для виявлення про-
блем, які могли б стати предметом розслідування за власною ініціа-
тивою. Однак ці повноваження рідко використовуються.

Чотири групи, укомплектовані головним чином юристами, є ос-
новним слідчим механізмом НКПЛ. (У місцевих комісіях є дуже 
схожі структури.) У принципі, кожна група рівною мірою працює зі 
скаргами будь-якого типу. На практиці ж існує розподіл праці між 
групами: четверта відповідає за питання, пов’язані з корінними на-
родами, третя – за в’язниці, а друга займається скаргами на дії армії. 
Мета полягає в тому, щоб вирішити всі справи протягом шести мі-
сяців. Комісія отримує близько 300 скарг щомісяця й надає близько 
10 рекомендацій.

Національна комісія з прав людини розробила стандарт кла-
сифікації порушень прав людини для забезпечення однаковості в 
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підходах, що використовуються її слідчими.31 Разом із тим, НУО 
критикують нездатність Комісії адекватно класифікувати порушен-
ня прав людини в її рекомендаціях. так, наприклад, багато рекомен-
дацій, що пов’язані зі скаргами на катування, класифікують такі по-
рушення прав людини не як катування, а як «завдання ушкоджень». 
Аналогічно, хоча НКПЛ отримала більше 90 скарг, що стосуються 
позасудових страт, лише одна рекомендація класифікувала страту 
відповідним чином. Масове вбивство в Агуас Бланкас у 1995 році, 
коли 17 беззбройних селян були вбиті поліцейськими моторизовано-
го загону, було кваліфіковано як убивство. Масове вбивство в Акте-
алі в штаті Чьяпас в 1997 році навіть не було названо вбивством.

Національна комісія з прав людини має право рекомендувати, 
аби було порушено карне переслідування щодо посадової особи, 
яка вчинила порушення прав людини, що є злочином відповідно 
до мексиканського законодавства. Проте юристи Комісії зазнача-
ють, що Комісія не може бути учасником розгляду в суді. Незалежні 
юристи, з якими розмовляла дослідницька група, стверджують, що, 
загалом, у мексиканській правовій системі не існує закону, що забо-
роняє НКПЛ бути учасником судового розгляду. Один із експертів 
навіть заявив, що він вважає, що Національна комісія з прав люди-
ни вже користується цим правом, і внесення поправок до її статуту 
не потрібно.

У разі карного розгляду Генеральному прокуророві Республі-
ки передаються не всі матеріали за справою, а тільки рекомендації 
НКПЛ. це робиться тому, що така інформація вважається конфі-
денційною з погляду захисту прав заявника. це також є гарантією 
проти самообмови свідків перед Комісією.

Проте політика конфіденційності не завжди дотримується. до-
слідницьку групу повідомили про випадки, коли всі матеріали за 
скаргою передавалися в орган, проти якого подавалася скарга. ця 
проблема стосується низки Комісій. Комісія федерального округу 
в письмовій формі погодилася припинити цю практику. Водночас, 
Національна комісія з прав людини, очевидно, продовжує цю прак-
тику, і дослідницька група отримала відомості про низку подібних 
випадків.

Один з таких випадків стосувався серії арештів активістів опо-
зиції в 1996 році, напередодні візиту президента США Клінтона. 

31 CNDH, Manual para la Calificaciуn de Hechos Violatorios Derechos Humanos, 
Mexico City, 1998.
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десять правозахисних НУО подали скарги до НКПЛ, яка передала 
їх до місцевої комісії, але також, мабуть, і до місцевих органів влади. 
Представник однієї із НУО, бачив у службі безпеки повну копію 
тексту скарги, поданої до Національної комісії з прав людини.

У другому випадку, НУО направила до Національної комісії з 
прав людини скаргу від члена або прихильника партизанської групи 
Ejйrcito Popular Revolucionario, який стверджував, що він був викра-
дений військовими й підданий катуванням. до відділу військової 
юстиції був викликаний співробітник НУО. Оскільки скарга була 
пов’язана зі збройною опозиційною групою, існує стурбованість із 
приводу безпеки активіста НУО, навіть незважаючи на те, що ор-
ганізація тільки перенаправляла скаргу, отриману поштою. Стало 
очевидним, що Національна комісія з прав людини передала війсь-
ковим докладну інформацію про цю скаргу. НУО порушила питання 
про НКПЛ, аж до Президента, який запропонував подати офіційну 
скаргу. Скаргу було відхилено.

Практика пересилання матеріалів органам, проти яких подава-
лася скарга, скоріше за все, не є навмисною спробою піддати заяв-
ників ризику, але вона відображає слабкість слідчих методів НКПЛ. 
Замість того, щоб проводити своє власне розслідування фактів, у 
тому числі шляхом поїздок на місця, Комісія сподівається, що ор-
гани влади самі зроблять це. це є особливою проблемою у справах, 
пов’язаних з армією, через тісне співробітництво з відділом війсь-
кової юстиції. Коли офіційний орган відхиляє скаргу, є тенденція 
перекласти тягар назад на заявника. Коли заявник – неурядова ор-
ганізація, існує ймовірність того, що її методи розслідування будуть 
кращими, ніж у НКПЛ, хоча й при набагато менших ресурсах. В од-
ному із НУО розповіли про випадок у районі Оахакі, де була подана 
скарга на колективні катування. Відвідавши місце інциденту, пред-
ставники Національної комісії з прав людини не виявили жодних 
доказів застосування катувань, але вони їздили не до того району і 
розмовляли не з тими людьми.

Частиною проблеми, як представляється, є організаційна куль-
тура, що вимагає, аби скарги вирішувалися швидко, навіть якщо це 
означає, що вони не розслідуються належним чином. Незважаючи на 
це, справи не завжди розглядаються так швидко, як могли б. дійсно, 
НУО часто висловлюють претензії, що в політично важливих спра-
вах, особливо пов’язаних з армією, існує загальна проблема затрим-
ки на багато місяців, якщо не років, у розслідуванні й вирішенні 
справи. та ж організаційна культура веде до надмірно статистичного 
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підходу до питань прав людини, з публікацією даних про кількість 
справ, незалежно від того, як ведеться робота з ними.

Мандат повноважень Національної комісії з прав людини 
виключає розслідування скарг, пов’язаних із трудовими питання-
ми й питаннями виборів. Багато активістів у галузі прав людини й 
робочого руху особливо ставлять під питання перше виключення. 
для інших вивчених національних інституцій, наприклад, в Індо-
незії й Гані, трудові питання є важливою, якщо не найбільшою, 
частиною їхньої роботи. Активісти робочого руху заперечують, що, 
оскільки профспілковий рух є частиною корпоратистського полі-
тичного режиму, без справжньої незалежності від уряду й правля-
чої партії, існує серйозна потреба в незалежному арбітрі з трудових 
питань. Профспілки зобов’язані реєструватися в державних орга-
нах і проходити повторну реєстрацію щоразу, коли обирається нове 
керівництво, що дозволяє накладати офіційне вето на результати 
виборів. Один представник уряду присутній на всіх профспілкових 
засіданнях. такі моменти торкаються фундаментальних питань, що 
стосуються свободи асоціацій, і важко зрозуміти, чому, навіть при 
її нинішніх обмежених повноваженнях, Національна комісія з прав 
людини не втручається.

Процес мирного врегулювання скарг піддають критиці за ви-
ключення з процесу позивача. По суті, врегулювання відбувається 
шляхом переговорів між Національною комісією з прав людини й 
органами влади, проти яких подана скарга. Заявникові також не на-
дається жодної гарантії, що мирна угода буде виконана.

Національна комісія з прав людини має право звернутися до 
Генерального прокурора Республіки у будь-якому разі, коли вона 
вважає за необхідне провести карне розслідування. Одне із часто 
висловлюваних критичних зауважень полягає в тому, що вона не 
передає справи на початковому етапі, а скоріше дозволяє власному 
розслідуванню йти своїм шляхом до передачі справи в прокуратуру. 
Окрім того, що це іноді може підвести судове переслідування під 
чинність закону про давність, це майже завжди ускладнює розсліду-
вання через тривалість уже минулого періоду, і робить менш імовір-
ним успішне судове переслідування.

Один з недоліків НКПЛ при розгляді справ – і це є загальною 
проблемою вивчених в інших місцях організацій – тенденція, яка 
полягає в тому, щоб розглядати кожний випадок як окреме питання, 
як засіб для задоволення вимог заявника, а не як приклад систем-
ної проблеми. Лише деякі рекомендації стосуються системних пи-
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тань. Помітний виняток – робота НКПЛ з вирішення питань щодо 
в’язниць.

Незалежне дослідження розгляду НКПЛ випадків катувань у 
другій половині 1998 року показало, що в переважній більшості Ко-
місія кваліфікувала їх як «жорстоке поводження». З 58 скарг на за-
стосування катувань вона видала тільки дев’ять рекомендацій.32

Статистичні відомості, оприлюднені Національною комісією з 
прав людини – непослідовні й потенційно ненадійні. Наприклад, у 
1996 році у своїй річній доповіді Комісія заявила, що з моменту по-
чатку своєї роботи до травня 1997 року, вона отримала 1273 скарги 
на застосування катувань, з яких тільки 46 – протягом поточного 
року.33 це було представлено як доказ скорочення кількості випад-
ків застосування катувань. Проте у доповіді за жовтень 1997 року 
Спеціальному доповідачеві ООН з питань катувань Національна 
комісія з прав людини заявила, що до вересня 1997 року вона от-
римала 2109 скарг на застосування катувань, знову повторивши, що 
кількість випадків знижується з року в рік.34 таким чином, можна 
зробити висновок, що або ці дані є неточними, або Національна 
комісія з прав людини отримала 836 скарг у період із травня по 
вересень 1997 року, що поставило б під сумнів заяву про наявні 
поліпшення.

Аналіз рекомендацій НКПЛ за червень-жовтень 1998 року по-
казав, що з 40 рекомендацій 80 відсотків стосувалися скарг, поданих 
до місцевих комісій і переданих вище. Серед інших, п’ять скарг бу-
ли подані відомими громадянами. таким чином, практично жодна 
з рекомендацій, винесених протягом цього періоду, не стосувала-
ся скарг, поданих рядовими заявниками безпосередньо до НКПЛ. 
У більшості випадків, вивчення справ вже здійснювалося місцевими 
комісіями.35 це перегукується із часто озвучуваною критикою, що 
Національна комісія з прав людини проводить незначну кількість 

32 Antonio Lîpez Ugalde, «Las limitaciones de la CNDH: entre la falta de autonom³a 
yla simulaciîn», Bien Común y Gobierno, Ano 5, núm 50, Fundaciîn Rafael Preciado 
Hernàndez, AC, Mexico City, January 1999.
33 Comisiîn Nacional de Derechos Humanos, Informe Annual de Actividades, May 1996-
May 1997, p. 32.
34 «Informe de la Comisiîn Nacional de Derechos Humanos», October 1997, p. 5.
35 Interview with Miguel Sarre and Antonio Lîpez Ugalde, Instituto Tecnologico Auto-
nomo de Mexico (ITAM), Mexico City, 8 April 1999.
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прямих розслідувань порушень прав людини, у тому числі розсліду-
вань на місці.

Суттєвою проблемою, доведеною до відома дослідницької гру-
пи, була нездатність Національної комісії з прав людини стежити за 
виконанням своїх рекомендацій. У Комісії існує відділ, що відпові-
дає за спостереження щодо виконання рекомендацій Комісії, але на 
практиці НУО й заявники повідомляють, що Національна комісія з 
прав людини, як виявляється, вважає справу закритою після видачі 
рекомендації. На практиці все має такий вигляд, начебто Комісія 
вважає, що заявники самі повторно звернуться до Національної ко-
місії з прав людини, якщо вони не будуть задоволені результатами, 
але цього не відбувається. Спеціальний доповідач ООН з питань 
катувань, що є лише одним із декількох зовнішніх органів розслі-
дування в галузі прав людини, зазначає, що Національна комісія з 
прав людини «непослідовно проводить свої рекомендації стосовно 
карного переслідування».36

1992 року Національна комісія з прав людини опублікувала реко-
мендацію проти тюремної влади у зв’язку з катуваннями ув’язнених 
у в’язниці в Сан-Луїс Потош. Рекомендація включала видачу ордерів 
на арешт винних. У 1994 році Комісія вирішила, що рекомендації 
були виконані, хоча ордери не були видані. дійсно, жоден ордер не 
був виданий до 1996 року, поки справа не була представлена на роз-
гляд Міжамериканської комісії з прав людини.37

Один колишній заявник, опитаний дослідницькою групою, 
журналіст, був незаконно затриманий поліцією та заарештований. 
Він подав скаргу тільки тому, що до нього звернувся співробітник, 
який працював у спеціальному підрозділі Комісії, що займається 
правами журналістів. В іншому разі, за його словами, він не став би 
займатися цим тому, що «не особливо вірить офіційним органам». 
Разом із тим, він був вражений швидкістю й енергійністю розсліду-
вання, проведеного Комісією, у результаті якого була видана реко-
мендація на його користь. ця рекомендація включала дисциплінарні 
заходи щодо відповідальних посадових осіб і виплату журналістові 
компенсації. йому невідомо, чи була виконана перша частина цієї 
рекомендації, але йому достеменно відомо, що ніякої компенсації 
від поліції він не отримав.

36 UN Document E/CN.4/1998/38/ Add.2, 14 January 1998.
37 Amnesty International, Mexico: Amnesty International’s concerns regarding torture 
and ill-treatment in Mexico, AMR 41/17/97, April 1997.
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національна Комісія й аРмія

Значною частиною скарг на дії збройних сил займається друга 
група. Багато хто із працівників групи самі є військовослужбовця-
ми, і посадові особи Національної комісії з прав людини змушені 
всіляко підкреслювати, що вона відіграє роль «військового омбуд-
смена». Комісія, безпосередньо пов’язана з відповідними служба-
ми збройних сил: Генеральним військовим прокурором в армії та 
Генеральним директором з правових питань у військово-морському 
флоті. Національна комісія з прав людини не намагається отримати 
інформацію безпосередньо від відповідальних за порушення прав 
людини, але може її отримати від військових юристів, хоча згодом 
може проводити розслідування на місці. дослідницька група була 
стурбована тим, що цей метод роботи не дуже суперечить поняттю 
про те, що військові – самі собі закон. На практиці підозрювані в 
здійсненні злочинів відповідатимуть перед військовими юристами, а 
не зовнішньою Комісією з прав людини. Вкрай невелика кількість 
рекомендацій стосовно військових лише підсилює це враження й 
загальне почуття безкарності. до жовтня 1999 року Національна ко-
місія з прав людини видала тільки 20 рекомендацій проти армії в 
цілому, хоча дев’ять із них були видані в 1997-1999 р.38 дослідження 
діяльності НКПЛ, пов’язане з армією показало, що до червня 1998 
року було отримано, щонайменше 908 скарг. Незалежний дослідник, 
Серхіо Агуайо з Колегії Мексики, розглянула діяльність Національ-
ної комісії зі скарг із Чьяпаса. Із часу початку конфлікту в 1994 році 
Комісія отримала більше 1200 скарг, з яких, відповідно до неопублі-
кованого документа НКПЛ, близько половини були правдоподібни-
ми. Із цих майже 600 скарг (44 відсотки) пов’язані з армією. Проте 
Національна комісія з прав людини ще не винесла жодної рекомен-
дації щодо армії в штаті Чьяпас.

Можливо, одна із причин, чому друга група наполягає на своїй 
ролі «військового омбудсмена», полягає в тому, що питання стосовно 
існування такого омбудсмена, викликає останніми роками значні 
суперечки. У 1993 році бригадний генерал Хосе франсиско Гальяр-
до Родрігес був заарештований після публікації в журналі «форум» 
статті, у якій викладалися аргументи його дисертації магістра щодо 
введення посади військового омбудсмена. його було звинувачено в 

38 Letter from Dr Carlos Morales Paulнn, Director de Asuntos Internacionales, Estudios, 
Proyectos y Documentaciîn, CNDH, to the International Council, 15 October 1999.
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«завданні збитків, наклепі й образі мексиканської армії й пов’язаних 
з нею органів». Рік потому ці обвинувачення були зняті, але зго-
дом його було звинувачено в «незаконному збагаченні» та «розтраті». 
Міжнародна амністія стверджує, що ці додаткові обвинувачення бу-
ли пред’явлені просто для того, щоб запобігти його звільненню, і 
визнала його в’язнем сумління. Інші міжнародні правозахисні ор-
ганізації зайнялися цією справою, і Міжамериканська Комісія з 
прав людини видала низку резолюцій проти Мексики у зв’язку з 
випадком Гальярдо.

Родина генерала Гальярдо подала більше 20 скарг до Національ-
ної комісії з прав людини щодо різних обставин його справи, від 
самого факту його ув’язнення до різних аспектів його утримання 
у в’язниці. Родина зазначає, що з ними завжди поводилися чемно, 
і їхні скарги були прийняті, але результатів не було. Національна 
комісія з прав людини ніколи не листувалася з родиною, напевно, 
побоюючись, що будь-що написане може розглядатися як офіційна 
позиція. Родина Гальярдо виявляє розходження в підході із часом. 
Спочатку Національна комісія з прав людини відмовлялася прий-
няти скарги на тій підставі, що вона не має юрисдикції у військових 
питаннях, хоча зараз вона стверджує, що діє в якості військового 
омбудсмена. Після видання Міжамериканською комісією резолюції 
в жовтні 1996 року Національна комісія з прав людини стала на-
багато чутливішою. Проте у своєму виступі, який свідчить про те, 
що Комісія скоріше відіграє роль офіційного представника уряду в 
питаннях прав людини, ніж незалежного захисника прав людини, 
Президент Мірей Роккатті39 заявив, що «справа генерала Гальярдо 
не являє собою порушення особистих прав», і що «він був заарешто-
ваний через вчинені шахрайські дії».40

Одним із найбільш яскравих прикладів нездатності НКПЛ до 
розслідування скарг на дії армії була справа про позасудові страти 
селян в Ехідо Морелія (Чьяпас), у 1994 році. це було предметом 
скарги до Національної комісії з прав людини, що не видала жодних 
рекомендацій. Проте, це було також предметом рекомендації проти 
Мексики, виданою Міжамериканською комісією з прав людини.

39 11 листопада 1999 року, коли цю доповідь було вже завершено, Хосе Луїс Со-
беранес фернандез, колишнього директора Інституту Instituto de Invetigaciones 
Juridнcas було призначено на місце д-ра Роккатті.
40 Amnesty International, Mexico: Silencing dissent: The Imprisonment of Brigadier Gen-
eral Josй Francisco Gallardo Rodrнguez, AMR 41/31/97, May 1997
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У мексиканській Конституції недвозначно зазначено, що будь-яке 
карне обвинувачення проти представника збройних сил, пов’язане із 
цивільними особами, має розбиратися цивільним, а не військовим 
судом. це положення, виявляється, нерідко порушується, і, безу-
мовно, Національна комісія з прав людини, що має тісні зв’язки з 
військово-судовою системою, воліла, аби проблема вирішувалася як 
внутрішнє військове питання, замість того, щоб забезпечити повагу 
до конституційних прав жертви. Національна комісія з прав людини 
спрямовує свої рекомендації Генеральному військовому прокуророві, 
а не цивільним органам карного розслідування, незважаючи на чіт-
ко визначені конституційні обов’язки останніх.

КоРінне населення

Четверта група, що спеціально займається виключно питання-
ми корінних народів, була створена в результаті угод Сан Андреас 
1996 року між мексиканським урядом і заколотниками Сапатісти з 
організації Ejrcito Zapatista de Liberaciîn Nacional (АНОС). Група пра-
цює за трьома основними напрямками:

відвідування представників корінного населення, що пере-
бувають у тюрмі, з метою контролю умов і з’ясування можливості 
дострокового звільнення. У період між лютим 1998 року й візитом 
дослідницької групи таким чином було звільнено 1280 ув’язнених;

конкретні фундаментальні питання прав людини, такі, як 
аграрні або трудові питання, де група надає поради й вказівки, та

навчання посадових осіб корінної національності з питань 
прав людини.

Крім того, група проводить розслідування скарг і повідомлень 
про порушення прав людини корінних народів. Велика кількість та-
ких випадків відбувається в штаті Чьяпас, що змусило НКПЛ ство-
рити відділення в цьому штаті.

У деяких випадках Національна комісія з прав людини надає 
гуманітарну допомогу жертвам порушень прав людини, незважаючи 
на те, що це не входить безпосередньо до її обов’язків. так було, 
наприклад, з членами співтовариства Лас Абеджас, що вижили в 
Актеалі після бійні 1998 року, які не хотіли отримувати допомогу 
безпосередньо від уряду.

Навчання представників традиційної влади не варто розглядати 
у відриві від збору скарг. Процес підвищення поінформованості в 
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сфері прав людини, скоріше за все, призведе до збільшення кількості 
скарг. Співробітники четвертої групи уявляють свій підхід більш 
відкритим і активним в порівнянні з іншими. Багатопрофільні гру-
пи антропологів, екологів, соціологів, психологів і юристів відвіду-
ють райони проживання корінних народів, здійснюють підготовку 
кадрів і дослідження, а також отримують скарги.

Мова, безсумнівно, є проблемою. Безперечно також, що не-іс-
паномовним мешканцям набагато складніше домогтися чого-небудь, 
тим більше, що жоден із 57 співробітників четвертої групи не має 
корінного походження. НУО з Герреро повідомила дослідницьку 
групу про те, що її представники були виключені з інтерв’ю між 
НКПЛ і заявником корінної національності, незважаючи на те, що 
він погано говорив іспанською мовою й хотів, щоб НУО його пред-
ставляла.

Посадові особи НКПЛ наводять як приклад Сьєрра Хейчо-
ла в Халіско, де робота була проведена з позитивним результатом. 
Звичайно, Комісія домоглася певних успіхів у припиненні утиску 
службою безпеки індійців Уїчоле, які займаються перевезеннями 
пейотля (психотропного кактуса), що традиційно ними використо-
вується. Проте, місцеві активісти руху за права корінних народів 
дуже критично поставилися до підходу НКПЛ, який вони назвали 
невірним. Незважаючи на те, що Комісія приїхала й висловила за-
цікавленість у налагодженні роботи серед Уїчоле, є скарга, подана 
однією з місцевих НУО до Національної комісії з прав людини ще в 
1993 році. Загальна проблема зі скаргами від корінних громад поля-
гає в тому, що якщо заявник протягом тривалого часу після подачі 
скарги не входить у контакт із Комісією, Комісія може вирішити, 
що зацікавленості у вирішенні цього питання немає, і врешті, ко-
ристується цим, щоб закрити справу. Однак, у цьому випадку НУО 
продовжувала просити НКПЛ приїхати й провести розслідування 
на місці. Натомість справу було передано в архів. У заявників скла-
лося враження, що, оскільки ця справа була земельною проблемою, 
пов’язаною з потужною політичною фігурою, воно просто виявилося 
занадто «гарячого» для НКПЛ.

Активісти НУО з Герреро й Оахака просто не знали про існу-
вання групи, що спеціалізується на справах корінних народів. Вони 
були вкрай здивовані, коли їм сказали, що в Національній комісії з 
прав людини працюють 57 співробітників, що займаються питання-
ми в цій сфері. «де ж ці 57?» – запитав представник Герреро. – Вони 
не в горах. Вони перебувають у федеральному окрузі або в Акапуль-
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ко». Аналогічно, представник НУО в Оахакі зазначає, що нікому в 
індійських громадах невідомо про Національну комісію з прав лю-
дини, які скарги Комісія отримала від НУО. Особливо бентежить те, 
що самі НУО відзначили настільки малу присутність НКПЛ.

в’язниці

третя група Національної комісії з прав людини відповідає за 
всю роботу з питань ув’язнених. Що незвичайно, це стосується не 
тільки ув’язнених, які перебувають у Мексиці, на всіх стадіях проце-
су карного розслідування, але й мексиканських громадян, котрі зна-
ходяться в ув’язненні за кордоном, у тому числі засуджених до страти 
в Сполучених Штатах – 41 особа на цей час. Група також займаєть-
ся особами, що затримані імміграційною владою. Група має право 
відвідувати всі центри утримання під вартою, чи то федеральні, чи 
то місцеві. для відвідування місцевих центрів вона повинна зверну-
тися до державної комісії, і, можливо, провести спільний візит.

Умови утримання у в’язницях стали основним предметом реко-
мендацій НКПЛ. Усі державні органи влади отримали рекомендації 
із цього питання. Переповненість в’язниць перевищує 25 відсотків, 
а в деяких в’язницях федерального округу, на думку Національ-
ної комісії, перевантаження може досягати 95 відсотків. Регулярна 
програма відвідування в’язниць сама по собі породжує скарги, хоча 
більшість із них пов’язані не з умовами, а з сутністю справи стосов-
но ув’язненого або із проханням дострокового звільнення.

У перші роки свого існування Національна комісія з прав лю-
дини мала прямий доступ до всіх цивільних в’язниць, але пізніше із 
цього правила були виключені в’язниці суворого режиму, про своє 
відвідування яких Комісія мусить повідомляти за сім днів. На тому 
етапі представники Комісії могли без попередження відвідувати на-
віть військові в’язниці. Пізніше всі відвідування стали плануватися 
відповідно до чітко обумовленого графіка, завдяки якому владі відо-
мо про будь-який запланований візит.

Існує в цілому 445 центрів ув’язнення різних типів. Відвідування 
організовуються таким чином, щоб відвідати всі центри в певному 
штаті протягом одного або двох тижнів. У цій роботі беруть участь 
майже всі 50 професійних співробітників групи. У такому штаті, як 
Оахака, де у в’язницях утримується великий відсоток представни-
ків корінного населення, цим питанням займаються співробітни-
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ки четвертої групи. Вони працюють командами з 2-3 осіб, кожна з 
яких відповідає за кілька в’язниць. третя група наполягає на тому, 
аби Національна комісія з прав людини не повідомляла тюремну 
владу про призначені відвідування, хоча такі відомості надаються 
державній комісії з прав людини, що часто може означати, що уряду 
штату також буде відомо про візит заздалегідь. Коли відвідування 
починається в одній частині штату, інформація швидко поширюєть-
ся в інші в’язниці, але, як підкреслює керівництво третьої групи, 
існує небагато шансів, що тюремна влада зможе зробити що-небудь 
для зміни ситуації протягом кількох днів. Проблема із цим методом 
«рейдів по штату» полягає в тому, що візити не можуть проводитися 
дуже часто, тому що потрібно охопити 32 штати. При кожному відві-
дуванні команда НКПЛ перевіряє, чи були виконані рекомендації з 
попередніх відвідувань, надані щонайменше рік тому.

Національна комісія з прав людини майже не отримує скарг 
від жінок-ув’язнених. Однак у ході поїздки вона виявила цілу низ-
ку проблем, характерних для жінок: сексуальні домагання з боку 
тюремного персоналу, відсутність ізоляції від чоловіків-ув’язнених і 
відсутність роботи. також зазначається, що існує тенденція до того, 
що жінок-ув’язнених кидають їхні родини (така настільки невелика 
кількість скарг пояснюється тим, що ув’язнені часто залежать у цьо-
му питанні від допомоги своїх родин). Група не дотримується полі-
тики призначення співробітників-жінок для вирішення проблем, 
характерних для жінок-ув’язнених, хоча більше половини співробіт-
ників групи – жінки. третя група також повинна звернути увагу на 
вирішення конкретних проблем дітей, які перебувають у в’язниці. 
до таких проблем відносяться житлові умови, відсутність освітньої 
діяльності, і проблема відокремлення. Хоча неповнолітні найчастіше 
відокремленні від дорослих ув’язнених, наймолодші з них, яким у 
деяких штатах буває й шість років, можуть утримуватися разом із 
шістнадцяти- або сімнадцятилітніми.

зниКнення

друга група реалізовує спеціалізовану Програму зі зникнень. 
Зникнення умовно поділяються на три категорії. Раніше існував 
державний уповноважений зі зникнень, який займався так званими 
«історичними» справами, починаючи з 1970 року. Крім того, програ-
ма стосується нових випадків із 1990-х років, що випливають або з 
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операцій боротьби з незаконним обігом наркотиків, або з операцій 
боротьби з повстанцями, головним чином у південних провінціях 
Чіапас, Оахака й Герреро.

Проте однією проблемою, пов’язаною з роботою НКПЛ щодо 
зникнень, було недостатньо чітке визначення того, що таке «на-
сильницькі й недобровільні зникнення». Серед справ, що розслі-
дувалися НКПЛ, були звичайні кримінальні справи. Одна з таких 
справ виявилася простим карним убивством, у якому не було явно-
го політичного елемента. жертвами були канадські громадяни, що 
надало цій справі певного дипломатичного забарвлення. Учасни-
ками інших справ були люди, які тікали з дому й змінювали свою 
зовнішність. Іншими словами, програма зникнень Національної 
комісії з прав людини працює ширше, ніж бюро з розшуку безвіс-
ти зниклих осіб, і при цьому губиться суть проблеми зникнень як 
порушення прав людини. Співробітники цієї програми виправдову-
ють це двома аргументами. По-перше, вони кажуть, що в багатьох 
випадках вони реагують на запити з боку міжнародних організацій, 
включаючи Робочу групу ООН з насильницьких і недобровільних 
зникнень. таким чином, Національна комісія з прав людини зму-
шена проводити розслідування, яким би не був характер зникнен-
ня. По-друге, вони стверджують, що їхня робота має гуманітарний, 
а не «юридичний» характер. таким чином, отримавши інформацію 
про зникнення, вони намагатимуться розслідувати цю справу, неза-
лежно від того, чи дійсно це зникнення. другий із цих аргументів, 
якщо він вірний, – обвинувачення мексиканських правоохоронних 
органів у нездатності розслідувати загальнокримінальні злочини, 
або ж відсутність громадської довіри до них. Але, як і перший аргу-
мент, він трохи нещирий. За останню чверть століття – особливо в 
Латинській Америці – зникнення стали частим і широко відомим 
явищем. Мексиканська громадськість дуже добре розуміє відмін-
ність між насильницькими зникненнями, що здійснюються служ-
бою безпеки, і простими зникненнями. Бувають випадки, коли не-
зрозуміло, до якої категорії варто віднести зникнення, але загалом 
розмитість цього визначення повністю представляється роботою 
Національної комісії з прав людини. це враження підсилюється 
тим фактом, що саме Національна комісія з прав людини відпові-
дає за мексиканський уряд при надходженні скарг від Робочої групи 
ООН. таким чином, Комісія, безумовно, зацікавлена у зменшенні 
кількості й серйозності насильницьких зникнень, що здійснюються 
службами безпеки.
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Ще одним недоліком є тенденція вважати справу про зникнен-
ня «вирішеною», як тільки долю особи встановлено, особливо, якщо 
вона виявляється живою. Наприклад, в Оахакі з 1996 року служба 
безпеки практикує короткострокові зникнення. В одному випадку 
три особи зникли, і було подано скаргу до Національної комісії з 
прав людини. цих трьох було звільнено через 11 днів, упродовж яких 
вони піддавалися катуванням у в’язниці. Слідчі НКПЛ прибули че-
рез рік, щоб підтвердити, що ці три особи повернулися, і не було 
вжито жодних подальших заходів.

В іншому випадку в Оахакі тимчасово зникли близько 50 осіб. 
Після їхньої появи з’ясувалося, що вони провели цей час у судовій 
поліції, де їх били й катували. НУО підготувала доповідь і скаргу до 
Національної комісії з прав людини. Але група зі зникнень відмови-
лася проводити розслідування на підставі того, що зниклі вже були 
знайдені.

Міжнародна амністія відзначила, що підготовлений Національ-
ною комісією з прав людини проект закону про зникнення є «по-
зитивним кроком», але він «не відповідає міжнародними нормам у 
частині визначення цього злочину, а також не містить і інші важливі 
положення, зокрема ті з них, які стосуються виключення військової 
юрисдикції у випадках «зникнення».41

Національна комісія з прав людини продемонструвала деяке не-
розуміння своєї ролі як незалежної національної установи. Робоча 
група Організації Об’єднаних Націй з насильницьких і недобровіль-
них зникнень привітала роль Комісії з прав людини в розробці де-
ржавних заходів у відповідь на свої запити, які відрізняються від 
запізнілих і поверхових доповідей, наданих багатьма урядами. до-
слідницька група вважає, однак, що це – небезпечна омана щодо 
ролі національної правозахисної організації. до функцій НПЗО, чи 
то це міжурядові, чи то неурядові організації, не входить завдання 
представляти уряд у відносинах з органами, що здійснюють зовніш-
ній контроль за дотриманням прав людини. В очах громадськості 
це компрометує таку Комісію як самостійну національну організа-
цію та заважає їй проводити власні розслідування передбачуваних 
порушень прав людини. якщо відверто, то як може заявник бути 
впевненим у неупередженості розслідування НКПЛ зникнення, ко-

41 Amnesty International, Mexico: «Disappearances»: a black hole in the protection of human 
rights, AMR 41/05/98, May 1998.
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ли йому відомо, що ця ж Комісія – по суті, той же відділ у складі 
Комісії – відповідає за подання державної позиції в ООН?

освіта

Національна комісія з прав людини здійснює масові програми 
державної освіти, що, мабуть, є найбільш ефективним аспектом її 
роботи. Позбавлена політичної обережності, яка властива їй при 
розгляді скарг, маючи значні ресурси, Комісія досягла успіху в ор-
ганізації освіти й проведення тренінгів для різних соціальних груп. 
У 1998 році Національна комісія з прав людини провела серію із 
семисот освітніх заходів для державних службовців, уразливих груп 
населення, офіційного сектора освіти, НУО та релігійних об’єднань. 
У цих сесіях брали участь, у цілому, близько 40 000 осіб.

Часто заняття для вразливих груп проводилися в районах, виз-
начених НУО. Однією із цільових груп були діти. Багато чого було 
зроблено не тільки в рамках офіційної освіти – майже половина 
заходів у цьому секторі була призначена для учнів початкового й 
середнього віку, – але також більше 18 тисяч брали участь у 86 спе-
ціально розроблених заходах.

Національна комісія з прав людини встановила добрі стосунки 
з армією. ця близькість є джерелом критики, коли мова заходить 
про розгляд Комісією скарг, але немає жодних сумнівів у тому, що 
взаємна довіра допомогла цим двом інститутам у створенні навчаль-
них програм. Неминуче ці програми були скоріше орієнтовані на 
офіцерів, ніж на рядовий склад. Проте армія випустила власний 
посібник з прав людини, і навчанням у галузі прав людини займа-
ються армійські інструктори. Національна комісія з прав людини 
проводить семінари у Вищій військовій школі (Escuela Superior de 
Guerra), а також проводить конференції та семінари в армії. Відді-
лення військової юстиції читає цикл лекцій, присвячений правам 
людини. Важко судити, чи доходять ці заходи до свідомості простих 
солдатів або ж вони розглядаються як факультативні, які можна 
спокійно ігнорувати.

НКПЛ також реалізовує широкомасштабну програму інформу-
вання громадськості. Вона здійснила близько 650 публікацій. деякі з 
них англійською мовою, оскільки частина завдань Комісії – обслу-
говування мексиканських дипломатичних представництв за кордо-
ном. Вона також опублікувала основну інформацію з прав людини 
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сьома мовами корінних народів Мексики, що найчастіше викорис-
товуються. Публікації й брошури поширюються через бібліотеки й 
значною мірою через НУО.

Національна комісія з прав людини також проводить громадські 
інформаційні кампанії за допомогою радіо- і телепрограм. Щороку 
проходять три тематичні кампанії, що тривають до двох з половиною 
місяців.

Комісія з пРав людини ФедеРального оКРугу

дослідницька група мала можливість відвідати дві з 32 місцевих 
комісій з прав людини в Мексиці. Всі, за винятком однієї з них, 
є державними комісіями. тридцять друга – Комісія з прав люди-
ни федерального округу (КПЛфО) – відповідає за моніторинг прав 
людини в столиці. Населення федерального округу – біля восьми 
мільйонів осіб – більше, ніж кількість потенційних клієнтів деяких 
національних комісій з прав людини, навіть якщо не враховувати 
мільйони людей, які щодня приїжджають у місто на роботу.

КПЛфО була створена в 1993 році, і з формального погляду, має 
найбільшу незалежність серед усіх мексиканських правозахисних 
організацій. Голова Комісії висувається й призначається місцевими 
законодавчими органами після розгляду коментарів і думки громад-
ськості. На момент дослідження, д-р Луїс де ла Барреда Солорсано 
працював другий чотирирічний термін на цій посаді.

Внутрішня структура Комісії аналогічна структурі Національ-
ної комісії з прав людини: скарги надходять, реєструються у відділі 
скарг і передаються до двох груп для розслідування й вирішення. 
технічний секретаріат підтримує зовнішні відносини з великою 
кількістю організацій, а відділ громадських зв’язків займається ши-
рокомасштабною видавничою програмою, відносинами із засобами 
масової інформації й низкою радіо- та телеканалів.

За оцінкою КПЛфО, майже 56 відсотків заявників відносяться 
до категорії з низьким рівнем статків, які отримують менше двох 
мінімальних заробітних плат (мінімальна заробітна плата становить 
приблизно 100 доларів США на місяць). Найбільша кількість скарг 
пов’язана з поліцією. Інші установи, проти яких часто скаржаться – 
в’язниці, медичні установи й місцеві суди (де комісія має юрисдик-
цію для розгляду адміністративних питань, на кшталт затримань, 
але не судовий розгляд).
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Вочевидь, що рівень активного співробітництва між КПЛфО й 
НУО вищий, ніж у її національного колеги, внаслідок чого місцева 
комісія більш активно бере участь у спільних заходах, що стосують-
ся різних уразливих груп населення: дітей, інвалідів, людей з ВІЛ/
СНІд, працівників секс-індустрії, літніх тощо.

Однією з особливо вражаючих ініціатив – «Casa del Arbol» – є 
дитячий освітній центр, розміщений поруч із головним офісом Ко-
місії. Протягом трьох років близько 140 000 дітей (як правило, шко-
лярі, але почасти й безпритульні діти) брали участь у популярній 
презентації, що тривала півдня і була присвячена правам людини й 
способам їхнього захисту. Організатори центру відзначають, що пуб-
лічні дискусії в галузі прав людини – нове явище в Мексиці. їх мета 
полягає в тому, щоб нове покоління мало більш високий рівень ос-
віти в цих питаннях, ніж попередня й нинішня генерація.

Комісія з пРав людини штату халісКо

Комісія з прав людини штату Халіско (КПЛШХ) була створена 
в 1993 році. На відміну від створення Національної комісії з прав 
людини, Комісія Халіско була створена за певною особистою участю 
громадянського суспільства. Низка неурядових організацій лобію-
вали конгрес з метою створення Комісії. Губернатор доручив низці 
видатних діячів громадянського суспільства розробити пропозицію. 
Одним із результатів цього стала структура, така, як у федеральному 
окрузі, де керівник Комісії призначається державною законодавчою 
владою й підзвітний їй, а не виконавчій владі. Перший закон про 
КПЛШХ зазначає, що Конгрес обирає голову Комісії із трьох кан-
дидатів, висунутих губернатором штату. У 1998 році закон був зміне-
ний. тепер виконавча влада пропонує кандидатів з боку органів гро-
мадянського суспільства, один із яких буде обраний губернатором і 
схвалений конгресом. Рада, яка контролює орган, що представляє 
громадянське суспільство, формується аналогічним чином.

Комісія включає близько 120 співробітників, а її структура пов-
торює структуру Національної комісії з прав людини й комісії феде-
рального округу, з відділом скарг і консультацій, чотирма загальними 
групами для розслідування й вирішення скарг та виконавчим секре-
таріатом, що відповідає за освіту, професійну підготовку й зв’язки 
із зовнішніми органами. Комісія має одне центральне відділення в 
столиці, Гвадалахарі, і п’ять регіональних відділень. Комісія працює 
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в тісному співробітництві із НУО, які ведуть активну роботу в гро-
мадах корінних народів і працюють із дослідниками, які знаходяться 
в цих громадах.

Комісія практикує політику гендерної спеціалізації, починаю-
чи зі своїх власних співробітників. Існує спеціалізована підготов-
ка, призначена насамперед для персоналу, що розглядає скарги. 
Насправді більша частина адвокатів у комісії – це жінки. Значна 
кількість скарг, отриманих від жінок, стосується побутової сфери й 
виходять за межі повноважень Комісії. Але вони все-таки намага-
ються надавати поради, і перенаправляють запити у відповідні НУО 
або державні установи.

Призначення голови Комісії державним Конгресом, а не вико-
навчою владою, не дає негайних результатів. Перший голова був, 
насправді, близький до губернатора штату. до нього не дуже добре 
ставилися активісти правозахисних організацій, і, за чутками, він 
практикував протекціоністську кадрову політику. Нинішній голо-
ва, Maрія Гвадалупа Морфін, була призначена в 1997 році. Вона є 
більш незалежною фігурою, що протистоїть політичному істебліш-
менту у Гвадалахарі. Moрфін походить із родини, у минулому тісно 
пов’язаної з Партією Partido de Acciîn Nacional (PAN), правлячої пар-
тії в Халіско, але продемонструвала незалежність невдовзі після сво-
го призначення. Вона рішуче виступила проти поліцейських конт-
рольно-пропускних пунктів і багатьох незаконних арештів поліцією 
Гвадалахари дітей з бідних родин, вуличних працівників і мийників 
скла автомобілів. Ворожість щодо неї була такою, що деякі члени 
місцевого відділення PAN навіть намагалися порушити в Конгресі 
питання щодо її звільнення за обвинуваченням у перевищенні пов-
новажень. ця спроба зазнала невдачі, почасти через широку під-
тримку Moрфін громадянським суспільством, проте очевидно, що 
вона «ходить по політичному канату».

Парадоксально, але методи роботи її попередника мали, фак-
тично, ще більш конфронтаційний характер. Він видав більше ре-
комендацій, ніж будь-який уповноважений з прав людини в країні, 
і був супротивником мирного врегулювання скарг. Moрфін надає 
менше рекомендацій, але багато з них – політично суперечливі. Всі 
вони були оприлюднені, і велика кількість вимагає санкцій щодо 
посадових осіб, які порушують права людини. це дуже вплинуло на 
громадську думку.

Сильною рисою Комісії Халіско є схильність до розглядів скарг 
як проявам системних проблем у галузі прав людини, а не як окремих 
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питань. В одному з випадків, пов’язаному з умовами життя робітни-
ків-мігрантів, Комісія видала загальну рекомендацію для різних ор-
ганів: відповідних муніципальних органів, державного управління й 
міністерства охорони здоров’я. це було прикладом творчого підходу, 
оскільки безпосередню відповідальність за умови для працівників 
несуть приватні роботодавці, що не входять у юрисдикцію Комісії. 
У своїй рекомендації різним державним органам, що була прийня-
та й значною мірою дотримується, Комісія зажадала від них узяти на 
себе відповідальність за захист прав трудящих.

Мабуть, Комісія Халіско мусить більш активно, ніж Національ-
на комісія з прав людини, протистояти обвинуваченням у занадто 
м’якому ставленні до злочинців. Комісія, по суті, є досить неефек-
тивною у вирішенні проблем, пов’язаних з незаконними затриман-
нями й неправдивими звинуваченнями з боку поліції. В останній 
щорічній доповіді голова засудила участь поліції в організованій 
злочинності, у тому числі крадіжках автомобілів і незаконному обі-
гу наркотиків – це була її реакція на обвинувачення, що Комісія 
проявляє байдужність до проблем, викликаних злочинами.

Moрфін привселюдно виступає за низкою питань, що стосують-
ся прав людини, пов’язаних з армією. Проте вона має добрі стосунки 
з військовими, які явно цінують її прямий і ефективний підхід до 
вирішення питань, і вона домоглася успіху у вирішенні низки справ 
без подачі офіційних скарг. Ворожість до Moрфін виходить від де-
ржавної влади й ділових кіл. Саме торговельна палата озвучила по-
боювання середнього класу і звинуватила її в сприянні безладдям у 
Гвадалахарі. ця думка була відображена в місцевих засобах масової 
інформації, і Moрфін стала об’єктом добре організованої атаки з боку 
архієпископа Гвадалахари, який запитав, чому Комісія піддає кри-
тиці тільки державні органи, але не злочинців. Однак Комісія має 
значну легітимність серед тих верств населення, які мають користь із 
її втручання: робітників, селян, безробітних, бездомних дітей, а та-
кож НУО та інших активістів у галузі прав людини на місцях.

джерела такої суспільної легітимності досить зрозумілі. держав-
на комісія, якою керує Moрфін, на практиці продемонструвала неза-
лежність від уряду. Адвокати й активісти правозахисних організацій 
відзначають особливу важливість того, що голову призначає кон-
грес, а не губернатор, але громадськість, напевно, більше стурбована 
наслідками цього. Прихильники роботи Комісії скоріше звертають 
увагу на прагматичний підхід до вирішення проблем і готовність 
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Комісії протистояти політичним і бізнес-структурам, якщо це необ-
хідно для захисту прав людини.

висновоК

Мексика, безумовно, має одну з кращих систем захисту прав 
людини в усьому світі. Окрім національної Комісії з персоналом 
більше 600 осіб, є 32 місцеві комісії, у кожній з яких працюють 
десятки, якщо не сотні співробітників. Відносна неефективність 
системи є результатом не просто масової нездатності судової систе-
ми як цивільної, так і військової у вирішенні проблем брутальних 
порушень прав людини, оскільки це є питанням, що перебуває по-
за контролем Комісії. Неефективність, скоріше, варто оцінювати з 
погляду явного недоліку суспільної легітимності НКПЛ і більшості 
державних комісій – проблеми, що значною мірою пояснює від-
сутність політичної волі з боку керівників цих органів. Головним 
чином, успіхи НКПЛ були досягнуті в неконфронтаційних сферах, 
таких, як освіта в галузі прав людини. той факт, що вона не видала 
жодної рекомендації щодо армії в ході конфлікту в Чьяпас, є лише 
найбільш яскравим прикладом загального небажання публічно кри-
тикувати сили безпеки. Більшість людей, опитаних дослідницькою 
групою, пояснювали це, зазначаючи, що Президент Національної 
комісії з прав людини, аж дотепер, прямо призначається Президен-
том Республіки. це думка, безперечно, підкріплюється тим, що дві 
незалежні місцеві комісії в країні, у Халіско й федеральному окрузі, 
призначаються законодавчою, а не виконавчою владою. Однак в ін-
ших ситуаціях – що видно на прикладі Індонезії – тісні зв’язки з 
адміністрацією Президента надають національній організації додат-
ковий стрижень, коли йдеться про протистояння важливим струк-
турам, таким, як збройні сили. Більше того, військові в Мексиці віді-
грають менш важливу роль в управлінні країною, ніж в Індонезії, 
хоча деякі спостерігачі дали коментарі щодо зростаючої мілітаризації 
мексиканської політики в 1990-х, якою можна пояснити, чому армія 
все більше виходить за межі критики.

Національна комісія з прав людини з моменту її створення ду-
же залежала від виконавчої гілки влади. Після революції 1910 року 
Мексика була досить авторитарною державою корпоративного типу. 
до революції країна була досить децентралізованою, де деякі штати 
навіть мали свою власну валюту. Зокрема, процес централізації при-
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скорив тиск із боку Сполучених Штатів, хоча структура й залишила-
ся федеральною. ця корпоративна політична культура пояснює, чо-
му багато з людей – у тому числі уряд – стикаються із труднощами 
розуміння передбачуваного характеру роботи Національної комісії з 
прав людини як незалежної національної інституції. Усі національні 
організації, такі, як профспілки й правляча партія, були ефектив-
ною гілкою держави. Політики піднімалися в цих структурах, пере-
міщуючись між ними. тож два останніх голови Національної комісії 
з прав людини були генеральними прокурорами республіки. так, 
голова Рокатті раніше обіймав старшу керівну посаду в штаті Мехі-
ко, у той час, як виконавчий секретар Національної комісії з прав 
людини Рікардо Санчес Камара (змінений Патрицією Шаліана в 
листопаді 1999) раніше очолював відділ з прав людини в міністерстві 
закордонних справ.42

Однак з появою неоліберальної економічної політики, почина-
ючи з 1980 року, корпоративна політика була замінена системою, 
що має суто авторитарний характер. Один із учених-юристів сказав: 
«Мексика – не держава права, це – держава влади».

Однією з характерних рис мексиканської корпоративної держа-
ви є те, що вона уникає прямої участі армії в політичному житті, 
що було бичем багатьох латиноамериканських країн. ця ситуація 
трохи змінилася в 1990-і роки. Незважаючи на те, що Національна 
комісія з прав людини була створена, значною мірою, у відповідь на 
міжнародну критику в галузі прав людини у зв’язку з Північноаме-
риканською угодою про вільну торгівлю (North American Free Trade 
Agreement (NAFTA)), по суті ситуація з правами людини значно по-
гіршилася в 1990-і (через причини, що лежать зовсім не в площині 
діяльності НКПЛ). торгівля наркотиками, що поширювалась, ха-

42 Коментуючи перший проект, доктор Карлос Моралес Роккатті из НКПЛ написав 
стосовно цього абзаца:

«Una apreciуn muy personal y subjetiva toda vez que los defensones de Derechos Hu-
manos no surgen de la nada, sino de la experencia previa que fortalece el quehacer de la 
institucion de la que son miembros. No es extrano que personas que han colaborado en 
organismos de protecciуn de Derechos Humanos, participien en comitйs o grupos tematicos 
de Naciones Unidos o en organizaciones no gubernamentales».

Переклад
(«дуже особисте та суб’єктивне тлумачення, оскільки правозахисники не ви-

никають нівідкіль, але зі (свого) колишнього досвіду, який підсилює діяльність 
організацій, до яких вони належать. Немає нічого дивного в тому, що люди, які 
працювали у правозахисних організаціях беруть участь у роботі комітетів ООН та 
НУО»).
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рактеризувалася в 1990-х роках зростанням місцевих мексиканських 
наркокартелів (тоді, як до того країна була лише транзитним шля-
хом для наркотрафіка з Південної Америки до Сполучених Штатів 
Америки). За підтримки США армія відіграла провідну роль у бо-
ротьбі з контрабандою. У той же час у трьох південних провінціях 
спалахнув збройний заколот корінного населення Мексики: Чьяпас, 
Герреро й Оахака. ця подія також підштовхнула армію до актив-
них дій. Через наркозлочинність і лівих повстанців армія набула ще 
більш важливого значення в політичному балансі країни, а також її 
втягнули в численні серйозні порушення прав людини. Посилення 
політичного значення армії призвело до безсилля НКПЛ у бороть-
бі зі зростаючою кількістю порушень прав людини. Хоча Комісія 
здійснила велику позитивну роботу, наприклад, пов’язану з освітою 
в галузі прав людини й вирішенням найбільш нейтральних питань 
у сфері прав людини й адміністративних скарг, її недостатня само-
стійність означала, що вона була не в змозі протистояти армії. Саме 
ця нездатність дискредитувала НКПЛ в очах багатьох мексикансь-
ких борців за права людини.
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4. Легітимність

це дослідження спрямоване на розгляд суспільної легітимності 
НІПЛ, а не чисто формальної легітимності, що визначена в законо-
давстві, оскільки передбачається, що авторитет і ефективність та-
ких інституцій, засновані скоріше на тому, що вони роблять, ніж на 
тому, що вони обіцяють зробити. Проте було очевидно, що велика 
кількість критеріїв, які використовуються для оцінки суспільної ле-
гітимності, пов’язана з формальною правовою основою організації: 
хто є членом організації, чи незалежна вона від уряду, чи має органі-
зація повноваження для вирішення складних питань прав людини, 
і чи має її діяльність який-небудь ефект. Крім того, більшість опи-
таних звертали увагу на політичну волю організації: чи готова вона 
вирішувати важкі питання, які можуть призвести до конфліктів із 
урядом? Чи ставить організація своєю метою задоволення потреб 
жертв порушень прав людини й пріоритети інститутів громадянсь-
кого суспільства?

незалежні національні інституції

У всіх досліджених країнах спостерігалося дуже широке уяв-
лення про те, що являють собою незалежні національні інституції, 
а також чи є вони насправді ефективними або корисними. У деяких 
випадках це відбувається тому, що історії незалежних інституцій 
взагалі немає. така ситуація, наприклад, у багатьох африканських 
країнах, де НІПЛ отримали поширення останніми роками, проте 
політичну культуру військової або однопартійної держави насправді 
не подолали. Більш складні варіанти можна спостерігати в країнах, 
наприклад у Мексиці й Індонезії, що мають тривалу історію кор-
поратистської політичної культури. У цих країнах існують нібито 
незалежні організації (такі, як профспілки, і навіть органи судової 
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влади), які насправді контролюються правлячою партією або клі-
кою. ці номінально незалежні органи на практиці повністю зале-
жать від політичної влади й використовуються як кар’єрні сходинки 
особами, які там працюють. таким чином навіть тоді, коли корпо-
ратистська система змінюється на більш демократичну й відкриту 
систему (Мексика й Індонезія), старий спосіб мислення як і раніше 
зберігається. Уряд, громадськість і співробітники комісій продовжу-
ють відчувати себе зобов’язаними виконавчій владі.

Інше заперечення проти цих національних інституцій полягає 
в тому, що вони – не демократичні. ця думка іноді неголосно оз-
вучується в урядових колах, наприклад, у Гані й Південно-Афри-
канській Республіці. Обидві ці країни є молодими демократіями й 
прихильники уряду стверджують, що НІПЛ вже на своєму місці, але 
не можна допускати, аби вони заважали демократичній волі народу. 
За іронією долі, уряди цих двох країн, незважаючи на свій лівий 
ухил, мають підтримувати найбільш консервативних західних полі-
тичних теоретиків. Слабкість їхнього підходу полягає в тому, що він 
визначає демократичний процес винятково в термінах голосування, 
яке відбувається раз на чотири або п’ять років. Проте, існування 
незалежних (хоча й підлеглих) організацій є життєво важливим ме-
ханізмом для забезпечення підзвітності урядів і зокрема підкреслює 
верховенство конституційних принципів. Справді, національні ор-
ганізації працюють особливо добре саме у сфері утримання демок-
ратичних урядів на вірному шляху і надання виборцям результатів 
безсторонньої перевірки діяльності урядів у галузі прав людини.

Однак, часто спостерігається нерозуміння характеру НІПЛ та-
кож з іншого боку. Значна кількість критичних зауважень, сформу-
льованих активістами НУО, наприклад, зводяться до того, що НІПЛ 
не є НУО. Але реально, якби національні інституції мали атрибути й 
поведінку НУО, вони були б некорисними в роботі, яку вони мають 
виконати. З одного боку, національна інституція має належати нації 
у цілому. Вона має бути наділена законними повноваженнями, що 
дозволяють їй виконувати свої функції – такими, як право отри-
мувати свідчення або виносити рекомендації, що також передбачає 
певну відповідальність. Не в останню чергу, щоб бути ефективни-
ми, такі інституції мають завоювати довіру уряду й громадянського 
суспільства. це зовсім не означає компромісу з тими, хто порушує 
права людини. це означає практичне розуміння умов, у яких пра-
цює уряд і допомогу в розробці рішень у сфері захисту прав людини 
в реальному світі. В ідеалі національні інституції мають діяти як ка-
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нали, через які невдоволення громадянського суспільства доводять 
до відома уряду. Вони можуть робити це ефективно, тільки якщо 
знаходяться трохи осторонь від громадянського суспільства.

Незалежність НІПЛ від виконавчої гілки влади в цілому розгля-
дається як передумова для їхнього ефективного функціонування й 
авторитету. та все ж, незалежність НІПЛ може розглядатися анало-
гічно незалежності судової системи, – іншими словами, вони мають 
бути незалежними у своїй діяльності, але матимуть неминучі зв’язки 
з іншими гілками влади у сфері призначень, фінансування й реалі-
зації своїх повноважень. дійсно, однією з функцій національних ін-
ституцій у розслідуваннях порушень прав людини є здатність здійс-
нювати законні повноваження, наприклад, наполягати на отриманні 
інформації або явці свідків. Саме так, коли НІПЛ доповідають про 
порушення, це є формою офіційного визнання, що якісно відріз-
няється від доповідей недержавних правозахисних організацій.

політичний КонтеКст

Загалом правозахисні інститути утворюються за трьома полі-
тичними обставинами:

Суспільство, у більш-менш перехідний момент, створює ор-
ганізацію для захисту від повернення до порушень прав людини, 
які мали місце в минулому. як правило, такі організації мають кон-
ституційний статус, а іноді вони можуть також мати повноваження 
розслідувати порушення прав людини, що відбулися в минулому. до 
цієї категорії потрапили такі країни, як філіппіни, Південно-Афри-
канська Республіка, Латвія, Іспанія, Північна Ірландія й Малаві.

Уряд під тиском, пов’язаним із ситуацією в галузі прав лю-
дини, створює НІПЛ, для того, щоб показати, що він робить щось 
для вирішення проблеми. Правова підстава таких організацій широ-
ко варіюється від президентського або міністерського указу до ста-
туту. Камерун, Нігерія, того, Індонезія, Мексика, Індія і японія 
потрапили до цієї категорії.

Сталі політичні системи – нерідко демократії з високим у 
цілому рівнем поваги до прав людини створюють такі інституції з 
метою поглиблення своїх зобов’язань у галузі прав людини й зміц-
нення існуючих слідчих і правозастосовних механізмів. За таких 
обставин, інституції, зазвичай, ґрунтуються на статуті. Приклади: 
Канада, Австралія й франція.
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це досить схематичне наведення: на практиці країни, де створю-
ються НІПЛ, можуть належати до більш ніж однієї із цих категорій.

національні інституції з пРав людини 
в нових демоКРатіях

Коли НІПЛ створюються в перехідний політичний момент, най-
більш імовірно, що їхня суспільна легітимність буде максимальною. 
За таких обставинах, під час становлення зовсім нового конститу-
ційного порядку є більше шансів, що організація належатиме нації в 
цілому, а не чинному урядові. Почасти це може бути викликане тим, 
що статус нової організації закріплюється в новій конституції, як у 
Гані й Південно-Африканській Республіці. Або це може бути резуль-
татом того, що спостерігається певний ступінь громадської участі в 
розвитку нових інституцій, що скоріше відбувається в процесі полі-
тичного переходу, ніж у межах сформованої системи.

Національна організація, створена в перехідний період, може 
являти собою політичний компроміс між старими й новими уря-
дами або між різними політичними силами. це може призвести 
до посилення такої інституції, але також може зробити її об’єктом 
політичного тиску. Південноафриканська Комісія з прав людини 
(ПАКПЛ) перебуває під впливом політичних обставин її створен-
ня, наприклад, постійна присутність представників білої меншості в 
комісії мала заспокоїти їхні громади, хоча головні жертви порушень 
прав людини перебували серед чорної більшості.

Найбільш поширеною ситуацією, що породжує у свою чергу свої 
проблеми й небезпеки, є створення НІПЛ в межах угод про вста-
новлення миру й політичного врегулювання. У Північній Ірландії 
Комісія з прав людини була створена в межах політичної угоди між 
конфліктуючими сторонами відповідно до Угоди Страсної п’ятниці 
1998 року. З огляду на те, що порушення прав людини були підста-
вою північноірландського конфлікту, це вважається вірним і зро-
зумілим. На жаль, саме вкрай політизоване сприйняття питань прав 
людини дуже ускладнює роботу Комісії через зіткнення із серйоз-
ною політичною опозицією.43 У Північній Ірландії існує думка, що 
можливість передачі проблем прав людини для неупередженого роз-

43 Maggie Beirne, «New Institutions for the Protection of Rights», seminar paper, Institute 
for Commonwealth Studies, London, May 1999.
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гляду Комісією дозволить зміцнити мирний процес. В інших міс-
цях, наприклад у Гватемалі, мирний процес додав сили вже існую-
чій інституції. Посада уповноваженого з прав людини (Procurador de 
los Derechos Humanos) існувала з 1987 року, але була закріплена мир-
ною угодою 1996 року, що наділяє прокурора з прав людини певни-
ми моніторинговими функціями й зобов’язує цей орган ініціювати 
судові або адміністративні заходи проти порушників прав людини. 
Мирна угода також накладає на прокурора з прав людини відпові-
дальність за правозахисні аспекти поточної контрольної місії ООН у 
Гватемалі після завершення місії в 2000 році.

Інші недавні мирні угоди також призвели до створення НІПЛ. 
Ініційована ООН мирна угода в Сальвадорі призвела до створення 
служби уповноваженого з захисту прав людини (Procurador para la 
Defensa de los Derechos Humanos) в 1992 році. дейтонська й Паризька 
мирні угоди 1995 року включали введення посади уповноваженого з 
прав людини в Боснії й Герцеговині. Мирна угода 1999 року в Сьєр-
ра-Леоне також передбачає створення Комісії з прав людини (про-
тягом 90 днів); аналогічні пропозиції також обговорюються у зв’язку 
з Косово й Східним тимором. Особливість боснійського випадку 
полягає в тому, що перший голова призначається міжнародною ор-
ганізацією, хоча після п’яти років контроль передається Республіці 
Боснія й Герцеговина. Незрозуміло, чи будуть зовнішні організа-
ції, включаючи правозахисні, працювати ефективно за відсутності 
місцевої участі.44 Існує небезпека, що при цьому раптовому напливі 
національних організацій, створених у рамках мирних угод, занадто 
мало уваги приділяється участі громадянського суспільства в ство-
ренні НІПЛ й вирішенню питання, чи вписуються вони в загальні 
рамки нових демократичних структур у перехідних суспільствах.

Коли НІПЛ створюються в процесі фундаментальних консти-
туційних змін, наприкінці періоду серйозних порушень прав лю-
дини, може виникнути питання про те, чи треба їм узяти на себе 
деякі функції «комісії із встановлення істини» шляхом проведення 

44 Див., наприклад, David Chandler «The Bosnian Protectorate and the Implications for 
Kosovo», New Left Review 235, London 1999. Чендлер зазначає:

Слабкість боснійських інститутів викликана роздрібненістю політичної влади, 
а також тим, що у своїй роботі вони спираються на особисті та місцеві зв’язки, 
що було поширено під час боснійської війни. Відсутність скоординованих полі-
тичних структур призвела до того, що боснійці змушені покладатися на більш 
вузькі місцеві центри виживання. це означає, що етнічна належність зберігає 
своє військове значення як політичний ресурс. (с. 131).
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розслідувань і висвітлення ситуації з правами людини до її ство-
рення. У деяких країнах, у першу чергу в Південно-Африканській 
Республіці, комісію із встановлення істиних було створено окремо. 
Однак навіть у такому випадку, питання про зловживання, що мали 
місце у минулому не є повністю закритим, оскільки увага Комісії з 
встановлення істини й примирення концентрувалася на брутальних 
порушеннях прав людини. Зосередженість діяльності Південноаф-
риканської комісії з прав людини (SAHRC), відповідно до конститу-
ційних повноважень, на економічних і соціальних правах значною 
мірою пояснюється необхідністю ліквідації наслідків системних 
зловживань старого політичного ладу.

Одним із чинників, що може заважати національним інститу-
ціям у розслідуванні минулих зловживань, є тимчасові обмеження в 
багатьох країнах. У Гані й Індії, наприклад, скарга із приводу пору-
шення прав людини має бути подана протягом 12 місяців після того, 
як заявник довідався про порушення. це було однією зі причин, че-
рез яку ганська КПЛАю відхилила скаргу, пов’язану зі «зникнення-
ми» нібито організованими колишнім військовим режимом в 1980-і, 
до створення Комісії. це правило невірне, оскільки воно призведе 
до того, що жертви порушень прав людини (або їхні родичі) будуть 
неохоче звертатися зі скаргами доти, доки політичні обставини, за 
яких мають місце зловживання, не зміняться. Не можна картати 
заявників за те, що вони бояться, – це не відповідає духу системи 
захисту прав людини, дружньої жертвам порушень.

Інший аргумент, який використовується КПЛАю в Гані, по-
лягає в тому, що заявник, лідер політичної партії, не мав особистої 
зацікавленості у випадках, щодо яких він подавав скарги, іншими 
словами, він не був жертвою передбачуваних порушень або родичем 
«зниклих». це також є непотрібним обмеженням. У Гані КПЛАю 
не має спеціального дозволу розпочинати розслідування за власною 
ініціативою, хоча найбільш ефективні НІПЛ мають таке право, але 
на практиці це часто робиться. Вони могли б зробити це в цьому 
випадку, проте не зробили, можливо через небажання протисто-
яти урядові щодо гострого політичного питання. За іронією долі, 
КПЛАю є однією з небагатьох НІПЛ – може, навіть, єдиною, що 
має конкретні конституційні повноваження розслідувати зловжи-
вання, що відбулися у минулому. Перехідні положення Конституції 
дозволяють Комісії розглядати справи про насильницьке позбавлен-
ня майна колишнім військовим урядом. Було отримано багато таких 
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скарг, і в ряді випадків вдалося повернути конфісковане майно по-
переднім власникам.

Малаві – ще одна країна, де розглядалося питання розширен-
ня можливостей Комісії з прав людини для розслідування минулих 
зловживань. демократична конституція, прийнята в 1994 році після 
30 років однопартійного правління, заснувала Національний Ком-
пенсаційний трибунал для розслідування скарг жертв зловживань із 
боку старого режиму. трибунал був створений з конкретною метою 
виплати фінансових компенсацій, але не функціонував, як Комісія 
із встановлення істини. Велика кількість членів обраного уряду, які 
працювали за часів однопартійного режиму, не схильні до створення 
повноцінної Комісії із встановлення істини. На конференції пред-
ставників громадянського суспільства в 1996 році, присвяченої пи-
танню необхідності створення Комісії із встановлення істини, Упов-
новажений з правових питань (член Комісії з прав людини в силу 
обійманої посади) стверджував, що цей орган мав відповідно до кон-
ституції повноваження розслідувати колишні зловживання. Однак, 
коли законодавство про створення КПЛ набуло чинності, у ньому не 
було конкретного згадування цих функцій, і на практиці в КПЛ не 
займаються зловживаннями, які мали місце до її створення.

У проекті стратегічного плану Комісії Північної Ірландії з прав 
людини 1999-2002 року, опублікованого для ознайомлення у вере-
сні 1999 року, зазначено, що Комісія розглядає питання про те, чи 
варто створити який-небудь форум для вивчення неспокійної історії 
Північної Ірландії. Чи буде це зроблено окремою організацією або 
самою національною організацією, або ж національна організація 
виступить як посередник і каталізатор, немає сумнівів у тому, що 
процес висловлення правди надзвичайно важливий. Не тільки через 
наявні причини, але також і тому, що нездатність зробити це підірве 
довіру до майбутньої роботи НІПЛ.

національні інституції з пРав людини 
яК РеаКція на КРитиКу

НІПЛ часто створюються, коли на уряд чиниться, як він вважає, 
тиск у сфері прав людини, особливо на міжнародному рівні. Серед 
наших основних тематичних досліджень такі країни, як Індонезія й 
Мексика підпадають під цю категорію. За таких умов національній 
організації складніше заслужити суспільну легітимність. При цьому 
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набагато менш імовірно, що проводитимуться серйозні консультації 
із громадськістю щодо створення організації, внаслідок чого вона 
розглядатиметься як така, що належить винятково урядові, а не на-
ції в цілому. це зовсім не означає, що організації, створені за таких 
обставин, є неминуче неефективними.

В Індії, наприклад, Національна комісія з прав людини була 
створена саме за таких обставин. Перед її створенням міністр внут-
рішніх справ заявив, що мета Комісії полягає в «боротьбі з помил-
ковою й політично мотивованою пропагандою з боку іноземних ор-
ганізацій та індійських організацій із захисту громадянських прав». 
Аналогічно спікер правлячої партії Конгресу сказав щодо запропоно-
ваного органу: «її висновки служитимуть корективами до упередже-
них і однобічних доповідей неурядових організацій. Вона також буде 
гідною відповіддю на політично мотивовану міжнародну критику». 
У травні 1993 року уряд вніс законопроект до парламенту. Він був 
переданий до Постійного Комітету Парламенту, що отримав кілька 
громадських подань. У вересні того ж року президентським указом 
було створено Національну комісію з прав людини (НКПЛ). За цим 
був створений новий законопроект, що перетворився на Закон про 
права людини 1993 року.45 Незважаючи на заявлені політичні цілі 
НКПЛ, трохи ексцентричний спосіб її створення та майже повну 
відсутність публічного обговорення, Комісія, що виникла внаслідок 
нового закону, цілком себе виправдала.46

Парадокс полягає в тому, що, хоча головна функція таких ор-
ганізацій – спростувати міжнародну критику, трапляється, що вони 
також виконують свою номінальну роль, а саме вирішують питання: 
прав людини всередині країни. Крім того, щоб мати який-небудь 
авторитет, члени інституції повинні бути шанованими й досить не-
залежними. такі люди зазвичай хочуть добре виконати свою роботу. 

45 South Asia Human Rights Documentation Centre, National Human Rights Institutions 
in the Asia Pacific Region, New Delhi, March 1998, p. 9.
46 Коментуючи перший проект цієї доповіді, пан Н. Гопаласвамі, генеральний 
секретар НКПЛ, назвав це останнє речення як «трохи зневажливе», і запропону-
вав, «щоб його було належним чином змінено» (електронне листування, 28 жовт-
ня 1999 року). Ми врахували його фактичну поправку, що ще п’ять знаних діячів 
були запрошені до участі в усному обговоренні. Проте, це не є широким гро-
мадським обговоренням, у той час як мета створення Комісії, як зазначено уря-
дом – гласність. Незважаючи на його пояснення, відкликання законопроекту з 
парламенту та заміна його на президентський Указ також вважається не зовсім 
звичним заходом.
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таким чином, багато інституцій, що створені в несприятливих умо-
вах, виявилися кращими, ніж очікувалося. Природно, їхня робота 
буде більш ефективною в політично нейтральних сферах, таких як 
освіта або вирішення адміністративних скарг. Проте ці досягнення 
не такі вже й незначні.

Одна з найбільш важливих функцій національної інституції 
полягає в тому, щоб створити політичний простір, у якому можуть 
працювати інші активісти правозахисних організацій, у першу чер-
гу НУО. це явище розглядається більш докладно в шостому розділі, 
але приклад того є повчальним. Коли Національна комісія з прав 
людини (НКПЛ) була створена тут наприкінці 1980-х років, не бу-
ло жодної можливості здійснення незалежної правозахисної діяль-
ності. Створення Національної комісії з прав людини було ранньою 
ознакою того, що національні організації, створені головним чином 
для косметичних цілей, можливо, виходять за край обмежень, що 
накладаються на них. Комісія була створена після того, як уряд 
того зазнав різкої критики з боку міжнародних організацій, у тому 
числі Міжнародної амністії, за катування політичних в’язнів. Спе-
ціальна комісія розслідувала ці претензії й знайшла їх справедли-
вими, але потім була змушена відмовитися від цього висновку – не 
занадто сприятливий початок роботи тільки-но створеної інститу-
ції. Національна комісія з прав людини була сприйнята більшістю 
спостерігачів як, головним чином, президентський орган, але це 
було, може, несправедливо, оскільки вона була заснована статутом 
і мала високий ступінь формальної незалежності. її членами були 
13 представників низки соціальних груп і організацій: юристів, мо-
лоді, трудящих, жінок, лікарів і Червоного Хреста, а також парла-
менту, традиційних вождів і судової влади. Національна комісія з 
прав людини мала широкі повноваження з розслідування.

Хоча того залишається репресивною однопартійною державою, 
робота Комісії відрізнялася зростаючою незалежністю й ефектив-
ністю. У 1990 році начальника поліції було звільнено після того, 
як Національна комісія з прав людини перевірила повідомлення 
про катування затриманих студентів. У тому ж році Комісія успіш-
но втрутилася, аби скасувати заборону незалежної газети «Forum 
Hebdo». У квітні 1991 року Національна комісія з прав людини 
провела розслідування загибелі щонайменше 26 осіб, чиї тіла були 
знайдені в лагуні B’ї після антиурядових демонстрацій. її доповідь 
однозначно звинуватила армію у вбивстві демонстрантів і заклика-
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ла Президента виявити винних та покарати їх. жодних заходів не 
було вжито.47

ця серія голосних випадків продемонструвала, наскільки НКПЛ 
була готова віддалитися від Президента, який її заснував. Проте це 
було найбільшим сплеском її ефективності. Голова комісії явові Аг-
нойібор став дедалі більше ототожнюватися з політичною опозицією, 
внаслідок чого був висунутий кандидатом у президенти після вве-
дення в країні багатопартійної політики. Ніколи більше НКПЛ не 
працювала настільки ефективно в галузі розслідування порушень 
прав людини. 1996 року до статуту, що регулює діяльність НКПЛ, 
було внесено поправку, згідно з якою до складу НКПЛ вводиться 
17 членів, що обираються більшістю голосів Національної асамблеї. 
Сьогодні більшість цих місць займають прихильники уряду. Остан-
ній, насправді незалежний голова Національної комісії з прав лю-
дини, Роберт Ахлонко дові, подався у вигнання через нездатність 
уряду гарантувати його безпеку. Він повідомив, що з того часу Націо-
нальна комісія з прав людини не провела жодного розслідування за 
скаргами, пов’язаними з порушеннями прав людини.

ця схема представляється загальноприйнятною. Недосконала 
правозахисна організація часто може бути кращою, ніж її відсут-
ність в обмежувальному політичному контексті. Проте, вона не буде 
довгостроковим механізмом захисту прав людини. І мексиканська, і 
індонезійська комісії, схоже, поступово стають менш ефективними. 
У випадку Мексики зазначалося, що критика НУО стосовно НКПЛ 
зменшилася, навіть незважаючи на те, що Комісія стала працювати 
гірше. це можливо відбулося тому, що НУО розробили робочі відно-
сини з Національною комісією з прав людини, яких не було в перші 
дні, і тому менше озвучують свої критичні зауваження. Здається, 
що вирішальним чинником є наявність достатньо активного гро-
мадянського суспільства та, принаймні, прихованої правозахисної 
активності. якщо ці умови не виконуються, немає жодних компен-
саційних сил для запобігання перетворенню національних інсти-
тутів саме в глашатаїв уряду. Ось чому нинішні пропозиції щодо 
створення національних комісій з прав людини в таких країнах, як 
Бірма (М’янма) і Китай, є потенційно небезпечними.

Зниження ефективності діяльності цих комісій, можливо, як 
здається, відбувається всупереч загальним сподіванням на те, що 

47 Richard Carver and Paul Hunt, National Human Rights Institutions in Africa, African Centre 
for Democracy and Human Rights Studies, Banjul, 1991.
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вони накопичуватимуть досвід (і впевненість у собі), що зробить їх 
більш незалежними від уряду в їхній роботі. На практиці здається, 
що вони вичерпали можливості, що вони їх мали в досить обме-
женому політичному просторі, у якому вони знаходяться. У перші 
дні нікому достеменно не відомі правила їхньої роботи, зокрема їм 
самим, а ці правила, можливо, набагато ширші. Вони належать до 
особливого історичного моменту, коли відбувається деяка лібералі-
зація, але їм необхідно зміцнювати організаційні гарантії незалеж-
ності, якщо вони хочуть розширити свою роль у зміні політичних 
обставин. Приємно, що й мексиканська, і індонезійська інституції 
вживають заходів у цьому напрямку.

національні пРавозахисні оРганізації 
в Розвинених демоКРатіях

На перший погляд третій тип політичної ситуації, коли стабіль-
на демократична система вже існує, найменш проблематичний, коли 
заходить про перегляд історії та про діяльність НІПЛ. формулю-
вання Паризьких принципів та інших міжнародних декларацій по 
НПЗО не робить розходжень між країнами з різним рівнем еконо-
мічного розвитку – або, якщо вже на те пішло, з різними рівнями 
поваги до прав людини – у розгляді питання про доцільність таких 
органів. Проте, відносна недостатність НІПЛ в країнах з розвиненою 
демократією викликає питання, чи є вони необхідними або доціль-
ними в економічно розвинених країнах, чи це явище притаманне 
тільки країнам, що розвиваються.

З деякими винятками, бум створення НІПЛ у 1980-х і 1990-х 
роках мав місце в південних країнах. традиція омбудсмена виникла 
у Швеції й була з ентузіазмом сприйнята у всій Європі. Але такі ор-
ганізації зазвичай займаються тільки питаннями несумлінного уп-
равління, а не порушень прав людини. Лише в деяких розвинених 
країнах є повноцінні комісії з прав людини. три країни Співдруж-
ності – Канада, Нова Зеландія й Австралія – є винятками. В Іспанії 
Defensor del Pueblo – установа типу служби омбудсмена з повноважен-
нями в галузі захисту прав людини. Але, наприклад, у Сполучених 
Штатах, Німеччині або Італії наразі відсутня національна комісія з 
прав людини. Британський уряд розглядав питання створення Ко-
місії з прав людини в контексті прийняття закону про права людини 
й впровадження Європейської конвенції з прав людини в національ-
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не законодавство. Але воно вирішило цього не робити, за винятком 
Північної Ірландії, де існує нова Комісія з прав людини, заснована 
відповідно до Мирної угоди Страсної П’ятниці 1998 року. У Респуб-
ліці Ірландія також є нова Комісія з прав людини, заснована в межах 
тієї ж угоди. це, мабуть, повчально, що на відміну від Об’єднаного 
Королівства, Іспанія й інші західноєвропейські країни, які протягом 
останніх трьох десятиліть страждають від місцевого політичного на-
сильства, мають національні правозахисні організації.

У франції існує Commission nationale consultative des droits de l’Hom-
me – Національна консультативна Комісія з прав людини (НККПЛ), 
яку було створено указом у 1984 році. її функція полягає в консуль-
туванні прем’єр-міністра за всіма національними й міжнародними 
правозахисними проблемами. це включає, наприклад, рекомендації 
або зауваження до проектів законів. НККПЛ випускає щорічну до-
повідь про боротьбу з расизмом і ксенофобією. Комісія складається 
із представників громадянського суспільства й влади, останні – як 
консультанти, і призначаються прем’єр-міністром.48 НККПЛ не отри-
мує й не розслідує індивідуальні скарги про порушення прав людини. 
(Mйdiateur або омбудсмен виконує цю функцію у разі несумлінного 
управління). ця модель впливає на франкомовний світ. Примітно, 
що Консультативна рада з прав людини (Conseil consultatif des droits de 
l’homme) в Марокко багато чим зобов’язана французькій комісії саме 
тим, що стосується її роботи: вона дає монархові поради з питань прав 
людини та має змішаний склад представників уряду й громадянсько-
го суспільства.49

48 Rеpublique franсaise, Office of the Prime Minister, National Advisory Commission on 
Human Rights, Paris, 1998.
49 Низка франкомовних африканських правозахисних комісій, які, як це може 
здатися, дотримуються французької моделі, мають більш широкі повноваження 
та меншу залежність від уряду. Сюди варто включити того (до недавнього вне-
сення змін до законодавства), Бенін и Камерун. Коментуючи попередній проект, 
член французької комісії Еммануель деко критично відгукнувся стосовно того, 
що він визначив як неможливість аналізу «франкомовної моделі». Він зазначив: 

«ця доповідь стосується лише випадків квазісудових національних органі-
зацій. таким чином, вона опускає консультативні комісії до незначного рівня 
комісій, яким треба надати повноважень на проведення розслідувань задля отри-
мання «суспільної легітимності». І знову вибірковий емпіризм виявляє свавілля 
та бажання досягти прихованих цілей шляхом просування «унікальної моделі», 
яка буде моделлю Співдружності. У зв’язку з цим вибір первісних позитивних 
випадків не є нейтральним, оскільки він підтверджує прямий чи непрямий вплив 
Співдружності (шляхом активної ролі Азії та Австралії)».
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японія має унікальну систему, що включає 13 662 комісарів з 
громадянських свобод. Але, незважаючи на їхню кількість, вони не 
є соціально різноманітними, залежать від Міністерства юстиції й не 
мають повноважень для проведення загальних розслідувань з питань 
прав людини. Вони не уповноважені давати настанови компетентним 
органам. Активісти боротьби за громадянські права лобіюють ство-
рення нових НІПЛ, що відповідатимуть Паризьким принципам.

Можна стверджувати, що розвинені країни мають меншу пот-
ребу в національних правозахисних організаціях або тому, що вони 
менш схильні до порушень прав людини, або через існуючу судову 
систему, що більш здатна до розгляду існуючих проблем. Обидва ар-
гументи передбачають самозаспокоєння. Не тільки розвинені краї-
ни страждають від конфліктів, дискримінації, расизму, ксенофобії й 
безлічі інших проблем у галузі прав людини. Саме так, системи пра-
восуддя в багатих країнах відомі своєю неприступністю для бідних. 
Схеми юридичної допомоги рідко бувають достатньо всеоохоплюю-
чими, аби дозволити бідним і вразливим верствам населення вес-
ти серйозні (і дорогі) позови. Можливо, ще більш важливо те, що 
правові системи більшості розвинених країн залишаються прерога-
тивою соціально привілейованих верств – багатих білих людей се-
реднього віку й старших, які дуже рідко стають жертвами порушень 
прав людини. Аргументи на користь безкоштовного й доступного 
механізму захисту прав людини здаються такими ж переконливими 
в розвиненому світі, як в інших місцях.

Можна також припустити, що НІПЛ в розвинених демократіях 
працюють у однаково сприятливих політичних умовах. Проте, бюд-
жет австралійської Комісії з прав людини й рівних можливостей 
недавно був значно скорочений. У Канаді правозахисні організації 
стикаються з ворожістю з боку урядів провінцій. У 1983 році уряд 
провінції Британська Колумбія скасував Кодекс прав людини про-
вінції й розпустив Комісію з прав людини, замінивши її Радою з 
прав людини з більш слабкими слідчими повноваженнями. Згодом 
повноцінна Комісія з прав людини була відновлена відповідно до но-
вого законодавства. У 1995 році новообраний уряд Онтаріо здійснив 
аналогічний крок, розпустивши місцеву Комісію з рівності при пра-
цевлаштуванні. Майбутнє Комісії провінції Альберта також пере-
буває під загрозою. Нещодавно прийняте законодавство наклало на 
правозахисну комісію деякі державні обов’язки з програм, пов’язаних 
з жінками та різноманітністю культур. це безперечно вказує на те, 
що, незважаючи на потужні гарантії національних правозахисних 
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організацій (всі ці організації в Канаді засновані на підставі стату-
ту), вони зовсім необов’язково зможуть вижити при значній зміні 
політичної волі з боку уряду.

повноваження

НІПЛ по-різному розуміють коло своїх повноважень. Існує 
корінне розходження між організаціями, що займаються правами 
людини, передбаченими національними документами про права або 
законодавством, і організаціями, які визначають свої повноважен-
ня міжнародними стандартами в галузі прав людини, чи угодами, 
учасницею яких є їхня країна, чи рамками всього міжнародного 
законодавства в сфері прав людини. У цілому було б найліпше, аби 
повноваження були якомога ширші через низку чинників. По-пер-
ше, національні конституції або визначення прав людини можуть 
описувати права настільки стислими термінами, що вони навряд 
чи відповідатимуть сучасним міжнародним стандартам. По-дру-
ге, прив’язка національної організації до універсальних стандартів 
дозволяє їй бути механізмом, за допомогою якого прогрес і роз-
виток міжнародного права в галузі прав людини, перетворюються 
на національну практику. По-третє, наділення НІПЛ юрисдикцією 
щодо широкого кола міжнародних стандартів в галузі прав людини 
(а не тільки угод), які є обов’язковими для країни, надає громадя-
нам можливості різноманітного захисту своїх прав в обхід спроб 
уряду обмежити ці права шляхом застережень до міжнародних до-
говорів.

Коли НІПЛ також мають адміністративні повноваження або 
функції омбудсмена, існує ще одна проблема, яка полягає в тому, 
що розходження між правами й доброю адміністративною практи-
кою розмита. доповідь не обов’язково виступає проти об’єднання 
цих двох функцій в одній інституції, більше того, рівновага здається 
найкращим вирішенням для багатьох країн, але є потреба в більшо-
му концептуальному розумінні з боку інституції й широкому інфор-
муванні громадськості щодо сутності прав людини.

Низка НІПЛ, особливо в розвинених країнах, насправді є ор-
ганами для боротьби з дискримінацією. це стосується, наприклад, 
Канадської комісії з прав людини (CHRC), що займається тільки 
громадянськими й політичними правами та економічними, соціаль-
ними й культурними правами, допоки вони пов’язані з дискриміна-
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ційною практикою. дотримання громадянських і політичних прав 
як таких, покладено винятково на суди. це не може бути великою 
практичною проблемою: порушення прав людини в більш розвине-
них країнах дуже часто набуває форми дискримінації щодо расових 
або національних меншин, жінок, дітей, інвалідів та інших уразли-
вих груп. Проте було б небезпечно, якби така модель застосовувала-
ся більш широко.

Неточні визначення того, що являють собою права людини, мо-
жуть призвести до неясності обов’язків державних організацій. філіп-
пінська Комісія з прав людини (фКПЛ) неодноразово піддавалася 
критиці з боку НУО за розслідування всього підряд, починаючи з 
порушення контракту й закінчуючи викраденнями автомобілів, не-
зважаючи на те, що її повноваження передбачають відповідальність 
у сфері громадянських та політичних прав.50 Спеціальний підрозділ 
мексиканської Національної комісії з прав людини, який відповідає 
за «зникнення», розслідує весь спектр справ, пов’язаних зі зниклими 
безвісти особами. деякі з таких справ – чисто кримінальні, у той 
час як інші виникають у результаті внутрішніх конфліктів. таким 
чином, розмивається загальноприйняте визначення насильницьких 
і недобровільних зникнень, отже, приховується відповідальність сил 
безпеки.

З іншого боку, КПЛАю в Гані веде цілеспрямовану політику на 
районному рівні, приймаючи будь-які скарги, незалежно від того, 
стосуються вони прав людини чи ні. Значна кількість комісій знайо-
мі з ситуацією, коли скарги заявника виходять за межі повноважень 
комісій. Заявникові, як правило, дається порада і його спрямовують 
до відповідної установи. КПЛАю рухається ще далі й розбирається 
зі скаргою самостійно, за умови, що проблема може бути вирішена 
районним відділенням без залучення вищого органу в межах Ко-
місії. Причина полягає в тому, що члени громадськості нечітко ро-
зуміють, що є, а що не є проблемами прав людини. для авторитету 
КПЛАю має вирішальне значення той факт, що вона здатна ефек-
тивно вирішувати будь-які питання, поставлені перед нею. так вона 
набуває суспільної легітимністості.

50 South Asia Human Rights Documentation Centre, National Human Rights Institutions 
in the Asia Pacific Region, New Delhi, March 1998, p. 49. See also, «Preliminary critique 
of the Commission on Human Rights of the Philippines», by Task Force Detainees of 
the Philippines, September 1999, for a thorough critique of the PCHR’s interpretation 
of its human rights mandate.
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Однак чи не підриває такий підхід суспільне розуміння приро-
ди прав людини?

деякі НІПЛ включають до своїх повноважень розслідування 
зловживань із боку неурядових органів, таких, як збройні опози-
ційні угруповання. Не завжди зрозумілі юридичні джерела таких 
повноважень, оскільки зобов’язання приватних осіб різко відрізня-
ються від урядових зобов’язань відповідно до міжнародних норм у 
галузі прав людини.51 Повноваження філіппінської Комісії охоплю-
ють порушення, вчинені збройною опозицією, а також урядовими 
органами. НУО також критикують фКПЛ за використання своїх 
повноважень для розслідування порушень прав людини з боку опо-
зиційних груп. Зосередження уваги на зловживаннях з боку опо-
зиційної Нової народної армії й Національно-визвольного фронту 
Моро, як стверджується, відволікає енергію Комісії від розсліду-
вання систематичних порушень прав людини з боку урядових сил. 52 
Саме так індійські НУО критикують Закон про захист прав людини, 
що включає в повноваження Національної комісії з прав людини 
розслідування зловживань з боку неурядових збройних угруповань. 
НУО також критикують комісію за те, що вона не користується цією 
владою для розслідування порушень з боку продержавних воєнізо-
ваних органів.53

Найбільш серйозні обмеження повноважень з розслідування ін-
дійської НКПЛ пов’язані зі скаргами щодо порушень прав людини з 
боку збройних сил. НКПЛ не уповноважена розслідувати такі скар-
ги прямо, а лише «запитувати інформацію» в центральних урядових 
органів. Вона може надавати рекомендації уряду в силу отриманої 
інформації, але практичне значення полягає в тому, щоб вивести 
збройні сили за межі діяльності НКПЛ.54 Збройними силами вва-

51 Міжнародна Рада реалізовує окремий проект, який досліджує спроби змусити 
озброєні групи поважати права людини... Остаточний звіт буде опублікований у 
липні 2000 р.
52 Голова Комісії, Аурора П. Наваретт-Рецина, заперечує цю думку, але зазначає, 
що 9,96% скарг, які розслідувані, пов’язані з порушеннями з боку збройних опо-
зиційних груп. Лист Міжнародній Раді від 12 жовтня 1999 р.
53 South Asia Human Rights Documentation Centre, National Human Rights Institutions 
in the Asia Pacific Region, New Delhi March 1998, pp. 19–21.
54 Пан Гопаласвамі, Генеральний секретар НКПЛ, зазначав: «дійсно, НКПЛ 
не уповноважена проводити «розслідування» за скаргами про порушення прав 
людини збройними силами. При цьому варто зазначити, що «запит інформації» 
означає не просто збір документів. НКПЛ може ефективно втручатися, і фак-
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жаються армія, воєнізовані формування й центральні поліцейські 
сили. це виключення з юрисдикції має особливо серйозні наслідки 
в контексті триваючого конфлікту в Кашмірі.

НКПЛ попросила внести зміни в закон про розширення її пов-
новажень у цій сфері, у той час як Комітет з прав людини, розгля-
даючи виконання Індією Міжнародного пакту про громадянські й 
політичні права, також висловив свою стурбованість:

«Комітет шкодує за тим, що Національна комісія з прав люди-
ни, відповідно до пункту 19 Закону про захист прав людини, не може 
безпосередньо розслідувати скарги про порушення прав людини з боку 
збройних сил, а повинна запитувати інформацію у центрального уряду... 
Комітет рекомендує зняти ці обмеження, аби Національна комісія з 
прав людини була уповноважена розслідувати всі заяви про порушення з 
боку державних органів.»55

підзвітність

точиться багато дискусій – і цілком справедливо – стосовно то-
го, яким чином гарантувати незалежність НКПЛ. Менше уваги при-
діляється питанню про те, яким чином вони мусять відповідати за 

тично втрутилась, набравши свої спостереження центральному уряду. якщо при 
розгляді матеріалів справи Комісія дійшла висновків, що суперечать висновкам 
збройних сил стосовно якого-небудь конкретного інциденту та осіб, які беруть 
у ньому участь, НКПЛ наполягає на тому, щоб було вжито заходів з урахуван-
ням її думки. так сталося у випадку обстрілу, до якого вдався паравійськовий 
підрозділ у Бийбері біля Срингара в Кашмирі в 1993 році. цей паравійськовий 
підрозділ погодився з цією рекомендацією та ініціював розгляд у військовому 
суді на підставі висновків НКПЛ. Після отримання доповіді Міністерства внут-
рішніх справ від 12 лютого 1998, у якому містилася інформація про результати 
роботи слідчого судового персоналу та матеріали судового розгляду, проведе-
ного Генеральним судом сил безпеки, Комісія зажадала запитати записи цих 
розглядів, перш ніж робити остаточні висновки з цього питання. Комісія повна 
рішучості довести цей випадок до логічного завершення. На кінець звітного 
року вона чекає на звіти щодо цих розглядів, і має намір подати клопотання 
до Верховного суду, якщо їй буде відмовлено в наданні повного доступу до 
звітів за цією справою. таким чином, НКПЛ значно розширила свою юрисдик-
цію, отже, відмінність між «розслідуванням» й «запитом інформації» стає скорі-
ше академічною, ніж реальною...» (Електронний лист до Міжнародної Ради, 
28 жовтня 1999).
55 Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by States parties under 
article 40 of the Covenant, concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/
C/60/IND/3), 1997.
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те, що вони роблять. Підзвітність вирішує обидва питання. З одного 
боку, йдеться про створення органу, що забезпечуватиме можливість 
виконання національною організацією своєї роботи без втручання 
з боку тих, кого вона намагається притягти до відповідальності. З 
іншого боку, завдяки цьому «клієнти» організації – громадськість 
у цілому – зможуть спостерігати за тим, що робить організація від 
їх імені й переконатися, що вона виконує свої функції належним 
чином.

формальна підзвітність організації реалізовується через процес 
призначення її членів, подання фінансової звітності та процедури 
надання звітів. Скрізь, де це можливо, за все це має відповідати де-
мократичний державний орган, наприклад законодавчий. Хоча склад 
багатьох парламентів слабкий, це створює дистанцію від виконавчої 
влади, що має велике значення в справі зміцнення суспільної довіри 
до НІПЛ.

Сфера, де підзвітність, скоріше за все, стане приводом для су-
перечок – бюджетні питання. це найдієвіший засіб, за допомогою 
якого уряди можуть заважати ефективній роботі національних ор-
ганізацій. це може відбутися навіть тоді, коли незалежність бюд-
жетного контролю організації, здавалося б, забезпечена, як у Гані. 
Південно-Африканська Республіка, де Конституція явно однознач-
на, зіткнулася з аналогічними проблемами. юАКПЛ підзвітна На-
ціональним зборам і зобов’язана звітувати перед ними принаймні 
один раз на рік. Але питання, хто контролює бюджет юАКПЛ, 
було предметом суперечки з урядом. Комісію віддали під контроль 
міністерства юстиції – ситуація, яку юАКПЛ вважає неприйнят-
ною, оскільки це головне міністерство, що відповідає саме за права 
людини. Бюджетні асигнування юАКПЛ у 1999-2000 р.р. визнача-
лися Міністерством юстиції без консультацій з комісією. Остання 
стверджує, що наразі ці бюджетні обмеження позбавляють її мож-
ливості досягти повної ефективності – вказуючи, наприклад, на не-
можливість створити провінційні відділення. Уряд стверджує, що 
жодна державна установа не має зважати на потребу заощаджувати 
фінанси. цей погляд зору підтримується громадськістю або, скорі-
ше, частиною ЗМІ, які вважають, що в цей час гроші зайве вит-
рачаються на створення все нових і нових незалежних статутних 
інституцій. ці аргументи – помилкові. По суті справи, фінансовий 
нагляд, пов’язаний з юАКПЛ, має здійснюватися в парламенті, що 
відповідає як за затвердження загального державного бюджету, так і 
за контроль над Комісією. Незрозуміло, чому взагалі Міністерство 
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юстиції має в цьому брати участь. Конституція чітко передбачає, 
що Комісія учасником бюджетного процесу так, якби вона була б 
урядовим закладом, що створює нинішню ситуацію явно неконсти-
туційною.

Щорічний звіт НІПЛ є життєво важливим державним докумен-
том, що не тільки забезпечує регулярний аудит діяльності уряду в 
галузі прав людини, але також надає інформацію про те, що зробила 
національна організація. Надто важливо, аби всі висновки й реко-
мендації організації були доступні громадськості за допомогою річ-
ного звіту або іншого механізму. Інституції мають використовувати 
засоби масової інформації для публікації показових рекомендацій. 
тут може виникнути деяке протиріччя між конфіденційністю про-
цесу розслідування, що найчастіше відповідає інтересам позивача, 
і необхідністю оприлюднювати результати. Разом із тим, НІПЛ ма-
ють зобов’язання перед громадськістю, що значно ширше, ніж сума 
інтересів його окремих позивачів. Надання громадськості повного 
звіту про свою діяльність також є частиною ефективної роботи ін-
ституції.

Більш широка суспільна підзвітність також досягається завдяки 
відносинам НІПЛ з неурядовими організаціями. якщо до складу на-
ціональної організації входять неурядові правозахисні організації та 
інші органи громадянського суспільства, це створює лінію підзвіт-
ності. Крім того, проведення регулярних консультацій з активістами 
в галузі прав людини й організаціями громадянського суспільства 
не тільки дозволить НІПЛ використовувати їхній досвід і погляди, 
але й надасть їм можливості досліджувати ефективність роботи ін-
ституції.

Розгляд сКаРг

Надзвичайно делікатне питання, з яким стикаються всі націо-
нальні правозахисні організації, полягає в тому, наскільки вони доз-
воляють, щоб їхні загальні пріоритети визначалися скаргами, отри-
маними від громадськості. Варто враховувати кілька міркувань.

Перше полягає в тому, що НІПЛ має бути – і має вважатися 
такими, що відповідають потребам громадськості. Аналіз отрима-
них скарг є очевидною відправною точкою для виявлення основних 
проблем у галузі прав людини в суспільстві. Серйозний недолік усіх 
досліджених організацій, зокрема в Мексиці й Індонезії, – їхня 
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тенденція розглядати скарги ізольовано. Прагнення до вирішення 
проблем, а не юридичний підхід, є позитивною рисою правозахис-
ної організації. Однак це може вилитися в перебільшений прагма-
тизм, коли роль інституції вбачається просто у вирішенні проблем 
окремих заявників, а не у вирішенні широкого кола питань прав 
людини, що порушуються в цих скаргах. Прикладом такого підхо-
ду було б, якби інституції вдалося домогтися виплати компенсації 
заявникові, який піддався жорстокому поводженню з боку поліції, 
але посадові особи, що відповідають за порушення, залишилися 
б безкарними. це підсилило б безкарність і зробило б подальші 
подібні порушення прав людини, більш, а не менш імовірними. 
таким чином, індивідуальні скарги мають розглядатися в порядку, 
що має освітні й профілактичні цілі, а не тільки мету вирішення 
проблеми заявника. НІПЛ також варто використовувати отримані 
скарги, щоб встановлювати зв’язок між порушеннями прав люди-
ни. У першу чергу це допоможе у вирішенні скарг. Одне критич-
не зауваження, що пролунало на адресу мексиканської Комісії у 
зв’язку з її розслідуванням короткострокових зникнень людей у 
горах штату Герреро, полягало в тому, що кожний випадок розслі-
дувався знову, без розуміння того, що існує якийсь шаблон пору-
шень, який припускає, що кожна людина, таємно взята під вар-
ту, цілком вірогідно, перебуватиме в більш-менш тих же умовах, у 
більш-менш тому ж місці. якби такі шаблони намагалися виявити, 
стало б можливим виявити системні проблеми в галузі прав люди-
ни а значить запропонувати заходи, на інституціональному й полі-
тичному рівні для їхнього врегулювання. Заходи можуть включати: 
освіту, правову реформу, інституціональні реформи, перегляд ві-
домчих пріоритетів або зняття деяких посадових осіб. Або, аналіз 
скарг допоможе визначити характер порушення прав людини, що 
має бути предметом подальших досліджень, наприклад через пуб-
лічне розслідування.

друге міркування полягає в тому, що скарги в багатьох випад-
ках є рушійною силою й головною функцією національних право-
захисних організацій. Управління Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй з прав людини не вважає організацію доречною 
для НІПЛ, якщо вона не має механізму індивідуальних скарг. Зна-
чення цього механізму полягає в тому, що він набагато доступні-
ший для пересічної людини, ніж альтернативне судочинство: він 
безкоштовний, і він також має бути вільним від термінологічних 
складнощів і різних бюрократичних перешкод, з якими стикається 
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пересічний заявник і в судовій системі, і при інших офіційних про-
цедурах. Барні Пітьяна, голова Південноафриканської комісії з прав 
людини стверджує:

«Ми твердо переконані в тому, що цінність національної інсти-
туції в демократичному суспільстві полягає в тому, що вона дає бага-
тьом простим людям можливість бути почутими. Люди повинні мати 
впевненість у тому, що без витрат для себе й з мінімальними незруч-
ностями вони можуть отримати допомогу від організації, доступної 
простим людям. Ми вважаємо, що національна організація може за-
безпечити справедливість для простих людей швидко та з мінімальною 
суєтою, і, будемо сподіватися, у більш дружній атмосфері. Цей підхід 
вимагає відкритості й доступності.»56

Іншими словами, механізм скарг дозволяє НІПЛ бути доступ-
ними для вразливих верствам населення.

та все ж виникає ускладнення, яке полягає в тому, що найбільш 
уразливі люди через різні чинники менш схильні подавати скарги. 
За соціальними й культурними чинниками, особи, які скаржаться, 
є найчастіше чоловічої статі, ніж жіночої; частіше дорослі, ніж ді-
ти; частіше грамотні, ніж неписьменні; частіше знавці національних 
мов, ніж ті, хто не володіє ними; частіше мешканці міст, ніж ті, хто 
мешкає в сільській місцевості; частіше громадяни, ніж особи, що 
не є громадянами країни. Майже ніколи не подають скарги люди з 
обмеженими можливостями. Ув’язнені – вразлива група населення, 
що подає майже найбільшу кількість скарг, хоча дуже часто голо-
вна тема їхніх скарг (що вони повинні бути звільнені) не може роз-
глядатися НІПЛ. Навіть серед ув’язнених особи, яке перебувають 
у найбільш уразливому становищі, скаржаться рідко: представники 
мексиканської Комісії, наприклад, відзначили, що вони отримують 
дуже мало скарг від жінок-ув’язнених, хоча Комісія за своєю влас-
ною ініціативою виявила низку конкретних і серйозних порушень 
стосовно жінок-ув’язнених.

Вирішення цього питання частково полягає в конкретних зу-
силлях, спрямованих на те, щоб зробити НІПЛ більш доступними 
для вразливих груп населення. деякі з таких заходів пропонуються 
в інших розділах цієї доповіді, включаючи спрощення процедур, на-
явність максимальної кількості місцевих відділень і точок доступу, 

56 N. Barney Pityana, «National Human Rights Institutions at Work: The Case of the 
South African Human Rights Commission», Paper presented at a seminar «Human 
Rights: Their Protection at the National Level», Belfast, May 1998.
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державну освіту, спрямовану на найбільш уразливі групи населення 
тощо. також наголошується на необхідності підходу, що виходить за 
межі розгляду «ініціативних скарг». тут важливу роль відіграє до-
слідницький потенціал національних організацій, коли їхні стосун-
ки із НУО особливо важливі. НУО можуть мати більш тісні відноси-
ни з уразливими групами населення частково через свій неурядовий 
характер, а також і тому, що вони, як правило, можуть бути більш 
спеціалізованими у порівнянні з національними інституціями. На-
ціональні інституції мають прислухатися до НУО й організацій 
громадянського суспільства в питанні, які основні проблеми прав 
людини зачіпають тих, кому більше нікуди звернутися. Механізм 
розгляду скарг сам по собі не є абсолютно надійним барометром 
клімату в галузі прав людини.

Австралійська Комісія з прав людини й рівних можливостей 
виступила ініціатором підходу, що деякою мірою долає цей розрив 
між «ініціативними скаргами» і тематичним підходом. КПЛРМ має 
право проводити громадські розслідування: це ширше, ніж проце-
дура подачі індивідуальних скарг, і дозволяє Комісії розслідувати 
порушення й доповідати з порушень прав людини загального або 
системного характеру. це спричиняє збір усних свідчень, у межах 
публічних слухань або конфіденційно, отримання письмових ма-
теріалів і проведення подальших розслідувань. Звіт готується й по-
дається до парламенту разом з рекомендаціями.

Предметами таких громадських розслідувань в Австралії є: 
безпритульні діти, насильства на підставі расизму, права людей із 
психічними захворюваннями, вилучення дітей-представників корін-
них народів з їхніх родин, а також проблеми дітей і юридичного 
процесу. Проводилися також локалізовані розслідування із надання 
різних послуг громадам корінних народів. Іншими словами, систе-
ма громадських розслідувань виявилася дуже ефективною у справі 
виявлення й аналізу проблем у галузі прав людини, що стосуються 
найбільш уразливих верств населення. також був досягнутий успіх 
внесенням цих питань до національного політичного порядку де-
нного і створення значного суспільного тиску для стимулювання 
діяльності уряду. Найбільш помітним було, мабуть, розслідування, 
пов’язане з безпритульними дітьми – найперше національне гро-
мадське розслідування – «вкраденого покоління» дітей-аборигенів, 
які були відібрані в їхніх батьків і громад та всиновлені білими ро-
динами.
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еКономічні, соціальні й КультуРні пРава

Крім питання, чи права людини є універсальними, жодне пи-
тання так не хвилювало правозахисне співтовариство протягом ос-
танніх 50 років, як питання відносин між громадянськими й полі-
тичними правами, з одного боку, та економічними, соціальними й 
культурними правами (ЕСК), з іншого. Незважаючи на заспокійливі 
заяви про те, що всі права неподільні, ці взаємини проблематичні на 
декількох рівнях. З найпростішого погляду, проблема полягає в то-
му, що одні права реалізовуються через судову систему, а інші – ні. 
Економічні права зводяться до переліку декларативних принципів, 
а не до того, що можна виміряти. З іншого боку, уряди багатьох 
держав – майже завжди з досвідом політичних репресій – протесту-
ють, мовляв, неможливо повною мірою користуватися громадянсь-
кими й політичними правами без економічного розвитку. ці пи-
тання викликають занепокоєння впродовж тривалого часу, і ми не 
маємо наміру тут знову розглядати їх з теоретичної точки зору. Про-
те, як би не підкреслювався принцип неподільності, на практиці, 
коли інституції виступають «за права людини» або уряд наполягає 
на своїй «правозахисній» політиці, вони майже завжди мають на 
увазі громадянські й політичні права.

досвід НІПЛ починає спростовувати цей звичний погляд. Пів-
денно-Африканська Республіка є яскравим прикладом, почасти то-
му, що соціально-економічні права прямо включені в конституційні 
повноваження Комісії з прав людини, але в більш широкому сенсі, 
оскільки досвід Південної Африки показав, що абсурдно розділяти 
дві групи прав не тільки в теорії, але й на практиці. При апартеїді 
позбавлення політичних свобод і економічна експлуатація не тільки 
були нерозривно пов’язані одне з одним, але були різними аспекта-
ми того самого явища. Саме так будь-який розподіл прав особис-
тості й прав груп став значною мірою безглуздим. У цілому, НІПЛ 
(або система правозахисних інституцій) при роботі з виправлення 
таких порушень, мають розглядати всі права в комплексі.

Прийняття остаточного варіанту конституції країни в 1996 році 
наклало на юАКПЛ додатковий обов’язок – стежити за дотриманням 
економічних і соціальних прав. юАКПЛ має щорічно вимагати від 
відповідних державних органів надавати комісії «...інформацію щодо 
заходів, вжитих для реалізації прав, передбачених Біллем про права, що 
стосуються житлового будівництва, охорони здоров’я, продовольства, 
води, соціального забезпечення, освіти й навколишнього середовища».
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У 1998 році до відповідних департаментів були розіслані «прото-
коли», що вимагають надати цю інформацію; перша доповідь щодо 
реалізації соціально-економічних прав була надана до Національних 
зборів у березні 1999 року. також у 1998 році юАКПЛ, разом з Ко-
місією з питань гендерної рівності й коаліцією НУО, провела від-
криті слухання присвячені проблемі бідності. Метою слухань було 
підвищення поінформованості про проблему, а також збір інформа-
ції й розробка рекомендацій.

Навіть там, де НІПЛ не мають чітких повноважень займатися 
економічними, соціальними й культурними правами, вони знайшли 
способи робити це. На філіппінах, наприклад, Комісія з прав лю-
дини не має повноважень розслідувати передбачувані порушення 
ЕСК-прав людини, але все-таки несе загальну відповідальність за 
моніторинг дотримання міжнародних зобов’язань за договором. Ко-
ли комісія одержала низку скарг щодо примусового виселення, вона 
розтлумачила свої «моніторингові» повноваження як такі, що міс-
тять ЕСК-права. В її рекомендаціях уряду зазначалося, що виселен-
ня не має відбуватися без судової санкції – мета полягала в тому, 
щоб встановити економічні права в судовому порядку.

Індійська національна комісія з прав людини також викорис-
товує творчий підхід, хоча він повторює підхід, розроблений кілька 
років тому Верховним судом країни. Наприклад, у 1998 році вона 
видала рекомендації стосовно уряду штату Орисса, а також Уряду 
Союзу, зажадавши від них вжити різних заходів для запобігання ви-
падків смерті від голоду в країні.57

Особливо цікаво те, що аналогічні відносини між різними кате-
горіями прав можна побачити в роботі інших національних інституцій. 
це проявляється, наприклад, у роботі таких організацій у розвинених 
країнах, яка, головним чином, має антидискримінаційну спрямо-
ваність, коли дуже важко у багатьох конкретних випадках визначити, 
де закінчується «громадянський» елемент і починається «економіч-
ний». Головний уповноважений Нової Зеландії нещодавно заявив:

«Ми сповідаємо віру у вільні ринки, які не мають кордонів, але ми 
створюємо кордони в галузі прав людини в ім’я суверенітету. Якщо про-
блемою останніх п’ятдесятьох років був світ, що роздирається расовим 
апартеїдом, чи має стати пошук засобів, щоб упоратися із соціальним 
і економічним апартеїдом, завданням наступних п’ятдесятьох років?

57 National Human Rights Commission, Human Rights Newsletter, Vol 5, № 3, March 
1998.
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Є й інші проблеми, і однією з них є необхідність остерігатися «знеці-
нювання» сфери прав людини в розвинених демократіях. Існує тенденція 
до розгляду прав людини як цікавого міжнародного законодавства, скон-
центрованого на судах і процесах. Вона характеризується сприйняттям 
прав людини як чогось, що ми робимо для інших народів, ігноруючи при 
цьому явища, характерні для країн третього світу, у межах наших влас-
них кордонів. Ігнорування вбогості серед дітей, самогубств серед молоді, 
низького рівня участі у виборах і демократичних процесах, а також не-
здатність надати рівні соціальні й економічні права, шкодить країнам, 
які намагаються бути лідерами в галузі прав людини».5�

У своїй повсякденній роботі НІПЛ постійно займаються спра-
вами, пов’язаними з розколом між громадянськими й політичними 
правами та економічними, соціальними й культурними правами. Не 
зовсім вірно, коли організація поєднує правозахисні повноважен-
ня й повноваження адміністративної юстиції. Різноманітні скарги, 
пов’язані з трудовими й земельними конфліктами, питаннями диск-
римінації, освіти, умовами утримання у в’язницях, які щодня надхо-
дять до національних організацій, просто не піддаються класифіка-
ції. їхня загальна риса – те, що вони містять елементи економічних, 
соціальних і культурних прав і можуть бути реалізовані.

та все ж, такі інституції із чисто антидискримінаційними пов-
новаженнями все частіше стикаються з обмеженнями того, що вони 
можуть зробити для захисту ЕСК-прав людини. Наприклад, у Ка-
наді позбавлення економічних і соціальних прав пов’язано з убо-
гістю, що є не результатом дискримінації, а результатом державної 
економічної політики або глобальних економічних умов. Наразі ко-
місія з антидискримінаційними повноваженнями не має права для 
вирішення таких питань.

І все ж таки, національні інституції починають звертати на 
ЕСК-права більш пильну увагу. В 1998 році Комітет з економічних, 
соціальних і культурних прав, – договірний орган, що відповідає 
за дотримання міжнародної Конвенції про економічні, соціальні й 
культурні права (МКЕСКП), опублікував Загальний коментар № 10 
на тему «Роль національних інституцій з прав людини в захисті еко-
номічних, соціальних і культурних прав». цей документ виділив пе-
релік можливих видів діяльності НІПЛ у цій сфері:

58 «Chief Commissioner identifies human rights challenges», Tirohia, New Zealand Human 
Rights Commission, December 1998.
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розробка освітніх та інформаційних програм з ЕСК-прав, що 
зорієнтовані як на широку громадськість, так і на державних служ-
бовців, судові органи, приватний сектор і робітничі рухи;

аналіз існуючих законів і законопроектів для того, щоб вони 
відповідали МКЕСКП;

надання технічних консультацій за ЕСК-правами державним 
органам та іншим установам;

виявлення на національному рівні показників для виміру 
прогресу у сфері ЕСК-прав;

проведення наукових досліджень і опитувань з ЕСК-прав 
людини;

контроль за дотриманням конкретних прав відповідно до 
Конвенції;

розгляд скарг про порушення ЕСК-прав людини.59

Важливість звернення НІПЛ до ЕСК-прав людини важко пе-
реоцінити у зв’язку з його суспільною значимістю. Більшість людей 
не ділять свій особистий досвід на категорії прав, незалежно від 
того, порушуються ці права чи дотримуються. Скоріш за все во-
ни звертають увагу на ситуацію та проблеми й прагнуть того, щоб 
НІПЛ могли вирішити ці проблеми. Люди, найбільш уразливі для 
порушень їхніх громадянських і політичних прав – це найчастіше 
соціально знедолені й, по суті, права двох категорій найчастіше мо-
жуть порушуватися одночасно, однаковими діями. це – практичне 
повсякденне значення неподільності прав людини.

членство та пеРсонал

якість роботи національних інституцій залежить від якості їх-
ніх співробітників – особливо тих, хто перебуває на керівних пос-
тах. ця доповідь не має за мету пропагувати яку-небудь конкретну 
організаційну модель, але зрозуміло, що багатомандатна організація 
має більше гарантій щодо цього. Одномандатна організація може бу-
ти неефективною через погане керівництво. Аналогічно, на прикладі 
мексиканської Національної комісії з прав людини було помічено, 
що майже завжди обговорюються строки повноважень її трьох голів. 

59 E/C.12/1998/25, Committee on Economic, Socil and Cultural Rights, Draft general 
comment No 10, «The role of national human rights institutions in the protection of 
economic, social and cultural rights», 10 December 1998.
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Навпаки, в Індонезії, де існують 25 уповноважених, особистість го-
лови була значимою, але менш вирішальною. Парадокс полягає в 
тому, що при введенні необхідного рівня гарантій незалежності й 
безпеки перебування на посаді, звільнити поганого омбудсмена/ на-
родного захисника/голову буде майже так само важко, як і гарного. 
це питання виникло в Латвії, де мали місце кількаразові спроби 
зняти з посади директора Національного бюро з прав людини за 
обвинуваченням у некомпетентності, але ці спроби були заблоковані 
Національною асамблеєю.

Крім того, численне членство дає можливість різним верствам 
суспільства бути представленими в складі організації. НКПЛ в Ін-
донезії значною мірою не змогла скористатися цією можливістю так, 
як і індійська комісія, у якій дотепер була тільки одна жінка. Ви-
мога того, що три з п’яти членів комісії повинні мати досвід роботи 
в суді, також не допомагає у справі соціального плюралізму. Ко-
місії Південної Африки й Канади, навпаки, мають плюралістичний 
склад того типу, що, очевидно, передбачався творцями Паризьких 
принципів.

Питання, хто призначає членів інституцій, часто обговорюється 
і це правильно, оскільки це питання тісно пов’язане з незалежністю 
інституцій. це також впливає на представницький характер інсти-
туції й має значний вплив на їх сприйняття громадськістю. У ряді 
випадків члени організації безпосередньо призначаються державою: 
у Канаді, Гані, Мексиці й Індонезії до останніх правових реформ. 
Участь законодавчої влади є ще одним засобом дистанціювання ви-
конавчої гілки влади й забезпечення додаткових гарантій незалеж-
ності, як у Південно-Африканській Республіці, Латвії й Мексиці до 
останніх правових реформ. У Конституції Південно-Африканської 
Республіки міститься конкретне положення про «участь громадянсь-
кого суспільства в процесі рекомендації». У Малаві уповноважені 
з прав людини призначаються «авторитетними організаціями, що 
представляють суспільство Малаві».

Однак у деяких частинах світу, особливо в Азії, активісти НУО, 
як правило, виступають проти участі законодавчої влади на підставі 
того, що парламентарії не є незалежними й такими, що заслугову-
ють на довіру. В Індії члени НКПЛ призначаються Президентом 
Індії за рекомендацією Комітету, що включає представників уряду, 
опозиції й парламенту. це, на нашу думку, варто розглядати як най-
більш довершений механізм. У таїланді члени нової Комісії з прав 
людини призначатимуться відбірним комітетом, що складається зі 
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старших суддів, генерального прокурора, представників політичних 
партій і громадянського суспільства. Більш ніж третина комітетів 
складатиметься із представників правозахисних НУО. Потім Сенат 
голосуватиме за списком кандидатур, представлених Комісією.

Загалом, чим ширша участь у процесі висування кандидатур, 
тим більш плюралістичним буде склад організації. Але не завжди. 
В Індії членство обмежене вимогою, що троє з п’яти уповноважених 
повинні бути суддями. (Аналогічним чином у Гані членство обме-
жується вимогою того, що уповноважені повинні бути юристами.) 
У Канаді, однак, де уповноважені призначаються генерал-губернато-
ром, який, власне і є урядом, троє з восьми членів Комісії – жінки, і 
Комісія в цілому представляє найрізноманітніші етнічні й релігійні 
групи.

У Південно-Африканській Республіці наразі налічується вісім 
уповноважених, які працюють повний робочий день, і три уповно-
важених, які працюють неповний робочий день. Четверо з уповно-
важених – жінки, у тому числі й заступник голови. Склад членів 
юАКПЛ, призначених парламентом, здавалося, мав би відображати 
пригнічуюче політичне домінування Африканського Національного 
Конгресу. На практиці скоріше навпаки: членство ретельно політич-
но збалансоване, – занадто збалансоване, на думку деяких критиків, 
які відзначають, що уповноважені вибираються більше з урахуван-
ням політичних (і расових) міркувань, ніж на підставі їхнього про-
фесіоналізму у сфері прав людини.

Увага громадськості часто зосереджена на професійному мину-
лому кандидатів на посаду уповноваженого з прав людини. Майже 
настільки ж важливим питанням є посади, на які вони признача-
ються після закінчення терміну їхніх повноважень. У Мексиці оби-
дві останні голови Національної комісії з прав людини були при-
значені генеральним прокурором Республіки до завершення строку 
їхніх повноважень, хоча вони мали не зовсім відповідне професійне 
минуле (обидва – колишні університетські професори). якщо склад 
правозахисної організації буде розглядатися як сходинка до високих 
державних посад, це підірве суспільну довіру до незалежності інсти-
туцій. це також може вплинути на незалежність, оскільки наступні 
члени будуть поводитися так, щоб просунутися службовими сходин-
ками. це – справжня проблема в країнах, де кількість освічених і 
кваліфікованих кадрів невелика, але в багатьох випадках занадто 
мало зусиль докладається до вирішення цієї проблеми. В індійсько-
му Законі про захист прав людини це питання вирішується безпо-
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середньо – уповноваженим заборонено обіймати будь-які посади в 
органах центрального або державного управління після закінчення 
терміну його або її повноважень. Однак на практиці, схоже, цього 
підходу не завжди дотримуються, оскільки два члена Національної 
комісії з прав людини були призначені губернаторами штатів. Рі-
шення, прийняте в Гані, де уповноважені як і судді мають гарантії 
перебування на посаді до входу у відставку, дозволяє уникнути цієї 
проблеми, але створює іншу: як звільнити уповноваженого, що не 
виконує своїх функцій належним чином. Представники КПЛАю й 
неурядового сектора Гани стверджують, що їх задовольняє існуюче 
положення, оскільки вони більш стурбовані державним втручанням 
для усунення ефективного уповноваженого, ніж наявністю поганого 
уповноваженого. Можна стверджувати, що багатомандатність НІПЛ 
забезпечує певний ступінь захисту шляхом нейтралізації впливу 
членів, які не виконують своїх функцій належним чином.

Співробітники НІПЛ мають вирішальне значення. Хоча, як 
правило, точиться багато дискусій із приводу того, хто має бути 
уповноваженим (або омбудсменом), мало уваги приділяється пи-
танням особистостей співробітників. Наше дослідження довело, що 
професійне минуле співробітників було надзвичайно різноманітним 
у різних організаціях, коли одні мають головним чином досвід ро-
боти в урядових органах, у той час, як інші навряд чи взагалі ма-
ли стосунки з урядом. юристи, як правило, переважають, що іноді 
надає інституціям надмірно юридичної спрямованості, але це не 
обов’язково так. Співробітники лише небагатьох інституцій, як ба-
чимо, набираються з активістів правозахисних НУО. таким чином, 
упускається важливе джерело навичок і досвіду роботи в галузі прав 
людини, хоча в ситуаціях, коли національні інституції залучають 
співробітників із цього сектора НУО (наприклад, у Південно-Аф-
риканській Республіці), це, як правило, призводить до серйозного 
ослаблення цього сектора.

Очевидно, що в більшості випадків жінки обіймають більшу 
кількість посад у НІПЛ, ніж в інших видах громадських організацій. 
Очевидно, що деякі інституції – іноді, але не завжди, керовані жін-
ками, – мали більш чутливу й доброзичливу «жіночу» організаційну 
культуру, не кажучи вже про більшу поінформованість з гендерних 
питань. Вразливі групи населення недостатньо представлені. Ство-
рюється враження, що в більшості випадків було докладено замало 
зусиль для набору на роботу, наприклад, представників етнічних 
меншин або людей з обмеженими можливостями. Звичайно, дуже 
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невеликій інституції із серйозним браком персоналу може бути важ-
ко дотримуватися такої політики, але здається, що недостатньо ува-
ги приділяється тому, аби зробити правозахисні організації більш 
доступними для вразливих груп населення через їхньє представниц-
тво в організації.

освіта та пРоФесійна підготовКа

Освіта – це те, чим займаються більшість НІПЛ, проте лише 
деякі розглядають її як передній край діяльності в гплузі прав люди-
ни. це, по суті, «м’який варіант». Освіта в області прав людини – за-
сіб роботи в цій сфері, що не протистоїть винним у порушенні прав 
людини (або, принаймні, не так, як розслідування порушень). тому 
це подобається урядам, це подобається донорам, це подобається са-
мим національним організаціям, і навіть може подобатися тим, хто 
порушує права людини, якщо внаслідок цього вони мають вигляд 
стурбованості проблемами прав людини. Однак це зовсім не озна-
чає, що освіта в галузі прав людини є чимось поганим. Навпаки, 
вона має неоціненне значення і є галуззю роботи НІПЛ, яку вони 
можуть робити добре.

Проблема полягає в тому, що завдання є дуже масовим, а на-
явні ресурси надзвичайно обмежені. Потенційна аудиторія освітніх 
програм – усі ті, чиї права можуть бути порушені, а також усі ті, 
хто може їх порушувати, – тобто всі. Проте, є два особливих засо-
би для звуження ролі національних інституцій. Перший полягає 
в тому, щоб зрозуміти, що вся діяльність НІПЛ – освітня. якщо 
організація публікує свої рекомендації й щорічні доповіді, а також 
періодично проводить розслідування важливих питань у галузі прав 
людини, вона відіграватиме надзвичайно важливу роль в освіті як 
широкого загалу, так і порушників прав людини. як було зазначено 
в шостому розділлі, роль засобів масової інформації надзвичайно 
важлива щодо цього. По-друге, більшість НІПЛ розглядають свою 
діяльність у сфері освіти й професійної підготовки як каталізатор. 
Вони працюють у взаємодії з іншими державними та приватни-
ми організаціями, здатними надавати такі послуги, з метою обміну 
досвідом і стратегічними консультаціями. Серед таких організацій 
можуть бути: установи державного освітнього сектора, підготовки 
кадрів для державних органів, інші державні відомства, релігійні 
організації, НУО й засоби масової інформації. так, індійська ко-
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місія налагодила особливо плідні зв’язки з Національною радою з 
підготовки вчителів, а підготовка інструкторів програми, розробле-
на НКПЛ, потенційно є дуже успішним прикладом ролі НІПЛ як 
каталізатора.

Освітня робота НІПЛ охоплює весь спектр різноманітних за-
ходів, деякі з яких практично не пов’язані один з одним:

державна освіта в галузі прав людини. Може містити в собі 
роботу в офіційному секторі освіти, інформаційно-просвітницькі 
кампанії, роботу засобів масової інформації тощо, а також адресні 
освітні програми для особливо вразливих груп;

навчання державних службовців стандартів у галузі прав лю-
дини та норм, яких вони повинні дотримуватися;

навчання активістів-правозахисників, включаючи й спів-
робітників національних інституцій, навичок, необхідних для вико-
нання їхньої роботи.

Освіта та підвищення поінформованості громадськості – це 
широкий спектр діяльності. Один із основних принципів полягає 
в тому, щоб довести до громадськості простими словами, що таке 
права людини, і які механізми їхнього захисту. Робота в офіцій-
ному освітньому секторі є важливою довгостроковою інвестицією, 
але кампанії в засобах масової інформації, плакати й інші засоби 
підвищення поінформованості громадськості можуть швидше при-
нести результати. цілком природно поєднати це із процесом роз-
гляду скарг – наприклад, шляхом надання контактної інформації 
про НІПЛ, – але деякі інституції лякаються наслідків з погляду на 
потенційне збільшення кількості скарг. Проте, особливо в суспіль-
ствах з недавнім досвідом суспільної політичної боротьби значна 
кількість людей може мати досить повне уявлення щодо своїх прав. 
Питання полягає в тому, яким чином вони одержують доступ до ор-
ганізацій, які можуть їх захистити. Отут може допомогти комерційне 
спонсорство – Південноафриканська комісія отримує, час від часу, 
безкоштовну рекламу в багатотиражній газеті й вивчає можливість 
розміщення інформації на банках «Кока-Коли» (хоча тут виникає 
потенційний конфлікт, якщо комерційний спонсор коли-небудь ста-
не предметом скарги в Комісію). цільові програми для вразливих 
груп мають життєво важливе значення, оскільки цілком імовірно, 
що звичайні кампанії з інформування громадськості цієї групи не 
торкнуться.

Ключ до підготовки посадових осіб полягає в тому, щоб змуси-
ти їх відчути, що вони потребують такої підготовки для виконан-
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ня своєї роботи, що це не просто факультативна підготовка або ще 
щось, що вони роблять, щоб когось вразити. Практика НІПЛ у сфері 
підготовки інструкторів для державних установ має велике значення 
не тільки тому, що жодні НІПЛ не можуть самостійно здійснювати 
все навчання, але також і тому, що це дасть навченим інструкторам 
можливість зробити свій внесок у структуру й зміст різних навчаль-
них програм для кожного сектора. Елементи прав людини мають 
бути, наскільки це можливо, інтегрованими до основних навчаль-
них програм, особливо у військових і поліцейських органах, які най-
частіше відповідають за серйозні порушення прав людини. Однією 
з галузей, де робота філіппінської комісії з прав людини була ефек-
тивною, є освіта, що займає близько 80 відсотків кошторису Комісії. 
Програма орієнтована на збройні сили й поліцію, більш за все – на 
місцеві органи влади.

Особливо важливою цільовою групою підготовки кадрів є судді. 
якщо, як ми стверджуємо, судова система має вирішальне значення 
для забезпечення дотримання прав людини, і що НІПЛ залежать 
від їхніх взаємин із судовою системою у справі забезпечення макси-
мальної ефективності їхньої роботи, то із цього випливає, що судді 
повинні повною мірою усвідомлювати свою відповідальність у цьо-
му питанні. Серед суддів, як і раніше, досить поширена відсутність 
знань міжнародних стандартів у галузі прав людини, навіть міжна-
родних договорів, учасницею яких є їхня країна. Кампанії з освіти й 
підвищення поінформованості суддів є одним з найбільш важливих 
кроків, які можуть розпочати НІПЛ для підвищення власної ефек-
тивності.

У бідних країнах НІПЛ дуже важко підтримувати серйозні про-
грами з підвищення кваліфікації співробітників. Необхідно навча-
ти багатьох навичок, необхідних для роботи в галузі прав людини, 
насамперед навичок наукових досліджень і розслідування, але часто 
в таких країнах мало хто може це робити. Саме тут допомога досвід-
чених комісій може бути надзвичайно важливою.
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5. Доступність

Зазвичай порушення прав людини відбуваються стосовно слаб-
ких і найбільш уразливих верств населення, як правило, тих, хто 
найменшим чином здатні скористатися звичайною правовою допо-
могою. це, мабудь, викликано географічною віддаленістю від ве-
ликих міст або іншою ізоляцією, наприклад, коли жертви пору-
шень – ув’язнені. Навіть багато хто з найбільш незалежних НІПЛ 
відчувають нестачу ресурсів або розуміння, щоб установити свою 
присутність на всій території країни, а також зробити себе доступ-
ними для осіб, які перебувають під вартою.

Одним із очевидних шляхів підвищення доступності НІПЛ є 
заснування регіональних і місцевих відділень. Постійна комісія з 
розслідування в танзанії (установа скоріше нагадує службу омбуд-
смена, ніж правозахисну організацію) майже постійно перебуває в 
дорозі, отримуючи скарги й проводячи навчання по селах всієї краї-
ни. У перші дні існування Індійської національної комісії з прав 
людини, голова провів тривалий час у поїздках країною, щоб люди 
довідалися про існування Комісії.

Розгалужена стРуКтуРа

Значна частина завдання із забезпечення доступності правоза-
хисної організації для осіб, найбільш уразливих до порушень їхніх 
прав, полягає в тому, щоб забезпечити максимально широке геогра-
фічне охоплення. Навіть у відносно невеликій країні, такій як Гана, 
це – складне завдання. Слабка комунікаційна інфраструктура озна-
чає, що людям важко звернутися навіть до районного управління, 
не кажучи вже про штаб-квартиру в столиці. Але в більш великих 
країнах, таких як Індонезія, Мексика, Канада, філіппіни й Індія, 
розгалужена структура НІПЛ має велике значення.
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У ряді цих країн існує свого роду федеральна політична струк-
тура. Звичайний підхід полягає в тому, що законом передбачається 
створення комісій у штатах поряд з федеральною структурою. Звіс-
но, це не просто питання розгалуження структури, оскільки юрис-
дикція комісій штатів і федеральної комісії будуть різнитися. це 
стосується, наприклад, Мексики й Канади, які мають федеральні 
відділи й відділення в штатах як у політичній структурі, так і в 
структурі НІПЛ. В Індії ситуація інша, оскільки закон не ставить за 
обов’язок органам влади штатів заснувати комісію із прав людини, 
і багато штатів ще не зробили цього. З 25 штатів, тільки у вісьмох 
існують Комісії з прав людини, хоча уряди трьох інших штатів ого-
лосили про свій намір створити їх. до цього числа не потрапили два 
найбільших штати країни. Навіть існуючі місцеві комісії навряд чи 
працюють належним чином. тільки одній із них, у Західній Бен-
галії, до теперішнього часу вдалося видати щорічну доповідь. В Ас-
самі комісія відчуває такий брак коштів, що персоналу часом навіть 
не виплачується заробітна плата. Розподіл праці між Індійською на-
ціональною комісією й комісіями штатів також менш формальний: 
для Національної комісії він просто визначається на підставі того, 
хто першим встиг. якщо скарга подається до Національної комісії, 
то вона має юрисдикцію, навіть якщо скарга подана проти влади 
одного зі штатів. У Мексиці, навпаки, і в більшості інших місць, з 
федерально-штатовою структурою, існує формальний поділ юрис-
дикції. (якщо скарга стосується як федеральних питань, так і пи-
тань у штатах, то Національна комісія може здійснювати винятковий 
контроль над процесом). Проте, Національна комісія з прав людини 
іноді залучає до розслідування комісії штатів, не маючи там своїх 
власних відділень, за винятком штату Чьяпас. Відсутність відділень 
НКПЛ трохи спантеличує, з огляду на те, що вона має найбільшу 
кількість ресурсів серед світових НІПЛ. Викликає здивування той 
факт, що майже всі її кілька сотень співробітників розташовуються 
в столиці, а не працюють у районних відділеннях, де мають місце 
найбільш серйозні порушення прав людини.

Місцеві комісії з прав людини є в кожній з десяти провінцій 
Канади. Поділ їхньої юрисдикції відповідає розподілу повноважень 
між федеральними й провінційними адміністраціями. Однак, з ог-
ляду на величезні розміри країни, Канадська Комісія з прав людини 
має також шість провінційних відділень.

Кількість співробітників Індонезійської НКПЛ настільки ма-
ла, що комісія не має можливості відкривати свої філії. як і мек-
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сиканська комісія, вона відкрила одну філію в районі країни, най-
більш відомому на міжнародному рівні у зв’язку із проблемами в 
галузі прав людини – у Східному тиморі.60 Проте, відділення не 
досягло значних успіхів через цілу низку чинників. Першим за-
відувачем відділення був уродженець тимору, якого вважали про-
урядовим та таким, що виступає проти руху за незалежність, і тому 
йому не довіряли ті, хто, скоріше за все, міг би подавати скарги. 
Крім того, офіс знаходився навпроти військового штабу в ділі, що 
також бентежило подавців скарг. Комісія не мала у своєму розпо-
рядженні ресурсів для відкриття інших відділень, і значною мірою 
залежала від НУО, що діють від її імені при перенаправленні скарг. 
У 1998 році, однак, комісія прийняла новий підхід, що полягає в 
призначенні місцевих жителів, які працюють як її офіційні аген-
ти. У двох районах, де дослідницька група розглянула цю практи-
ку, такими агентами були вчені. Вони були обрані за політичну 
неупередженість – і цілком правильно, – але одним із наслідків 
цього було те, що обрані люди не були добре відомі громадськості 
в районах. Експеримент, як виявилося, не мав особливого успіху, 
і НКПЛ, як і раніше, значною мірою залежить від місцевих НУО. 
Інший спосіб зробити так, щоб Комісія була більш тісно пов’язана 
з районами полягає в тому, щоб забезпечити широке географічне 
представництво його членів. Проте всі уповноважені знаходеться 
на яві, більшість із них – у джакарті. Своєрідна система само-
висування, за якою Комісія призначає своїх власних спадкоємців, 
гарантує, що представництво яви серед членів Комісії як і раніше 
залишатиметься надмірним.

там, де НІПЛ створюють розгалужені місцеві структури, як у 
Гані, породжуються свої власні проблеми. Перша проблема – пробле-
ма ресурсів. КПЛАю має конституційні повноваження створювати 
відділення в кожному регіоні й районі країни. Водночас, необхід-
них коштів не вистачає навіть на належну підтримку вже існуючих 
районних відділень. Однією з найбільших проблем є транспорт. На 
регіональному рівні наявний транспорт і доступні паливні ресурси 
не дозволяють посадовим особам регулярно відвідувати районні від-
ділення. У Північному районі, наприклад, 10-галлонна щотижнева 
норма палива не дозволяє здійснювати поїздку до деяких найбільш 
віддалених районів і назад. У більшості округів взагалі відсутній 

60 Нещодавно другу філію було відкрито в провінції Ачех.
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транспорт, внаслідок чого посадові особи залежать від громадського 
транспорту як у питаннях інформаційно-пропагандистської роботи, 
так і в питаннях зв’язку з регіонами. Здається, що найбільш ефек-
тивним заходом для зміцнення роботи існуючих районних відділень 
буде надання їм додаткових ресурсів, перш ніж розширювати мережу 
відділень, як того вимагає Конституція.

Ще одне питання, порушене у зв’язку з розвитком місцевих від-
ділень, це питання щодо того, на якому рівні вирішуються скарги. 
У Гані, коли скарга може бути вирішена мирним шляхом, це буде 
зроблено на місцевому рівні, і про результати буде повідомлено в 
регіональне відділення. Але, якщо необхідний арбітражний розгляд 
за скаргою, то, як правило, це відбувається на регіональному рівні, 
оскільки один член арбітражної групи має бути юристом, які рідко 
зустрічаються серед співробітників місцевих відділень. У Північно-
му районі вже спостерігається перевантаженість при розгляді скарг 
регіональним директором, що є єдиним юристом у регіональному 
відділенні. це, у свою чергу, є наслідком іншої системної проблеми: 
найчастіше складно залучити кваліфікований персонал у місцеві 
відділення, коли ці люди можуть знайти іншу, більш високооплачу-
вану роботу у великих містах.

Південноафриканська комісія з прав людини не зробила один із 
найбільш очевидних кроків задля того, щоб зробити себе доступні-
шою для найбільш уразливих верств суспільства шляхом відкриття 
відділень у різних провінціях, хоча бюджетні обмеження тут явно 
зіграли свою роль. Крім офісу в Кейптауні, юАКПЛ можна знайти 
тільки в її штаб-квартирі в передмісті йоганнесбурга. Коли упов-
новаженим задають питання із цього приводу, вони заявляють, що 
столиці провінцій так само віддалені від населення сільської місце-
вості. Коли це й так, то є, безумовно, вагомі підстави для організації 
присутності в безпосередній близькості до народу, якщо фінансові 
ресурси це дозволяють.

За умови, що провінційні відділення все-таки будуть відкриті, 
то, мабудь, вони будуть розміщені поруч із Комісією з гендерної 
рівності. цей крок практичний і відповідає здоровому глузду, і не 
тільки тому, що він дозволить заощадити незначні ресурси, але та-
кож і тому, що він зробить зв’язки між двома організаціями більш 
легкими й допоможе в проясненні нерозуміння суспільством ролей 
цих двох органів.

Іспанська держава складається з 17 автономних громад, які ма-
ють власні політичні інститути, включаючи парламент і уряд. У де-
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яких із автономних громад, у тому числі в Андалузії, Каталонії й 
Країні Басків, є свої власні народні захисники (Defensor del Pueblo) 
або інші місцеві інституції. Проте, Народний захисник Іспанії має 
юрисдикцію над усіма адміністраціями, включаючи автономні, що 
навіть мають власні інституції. Закон 1985 р. регулює відносини між 
Народним захисником і автономними «парламентськими комісіями» 
і припускає розподіл праці й політику співробітництва. На практиці 
місцеві інституції відповідають за дії місцевих адміністрацій, але все 
ж таки, спостерігається значне перетинання.61

місце знаходження

Місце знаходження приміщень НІПЛ може суттєво впливати 
на їх доступність для найбільш уразливих верств суспільства. На-
певно, найкраще розміщення такої організації ми бачили в Гані, де 
КПЛАю займає приміщення в старому будинку парламенту, яке 
вона ділить із Відділом боротьби із серйозним шахрайством. це, 
звичайно, може бентежити незаможних заявників, але, принаймні, 
перевагою є те, що таке місце розміщення підкреслює національний 
і конституційний характер Комісії.

Найчастіше проблема полягає в тому, що відділення інституції 
розміщенні в багатих районах міста, що може не тільки відлякувати 
багатьох заявників, але й робити організацію недоступною. Штаб-
квартира Південноафриканської комісії з прав людини розміщена в 
шикарному новому офісному будинку в йоганнесбурзі. В Індонезії й 
Мексиці штаб-квартири Національних комісій розміщені у відносно 
багатих районах столиці. Щодо останнього, то Національна комісія 
з прав людини займає чотири добре обладнаних офісних будинки.

У віддаленні від столиці звичною проблемою є загальна нестача 
службових приміщень, а наявні часто перебувають значною мірою 
під контролем уряду. Із цією проблемою стикається Комісія в Гані 
під час пошуку приміщень для своїх регіональних і районних відді-
лень. На регіональному рівні може було б простіше знайти незалежні 
службові приміщення – у Кумасі, наприклад, регіональне відділен-
ня Ашанті розміщене в будинку, що належить страховій компанії, 

61 Juan Vintro Castells, «The Ombudsman and the Parliamentary Committees on Human 
Rights in Spain», International Conference on International Experiences in Institutions 
of Human Rights Protection, Addis Ababa, May 1998.
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хоча відділення Північного регіону (у невеликому місті тамалі) роз-
міщене в державному приміщенні. Проте, районні відділення роз-
міщуються, переважно в державних приміщеннях, і уповноважений 
направив листа уряду з проханням надати офісні приміщення для 
нових районних відділень. Проблема, безумовно, полягає в тому, що 
громадськість уже зазнає значних труднощів у розмежуванні між 
незалежними громадськими організаціями й урядовими органами. 
якщо вони розміщені в тих самих будинках, створюється враження, 
що це – різні гілки однієї інституції.

Однак, найбільш серйозна проблема спостерігається тоді, коли 
близькість комісії й урядових закладів не тільки компрометує не-
залежність НІПЛ, але фактично перешкоджає подачі скарги. Най-
частіше, звичайно, дуже важко визначити, як це впливає, оскільки 
майже неможливо виявити, хто утримався від подачі скарги. Проте 
у випадку з першою філією НКПЛ у столиці Східного тимору ділі, 
безсумнівно, що її розміщення прямо навпроти армійського штабу 
заважає місцевим жителям подавати скарги.

Питання місцязнаходження відділень тісно пов’язане з роботою 
транспорту. Національні інституції найчастіше зазнають труднощів 
із транспортом, ніж із приміщеннями, але те, що деякі з них вдалися 
до допомоги уряду або інших осіб, тільки погіршило ситуацію. На-
приклад, мексиканська Національна комісія з прав людини в штаті 
Чьяпас скористалася автомобілями Генеральної прокуратури, щоб 
виїхати в неспокійні райони для проведення розслідувань. Саме так 
в Іріан-джая НКПЛ використовувала гелікоптер, що належить гір-
ничодобувній компанії «фріпорт» для відвідування віддалених сіл, 
де військові повбивали мирних жителів. досить поширена думка, 
що ці вбивства були вчинені на замовлення компанії «фріпорт». 
йдеться не про фактичну незалежність слідчого органу, і навіть не 
про істинність розслідуваних скарг, а про враження щодо упередже-
ності національної інституції, а це призводить до відсутності довіри 
й викликає острах у пересічних людей.

уРазливі гРупи

Основою роботи НІПЛ є те, що вони забезпечують доступні й 
безкоштовні засоби захисту для найбільш уразливих верств суспіль-
ства, для яких вкрай проблематично отримати доступ до звичайних 
правових засобів вирішення своїх проблем. Місце розміщення ін-
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ституції – один із аспектів доступності, й інституції вжили низку 
інших заходів.

дуже часто НІПЛ мають докласти активних зусиль до пошуку 
найбільш уразливих верств населення. тут існують відмінності сус-
пільства від суспільства й це, можливо, також вимагає певної полі-
тичної мужності: вразливі групи – це найчастіше меншини, що є в 
цілому непопулярними, такі, наприклад, як, християни в Індії, ки-
тайці в Індонезії та ув’язнені майже скрізь. НІПЛ цікавляться всіма 
цими групами. це робиться найбільш ефективно, якщо організація 
докладає свідомих зусиль до виявлення груп, з якими вона нама-
гатиметься працювати. філіппінська комісія, приміром, розраховує 
свій план із захисту прав людини приблизно на 16 виявлених враз-
ливих груп населення. Підхід буде ефективнішим, якщо уразливі 
групи населення самі будуть представлені в складі інституції.

Мексиканська Національна комісія з прав людини зобов’язана, 
відповідно до закону, зробити свої процедури якомога більш про-
стими для допомоги вразливим групам населення. Комісія має спе-
ціальний підрозділ у межах однієї з її чотирьох груп, що відповідає 
за питання, які стосуються жінок і дітей. Індійська НКПЛ застосо-
вує прискорену процедуру розгляду скарг представників найбільш 
уразливих верств суспільства, включаючи дітей, жінок і людей з 
обмеженими можливостями. ця процедура застосовується також до 
окремих категорій скарг, у тому числі стосується підневільної праці, 
дитячої праці, дитячої проституції і повідомлень, пов’язаних з без-
пекою осіб, затриманих поліцією. Комісія також заявляє, що вона 
приділяє пріоритетну увагу гендерній проблематиці насильства та 
іншим зловживанням, що стосуються жінок, дітей і інвалідів, а та-
кож представників каст і племен.

Закон покладає на Латвійське національне бюро з прав людини 
відповідальність за «вивчення ситуації з дотриманням прав людини 
в країні, особливо в областях, що стосуються вразливих груп на-
селення». ЛНБПЛ, разом із Міністерством внутрішніх справ веде 
роботу з надання допомоги жертвам домашнього насильства й ос-
віти співробітників правоохоронних органів з цього питання. Воно 
виступило спонсором міжнародної конференції, де, серед іншого, 
обговорювалися питання насильства в родині й на роботі. ЛНБПЛ 
також надало доповідь щодо правового стану повій і про трудові пра-
ва негромадян.

Південноафриканська Комісія з прав людини має конкретний 
внутрішній механізм, до якого входить Комітет із рівності, що зай-
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мається проблемами расизму й інвалідності. Комісія провела розслі-
дування проти расизму в державних школах.

Іспанський Народний захисник широко використовує своє пра-
во проводити розслідування за власною ініціативою у випадках, 
пов’язаних із деякими найбільш уразливими групами в суспільстві, 
найчастіше тими, яким, напевно, навіть не відомо про існування 
Народного захисника, не кажучи вже про те, як зв’язатися з ним. 
Серед таких випадків: затримання, жорстоке поводження і незакон-
на висилка іноземних громадян, включаючи осіб – шукачів полі-
тичного притулку; експлуатація дитячої праці; сексуальна наруга 
над дітьми; торгівля жінками; утиск ромів, а також порушення прав 
хворих на ВІЛ/СНІд.

Значна увага має бути приділена розробці процедур отриман-
ня скарг, для того щоб пристосувати їх до потреб вразливих груп. 
Більшість досліджених інституцій мають механізм отримання усних 
скарг, якщо заявник не може заповнити форму. Проте більшість із 
них досить обмежена в можливостях приймати скарги мовами мен-
шин. Не вживаються наявні заходи для того, щоб, наприклад, на-
дати можливість жінкам-заявницям подавати скарги співробітни-
кам – жінкам. Національні інституції в багатьох випадках є досить 
ефективним засобом агітації за легкий доступ до будівель людей з 
обмеженими можливостями, але не всі вони самі дотримуються та-
ких твердих норм.

Існує одна частина суспільства, особливо знедолена й піддана 
порушенням прав, але, у той же час вона, як правило, добре обслу-
говується національними правозахисними організаціями. Однією з 
найбільш успішних сфер діяльності Південноафриканської комісії 
з прав людини, наприклад, були в’язниці. Систематичне вивчення 
умов утримання у в’язницях знайшло відображення у звіті Націо-
нальним зборам у 1998 році. Підхід полягає в тому, щоб намагати-
ся вирішувати проблеми в’язниць всеохоплююче, а не розглядати 
кожну скаргу індивідуально. та все ж, юАКПЛ, як і багато НІПЛ, 
отримує значну частину скарг від ув’язнених. З перших днів роботи 
юАКПЛ ввела у в’язницях систему опечатаних скриньок для скарг, 
що викликало значний інтерес.

НІПЛ часто піддають критиці за завчасні повідомлення про їх-
ні візити до в’язниць та інші місця утримання під вартою. Хоча 
несподівані візити мають реальну цінність у деяких випадках, на-
приклад, вони виключають можливість видалення ув’язнених, чиїй 
зустрічі із відвідувачами хочуть запобігти, іноді може бути корис-
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ним дати владі час на підготовку. цей підхід, наприклад, практи-
кує Міжнародний комітет Червоного Хреста, що має більший досвід 
відвідування в’язниць, ніж будь-яка інша міжнародна організація. 
його позиція полягає в тому, що якщо перспектива відвідування 
МКЧХ змушує тюремну владу дати ув’язненим більше їжі й покрити 
стіни новим шаром фарби, тим краще.

Інше міркування, що часто упускається, полягає в тому, що ін-
тереси органів, які відповідають за утримання ув’язнених, можуть 
відрізнятися від інтересів уряду в цілому. тюремна адміністрація 
може вітати зовнішніх спостерігачів, які приїдуть і побачать стиснуті 
умови, у яких вона працює. тюремне відомство, як правило, є остан-
нім у черзі, коли мова заходить про розподіл державних ресурсів, але 
першим, коли потрібно нести тягар невдоволення ув’язнених.

Стан жінок аналогічний стану «вразливих груп» в одному важ-
ливому аспекті – їхні конкретні проблеми в галузі прав людини і 
їхні потреби найчастіше ігноруються. дуже важливо визнати (а це 
часто не робиться), що жінки становлять підкатегорію (і, як прави-
ло, що перебуває в більшості) найбільш уразливих груп населення. 
Приміром, зазвичай жінки бідніші за чоловіків в одній і тій же со-
ціальній групі, що, у свою чергу, робить їх уразливими до інших 
видів порушень прав людини.

У вивчених організаціях ставлення до прав жінок різне. У ряді 
випадків (крім деяких одномандатних організацій) жінки адекват-
но представлені на найвищих рівнях НІПЛ. це може вплинути на 
ставлення інституції до прав жінок як до основних прав людини, 
і до гендерних аспектів прав людини. Справді, вивчені НІПЛ, на-
певно, мають більш високе представництво жінок серед своїх спів-
робітників, ніж інші державні установи в їхніх країнах. Високий 
відсоток жінок серед співробітників, як, наприклад, у федеральний 
окружній комісії з прав людини в Мексиці, як бачимо, сприяє тому, 
що питання прав жінок займають важливе місце серед пріоритетів 
організації й при розробці стратегій для поліпшення доступності 
організації для жінок. таким чином, залучення більшої кількості 
жінок – простий перший крок для організацій, які прагнуть стати 
більш чутливими до гендерних питань.

Низка вивчених інституцій займає тверду громадську позицію 
в питаннях прав жінок, навіть ризикуючи своєю політичною по-
пулярністю: приміром, комісія Гани кинула виклик традиційним 
фетишистським культам і полюванню на відьом, а Індонезійська 
комісія повстала проти політичних зґвалтувань (або на етнічному 
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ґрунті) жінок, які належать до китайської меншини. Однак занадто 
часто недостатня увага приділяється подоланню перешкод, з якими 
стикаються жінки, які хочуть звернутися до НІПЛ, і процедурам, 
необхідним для того, щоб зробити організацію більш чутливою до 
потреб жінок-заявниць.

як і в разі з уразливими групами, НІПЛ мають організувати пла-
нування, а також свою самооцінку й звітність з урахуванням статі. 
Необхідні дезагрегировані статистичні дані для того, щоб можна бу-
ло оцінити, наскільки успішна організація у вирішенні питань прав 
жінок.62

62 Sneh Aurora, «Women’s Rights and Human Rights Commissions», CHRI News, New 
Delhi, forthcoming.
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6. Зв’язки з іншими організаціями

Стан між громадянським суспільством і виконавчою гілкою дер-
жавної влади є однією з визначальних характеристик НІПЛ. це те, 
що відрізняє їх від правозахисних НУО, з одного боку, і органів де-
ржавної влади, з іншого. це також дає НІПЛ добрі можливості для 
розвитку зв’язків з іншими громадськими й державними організація-
ми, що мають значення для їхнього ефективного функціонування.

Неминуче повсякденні зв’язки, які НІПЛ підтримують із уря-
довими закладами, діяльність яких вони досліджують, мають ви-
рішальне значення для ефективної роботи. Хоча значна кількість 
НІПЛ мають квазісудові повноваження для забезпечення явки свід-
ків і збору доказів, більшість із них хочуть використовувати їх у пов-
сякденній роботі. Значно впливають традиції інституту омбудсмена, 
з його акцентом на досвід світового врегулювання скарг. Небезпека, 
однак, полягає в тому, що НІПЛ розвивають занадто дружні відно-
сини з установами, діяльність яких вони розслідують, і в тому, що 
вони намагаються провести погоджувальну процедуру, коли потріб-
но закликати винних до відповідальності.

Офіційні зв’язки між НІПЛ та урядом – лінія підзвітності – 
вже обговорювалися в розділі 4. Варто додати, що уряди мають 
особливі зобов’язання із забезпечення незалежного й ефективного 
функціонування НІПЛ. Одним із найважливіших чинників є адек-
ватні бюджетні асигнування. НІПЛ ніколи не можуть бути реально 
ізольованими від фінансових обмежень, яким підданий весь урядо-
вий механізм. Проте НІПЛ мусить мати можливість ставити питан-
ня щодо їх бюджету безпосередньо перед парламентом, незалежно 
від будь-яких відомств. якщо НІПЛ обмежується в коштах, у той 
час, коли кошторис установ, що порушують права людини, воче-
видь зростає, то національна й міжнародна громадськість робитиме 
свої власні висновки про ставлення уряду до прав людини. Ще одна 
сфера, на яку уряд має звернути увагу – інші форми матеріально-
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технічної підтримки, що надаються НІПЛ. Розслідування порушень 
прав людини, особливо в районах конфліктів, нерідко створюють 
серйозні проблеми матеріально-технічного забезпечення для на-
ціональних інституцій, але вирішуються вони не дуже ефективно, 
якщо рішення полягає в тому, щоб узяти автомобіль у поліцейських 
або військових. У тих випадках, коли уряд має надати спеціальну 
матеріально-технічну підтримку, це має здійснюватися через менш 
одіозні відомства.

цей розділ, у першу чергу стосується трьох видів зв’язків, усі 
з яких, схоже, мають вирішальне значення для ефективної робо-
ти НІПЛ: із судовими органами, для виконання рішень, із грома-
дянським суспільством, для відповідності інтересам громадськості й 
підвищення доступності, а також з міжнародним співтовариством, 
для отримання знань і досвіду.

виКонання: зв’язКи із судовою владою

За своїми функціями як орган, що отримує й розглядає скар-
ги, НІПЛ, по суті, є гібридом, що поєднує характеристики комісії 
з розслідувань і омбудсмена. Одна з основ НІПЛ – неприступність 
звичайної судової процедури для пересічних громадян, чиї права бу-
ли порушені, хоча загалом завжди має бути засіб вирішення питань 
через суд. НІПЛ не може узурпувати судову функцію судів, проте 
вони можуть узяти на себе деякі слідчі функції, які, інакше, викону-
валися б поліцією, прокурорськими підрозділами адміністрації або 
судовими органами (залежно від характеру системи правосуддя).

Варто вирішити такі питання: якими мають бути повноваження 
НІПЛ для забезпечення захисту від порушень прав людини, і які 
вони повинні мати можливості для початку судового розгляду?

дві традиції, що лежать в основі НІПЛ, не передбачають до-
статніх можливостей. Комісії з розслідування традиційно не мають 
виконавчих повноважень – вони можуть тільки надавати виконав-
чій владі доповіді з рекомендаціями. Залежно від своїх повноважень, 
організація може (або не може), вимагати публікації доповіді. Пов-
новаження омбудсмена зазвичай пов’язані з неконфронтаційним ви-
рішенням випадків несумлінного управління. Водночас, несумлінне 
управління у багатьох випадках може бути усунуте за рахунок вимоги 
до органу або особи, щодо яких ведеться розслідування, виконува-
ти свої обов’язки належним чином. У разі порушення прав людини 
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може вимагатися карне переслідування або призначення компенса-
ції. якщо застосування таких заходів безпосередньо відноситься до 
компетенції НІПЛ, це викликає різні питання. Існує проблема, що 
НІПЛ можуть підмінювати собою судові органи або що вони можуть 
не відповідати вимогам природної неупередженості, оскільки обви-
нувачувальний характер їхньої діяльності не дозволить одночасно 
виступати як безсторонній суд, щоб забезпечити порушникам прав 
людини справедливий розгляд. Рішення, як представляється, поля-
гає в тому, щоб НІПЛ мали право порушувати справи в судах, або 
мати відносини з органами прокуратури, що автоматично дозволяє 
продовжувати розгляд таких випадків. точний механізм, як видно, 
залежить від обставин і від правової системи.

Можливо, одним із найважливіших чинників, що призводить до 
втрати довіри й суспільної легітимності НІПЛ, є нездатність надати 
своїм рекомендаціям силу закону. Звичайні скарги від звичайних 
членів громадськості й активістів неурядових правозахисних органі-
зацій полягають у тому, що організація, яка не здатна забезпечити 
виконання своїх рішень – просто декорація. Уряди, що допуска-
ють порушення прав людини, ладні миритися з такими організа-
ціями, оскільки ті не завдають їм клопоту. Насправді, це може бути 
не зовсім так. Невдоволення в результаті несприятливого висновку 
офіційних – можливо, навіть квазіурядових – органів може бути 
досить значним. НКПЛ в Індонезії, що донедавна не могла робити 
нічого, крім як викликати невдоволення, змогла все ж таки проіс-
нувати досить довго. Але основна ідея, безумовно, вірна: у найгір-
шому разі, якщо посадова особа або організація може уникнути від-
повідальності за виявлене порушення, то це може навіть підсилити 
відчуття безкарності. Значна кількість правозахисних НУО просто 
закликають до того, щоб НІПЛ були наділені повноваженнями для 
реалізації своїх висновків. Проте такий підхід сам по собі є пробле-
матичним. Більшість національних інституцій і розглядають скарги, 
і виносять рішення. Вони можуть спробувати провести внутрішні 
адміністративні розходження між наслідком і прийняттям рішень, 
але, якщо організація має право виносити обов’язкові рішення, це 
кине виклик природній справедливості щодо органів або осіб, проти 
яких подано скаргу. НІПЛ запозичили багато стилістичних і методо-
логічних рис інституту омбудсмена – незалежно від того, чи перед-
бачають їхні повноваження питання адміністративної юстиції – і це 
набагато якісніще сприяє вирішенню проблем несумлінного управ-
ління, ніж порушень прав людини, які можуть також являти собою 
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злочинні дії. У кожному разі, наділення НІПЛ квазісудовими повно-
важеннями спричинить ослаблення судової влади. І це при тому, що 
на судовій системі лежить головна відповідальність за забезпечення 
дотримання норму галузі прав людини.

Підхід Ганської комісії вважається ефективним. Вона не втру-
чається в судові прерогативи і в той же час використовує судові сан-
кції для підтримки своїх рекомендацій. Одне заперечення, що ви-
никло в ході нашого дослідження, полягало в тому, що такий підхід 
не може працювати поза системою загального права, а розмаїтість 
зв’язків між НІПЛ й судовою системою в різних країнах свідчить 
про те, що тут немає жодних суворо певних правил. На філіппінах, 
наприклад, юристи Комісії з прав людини виступають як спеціальні 
прокурори, а це означає, що вони можуть подати скаргу безпосеред-
ньо проти передбачуваних порушників при наявності доказів для 
порушення справи.

В Іспанії Народний захисник може надати розслідуванню свої 
висновки: попередження, рекомендації, пропозиції й нагадування. 
Нічого із цього не має якої-небудь обов’язкової сили. Разом з тим, 
Народний захисник все-таки має низку повноважень, які мають 
більше сили. Він або вона може зробити заявку на habeas corpus у 
разі незаконного арешту. На практиці це трапляється рідко, оскіль-
ки багато інших осіб мають право це зробити. Народний захисник 
може також звернутися до Конституційного суду для судової забо-
рони з метою запобігання здійсненню державними органами дій, 
що порушують права громадян. Громадяни також користуються цим 
правом, але на практиці воно використовується занадто рідко.

Австралійська комісія не тільки має право виступати в суді на 
підтримку виконання своїх рішень, але й за умови дозволу суду може 
також втручатися в інші судові розгляди, щоб підкреслити відповід-
ні принципи в галузі прав людини. Південноафриканська комісія 
має аналогічні повноваження.

У законодавстві, що регулює багато НІПЛ, чітко зазначено, що 
першочергова увага має приділятися вирішенню конфліктів мирним 
шляхом. це відбиває ступінь, якою мірою сучасні національні ор-
ганізації спираються на традиції інституту омбудсмена. Загалом це 
є однією із сильних сторін національних організацій у порівнянні із 
судовим процесом і тісно пов’язане із принципом доступності. Од-
нак, парадоксально, але це може призвести до безкарності, бо існує 
небезпека, що особи, винні в порушеннях прав людини, не будуть 
нести повну відповідальність. Неприйнятно доходити до «мирної 
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угоди» у випадках серйозних порушень прав людини. Питання, 
де має проходити межа, може виявитися важким, але, безсумнів-
но, до серйозних порушень слід відносити, наприклад, катування, 
вбивства, зникнення й незаконні затримання. Можливо, є й інші 
типи конфліктів, які не повинні врегульовуватися шляхом угоди, для 
прикладу – навмисні прояви расової дискримінації. Мексиканська 
Національна комісія з прав людини має добру практику в цій галузі. 
Вона наполягає на тому, що з розгляду всіх скарг на серйозні пору-
шення прав людини, мають випливати висновки з рекомендаціями, 
і що заявники не можуть відкликати такі скарги, щоб уникнути 
тиску на них.

«Програма боротьби з безкарністю» Національної комісії з прав 
людини також є цінним засобом боротьби з однією з небезпек, що 
притаманна позасудовому вирішенню випадків серйозних порушень 
прав людини. Практика полягає в тому, щоб скласти перелік усіх 
посадовців, яких було визнано відповідальними за серйозні пору-
шення для унеможливлення обіймання ними державних посад. 
цього може бути замало, аби передати їх до суду, але, принаймні, 
це буде обмежувальним каральним заходом, і також матиме важливу 
превентивну функцію.

спеціалізовані суди з пРав людини

Підхід, що використовується все частіше – введення спеціалі-
зованих судів з прав людини, які часто створюються в межах того 
ж законодавства, що й законодавство щодо НІПЛ. Новий індонезій-
ський закон передбачає створення трибуналу з прав людини. Крім 
того, індійське законодавство дозволяє використовувати суди з прав 
людини для реалізації спрощеної процедури, щоб уникнути нескін-
ченних затримок у судовій системі країни.

У Новій Зеландії скарги, які не можуть бути вирішені шляхом 
мирної угоди, можуть стати предметом розгляду в трибуналі з роз-
гляду скарг. це регулюється тим же законодавством, що й Комісія з 
прав людини, але зовсім окремо від неї. трибунал може розглядати 
скарги в трьох сферах: дискримінація, приватне життя й здоров’я. 
його очолює постійний голова, що має бути юристом не менше ніж 
із семирічним досвідом роботи. його рішення є обов’язковими, але 
можуть бути предметом апеляції до Верховного суду. Рішення Комісії 
з прав людини, чи варто проводити розгляд, приймається спеціаль-
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но призначеним для цієї ролі незалежним Процедурним Комісаром, 
і він або вона є позивачем у ході будь-якого судового розгляду. якщо 
Комісія ініціює розгляд, він проводиться за рахунок Комісії. якщо 
Процедурний Комісар приймає рішення проти передачі справи до 
трибуналу з розгляду скарг, заявник як і раніше вільний це зробити 
за свій власний рахунок. деякі заявники зробили так і виграли суд. 
Новозеландська комісія не має автоматичного права брати участь в 
інших судових розглядах, але вона може звернутися із проханням 
про свою участь у будь-якій конкретній справі.

Канадський трибунал з прав людини був створений відповідно 
до Закону 1977 року, згідно з яким була створена Комісія. трибунал 
є незалежним судом з обов’язковими повноваженнями виносити рі-
шення за справами, ініційованими Комісією від імені конкретного 
заявника. Спочатку трибунал фінансувався за рахунок Комісії, однак 
тепер він повністю незалежний. Відповідно до поправок 1998 року до 
Закону, суд тепер має 15 постійних членів, а не збирається час від 
часу, що мусить прискорити розгляд скарг. Рішення трибуналу може 
бути скасовано тільки шляхом оскарження у вищестоящому суді.

засоби масової інФоРмації та думКа гРомадсьКості

Під час обговорення необхідності створення зв’язків НІПЛ із 
громадянським суспільством, першими спадають на думку саме 
правозахисні НУО. Ще одна складова громадянського суспільства 
має майже настільки ж велике значення в розвитку ефективності 
й суспільної довіри до державних організацій – засоби масової ін-
формації. Можливо, один із найзначніших позитивних прикладів 
спостерігався в Індонезії, де НКПЛ не вистачає повноважень, ре-
сурсів і персоналу для боротьби з масовими проблемами в галузі 
прав людини в країні. Проте, вона зуміла побудувати свої відносини 
із засобами масової інформації надзвичайно ефективно, використо-
вуючи дані про порушення прав людини й моральний тиск, що ком-
пенсує недостатність повноважень. Преса, зі свого боку, має замало 
ресурсів для захисту прав людини, замало історій і охоче використо-
вує НКПЛ як джерело інформації, яка найчастіше має критичний 
характер щодо уряду й підтримує незалежну позицію ЗМІ. У Гані 
КПЛАю налагодила аналогічні стосунки із засобами масової ін-
формації, що надзвичайно важливо для її суспільної легітимності, 
хоча вона й має повноваження для забезпечення виконання своїх 
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рекомендацій через суди, і тому має менше потреби використовувати 
засоби масової інформації для виконання цих рекомендацій.

Роль засобів масової інформації як інструмента для освіти в га-
лузі прав людини також має велике значення. Реклама в засобах ма-
сової інформації може бути занадто дорогою. Південноафриканська 
комісія з прав людини має угоду з «Sowetan», найбільшою щоден-
ною газетою країни, що рекламує її безкоштовно щоразу, коли є 
вільне місце. Оголошення друкується один раз або двічі на місяць. 
Оголошення містить контактну інформацію юАКПЛ (під час візиту 
дослідницької групи це надзвичайно ефективно працювало в питан-
нях насильства в родині). Щоразу, коли оголошення публікується, 
Комісія отримує 20-60 листів. Проте, якщо оголошення публікува-
тимуться частіше, існує небезпека перевантаження юридичного від-
ділу з розгляду скарг. (НКПЛ має такі ж проблеми. Найчастіше її 
інформаційні листівки не містять контактні дані Комісії, оскільки 
вона не зможе розглянути всі скарги, які можуть бути отримані.)

Радіостанції Південно-Африканської радіомовної корпорації 
запустили серію громадської реклами від імені юАКПЛ. Комісія 
також планує організувати серію 45-секундних «радіодрам», присвя-
чених різним питанням прав людини. телебаченню приділяється 
мало уваги через його надзвичайну дорожнечу. У Мексиці, з іншого 
боку, і Національна комісія, і комісія міста Мехіко широко викорис-
товують складні й добре зроблені телевізійні програми для освіти з 
різних питань прав людини. У цілому, однак, ані мексиканська, ані 
південноафриканська національні комісії не підтримують занадто 
теплих відносин із засобами масової інформації. Мексиканську На-
ціональну комісію з прав людини критикують із двох позицій. ті 
засоби масової інформації, які найбільшою мірою піддають критиці 
існуючий порядок, відзначають нездатність Національної комісії з 
прав людини до ефективної перевірки зловживань із боку військо-
вих. Більш консервативні засоби масової інформації висловлюють 
думку, що права людини є, по суті, частиною змови з метою дозво-
лити злочинцям уникнути покарання. Національна комісія з прав 
людини представляє права людини, отже, не може бути гарною.

деякі подібні чинники діють у Південно-Африканській Респуб-
ліці: проблема злочинності також панує в думках багатьох людей 
(особливо серед людей, котрі читають газети), і юАКПЛ сприй-
мається як орган, що занадто м’яко ставиться до злочинців. Існує 
також думка про те, що існує занадто багато комісій, що фінансу-
ються за рахунок державних коштів, функції яких дублюють один 
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одного, внаслідок чого деякі організації отримують негативні від-
гуки в пресі. У 1998 році юАКПЛ отримала скарги на газету «Mail 
and Guardian», у якій були помічені прояви расизму. Комісія визнала 
скарги неприйнятними, але вирішила розпочати публічне розслі-
дування у зв’язку з расизмом у засобах масової інформації. Не було 
жодних сумнівів у тому, що це питання потребує розголосу. Расизм 
продовжує пронизувати південноафриканське суспільство, і засо-
би масової інформації відіграють суттєву роль генератора ідеології. 
Скарги з боку деяких ЗМІ на те, що це розслідування стане втручан-
ням у свободу преси, не були переконливими. З іншого боку, існує 
підозра з боку деяких спостерігачів стосовно того, що юАКПЛ мала 
більш конкретні цілі зашкодити засобам масової інформації, ніж 
просто безкорисливе прагнення викорінити расизм.63

У країнах, де злочинність є серйозною проблемою, НІПЛ може 
сприйматися суспільством як орган, який м’яко ставиться до зло-
чинців, що завдає шкоди суспільній легітимності. це було ключо-
вим питанням суспільного сприйняття комісій у Мексиці й Пів-
денно-Африканській Республіці. цей погляд підживлюється част-
ково за рахунок ефективної роботи із захисту прав ув’язнених, що 
здійснюється обома організаціями. У цілому комісії підкреслюють 
важливість належного дотримання законної процедури в ході полі-
цейського розслідування й затримання злочинців, тоді як настрої 
громадськості – або, принаймні, їхнє відображення в засобах ма-
сової інформації – схиляються на користь сумарних заходів, які, 
як вважається, вирішать проблему злочинності. У Гані й Індонезії, 
навпаки, громадськість не вважає, що права людини еквівалентні 
правам злочинців, хоча там комісії провели дуже схожу роботу. Єди-
на різниця – рівень злочинності в суспільстві, хоча КПЛАю Гани 
також, мабудь, користується більш високою суспільною легітимніс-
тю, ніж інші організації.

зв’язКи із нуо

Немає жодних сумнівів у тому, що зв’язки, які встановлюються 
НІПЛ з неурядовими організаціями, будуть вирішальним чинни-
ком, що визначатиме ефективність її роботи. Але рівною мірою одна 
з дуже важливих функцій таких інституцій, особливо створених у 

63 «Feebly disguised assault on press», Weekly Mail and Guardian, 20 November 1998.
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ситуації, коли допускаються серйозні порушення прав людини, по-
лягає в тому, що вони забезпечують офіційну підтримку самого виз-
начення прав людини, створюючи тим самим політичний простір, 
у якому можуть функціонувати правозахисні групи громадянського 
суспільства. Серед досліджених країн Індонезія є яскравим прикла-
дом такого явища. Індонезійський уряд під керівництвом Президен-
та Сухарто був одним із найбільш затятих прихильників концепції 
прав людини, що притаманний Азії – на практиці воно не вважав 
себе пов’язаним нормами міжнародного права в галузі прав людини. 
Створення Національної комісії з прав людини, хоча і явно присвя-
чено збереженню національної ідеології «Pancasila», надала безпре-
цедентної суспільної легітимності будь-якій організації зі словами 
«права людини» у назві. цікавий момент полягає в тому, що НКПЛ 
сама була зацікавлена в співробітництві з молодими правозахисними 
НУО, тому що завдяки цьому вона набула суспільної (і міжнародної) 
легітимності, якої інакше не було б. Комісія також швидко усвідо-
мила, що вона залежить від НУО в забезпеченні механізму соціаль-
ної інформації, яка дозволяє їй отримувати скарги від географічно, 
політично й соціально віддалених верств населення. таким чином, 
НКПЛ зробила значний внесок у розвиток суспільної активності в 
галузі прав людини – і, можна стверджувати, це її найбільший вне-
сок у справу захисту й дотримання прав людини в Індонезії.

Ще більш яскравий приклад – Нігерія, де військовий уряд ство-
рив Комісію з прав людини в 1996 році, безуспішно намагаючись 
переконати міжнародне співтовариство у своїй прихильності пра-
вам людини. Система правозахисних НУО була вже досить добре 
розвиненою, але вони піддавалися постійним переслідуванням. Ак-
тивісти-правозахисники нерідко затримувалися без пред’явлення 
обвинувачень на кілька місяців або років, а їхні паспорти конфіско-
вувалися. У той же час, представникам міжнародних правозахисних 
організацій відмовляли в отриманні віз, і вони не могли відвідувати 
Нігерію. Комісії з прав людини бракувало коштів і реальної неза-
лежності. Вона не могла ефективно виконувати свою роботу. Проте 
члени правозахисних НУО співробітничали з Комісією з прав люди-
ни й високо оцінювали її роботу (часто з надмірною експансивніс-
тю). Спільна робота з Комісією значно ускладнила уряду завдання із 
обмеження їхньої діяльності. Імовірно, вони довіряли Комісії значно 
більше, ніж вона заслуговувала на це насправді, але вони вважали 
це невисокою платою за отриману ними додаткову свободу. У будь-
якому разі, репутація уряду у сфері прав людини настільки погана, 
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що робота Комісії нічого не може зробити для її відновлення в очах 
міжнародного співтовариства й більшості нігерійців. Підхід нігерій-
ських НУО являє собою цікавий контраст, наприклад, з підходом їх-
ніх кенійських колег, які не мають нічого спільного із президентсь-
кою Постійною комісією з прав людини. Більшість активістів НУО 
вважають, що діяльність Комітету повністю спрямована на спри-
яння репутації країни в питаннях прав людини, у той час як він 
нічого не робить для боротьби з існуючими порушеннями. Можна 
стверджувати, що цей Комітет не гірший, ніж нігерійська Комісія в 
межах військового правління. Різниця полягає в тому, що при більш 
вільній атмосфері в Кенії НУО не потребують його захисту.

та все ж, співробітництво між НІПЛ, НУО й іншими організа-
ціями громадянського суспільства є двостороннім процесом. Пра-
возахисні НУО є джерелом знань, досвіду й суспільної легітимності, 
які можуть бути корисними для національної організації. Однак за-
надто часто такі відносини – насторожені, якщо не просто ворожі, 
тому що неурядові організації вважають, що національні організації 
були створені, щоб приховати урядові зловживання і дискредитувати 
їхню власну роботу. Проте, навіть у таких умовах, національні інс-
титуції та НУО майже неминуче встановлюють робочі стосунки.

Відносини набудуть більшої плідності, коли вони розпочнуться 
з моменту створення національної інституції. якщо знання й досвід 
НУО та інших організацій громадянського суспільства використо-
вуються при створенні НІПЛ, то в результаті буде створена більш 
ефективна організація з більшою суспільною легітимністю. для де-
яких НІПЛ часто стає джерелом розчарувань той факт, що активісти 
НУО мають більш тісні й довірливі стосунки з нижчими верствами 
суспільства, ніж національні інституції. Але найбільш практичні з 
них визнають, що це викликано різним характером інституцій, і 
намагаються використовувати свої сильні сторони. Важливо, щоб 
відносини існували не тільки із НУО, які безпосередньо займаються 
правами людини. Організації громад різних типів, а також неурядові 
організації, що працюють із конкретними вразливими групами, є 
життєво важливими точками доступу до національної інституції для 
вразливих груп населення: корінних народів, етнічних меншин, ор-
ганізацій жінок, інвалідів, ув’язнених, дітей тощо. Найкраще, якщо 
такі групи будуть представлені в складі національної організації, 
або, принаймні, у процесі висування членів. Інакше можна проводи-
ти регулярні консультації, або через офіційну консультативну раду, 
де громадянське суспільство може мати широке представництво або 
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шляхом проведення регулярних нарад з питань стратегії, або й те, й 
інше. Участь представників НУО як членів національної інституції 
буде ефективним засобом для забезпечення плюралізму членства. 
Наприклад жінки, як правило, обіймають набагато більш значущі 
місця в НУО, ніж на державній службі – це може бути засобом за-
безпечення належного членства жінок в інституції.

Сфера, де НУО найчастіше, і досить ефективно, беруть участь 
у роботі національних інституцій – освітня діяльність і проведен-
ня громадських кампаній. такі інституції, як Комісія федерального 
округу в Мексиці, ефективно проводила кампанії й інформаційні 
програми з такими уразливими групами, як хворі на ВІЛ/СНІд або 
повії, через широку участь неурядових організацій у плануванні й 
здійсненні цієї діяльності. Часто забувають, що цими ж міркуван-
нями можна користуватися при отриманні й розслідуванні скарг. 
У ході польових досліджень нас вразило, що значна частина скарг, 
особливо з віддалених районів країни, була спрямована через не-
урядові організації. це особливо стосується Індонезії й Мексики, 
де неурядові організації мають набагато ширшу географію, ніж на-
ціональні інституції; проте там неурядові організації мають також 
значні сумніви щодо незалежності й ефективності національних 
інституцій. Захисники національних інституцій можуть заперечи-
ти, що такі зв’язки додають НУО додаткової легітимності, але це не 
завжди так. Навіть в Індонезії, де НУО в народі іноді вважаються 
«місцевими відділеннями» НКПЛ, активісти постійно стурбовані 
тим, щоб недоліки Національної комісії не зашкодили місцевому 
авторитету НУО. Було зрозуміло, що врешті, національні інституції 
набувають життєво важливого для себе авторитету і легітимності 
завдяки своїм взаєминам із НУО. Крім того, із практичного погляду 
видається сумнівним, що вони зможуть бути ефективними без під-
тримки відносин із НУО й іншими організаціями громадянського 
суспільства – засобами зв’язку з віддаленими громадами, налашто-
ваними скептично, а іноді й відкрито вороже.

міжнаРодні зв’язКи

Швидкий розвиток НІПЛ у 1990-і роки викликав на міжнарод-
ному рівні підвищений інтерес до ролі НІПЛ й збільшення кількості 
координаційних органів. Систематична оцінка роботи таких коор-
динаційних органів вимагає масштабних і серйозних досліджень, і 
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увага до них була, здебільшого, зосереджена на національному рівні. 
Проте, зв’язки між національними інституціями й міжнародними 
організаціями – важливий аспект їхньої роботи. У багатьох випадках 
національні уряди засновували НІПЛ почасти для того, щоб заспо-
коїти міжнародну громадську думку щодо їхньої роботи в галузі прав 
людини. (Мексика, Індонезія, Латвія, Індія – деякі з найбільш оче-
видних досліджених прикладів.) Крім того, еволюція НІПЛ у 1990-і 
була частково викликана подіями на міжнародному рівні: нарадою 
1991 року, де були сформульовані Паризькі принципи, Віденською 
конференцією з прав людини 1993 року й першочерговою увагою, що 
приділяла національним інституціям у цьому десятилітті з боку Уп-
равління Верховного комісара ООН з прав людини. Крім того, роль 
НІПЛ полягала не тільки в контролі дотримання прав, гарантованих 
національним законодавством, але й у нагляді за реалізацією міжна-
родних стандартів у галузі прав людини на національному рівні.

Однією з переваг надання НІПЛ широких повноважень з під-
тримки міжнародних стандартів є те, що це може виявитися більш 
ефективним засобом правового захисту, ніж різні регіональні й між-
народні механізми. Насправді жодний орган – чи то тематичні ме-
ханізми комісії ООН з прав людини, чи то міжнародні або регіональні 
договірні органи – вони нездатні практично вирішувати величезну 
кількість потенційних проблем у межах своїх повноважень. Націо-
нальні інституції є єдиним реальним засобом досягнення цього.

Однак, такий взаємозв’язок між національними й міжнародни-
ми механізмами в галузі прав людини породжує низку інших ціка-
вих питань.

По-перше, більшість регіональних механізмів і договірних ор-
ганів вимагають, аби внутрішні засоби правового захисту були ви-
черпані, перш ніж вони розглядатимуть справу. Чи є розслідування 
й рекомендації НІПЛ необхідними внутрішніми засобами правово-
го захисту, які мають бути вичерпані? Імовірно ні, якщо ця органі-
зація не має виконавчих повноважень. Інакше кажучи, виконання 
повертається у всіх випадках до судового процесу, що є стандартом, 
який зазвичай розглядається міжнародними органами при ухвален-
ні рішення, – прийняти справу до розгляду чи ні. Однак якщо одне 
із завдань національних інституцій полягає в тому, щоб зменшити 
тиск на міжнародні механізми, то заявникам, безумовно, має бути 
рекомендовано спочатку пройти через цей процес.

По-друге, наскільки НІПЛ представляють свої країни у зв’язку 
з міжнародними механізмами в галузі прав людини? Наприклад, 
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Національна комісія з прав людини представляє уряд Мексики в 
Робочій групі ООН з насильницьких і недобровільних зникнень – 
роль, що була схвалена самою Робочою групою. Проте, це схоже, 
змішання функцій: завдання Національної комісії з прав людини, 
зрештою, змусити свій уряд відповідати за зникнення, а не займати 
його місце, коли потрібно реагувати на міжнародні розслідування. 
В іншому випадку, члени Австралійської комісії з прав людини й 
рівних можливостей діяли як радники (але не члени) урядових деле-
гацій підзвітних Комітету з прав людини й Комітету з ліквідації ра-
сової дискримінації. це теж вимагає делікатного дотримання рівно-
ваги. така участь можлива як компроміс у ситуаціях, коли з’ясовано, 
що їхні уряди приховують свідчення порушень прав людини від 
міжнародного органу.

третє, пов’язане із цим питання, стосується ролі, яку відіграють 
численні НІПЛ у наданні допомоги своїм урядам при розробці звітів 
для міжнародних договірних органів, таких як Комітет з прав люди-
ни. Немає жодних сумнівів у тому, що несвоєчасна, відсутня або не-
достатня звітність є однією із серйозних проблем для таких органів. 
І знову, чи є доречним для національних інституцій, до функцій 
яких входить контроль за відповідальністю уряду, допомагати йому 
в підготовці свого захисту перед міжнародною громадською думкою? 
Можна стверджувати, з деякими застереженнями, що участь НІПЛ 
у розробці національних звітів Комітету з прав людини призведе 
до більш чесного й корисного викладу ситуації з правами люди-
ни в країні. Однак, це видається небезпечним розмиванням ролей. 
Переважна більшість урядів у цей час мають департаменти з прав 
людини в рамках Міністерства закордонних справ (або Міністерства 
юстиції, або обох міністерств), і саме ці органи мусять відповіда-
ти за забезпечення того, щоб уряд належним чином виконував свої 
міжнародні зобов’язання із подання звітів. Вони мусять, звичайно, 
спиратися на повідомлення дійсно незалежних національних органі-
зацій при складанні урядових доповідей, що, безумовно, призведе до 
набагато ліпших результатів.

Значна кількість НІПЛ наразі займаються оглядом міжнародних 
документів з прав людини й надають рекомендації уряду, які із цих 
документів мають бути підписані й ратифіковані. це видається ко-
рисною й повністю належною функцією національних інституцій.

Кілька років поспіль обговорювалося питання, який статус по-
винні мати НІПЛ в рамках Комісії ООН з прав людини. Ухвалені 
рішення були лише тимчасовими, але зараз широко визнається, що 
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національні інституції мають особливий статус, окремий від їхнього 
уряду і такий, що відрізняється від консультативного статусу, яким 
користується велика кількість НУО. Хоча в принципі це видається 
найкращим підходом, він зазнає критики з боку деяких спостеріга-
чів, оскільки на практиці він негативно впливає на час доступу НУО 
до Комісії. Крім того, із середини 1990-х років існує Міжнародний 
координаційний комітет національних інституцій, що підтримуєть-
ся резолюцією Комісії з прав людини. його роль полягає в коорди-
нації діяльності НІПЛ, організації семінарів, підтримці контактів 
з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, і, якщо 
виникне потреба, наданні допомоги урядам у створенні нових на-
ціональних інституцій. Членство відкрите тільки для інституцій, які 
визнані такими, що відповідають Паризьким принципам. Комісія з 
акредитації визначає, які НІПЛ можуть бути членами Координацій-
ного комітету.

дедалі більш значна кількість регіональних координаційних ор-
ганів займають простір між Координаційним комітетом і самими 
національними організаціями, у тому числі Азійсько-тихоокеансь-
кий форум НІПЛ, Координаційний комітет африканських націо-
нальних інституцій та Латиноамериканська федерація омбудсменів 
(Federaciîn Iberoamericana de Ombudsman). Координаційний орган, 
що існує довше за всіх – Міжнародний інститут омбудсменів. Сек-
ретаріат Співдружності також є важливим органом для координації 
діяльності національних інституцій держав-членів та забезпечення 
підготовки кадрів.

Азійсько-тихоокеанський форум НІПЛ, наприклад, виявився 
особливо ефективним у справі заохочення й сприяння розвитку на-
ціональних інституцій у своєму регіоні. Він вимагає від своїх членів 
відданості Паризьким принципам, а також принципам неподіль-
ності й універсальності прав людини; таким чином, він жадає від 
них зайняти позицію з питання, яке було яблуком розбрату в Азії 
останніми роками. Він ґрунтується на Австралійській Комісії з прав 
людини й рівних можливостей і відображає пріоритет, що надається 
Австралією розвитку національних організацій.

Канадська комісія з прав людини – ще одна національна органі-
зація з доброю репутацією. Низка НІПЛ, розглянутих у цьому до-
слідженні, користуються допомогою канадської організації, зокрема 
комісії Мексики, Південної Африки та Індонезії. В Індонезійській 
комісії працює канадський співробітник, відряджений ККПЛ для то-
го, щоб допомогти в розвитку організаційних структур і управління.
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Сприяння національним організаціям є головним пріоритетом 
у роботі Управління Верховного комісара ООН з прав людини, і як 
частина загальної програми технічної допомоги, і як конкретна про-
грама під керівництвом Спеціального радника Верховного комісара 
з питань національних інституцій, колишнього австралійського фе-
дерального комісара з прав людини. це є серйозним завданням не 
тільки тому, що НІПЛ важливі самі по собі, але й тому, що надання 
технічної допомоги ООН у галузі прав людини мусить мати певну 
спрямованість і послідовність.

Спостерігалися значні успіхи у створенні НІПЛ, деякі з них, на-
приклад, в Уганді й на фіджі, виконують важливу функцію. та все ж, 
можуть виникнути проблеми, і вони дійсно почали виникати, нап-
риклад, у Латвії, де Управління Верховного комісара активно підтри-
мує розвиток Латвійського Національного бюро з прав людини.

Ми вважаємо, що Управлінню Верховного комісара та іншим 
органам, що надають допомогу в цій сфері, варто враховувати низку 
моментів, які виникли в ході цього дослідження:

При створенні національних інституцій остерігатися пріо-
ритетного використання конкретних моделей, які можуть бути не-
придатними для країни.

Остерігатися надавати особливого пріоритету національним 
інституціям на шкоду іншим важливим чинником, необхідним для 
захисту й заохочення прав людини, наприклад зміцненню судової 
системи.

Приділяти особливу увагу широким консультаціям у країні 
щодо цілей, структури й ролі нових національних інституцій.

В останньому пункті, наприклад, дуже важливо, щоб Управлін-
ня Верховного комісара під час надання допомоги у створенні на-
ціональної інституції, проводило консультації з активістами грома-
дянського суспільства в галузі прав людини. його участь, неминуче 
й майже завжди, буде здійснюватися на запрошення уряду. Однак 
створення національної інституції має супроводжуватися широким 
консультативним процесом. Необхідно з’ясувати думку громадсь-
кості, чи варто створювати таку організацію, і в якій формі її варто 
створювати. Обов’язковою умовою з боку ООН має бути те, що до-
помога не буде надана в разі, якщо не були проведені консультації 
із громадськістю. Відсутність консультацій, очевидно, є однією із 
причин тих проблем, з якими зіткнулося Латвійське управління з 
прав людини, що отримало 1,8 мільйонів доларів США в рамках 
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програми допомоги, розробленої Управлінням Верховного комісара 
разом із Програмою розвитку ООН і двосторонніми донорами.

цей останній момент підкреслює небезпеки, пов’язані з міжна-
родними координуючими органами. Міжнародна координація – у 
тому числі конференції, підготовка кадрів і фінансова допомога – 
це, безсумнівно, корисно в тому розумінні, що надає національним 
інституціям доступ до ідей і досвіду, які вони не можуть отримати у 
своїй країні. Проблема полягає в тому, що це робиться, в основному, 
у компанії представників інших національних інституцій. Націо-
нальні інституції також мають бути предметом більш критичного 
розгляду, проведеного поза професійним світом НІПЛ, найімовір-
ніше, НУО й активістами правозахисних організацій, для того, щоб 
дати серйозну оцінку того, які засоби й методи роботи найбільш 
відповідатимуть конкретним умовам.

Ще одна небезпека – ентузіазм донорів, що допомагають націо-
нальним організаціям. донори, які підтримують «будівництво інсти-
туцій» мають тенденцію надавати підтримку скоріше національним 
організаціям, ніж добровільному сектору. це може бути менш політич-
но суперечливим у їхніх стосунках із урядами. Проте міцний сектор 
НУО та міцне громадянське суспільство в більш широкому сенсі, є не-
обхідними для забезпечення ефективності національних інституцій.

Зменшення офіційного фінансування також загрожує ефектив-
ності інших офіційних організацій, що відіграють важливу роль 
у справі заохочення й захисту прав людини й верховенства права. 
Найбільш важливою з них є судова система. фінансування НІПЛ 
не мусить відбуватися на шкоду судовій реформі або підтримки ін-
ших органів, спрямованих на зміцнення судової влади й верховенст-
ва права. донори повинні приділяти належну увагу збалансованому 
розвитку, коли вони фінансують усі національні правозахисні ор-
ганізації, які займаються заохоченням прав людини та принципів 
верховенства права.

При фінансуванні нових НІПЛ треба також брати до уваги необ-
хідність забезпечення стійкої й міцної основи для існуючих НІПЛ. 
якщо існуючі НІПЛ не можуть працювати добре через відсутність 
фінансування або іншої підтримки, проект у цілому не буде успіш-
ний, і нові НІПЛ, імовірно, зазнають невдачі через ті ж самі чинники. 
тому донори повинні прагнути до збалансованого розвитку шляхом 
підтримки вже існуючих НІПЛ. Варто уникати політики швидкого 
росту кількості національних інституцій, якщо це призведе до за-
гального зниження якості їхньої роботи національних інституцій.
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7. За рамками Паризьких принципів

це дослідження значною мірою присвячено оцінці ефектив-
ності НІПЛ. таким чином, було б справедливо з’ясувати, що таке 
ефективність. Звичайно ж, це не означає припинення всіх порушень 
прав людини. труднощі питання полягають в тому, як оцінити, коли 
НІПЛ працює разом з іншими інститутами й механізмами, необхід-
ними для захисту прав людини: судовими органами, НУО, ЗМІ й 
міжнародними правозахисними механізмами. Ефективність націо-
нальної інституції також коливається залежно від контексту. НКПЛ 
в Індонезії, наприклад, була досить ефективною у висуванні питань 
прав людини на передній план громадського порядку денного, хоча й 
не завжди ефективною у врегулюванні випадків серйозних порушень 
прав людини. Національна комісія з прав людини в Мексиці ефек-
тивно працювала при вирішенні багатьох не дуже гострих конфлік-
тів і скарг, розробці навчальних програм, але мала незначний вплив 
у випадках серйозних порушень прав людини останніми роками.

НІПЛ – і тут знову можна навести приклад Індонезійської 
НКПЛ – можуть бути особливо ефективними в наданні достовірної 
альтернативи «офіційній версії» важливих подій. Через те, що вони 
сама по собі деяким чином є «офіційними», це їх завдання має особ-
ливу цінність, на відміну від НУО. У той же час, існування НІПЛ 
може узаконити поняття прав людини в цілому, і тим самим збіль-
шити можливості неурядового моніторингу й іншої діяльності в цій 
сфері. це також є показником ефективності.

Звичайно, оцінка ефективності залежить певною мірою від інте-
ресів і точки зору спостерігача. Зокрема, індивідуальний заявник очі-
кує задовільного вирішення своєї скарги. Очікування буде включати 
висновки щодо особи, яка вчинила порушення прав людини, з на-
ступними діями проти порушника. Публічна заява загального харак-
теру, хоча й буде містити пов’язану з правами людини критику влади, 
навряд чи буде розглядатися як ефективний результат для заявника.
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Проте ефективність НІПЛ також має вимірюватися з огляду на її 
перетворюючий вплив на суспільство і зокрема на те, наскільки вона 
здатна впливати на поводження чиновників. це залежить почасти від 
установи, що буде займатися видачею санкції проти винних у здій-
сненні зловживань. Питання відкритості чи конфіденційності слід-
чого процесу часто може бути дуже складним. З одного боку, однією 
з передбачуваних переваг НІПЛ перед судовим процесом з погляду 
позивача є можливість уникнути широкого розголосу. У деяких ви-
падках заявник може навіть заохотити приховати свою особу, побою-
ючись репресій. Матеріали скарги, як правило, вважаються конфі-
денційними (хоча, як деякі приклади в Мексиці показують, що цього 
не завжди дотримуються), тоді як при відкритому судовому розгляді, 
як правило, пред’являються вимоги повного розголосу доказів.

Хоча процес розслідування скарги може бути конфіденційним, 
надто важливо, щоб результати були оприлюднені широкому загалу. 
Потенційні заявники й посадові особи повинні мати можливість по-
бачити, що вдалося домогтися відшкодування збитків, а також санк-
цій щодо винних. Саме таким чином можна запровадити поняття 
відповідальності за порушення прав людини. Публікація всіх рішень 
і рекомендацій буде першим кроком або окремо, або в щорічній до-
повіді. це одна з багатьох галузей, де засоби масової інформації мо-
жуть відігравати важливу роль в оприлюдненні й популяризації ро-
боти НІПЛ, оскільки так суспільство в цілому може дізнаватися про 
рішення та вжиті заходи.

Більш широке питання, що стосується ефективності НІПЛ, по-
лягає в тому, чи мають вони який-небудь вплив у випадках винят-
ково серйозних порушень прав людини. Звичайно, є яскраве розход-
ження, наприклад, між здатністю Індонезійської та Мексиканської 
комісій до розгляду справ, пов’язаних з низькорівневими, неполі-
тичними зловживаннями та їхнім частим безсиллям перед серйоз-
ними порушеннями прав людини з боку сил безпеки у випадках, 
пов’язаних із політикою. те, що Мексиканська Національна комісія 
з прав людини не видала жодної рекомендації щодо армії за п’ять 
років конфлікту в Чьяпас, свідчить про її загальну неспроможність. 
Однак, Індонезійська НКПЛ, не будучи здатною ліквідувати або 
навіть засудити зловживання з боку збройних сил, зробила низку 
важливих символічних висновків. Публічне розкриття масового по-
ховання в провінції Ачех, наприклад, свідчить про реально серйоз-
ний осуд зловживань армії в регіоні протягом десятиліть. Саме так в 
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Іріан-джая НКПЛ, яка не може систематично реагувати на скарги, 
також зробила кілька важливих символічних висновків.

Загалом мало сумнівів у тому, що НІПЛ працюють найбільш 
ефективно, коли вони є частиною функціонуючого в демократич-
них рамках механізму, а не волаючими в пустелі. У Південно-Аф-
риканській Республіці юАКПЛ є частиною загального конститу-
ційного механізму зі зміцнення демократії – тут проблема полягає в 
тому, що, можливо, механізм занадто складний. Аналогічно, у Гані 
КПЛАю працює досить ефективно в умовах, коли порушення прав 
людини, безсумнівно, трапляються, але політичне й етнічне насиль-
ство практично повністю відсутнє. В Індії НКПЛ працює в межах 
давніх традицій демократії й незалежності судової системи. Вона не 
може розглядати порушення, пов’язані зі збройним конфліктом, у 
першу чергу тому, що їй заборонено робити це за законом. Але в 
Іспанії, де Народний захисник має в цілому позитивну репутацію, 
він, можливо, менш успішно вирішує питання, що випливають із 
внутрішнього збройного конфлікту в країні басків. такі ж справи і 
в Гватемалі, де Прокурор з прав людини не має можливості переві-
рити найбільш серйозні порушення прав людини, пов’язані з полі-
тичним конфліктом.

У зв’язку з цим, як і в питанні про виконавчі органи, суспільні 
очікування із приводу НІПЛ можуть просто виявитися занадто висо-
кими. Коли в країні починається серйозний конфлікт, це відбувається 
тому, що робота організації виявилася неефективною, і, можливо, то-
му, що несправедливість і нерівність стали нестерпними. НІПЛ можуть 
нести відповідальність за ці конфлікти, але вони не можуть самостій-
но виправити ситуацію. Вони діють найбільш ефективно за умов, коли 
принцип верховенства права є загальноприйнятим. Коли консенсус 
відсутній, вони можуть як і раніше відігравати роль контролюючого 
органу, але не можуть притягти порушників до відповідальності.

це також породжує певні сумніви щодо очікуваної ролі, яку 
НІПЛ дедалі частіше відіграватимуть у країнах, що розвиваються 
та роздираються війною. Виникають серйозні сумніви, чи зможуть 
НІПЛ виправдати покладені на них надії в настільки різних країнах, 
як Гватемала, Північна Ірландія, Боснія-Герцеговина та Сьєрра-Ле-
оне, якщо вони не будуть розвиватися в межах загальної інститу-
ціональної основи для затвердження верховенства права й захисту 
прав людини. Одна з найбільших перешкод у такій ситуації полягає 
в тому, що люди не будуть мати якого-небудь почуття належності до 
таких організацій, оскільки вони є результатом або перемовин між 
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воюючими сторонами, або (що ще гірше) рішень, сформульованих 
міжнародним співтовариством.

Загальним слабким місцем більшості досліджених організацій 
була нездатність оцінити свої власні показники окрім публікації річ-
ного звіту. Публікація звітів, звичайно, важлива (хоча деякі комісії, 
наприклад у філіппінах, навіть не зобов’язані за законом робити це), 
але не заміняє суворого аналізу реальної ефективності організації. 
цей процес має рухатися пліч-о-пліч з реалістичним плануванням. 
Існує безліч справ, які можуть виконувати НІПЛ. Завдання інститу-
цій, при консультаціях із урядами та громадянським суспільством, 
полягає в тому, щоб розробити програму, яка встановлює, що вона 
планує робити. така програма стала стандартом виміру ефектив-
ності. Проблема деяких досліджених інституцій полягає в тому, що 
вони зазнаватимуть труднощів навіть у досягненні першої мети цьо-
го процесу, який полягає в розробці плану, що буде більш-менш 
влаштовувати всі зацікавлені сторони.

Крім того, процес планування дозволяє НІПЛ виконувати різні 
інші функції. Вони можуть визначити, на які вразливі групи насе-
лення необхідно орієнтуватися у своїй роботі. Вони можуть також 
визначити, наскільки робота НІПЛ буде складатися з розгляду скарг, 
і наскільки буде застосовуватися стратегічний підхід до питань прав 
людини, наприклад, шляхом проведення громадських розслідувань 
і публікації доповідей з ключових питань прав людини. це, як ви-
дається, є однією із найсерйозніших проблем, що стоять сьогодні 
перед НІПЛ, тому що породжує очікування населення, що знахо-
дить відображення у величезній кількості скарг, – явище, типове 
для настільки різних країн, як Індія й Іспанія.

пеРегляд паРизьКих пРинципів?

У ході цього дослідження ми розглядали функціонування на-
ціональних інституцій і в більш широкому сенсі, – Паризькі при-
нципи, що визначають їхню роботу, із двох точок зору: ефективності 
та доступності. Ми не ставили за мету перегляд цих принципів, але 
на закінчення, мабуть, корисно було б переглянути їх і з’ясувати, 
наскільки вони корисні для практичної діяльності НІПЛ. Перший 
розділ Принципів, що стосується повноважень і обов’язків, тлума-
читься по-різному. У деяких випадках з ентузіазмом висувалося при-
пущення, що організація повинна мати широкі повноваження.
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Значна кількість інституцій, певно, найкращі, використовують 
прагматичний підхід до вирішення проблем, а це означає, що вони 
навряд чи відмовлять кому-небудь у допомозі. Визнаючи, що сус-
пільна легітимність складається з уваги до потреб людей, вони не 
занадто суворі із приводу меж їхньої юрисдикції, і намагаються до-
помогти навіть у питаннях, на які їхні повноваження не поширю-
ються. Однак інші організації обмежені суворими межами. Вони не 
тільки обмежені вузьким визначенням поняття прав людини, але й 
вважають цілі категорії прав або важливі інституціональні суб’єкти 
такими, що виходять за певні межі. деякі обмеження дійсно мають 
сенс. Було б недоцільно, несправедливо і врешті, шкідливо для прав 
людини, якби НІПЛ могли розслідувати справи, що є предметом 
судового розгляду (хоча можливість втручання, коли в суді розгля-
даються справи, пов’язані із правами людини, може бути важливим 
повноваженням, наприклад, як amicus curiae). Проте, деякі НІПЛ 
не можуть займатися справами, пов’язаними із силами безпеки, або 
трудовими питаннями, які в інших країнах є головним джерелом 
скарг. це підриває авторитет і ефективність організації.

твердження, що повноваження мають міститись в «конституцій-
ному або законодавчому акті», торкається важливих аспектів суспіль-
ної легітимності. З нашого дослідження видно, що із збільшенням 
фундаментальних основ інституції, зростає її суспільна легітимність. 
Почуття суспільної належності щодо НІПЛ у Гані та Південно-Аф-
риканській Республіці, де вони ґрунтуються на конституції, явно 
більше, ніж у Мексиці та Індонезії, де вони були створені на підставі 
президентського указу. це не обов’язково пов’язано з тим, що ці ор-
ганізації зробили або не зробили. яким би недосконалим не було 
розуміння громадськістю, що таке автономні громадські організації, 
люди визнають, що організація, безпосередньо створена урядом, бу-
де, коли це дійсно важливо, скоріше за все, належати урядові. якщо 
організація створена відповідно до Конституції, особливо Консти-
туції, створеної в процесі консультацій із громадськістю, як у Гані, 
Південно-Африканській Республіці й Уганді, тоді така організація 
належить нації, а не уряду. це дуже глибоке розходження. Звичайно, 
є проміжні стадії. деякі з місцевих комісій у Мексиці, наприклад, 
були створені після консультацій із громадськістю. (також, на від-
міну від Національної комісії з прав людини, вони були створені 
після, а не до внесення конституційних поправок).

Паризькі принципи передбачають три гарантії незалежності. 
Перша полягає в тому, що інституції мають створюватися на підставі 
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закону. дві інших – склад і обсяг фінансування інституції. З огляду 
на третю гарантію, далеко не всі НІПЛ у світі відповідають кри-
теріям Паризьких принципів. НКПЛ Індонезії має дуже обмежені 
фінанси. Південноафриканська Комісія з прав людини потребує 
втричі більше співробітників, ніж вона має, і їй навіть не дозволено 
визначати свій власний бюджет. КПЛАю в Гані отримує мінімум 
державних коштів, і для продовження роботи вона змушена покри-
вати значну частину своїх операційних витрат за рахунок зовнішніх 
донорів. Австралійська Комісія з прав людини й рівних можливос-
тей, що протягом тривалого часу була засобом ефективного нагляду 
за урядом зазнала величезного скорочення бюджету. жодна із цих 
інституцій не відповідає критеріям незалежності, що стосується фі-
нансування й інфраструктури. І вони ще досить добре забезпечені 
ресурсами в порівнянні, наприклад, з багатьма африканськими ко-
місіями з прав людини.

Лише деякі інституції є репрезентативними з огляду на їхній 
склад. Процес висування, що включає законодавчу, а не тільки 
виконавчу владу, є більшою гарантією незалежності, а можливо, 
і суспільної легітимності. Але він здається незначною гарантією 
плюралізму в членському складі. далеко не всі НІПЛ залучають 
до процесу висування громадянське суспільство. Ще менше інс-
титуцій вимагають, щоб були представлені певні соціальні групи. 
У багатьох організаціях вимагають, щоб їх уповноважені або ом-
будсмени були юристами, що має занадто обмежувальний характер. 
Одномандатна організація не може бути дуже репрезентативною 
практично за визначенням. Навіть у багатомандатних організаціях, 
таких як НКПЛ, де немає обмежень щодо членства, і яка, таким 
чином, може бути представником широкого спектра суспільства, 
насправді воліють цього не робити. Безсумнівно, широкий склад 
національних інституцій був би єдиним і найбільш ефективним 
організаційним кроком для збільшення їхньої доступності й сус-
пільної легітимності.

Паризькі принципи приділяють спеціальну увагу зв’язкам 
між національними інституціями й іншими органами, виділяючи 
«юрисдикційні органи» і НУО. Останнє видається життєво важли-
вим. Немає жодних сумнівів у тому, що нездатність більшості НІПЛ 
забезпечувати виконання своїх рекомендацій, серйозно підриває 
довіру до них з боку громадськості. Є серйозні причини, чому націо-
нальним інституціям не можуть бути надані повноваження прийма-
ти обов’язкові рекомендації. Разом із тим, необхідно подумати над 
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їхньою прив’язкою до спеціальних або загальних судових органів 
для забезпечення виконання їхніх рекомендацій. Різними засобами 
Гана, Південно-Африканська Республіка, Канада, Індія й Іспанія 
знаходять свої шляхи в цій галузі.

У багатьох випадках НІПЛ не будуть функціонувати без НУО. 
Головна сфера співробітництва – освітня діяльність і підготовка, а 
іноді кампанії з інформування громадськості. Але найбільш важ-
ливі відносини пов’язані із процесом обробки скарг, зокрема пере-
направлення скарг від віддалених, найменш доступних і найбільш 
уразливих верств суспільства. Часто НУО, наприклад, в Індонезії, 
мають набагато більш розгалужену мережу, ніж національні інсти-
туції. Навіть тоді, коли, приміром, як у Мексиці, національна ор-
ганізація має значні ресурси, структура НУО більш розгалужена, 
що дозволяє ефективніше розглядати й представляти інтереси жертв 
порушень прав людини. це не знімає відповідальності з національ-
них інституцій: вони як і раніше мають зобов’язання зі створення 
більш широких національних мереж і більш доброзичливих про-
цедур. Однак, НУО й інші організації громадянського суспільства 
мають більше можливостей, ніж НІПЛ, і завжди можуть бути бли-
жчими до народу. це не просто питання фізичної досяжності. це 
вірно навіть у такому величезному мегаполісі, як Мехіко, де заслу-
гою місцевої комісії з прав людини була робота в тісному контакті 
із НУО.

У Паризьких принципах процес роботи зі скаргами розглядаєть-
ся як факультативна функція НІПЛ, хоча на практиці більшість 
роблять це. Проте існує величезне розходження між організаціями, 
що займаються розслідуванням скарг і тими, які цим не займають-
ся. Саме робота зі скаргами впливає на підвищення або зниження 
суспільної легітимності НІПЛ. Майже всі опитані в ході даного до-
слідження люди, які жодним чином не стосуються національних ор-
ганізацій, прямо або побічно вважали успішне розслідування скарг 
і вирішення конфліктів мірилом ефективності й законності націо-
нальної інституції. якою би не була корисною їхня інша робота – 
освіта, підготовка, контроль законів, вивчення міжнародних доку-
ментів – суспільство оцінює їх з погляду на готовність до боротьби 
з порушеннями прав людини. Вони можуть робити це за допомогою 
вирішення індивідуальних скарг або публічних викриттів порушень 
із боку уряду й інших владних інститутів. Але це заходи, за допомо-
гою яких світ судить, наскільки серйозно правозахисна організація 
ставиться до прав людини.
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8. Рекомендації

участь гРомадянсьКого суспільства

Національні інституції з прав людини мають розвивати й поглиб-
лювати свої робочі стосунки з різними органами громадянського сус-
пільства, особливо неурядовими організаціями, що працюють у галузі 
прав людини на місцях або з конкретними вразливими групами, такими 
як організації жінок, дітей, ув’язнених, людей з обмеженими можли-
востями, людей, хворих на ВІЛ/СНІД, а також расовими або етнічни-
ми меншинами. Такі групи повинні бути представлені в складі НІПЛ, 
регулярно проводити консультації з приводу пріоритетів організації й 
бути партнерами в повсякденній роботі організації.

Уряди, що мають намір створити НІПЛ, мають проводити ши-
рокі консультації з усіма потенційними учасниками, включаючи 
представників громадянського суспільства, для визначення характе-
ру, повноважень і структури такого органу.

НУО мають поважати індивідуальність і характер НІПЛ, які 
є незалежними від уряду, але також відрізняються від організації 
громадянського суспільства.

НІПЛ варто приділяти особливу увагу роботі із засобами 
масової інформації, які мають велике значення як для поінформу-
вання громадськості в питаннях прав людини, так і для викриття 
державних установ і посадових осіб, що порушують права людини, 
чим сприяють ефективності НІПЛ.

заКонні підстави й повноваження

Внесення національних інституцій з прав людини до національних 
конституцій – єдиний правовий захід, що може гарантувати їхню сус-
пільну легітимність.
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юрисдикція НІПЛ ніколи не мають виключати «головну 
діючу особу» в галузі прав людини – сили безпеки.

Повноваження НІПЛ мають містити право приймати й роз-
слідувати скарги, контролювати виконання урядом міжнародних і 
внутрішніх зобов’язань у галузі прав людини, виробляти рекоменда-
ції для урядів (у тому числі у зв’язку з початком судової процедури), 
здійснювати огляд національного законодавства для забезпечення 
його відповідності зобов’язанням у галузі прав людини, а також про-
водити навчання й реалізовувати програми для підвищення поін-
формованості.

Повноваження НІПЛ мають давати їм юрисдикцію щодо 
всіх категорій прав людини (громадянських, політичних, економіч-
них, соціальних і культурних), включаючи проведення регулярних 
перевірок дотримання економічних, соціальних і культурних прав 
їхніми урядами.

Повноваження НІПЛ мають містити конкретні посилання 
на їхню роль у справі заохочення й захисту прав жінок як прав лю-
дини.

У деяких випадках авторитет НІПЛ може залежати від того, 
чи проводилося достатнє розслідування порушень прав людини в 
минулому – порушень, учинених до створення НІПЛ. У нормаль-
ній ситуації проведення таких розслідувань не входить до власних 
повноважень НІПЛ (хоча таке може бути в деяких випадках), і це 
насамперед обов’язок уряду, щоб зловживання, які були вчинені у 
минулому, були ретельно розслідувані.

Повноваження НІПЛ мають бути пов’язані з моніторингом 
дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини, а не 
тільки прав, прямо передбачених національним законодавством.

еКономічні, соціальні та КультуРні пРава

Нові НІПЛ повинні мати повноваження займатися економічними, 
соціальними й культурними правами, у той час як існуючі інституції, 
швидше за все, мають планувати способи роботи з ЕСК-правами. Вони 
можуть містити: аудит політики уряду задля забезпечення дотримання 
ЕСК-прав; розгляд справ, пов’язаних з ЕСК-правами людини з погляду 
державних договірних зобов’язань; пошук шляхів захисту ЕСК-прав у 
судовому порядку.
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НІПЛ із повноваженнями, пов’язаними винятково з питан-
нями дискримінації, вже деякою мірою займаються ЕСК-правами. 
Проте, вони можуть розглянути можливості розширити свої повно-
важення, що дасть їм можливості вирішувати системні проблеми 
економічних і соціальних прав, які не підпадають під визначення 
дискримінації, таких як бідність, низький рівень освіти тощо.

членство та пеРсонал

Незалежність, суспільна легітимність і доступність зростають, якщо 
є розмаїтість у складі НІПЛ, у тому числі достатнє представництво жі-
нок і вразливих груп населення.

Мають бути встановлені критерії відбору, що забезпечують 
призначення кваліфікованих і незалежно розумних членів.

Багатомандатні інституції пропонують більше можливостей 
плюралізму в НІПЛ. тоді, коли це не вважається доцільним, ос-
кільки в країні існують конкретні інституціональні традиції, варто 
розглянути можливість створення багатомандатної керівної ради ін-
ституції, що могла би впливати на напрямок роботи інституції.

Процедури призначення мають перебувати під контролем 
гілки влади, відокремленої від виконавчої влади. Часто найбільш 
відповідним буде законодавчий орган. Вони мають здійснювати від-
криті й чесні консультації із представниками громадянського сус-
пільства.

НІПЛ мають надавати пріоритет набору персоналу зі складу 
неурядових правозахисних організацій, жінок і вразливих груп, що 
безпосередньо зазнають порушень прав людини.

Розслідування сКаРг і види поРушень

Розслідування та вирішення скарг окремих осіб є важливою час-
тиною діяльності національних інституцій з прав людини. Однак вре-
гулювання індивідуальних скарг не має підривати принцип підзвітності 
державних посадових осіб. НІПЛ варто використовувати скарги як ін-
дикатор більш широких системних питань прав людини, що має бути 
головним напрямком їхньої роботи.

НІПЛ повинні мати повноваження проводити громадські 
розслідування за значущими питаннями прав людини.
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Має бути встановлений термін для подачі скарг.
НІПЛ варто тримати справи за скаргами відкритими доти, 

доки не стане зрозуміло, що всі рекомендації виконані. Має бути 
створена система контролю за дотриманням рекомендацій і інфор-
мування заявників про результат справи.

Усі НІПЛ повинні мати повноваження розслідувати передба-
чувані порушення прав людини за власною ініціативою (suo motu).

НІПЛ мають розробити процедури для гарантування конфі-
денційності у процесі розслідування тою мірою, якою це необхідно 
для захисту прав заявників і свідків.

НІПЛ необхідно розробити конкретні заходи для заохочення 
скарг від жінок, особливо якщо вони є членами груп, які є особливо 
вразливими до порушень прав людини, таких як ув’язнені.

НІПЛ мають використовувати свої повноваження розсліду-
вання suo motu з метою з’ясування стану вразливих груп, які можуть 
мати менше можливостей для самостійного доступу до НІПЛ.

При розслідуванні зникнень, НІПЛ варто розрізняти по-
рушення прав людини шляхом насильницького й недобровільного 
зникнення від ситуації, коли людина пропадає безвісти внаслідок 
особистих або чисто кримінальних мотивів. Розслідування зникнен-
ня не має закінчуватися, коли з’ясоване місце знаходження жертви, 
його варто продовжувати допоки не буде встановлено всю відпові-
дальність за порушення прав людини, і належні заходи не будуть 
вжиті щодо винних.

НІПЛ варто заохочувати прийом скарг із боку громадянсь-
кого суспільства та, якщо виникне потреба, залучати громадянське 
суспільство, особливо правозахисні НУО й організації громад, до 
розслідування скарг.

виКонання

Хоча примирення є прийнятним шляхом вирішення дрібних ад-
міністративних питань, серйозні порушення прав людини мають розслі-
дуватися з метою ініціювання повного правового процесу, аби посадові 
особи, визнані винними, повною мірою відповідали за свої дії. Міні-
мально це має включати передачу справи до відповідних органів для 
подальшого розслідування й можливого судового переслідування.

НІПЛ повинні мати повноваження передавати справи до су-
дових органів для виконання рекомендацій. Конкретна процедура 
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може різнитися – це робиться або в межах існуючої судової структу-
ри, або спеціалізованого суду з прав людини.

У таких випадках НІПЛ варто також контролювати результа-
ти таких розглядів.

освіта

Оприлюднення результатів розслідувань національних інституцій 
з прав людини як за скаргами, так і з системних проблем у галузі прав 
людини, є важливою частиною освіти в галузі прав людини. Це збіль-
шує прозорість і підзвітність організації, а також соціальні наслідки її 
роботи.

НІПЛ мають прагнути до інтеграції питань прав людини 
в програми підготовки всіх відповідних державних службовців, що 
набагато більш ефективно, ніж окрема самостійна діяльність з під-
готовки кадрів.

Представники державних органів (шкіл, сил безпеки, де-
ржавні службовці тощо), які проходять підготовку, мають бути за-
лучені до планування й розробки правозахисних елементів освітніх 
програм.

Варто надавати перевагу навчанню персоналу НІПЛ у галузі 
стандартів прав людини, розслідування скарг, освіти та інших акту-
альних тем.

НІПЛ мають спиратися на досвід громадянського суспільс-
тва стосовно освіти в галузі прав людини та якщо виникне потреба, 
залучати громадянське суспільство до своїх освітніх програм.

доступність

Національні інституції з прав людини мають прагнути до створен-
ня місцевих структур, таких як районні відділення, задля того, щоб 
мати повне національне покриття для прийому скарг. Орган, що від-
повідає за бюджет організації, має забезпечити необхідний бюджет для 
створення та ефективного функціонування таких структур.

НІПЛ мають створити спрощені процедури для забезпечен-
ня того, щоб найбільш уразливі верстви суспільства мали доступ до 
їхніх послуг. Процедура має включати отримання скарг усно, зокре-
ма мовами меншин.
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Розміщення офісів НІПЛ є важливим аспектом доступності. 
НІПЛ варто уникати розміщення своїх відділень у багатих районах, 
або, наскільки це можливо, в урядових будівлях, щоб підкреслити 
свою незалежність і доступність для вразливих груп населення.

бюджет

Національні інституції з прав людини мають бути здатними фор-
мувати свій бюджет і, загалом, відповідати безпосередньо перед законо-
давчою владою з питань надання цих коштів та їхнього використання.

Органи влади мають надавати НІПЛ достатні ресурси для 
виконання їхніх повноважень. Міжнародне співтовариство має виз-
нати, що обсяг ресурсів, що надається НІПЛ, є добрим показником 
відданості уряду країни справі захисту прав людини.

планування та оцінКа

Національні інституції з прав людини мають розробити й опублі-
кувати план своєї роботи, що визначає пріоритети організації та враз-
ливі групи, з якими вона працюватиме в першу чергу. План має вклю-
чати посилання на те, яким чином робота організації стосуватиметься 
прав жінок.

План має розроблятися на підставі консультацій з усіма за-
цікавленими сторонами, включаючи представників громадянського 
суспільства.

НІПЛ мають розробити методи для оцінки ефективності. 
Оцінка повинна мати конкретний зв’язок з ефективністю роботи ор-
ганізації стосовно вразливих груп, і її успіх у вирішенні гендерних пи-
тань. Оцінки й річні звіти мають включати окремі статистичні дані із 
розгляду скарг від жінок та щодо роботи з жінками. Ефективність слід 
оцінювати відповідно до результатів (наприклад, успіх, досягнутий у 
перетворенні суспільства), а не просто за кількістю оброблених скарг.

міжнаРодні зв’язКи

Міжнародні донори, що пропонують технічну або фінансову до-
помогу національним правозахисним організаціям, повинні активно 
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з’ясовувати та враховувати думку громадянського суспільства, а також 
думки урядів і НІПЛ.

При створенні НІПЛ донорські організації повинні наполя-
гати на тому, щоб уряд проводив широкі консультації із громадсь-
кістю, і повинні самі запитати думку громадянського суспільства, 
особливо неурядових правозахисних організацій, перед запуском 
програми допомоги.

Програми організацій, що беруть участь у міжнародній ко-
ординації, мають забезпечити адекватне фінансування й підтримку 
роботи існуючих національних організацій. Кроки з розвитку нових 
НІПЛ мають враховувати будь-який вплив на ефективність існую-
чих НІПЛ.

Міжнародним і національним органам належить брати до 
уваги потреби інших установ, зокрема судової влади, коли вони під-
тримують створення нових НІПЛ.

У процесі акредитації, міжнародні координаційні організа-
ції мають брати до уваги думку громадянського суспільства на міс-
цевому рівні.

НІПЛ не мусять відповідати за звітність від імені уряду у 
зв’язку з договірними зобов’язаннями або іншими міжнародними 
механізмами з прав людини. Проте вони можуть контролювати до-
тримання їхнім урядом зобов’язань щодо звітності.

При розробці програм надання допомоги новим НІПЛ, коли 
це можливо, має залучатися технічна експертиза з країн з економіч-
ною, соціальною й політичною ситуацією, аналогічною до ситуації 
в країні-отримувачеві.

зв’язКи з іншими оРганізаціями

Національні інституції з прав людини не варто розглядати як окре-
ме вирішення проблеми порушень прав людини. Вони ефективно пра-
цюють тільки як частина загальної структури демократичних інсти-
тутів. Варто звернути увагу на взаємозв’язок між організаціями в їхній 
роботі.

державні органи мають надавати підтримку НІПЛ й робити 
це таким чином, щоб максимально визнавати та підтримувати їхню 
незалежність.

там, де існує кілька НІПЛ, вони мають брати участь у спіль-
ному плануванні, щоб найбільш ефективно координувати свою 
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діяльність і розробити просту процедуру доступу, аби представники 
громадськості легко могли звертатися зі своїми проблемами до від-
повідної організації.

НУО й інститути громадянського суспільства мають визнати 
спеціальний характер НІПЛ, незалежних органів, які знаходяться 
між урядом та громадянським суспільством.

Урядам не варто просити НІПЛ представляти їх на міжна-
родному рівні.







Післямова

���

Післямова

мінливі глобальні умови

У двох із трьох країн, які надали докладні тематичні дослід-
ження для цієї доповіді, політичні зміни вплинули на роль і функ-
ціонування НІПЛ. У третій країні, Гані, також спостерігалася змі-
на уряду, хоча, з огляду на більший ступінь статутної незалежності 
комісії з прав людини, прямий вплив цієї зміни був не настільки 
значним.

Однак найбільших змін зазнали глобальні умови. терористичні 
атаки на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року й наступна «війна 
з терором» значною мірою негативно та драматично вплинули на 
дотримання прав людини. цей негативний вплив проявляється на 
двох рівнях. По-перше, багато урядів використовують необхідність 
боротьби з тероризмом як виправдання нових обмежувальних за-
конів та інших заходів, що обмежують або порушують права лю-
дини. По-друге, спостерігається зниження поваги до міжнародних 
зобов’язань.

Уряди були готові використовувати проблеми безпеки для ви-
правдання порушень прав людини й до вересня 2001 року, так 
само, як вони ігнорували міжнародне право (наприклад, при ін-
тервенції НАтО в Косово в 1999 році). Різниця, можливо, більш 
пов’язана з певними культурними змінами. Після холодної війни 
більша частина міжнародної дипломатії формулювалася мовою 
прав людини. Незалежно від того, чи насправді уряди поважали 
права людини більше, ніж раніше, вони стали центральним еле-
ментом міжнародних відносин і головною метою, що декларується 
міжнародним співтовариством. НІПЛ зробили особливий внесок у 
пріоритетність прав людини в 1990-і роки. З вересня 2001 року, од-
нак, права людини змушені конкурувати з іншими міжнародними 
пріоритетами.
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Культурні зміни за своєю природою, не піддаються виміру. Немає 
також даних, які свідчать про те, що вони супроводжувалися яким-
небудь зниженням пріоритетності НІПЛ – зовсім навпаки. Проте, 
робота національних організацій стала більш складною у світі, що 
більше нагадує 1980-і та попередні роки, коли проблеми безпеки 
практично в усіх випадках переважали повагу до прав людини.

та все ж загальний ентузіазм щодо створення НІПЛ практично 
не зменшився. деякі з них навіть були створені як прямий результат 
«війни з терором». Незалежна Комісія з прав людини Афганістану, 
наприклад, була створена відповідно до положень Боннської угоди, 
згідно з якою були створені тимчасові державні установи після ски-
нення уряду талібів силами США та інших країн.

Варто позначити цей досить несприятливий глобальний кон-
текст, оскільки він знаменує значний відхід від оптимістичних, за-
галом, настроїв, які лежать в основі швидкого створення багатьох 
національних організацій у 1990-х (і деякою мірою відображені в цій 
доповіді).

РозвитоК міжнаРодної КооРдинації

У цьому контексті один із важливих чинників розвитку вже зро-
бив значний внесок у справу незалежності й ефективності націо-
нальних організацій. Міжнародна координація, обмін інформацією 
та спільна діяльність інтенсифікувалися протягом чотирьох років 
після першої публікації цієї доповіді.

Міжнародне співробітництво мимохідь згадується в доповіді 
та включено до рекомендацій як бажаний засіб розвитку професіо-
налізму й незалежності. У 1990-х роках Управління Верховного ко-
місара ООН з прав людини зіграло важливу роль у створенні НІПЛ 
і забезпеченні дотримання норм, викладених у Паризьких принци-
пах. Останніми роками зростала його роль у зміцненні існуючих 
національних інституцій і сприянні обміну інформацією та досвідом 
між ними.

Робота Міжнародного координаційного комітету НІПЛ стала 
більш ефективною. Існуючі регіональні координаційні органи про-
довжують здійснювати досить корисну роботу (як і в Азії), у той 
час як розвивається нове регіональне співробітництво (наприклад, 
в Африці). Веб-сайт NHRI.net є новим і важливим ресурсом для са-
мих національних інституцій і тих, хто проводить дослідження з цієї 
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проблеми1. Веб-сайти, розроблені самими національними організа-
ціями, дозволяють будь-якій інституції проводити короткий огляд 
міжнародного досвіду для кожної своєї нової ініціативи.

індонезія

Коли проводилися дослідження для цієї доповіді, індонезійсь-
ка Національна Комісія з прав людини (НКПЛ) діяла відповідно 
до положень президентського указу 1993 року. Він лише поверхово 
визначав роль і повноваження Комісії – недостатньо в багатьох ви-
падках, але він надав НКПЛ більшої гнучкості у її повсякденній 
діяльності. В 1999 році НКПЛ вперше було згадано в законодавстві. 
цей новий закон передбачав докладну процедуру розгляду скарг, а 
також надання Комісії повноважень забезпечення явки свідків, не-
обхідних для розслідування.

той же рік ознаменував закінчення більш ніж тридцятирічно-
го авторитарного правління партії Голкара, що зазнала поразки в 
багатопартійних виборах. це також підкреслило розширення ролі 
НКПЛ.

У листопаді 2000 року індонезійський парламент прийняв за-
кон про створення трибуналу з прав людини для розгляду справ 
про геноцид і злочини проти людства. Відповідно до нового закону, 
НКПЛ було надано право ініціювати й проводити розслідування.

Результати розслідувань НКПЛ передаються Генеральному про-
куророві, які ухвалює рішення щодо доцільності судового переслі-
дування. це означало значне розширення слідчих повноважень ко-
місії. Водночас, звучала деяка критика з боку правозахисних груп 
про те, що НКПЛ не варто надавати виняткових повноважень з про-
ведення попереднього розслідування. На загал, не зовсім зрозуміло, 
чому такі злочини не можуть розслідуватися прокурорами на загаль-
них підставах. На практиці створення цього зв’язку між національ-
ною правозахисною організацією й судовим переслідуванням може 
спричинити адміністративне навантаження, що вплине на здатність 
інституції виконувати інші свої функції.

Однак практично роль НКПЛ, відповідно до нового закону, була 
обмеженою. Конституційні поправки, внесені раніше на початку того 
ж року, виключали можливість зворотної сили кримінального переслі-

1 http://www.nhri.net
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дування – геноцид і злочини проти людства не вважалися злочинами 
за індонезійським законодавством до прийняття в листопаді 2000 року 
відповідного закону. Структурно НКПЛ визнала важливість розши-
рення своєї присутності за межами яви й таким чином підвищення її 
доступності на всьому просторі архіпелагу. це був важливий висновок 
даної доповіді. У 2001 році Міжнародну Раду було запрошено взяти 
участь у консультаціях із НКПЛ щодо розширення її доступності по 
всій країні, а це призвело до відкриття нових регіональних відділень.

Незалежні спостерігачі іноді критикують діяльність НКПЛ у ме-
жах нового політичного устрою. Ситуація в провінції Ачех, описана 
в цій доповіді, як і раніше залишається джерелом серйозних пору-
шень прав людини. У своїй доповіді 2002 року організація «Human 
Rights Watch» досить критично відгукнулася на розслідування 
НКПЛ вбивства 31 мирного мешканця в Східному Ачеху в 2001 році. 
У доповіді «Human Rights Watch» зазначається, що слідчі Комісії не 
змогли виявити важливих фактів, які свідчили про допуск офіцерів 
до участі в опитуванні свідків, а потім нічого не зробили зі своїми 
висновками протягом п’яти місяців.2 директор азійського відділення 
«Human Rights Watch» була змушена сказати: «З найбільш надійної 
організації в країні НКПЛ перетворилася в реальну перешкоду на 
шляху прогресу в галузі прав людини».3

меКсиКа

Мексиканська національна Комісія з прав людини (НКПЛ) ви-
явилася найменш ефективною з організацій, на які була звернена 
увага в даному дослідженні. Проте з 1999 року було вжито низку 
заходів з перетворення НКПЛ. як зазначалося в третьому розділі, 
конституційна поправка зробила Комісію підзвітною законодавчій 
владі, а не Президентові. це включає призначення голови НКПЛ 
Сенатом. За цим відбулося призначення нового голови Комісії, д-ра 
Хозе Луїса Соберанеса, який виявився менш залежним від виконав-
чої влади, ніж його попередники.

Процесу звільнення НКПЛ із обіймів виконавчої влади, безсум-
нівно, сприяла зміна уряду в липні 2000 року. Правляча Інституцій-

2 Human Rights Watch, Accountability for Human Rights Violations in Aceh, March 2002.
3 Human Rights Watch, «Poor Work from Indonesian Rights Commission on Aceh», 
press release, 15 March 2002.
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но-Революційна партія (ІРП) втратила владу вперше з моменту її 
створення в 1929 році. Новий Президент Вісенте фокс, узяв на себе 
зобов’язання підтримувати права людини й вжити різних заходів, аби 
покласти край безкарності, що панувала протягом десятиліть. Серед 
цих заходів було видання 3000-сторінкової доповіді Національної 
комісії з прав людини, присвяченої проблемі катувань, «зникнень» 
і вбивств у ході «брудної війни» 1960-х та 1970-х років. Прізвища 
осіб, приблизно відповідальних за ці порушення, були передані до 
прокуратури.

Хоча президентське правління фокса піддавалося з того часу 
критиці за нездатність виконати свої первісні обіцянки, немає жод-
них сумнівів у тому, що розрив інституціональної безперервності 
ІРП створив новий простір для незалежних державних інституцій, 
таких як Національна комісія з прав людини.

еКономічні, соціальні й КультуРні пРава

Ще однією важливою тенденцією за останні чотири роки бу-
ло зростання пріоритетності економічних, соціальних і культурних 
прав. це починає знаходити висвітлення в роботі, проведеній деяки-
ми національними правозахисними організаціями.

Історично склалося так, що багато людей вважають економічні, 
соціальні та культурні (ЕСК) права людини мало пов’язаними із гро-
мадянськими й політичними правами. Існує замало підстав для цього 
нерівного статусу в сучасних установчих документах, що стосуються 
прав людини – Загальній декларації прав людини та двох наступних 
міжнародних пактах – але пріоритетність громадянських і політич-
них прав на Заході відображала пріоритети холодної війни в боротьбі 
проти комунізму. І навпаки, Східний блок риторично надавав пріо-
ритет ЕСК-правам на шкоду громадянським і політичним правам.

Парадоксально, але поразка комунізму й закінчення холодної 
війни призвели до приділення більшої уваги ЕСК-правам. Основна 
причина, мабуть, полягала в тому, що це стало справжньою пробле-
мою для нижчих верств суспільства. Швидка глобалізація економіки 
1990-х років знову зробила важливою захист прав уразливих громад 
і націй. При поверненні до первісних ідей Загальної декларації прав 
людини ця боротьба була переглянута з огляду на права людини.

це дало поштовх для інтелектуальних зусиль, спрямованих на 
те, щоб більш точно визначити зміст ЕСК-прав і вирішити питан-
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ня, яким чином вони можуть бути найбільш ефективно реалізовані. 
Призначення кількох спеціальних доповідачів ООН для контролю 
за ЕСК-правами, такими як охорона здоров’я, освіта та харчування, 
призвело до розробки більш точних показників оцінки «прогресив-
ної реалізації» ЕСК-прав.

НІПЛ відіграють важливу роль у цьому процесі. Загальний Ко-
ментар 10 Комітету з економічних, соціальних і культурних прав 
(цитується в розділі 4) став важливим кроком на шляху визначення, 
що саме мають робити національні організації, щоб сприяти дотри-
манню ЕСК-прав. Незважаючи на те, що впродовж останнього де-
сятиліття існувала серйозна тенденція захисту ЕСК-прав у судовому 
порядку, на практиці широкі повноваження, якими користуються 
НІПЛ, дозволяють їм відігравати провідну роль у становленні цих 
прав. Національні інституції можуть контролювати державну полі-
тику в цій сфері, проводити розслідування з важливих питань, а 
також працювати з індивідуальними скаргами.

Будь-які спроби встановити порядок денний для НІПЛ протягом 
наступного десятиліття мають надати ЕСК-правам людини першо-
рядного значення. Серйозна перешкода й, можливо, причина, чому 
ЕСК-права були не повною мірою охоплені в цій доповіді, полягає 
в тому, що повноваження багатьох національних інституцій явно 
виключають ЕСК-права. Історично склалося так, що національні 
інституції найчастіше вирішують питання ЕСК-прав за допомогою 
своїх антидискримінаційних повноважень. Інші, такі як Індійська 
Комісія з прав людини, інтерпретують свої повноваження творчо, 
включаючи до них і ЕСК-права. Проте 2004 року, як і п’ять років то-
му, коли була оприлюднена ця доповідь, досвід був ще дуже малий, 
і компетенція лише небагатьох національних інституцій включає 
повний спектр ЕСК-прав. Особливо важливим залишається при-
клад Південноафриканської комісії з прав людини, що на сьогодні 
створила п’ять всеохоплюючих оглядів ЕСК-прав.

вплив цього звіту

Природно, нам важко неупереджено оцінити дію цієї доповіді і 
її вплив на практику національних інституцій. У ході дослідження 
й написання доповіді, Міжнародна Рада розвинула свої зв’язки з 
Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини. Приділення 
особливої уваги в доповіді ефективності правозахисних організацій 
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чітко відповідає новому етапу в роботі Управління, усе більше заці-
кавленого в наданні допомоги існуючим інституціям для поліпшен-
ня їхньої роботи, а не в створенні нових організацій.

Оцінкою, зробленою за дорученням Міжнародної Ради, було 
встановлено, що ця доповідь була однією з найбільш впливових 
публікацій, випущених організацією. тож, хоча практичний вплив 
доповіді важко визначити, мабуть, що його ідеї деякою мірою ві-
дображені у важливих доповідях організацій, таких як Міжнародна 
амністія, «Human Rights Watch» і датський центр з прав людини4.

Важливим моментом є те, що за чотири роки, що минули з ча-
су першої публікації цієї доповіді, дискусія перейшла від простого 
побажання щодо дотримання Паризьких принципів до серйозно-
го обговорення того, що зробить національні інституції ефектив-
ними. І все ж жодне з питань, що були порушені в заключному 
розділі «Перегляд Паризьких принципів?», не стало неактуальним. 
Ми підкреслили значні фінансові труднощі, з якими стикають-
ся більшість національних організацій. ця проблема залишається 
настільки ж серйозною, як і раніше. Ми взяли під сумнів ефек-
тивність НІПЛ як інструмента розслідування й примирення в сус-
пільствах, що пережили конфлікт. Сьогодні це питання набуває 
ще більшої актуальності. І співробітництво із НУО та іншими ін-
ститутами громадянського суспільства залишається настільки ж 
важливим.

яК виміРювати еФеКтивність?

Використаний у цій доповіді підхід – акцент на ефективності – 
порушує змістовне й важливе питання, яке ми навіть не намагалися 
вирішити в цій доповіді: яким чином може бути вимірювана ефек-
тивність?

це дослідження по суті сприймає суспільну легітимність як по-
казник ефективності. У звіті зазначено, що національна організація 

4 National human rights institutions – Amnesty International’s recommendations for effective 
protection and promotion of human rights, 2001, Al Index: IOR 40/007/2001; Protectors or 
Pretenders? Government Human Rights Commission in Africa, Human Rights Watch, 
2001; National Human Rights Institutions, Articles and working papers, Input to the 
discussions of the establishment and development of the functions of national human 
rights institutions, Birgit Lindsnaes, Lone Lindholt, Kristine Yigen (eds.), Danish centre 
for Human Rights, 2000.



Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини

��0

ефективна, якщо населення вважає її такою. цей вимір не є незнач-
ним, оскільки він передбачає, що національна організація має нести 
відповідальність перед тими, кому вона служить: вразливими гру-
пами населення, жертвами порушень прав людини, громадянським 
суспільством тощо. Але чи є більш кількісні оцінки ефективності, 
які національні інституції можуть використовувати, щоб планувати 
свою діяльність та оцінювати свою ефективність?

Останніми роками спостерігався певний прогрес у розробці по-
казників для оцінки, наскільки шануються, захищаються й дотриму-
ються права людини. цей процес «розміщення контрольних точок» 
найбільш розвинений у зв’язку з ЕСК-правами людини. Розробка 
показників для громадянських і політичних прав, була менш успіш-
ною й надмірно ідеологізованою.

Усе це застосовується для національних інституцій, але тільки 
до певної міри. такі показники вимірюють загальний рівень дотри-
мання прав людини в даному суспільстві. таким чином, національні 
інституції можуть використовувати їх як складову частину процесу 
моніторингу. Вимір ефективності самої інституції є більш склад-
ним, оскільки необхідно якось визначити, як впливає вона на ситу-
ацію з правами людини. Неурядові правозахисні групи, як правило, 
розумно уникають робити це, оскільки вони визнають, що зміни в 
ситуації в галузі прав людини відбуваються в результаті різних чин-
ників. Однак при наявності точних показників ефективності НІПЛ 
можуть планувати свої дії для того, щоб вони мали максимальний 
вплив.

Зараз показником, що найчастіше використовується національ-
ними правозахисними організаціями, є їхній успіх в обробці скарг. 
Більше того, порівняльні дані обробки скарг національними інсти-
туціями доступні на сайті NHRI.net. це, безсумнівно, корисно, за 
умови, що визнаються недоліки такого підходу. Наприклад, у цій 
доповіді ми підкреслили той факт, що найбільш ефективні націо-
нальні інституції використовують конкретні скарги для проведення 
розслідувань із питань загального значення. якщо мета полягає у 
вирішенні проблем у галузі прав людини на системній основі, а не 
в кожному окремому випадку, показники, пов’язані винятково з об-
робкою скарг, є неефективними.

деякі національні інституції також оцінюють свої результати 
в інших галузях – скільки вони проводять навчальних семінарів, 
скільки вони публікують доповідей або прес-релізів і т. ін. Знову ж, 
це деякою мірою корисно. такий підхід не дозволяє виявити, на-
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скільки ефективно ці ініціативи впливають на стан у галузі прав 
людини – поліпшення обслуговування, зміни суспільних відносин, 
або політики. Щоб відповісти на ці питання, необхідні більш склад-
ні методи оцінки.

Розвиток серйозних професійних стандартів діяльності НІПЛ є 
пріоритетним завданням. Національним організаціям, як правило, 
бракує фінансування, що змушує їх мобілізувати свої ресурси, аби 
бути найбільш ефективними. Звідси випливає важливість точного й 
реалістичного планування, для якого велике значення мають чіткі 
показники ефективності. Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини визнало це важливим пріоритетом для національних 
інституцій.

Міжнародна Рада наразі працює разом із Управлінням Верхов-
ного комісара над розробкою методів оцінки ефективності НІПЛ.
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Перелік осіб, які прокоментували 
попередній варіант доповіді

Міжнародна Рада з політики в сфері прав людини висловлює по-
дяку наступним особам і організаціям за їхні коментарі попереднього 
варіанту доповіді:

Серджіо Агуайо, професор з міжнародних відносин, El Colegio 
de Mexico.

Мартін Александерсон, радник з прав людини, товариство захис-
ту дітей, Швеція.

Ірис Альмейда, директор програм Міжнародного центру прав 
людини й розвитку демократії, Монреаль, Канада.

Мелінда Андерсон, Університет Британської Колумбії, Канада.
Лайос Брендос, Офіцер з прав людини, департамент закордон-

них справ і міжнародної торгівлі, Оттава, Канада.
Снех Аврора, координатор Програми Комісій з прав людини, 

Нью-делі, Індія.
Майкл Бантон, дім Суду, Чепстоу, Велика Британія.
Сьюзен Базіллі, юрист, Канада.
Меггі Б’єрн, Офіцер з досліджень і політики, Управління юсти-

ції, Белфаст, Північна Ірландія.
Вільям Блек, професор юридичного факультету Університету 

Британської Колумбії, член канадської організації «Human Rights 
Act Review Panel», Канада.

Олаф Брюверс, директор, Національне Управління з прав люди-
ни, Рига, Латвія.

Брайан Бурлекін, спеціальний радник із проблем національних 
організацій, регіональних заходів і превентивних стратегій при службі 
Верховного Комісара з прав людини, Швейцарія.

Лоррейн Камерон, організація «Status of Women», Канада.
Мігель Августин про Хуарез, центр прав людини, Мексика.
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Моріс Копіторн, професор юридичного факультету Універси-
тету Британської Колумбії, спеціальний доповідач ООН по Ірану, 
Канада.

Су Чисам, старший юрисконсульт, глава Відділу правозахисної 
політики, Комісія з прав людини, Окленд, Нова Зеландія.

Є. Чикове, заступник омбудсмена, Служба омбудсмена, Хараре, 
Зімбабве.

Хезер Каннінгем, Університет Британської Колумбії, Канада.
Еммануель Деко, член Національної консультативної комісії з 

прав людини, Париж, франція.
Гунілла Екберг, центр феміністських правових досліджень при 

юридичному факультеті Університету Британської Колумбії, Ванку-
вер, Канада.

Дерек Еванс, директор, центр безперервної освіти Нарамата, 
Британська Колумбія, Канада.

Жерар Фелу, генеральний секретар Національної консультатив-
ної комісії з прав людини, Париж, франція.

Девід Фернандез Довалос, ректор Інституту «Instituto Tecnologico 
y de Estudios Superiores de Occidente», Гвадалахара, Мексика.

Кетрін Фіцпатрик, директор Азійсько-тихоокеанського форуму 
правозахисних організацій, Австралія.

Хамід Гахам, офіцер відділу підтримки при службі Верховного 
Комісара з прав людини, Швейцарія.

Карім Гезрауї, офіцер з прав людини Відділу діяльності й про-
грамам, служба Верховного Комісара з прав людини, Швейцарія.

Ерік Гольдштейн, організація «Human Rights Watch», Нью-йорк, 
США.

Маріо Гомес, юридичний факультет Університету Коломбо, Шрі-
Ланка.

Терезіта Гомес де Леон, технічний секретар, Комісія з прав лю-
дини федерального округу, Мексика.

Неєдамангалам Гопаласвамі, Генеральний секретар Національної 
Комісії з прав людини, Нью-делі, Індія.

Маріам Аг’єман Гьясі, Кумасі, Гана.
Шеррі Хельгасон, Канадська Комісія з прав людини, Канада.
Тор Хернес, Професор політології, Університет тромсе, Норвегія.
Девід Хоскінг, Комісія з прав людини Британської Колумбії, Ка-

нада.
Мел Джеймс, керівник з міжнародної політики, юридичне сус-

пільство, Лондон, Об’єднане Королівство.
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Дзидек Кедзя, керівник Методологічної групи, служба Верховно-
го Комісара з прав людини, Швейцарія.

Мортен К’єрум, директор датського центру прав людини, Ко-
пенгаген, данія.

Марсія В.Й. Кран, центр правового вивчення країн Азії, юри-
дичний факультет Університету Британської Колумбії, Ванкувер, 
Канада.

С. Рай Кумар, Програма з прав людини, юридичний факультет 
Гарварда, США.

Бріжит Лакруа, офіцер з прав людини, Африканське відділен-
ня, служба Верховного Комісара з прав людини, Швейцарія.

Клер Л’Оро-Дубе, суддя Верховного Суду Канади.
Лоун Ліндхольт, старший правовий дослідник і аналітик з пи-

тань розвитку, датський центр з прав людини, Копенгаген, данія.
Брігіт Ліндсно, заступник директора датського центру з прав 

людини, Копенгаген, данія.
Ліліан Лойя, Незалежний технологічний інститут Мексики, 

Мексика.
Марія Елліс Мабота, Президент Мозамбіцької Ліги прав люди-

ни, Мапуто, Мозамбік.
Тім Марчант, координатор проектів, Комітет з прав людини, 

йоганнесбург, Південно-Африканська Республіка.
Генріетта Й.А.Н. Менса-Бонсу, юридичний факультет, Універ-

ситет Гани, Легон, Гана.
Марла Моррі, юрист, Канада.
Аврора П. Наваретт-Ресина, Голова філіппінської Комісії з прав 

людини.
Абделазіз Ноуяді, Радник Прем’єр-міністра, Рабат, Марокко.
Орест Новосад, Група із національних організацій, служба Вер-

ховного Комісара з прав людини, Швейцарія.
Сьюзен О’Донелл, Коаліція з прав людини Британської Колумбії, 

Ванкувер, Канада.
Марія Гвадалупе Морфін Отеро, Голова державної Комісії з прав 

людини, Халіско, Мексика.
Аврора А. Паронг, виконавчий директор організації «Task Force 

Detainees of the Philippines», Кесон-Сіті, філіппіни.
Парвін Партові, організація «Immigrant and Visible Minority Women 

of British Columbia», Канада.
Джефф Плантілла, HURIGHTS, Осака, японія.
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Карлос Моралес Паулін, директор Управління внутрішніх справ, 
дослідження проектів і документації, Національна комісія з прав 
людини, Мексика.

Софія Персон, інтерн групи з національних організацій, служба 
Верховного Комісара з прав людини, Швейцарія.

Уша Раманатан, Індія.
Даніель Равиндран, засновник, Азійський форум з прав людини 

й розвитку, Індія.
Лінда Рейт, юридичний факультет Університету Альберта, Ка-

нада.
Таня Габріела Родригес Уерта, Незалежний технологічний інсти-

тут Мексики, Мексика.
Сапарінах Садлі, Національна комісія з прав людини, джакарта, 
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пРинципи, що стосуються статусу національних установ, 
яКі займаються заохоченням та захистом пРав людини

Ці принципи були прийняті в жовтні 1991 р. у Парижі на Між-
народній нараді, що була організована Комісією ООН з прав людини 
для огляду й відновлення інформації щодо існуючих національних пра-
возахисних організацій. Комісія з прав людини схвалила рекомендації в 
березні 1992 р.

A. повноваження й ФунКції

1. На національну установу покладається завдання заохочувати 
та захищати права людини.

2. Національна установа наділяється якомога більш широкими 
повноваженнями, які чітко викладаються в конституційному або за-
конодавчому акті, що визначає її склад та її обов’язки.

3. Національна установа здійснює, зокрема, такі функції:
а) представляє урядові, парламенту та будь-якому іншому ком-

петентному органу на консультативній основі, на прохання зацікав-
лених органів або в порядку здійснення свого права розглядати будь-
яке питання без звернення до вищої інстанції, думки, рекомендації, 
пропозиції й доповіді з питань, що стосуються заохочення й захисту 
прав людини; національна установа може ухвалити рішення щодо 
їх оприлюднення; ці висновки, рекомендації, пропозиції й доповіді, 
а також будь-яка прерогатива національної установи відносяться до 
таких сфер:

i) будь-які законодавчі й адміністративні положення, а та-
кож положення, що стосуються судових органів і спрямовані на за-
безпечення та посилення захисту прав людини; у зв’язку з цим на-



Додаток

���

ціональна установа вивчає чинне законодавство й адміністративні 
положення, а також законопроекти та пропозиції й виносить реко-
мендації, які вона вважає за доцільні для забезпечення відповідності 
цих положень основним принципам у галузі прав людини; у разі 
потреби вона рекомендує прийняття нового законодавства, виправ-
лень до чинного законодавства та прийняття або змін адміністра-
тивних заходів;

ii) будь-який випадок порушення прав людини, що вона ви-
рішує розглянути;

iii) підготовка доповідей про стан з правами людини в країні 
загалом, а також про більш конкретні питання;

iv) привернення уваги уряду до випадків порушення прав 
людини в будь-якій частині країни, надання йому пропозицій щодо 
заходів, спрямованих на припинення таких порушень, та, якщо ви-
никає потреба, виклад своєї думки щодо позиції й реакції уряду;

b) заохочує й забезпечує узгодження національного законо-
давства, правил і практики з міжнародними документами з прав 
людини, учасником яких є дана держава, і їхнє ефективне здійс-
нення;

с) сприяє ратифікації вищезгаданих документів або приєднан-
ню до них і забезпечує їхнє виконання;

d) бере участь у підготовці доповідей, які держави мають на-
давати органам і комітетам Організації Об’єднаних Націй, а також 
регіональним установам на виконання своїх договірних зобов’язань 
і, якщо буде потреба, висловлювати свою думку з цього питання, 
належним чином підтримуючи їхню незалежність;

е) здійснює співробітництво з Організацією Об’єднаних Націй 
і будь-якими іншими організаціями системи Організації Об’єднаних 
Націй, регіональними установами й національними установами ін-
ших країн, що компетентні в питаннях заохочення та захисту прав 
людини;

f) сприяє розробці навчальних і дослідницьких програм з прав 
людини й бере участь у їхньому впровадженні в школах, університе-
тах та професійних колах;

g) оприлюднює положення в галузі прав людини та зусилля 
з боротьби проти всіх форм дискримінації (особливо расової дис-
кримінації) за допомогою підвищення поінформованості громадсь-
кості, зокрема шляхом інформування й просвітницької діяльності, 
а також за допомогою використання всіх друкованих органів.
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B. сКлад і гаРантії незалежності та плюРалізму

1. Склад національної установи та порядок призначення його 
членів шляхом виборів або іншим засобом, встановлюється відповід-
но до процедури, що передбачає всі необхідні гарантії забезпечення 
плюралістичного представництва громадських сил (громадянського 
суспільства), що беруть участь у діяльності із заохочення й захисту 
прав людини, зокрема шляхом використання повноважень, що доз-
воляють встановити ефективне співробітництво із представниками, 
або за допомогою участі представників:

а) неурядових організацій, що займаються питаннями прав 
людини й боротьби проти расової дискримінації, профспілок, від-
повідних громадських та професійних організацій, наприклад асо-
ціації юристів, лікарів, журналістів і відомих учених;

b) різних філософських і релігійних течій;
с) університетів та кваліфікованих експертів;
d) парламенту;
е) урядових відомств (у цьому разі їхні представники беруть 

участь у розгляді питань лише як консультанти).
2. Національна установа повинна мати у своєму розпоряджен-

ні інфраструктуру, що забезпечує безперебійне здійснення її діяль-
ності, зокрема достатнє фінансування. Мета такого фінансування 
має полягати в тому, щоб надати національній установі можливість 
мати свій персонал і свої приміщення для забезпечення його неза-
лежності від уряду й не підлягати фінансовому контролю, що може 
впливати на її незалежність.

3. для забезпечення стабільності мандата членів установи, без 
чого не може бути справжньої незалежності, їхнє призначення офор-
млюється офіційним актом, у якому зазначається конкретний тер-
мін дії мандата. Мандат може відновлюватися за умови забезпечення 
плюралістичного характеру складу національної установи.

C. методи Роботи

У рамках своєї діяльності національна установа:
а) вільно розглядає будь-які питання, що відносяться до сфери 

її діяльності, незалежно від того, чи були вони представлені урядом 
або прийняті до розгляду без звертання до вищої інстанції, за про-
позицією його членів або будь-якого заявника;
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b) заслуховує будь-яку особу та отримує будь-яку інформацію 
й будь-які документи, необхідні для оцінки ситуацій, що відносять-
ся до сфери її діяльності;

с) звертається до громадськості безпосередньо або через будь-
який друкований орган, особливо для оприлюднення своїх думок і 
рекомендацій;

d) проводить засідання на регулярній основі та, якщо виникне 
потреба, за участю всіх своїх членів після їхнього належного пові-
домлення;

е) у міру потреби створює зі своїх членів робочі групи та ство-
рює місцеві або регіональні відділення для сприяння в здійсненні її 
функцій;

f) проводить консультації з іншими судовими й несудовими 
органами, що займаються заохоченням та захистом прав людини 
(зокрема омбудсменами, арбітрами або іншими аналогічними орга-
нами);

g) враховуючи ту основну роль, що відіграють неурядові ор-
ганізації в розширенні діяльності національних установ, розвиває 
зв’язки з неурядовими організаціями, що займаються заохоченням 
та захистом прав людини, соціальним та економічним розвитком, 
боротьбою проти расизму, захистом особливо вразливих груп (зок-
рема дітей, трудящих-мігрантів, біженців, осіб з фізичними й розу-
мовими вадами) або іншими спеціальними питаннями.

D. додатКові пРинципи, що стосуються статусу Комісій, 
яКі володіють Квазісудовими повноваженнями

Національна установа може бути уповноважена заслуховувати 
й розглядати скарги та заяви, що стосуються стану окремих осіб. 
Матеріали можуть передаватися їй окремими особами, їхніми пред-
ставниками, третіми сторонами, неурядовими організаціями, асо-
ціаціями профспілок або будь-якими іншими представницькими 
організаціями. У цьому разі без шкоди для вищенаведених принци-
пів, що стосуються інших повноважень комісій, покладені на них 
функції можуть ґрунтуватися на таких принципах:

1. досягнення мирного врегулювання шляхом примирення або, 
у встановлених законом межах, шляхом винесення обов’язкових рі-
шень, або, у разі потреби, на основі конфіденційності.
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2. Повідомлення сторони, що надала заяву, стосовно її прав, 
зокрема щодо наявних у її розпорядженні засобах правового захисту, 
і сприяння отриманню доступу до них.

3. Заслуховування будь-яких скарг або заяв чи їх направлення 
до будь-якого іншого компетентного органу в межах, визначених за-
коном.

4. Надання рекомендацій компетентним органам, зокрема шля-
хом пропозиції виправлень або змін до законів, правил та адміністра-
тивної практики, особливо, якщо вони є причиною труднощів, з яки-
ми зіткнулися особи, що надали заяви, щоб відстояти свої права.
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Про Міжнародну Раду з політики 
в сфері прав людини

Міжнародна Рада з політики в сфері прав людини була заснова-
на в 1998 році після серії міжнародних консультацій, початок яким 
поклала Всесвітня конференція з прав людини, що відбулася у Відні 
в 1993 році.

У Заяві про цілі Ради зазначено:
«Міжнародна Рада з політики в сфері прав людини служитиме 

форумом для прикладних наукових досліджень та розгляду питань між-
народної політики в галузі прав людини. У складному світі, у якому 
інтереси й пріоритети різні, Рада виявлятиме проблеми, що перешкод-
жають зусиллям із захисту й заохоченню прав людини, і пропонуватиме 
підходи та стратегії, що сприяють цій меті.

Рада стимулюватиме співробітництво та обмін у неурядовому, 
урядовому й міжурядовому секторах, а також виступатиме посе-
редником між протиборчими сторонами. Рада об’єднує правозахисни-
ків-практиків, учених і політиків нарівні з людьми, які працюють у 
суміжних галузях, чиї знання й аналіз можуть виявитися корисними під 
час обговорення політики в галузі прав людини.

Вона створюватиме дослідницькі звіти та інформаційні документи, 
що містять політичні рекомендації. Вони будуть доведені до відома полі-
тичних органів, у рамках міжнародних і регіональних організацій, урядів 
і міжурядових організацій, а також добровільних організацій усіх видів.  
У всій своїй діяльності Рада використовуватиме глобальний у перспективі 
підхід, спрямований у тому числі на встановлення співробітництва».

Міжнародна Рада виходить із принципу, що вдалі стратегічні 
підходи спроможні ліквідувати розбіжності, обумовлені різноманіт-
ністю людського досвіду. Вона співпрацює з усіма, хто поділяє її цілі 
в області прав людини, у тому числі добровільними та приватними 
організаціями, національними урядами та міжнародними агенціями.
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Програма досліджень визначається Міжнародною Радою на 
щорічних засіданнях. ці засідання забезпечують такий стан справ, 
при якому програма досліджень відображає все різноманіття нау-
кових дисциплін, регіональних підходів, національного досвіду й 
спеціалізацій, що необхідні для підтримки високого рівня наукових 
досліджень, проведених Радою.

для впровадження в життя цієї програми в Раді працює невели-
кий секретаріат із шести осіб. Офіс секретаріату знаходиться в же-
неві. Робота його співробітників спрямована на те, щоб забезпечити 
високий рівень проектів, як за задумом, так і за ефективністю уп-
равління. Вони також уживають необхідних заходів, аби привернути 
увагу відповідної влади й усіх організацій та окремих осіб, що мають 
прямі професійні інтереси в даній сфері, до результатів досліджень.
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