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Примусові виселення і права людини. Виклад фактів / Хар-
ківська правозахисна група; – Харків, 2006. – 48 с. 

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром 
прав людини при Відділенні Організації Об’єднаних Націй у Женеві. 
Вона висвітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають 
особливий інтерес. 

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-
ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, 
з тим, що робить Організація Об’єднаних Націй для їх утверджен-
ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує 
їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-
ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші 
мови, окрім офіційних мов Організації Об’єднаних Націй, за умо-
ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, 
інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр зазна-
чається як джерело інформації. 
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Світова конференція з прав людини виражає, також, свою тривогу 
та осуд того, що грубі і системні порушення і ситуації, які становлять 
серйозну перешкоду повному здійсненню всіх прав людини, продовжують 
відбуватися в різних частинах світу. Такі порушення і перешкоди включа-
ють... бідність, голод та інші способи заперечення економічних, соціальних і 
культурних прав... 

ВІДЕНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ І ПРОГРАМА ДІЙ (частина 1, § 30), 

прийнята Світовою конференцією з прав людини, Відень, 
23 червня 1993 року (A/CONF.157/24 (Частина 1), розділ III) 
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У перший день, коли вони прийшли, вони говорили з 
нами про поступ ..., вони поміряли наші землі 

і ми не сказали нічого... 
 
На другий день, коли вони прийшли, вони зайняли 

наші будинки ..., вони вигнали наших дітей 
і ми не сказали нічого... 
 
На третій день вода вкрила все і тому, що ми не ска-

зали нічого, ми ніколи не будемо спроможними зробити 
щось 

Чи ми збираємося дозволити, щоб це трапилося знову? 

Жертва виселення 
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1. ВСТУП 

Практика примусового виселення становить грубе порушення прав 
людини, особливо права на достатнє житло. 

Резолюція №1993/77 (1) Комісії з прав людини (1) (§ 1) 

Міжнародне право в галузі прав людини встановлює норми і прин-
ципи, що стосуються, фактично, всіх аспектів життя. Це відбито в послідов-
ному підтвердженні міжнародною спільнотою, знову і знову, неподільності 
і взаємозалежності всіх прав людини чи то громадянських, чи то культур-
них, чи економічних, чи політичних або соціальних. 

Обов’язкова рівність усіх прав людини, яка тепер твердо закріплена 
в положеннях міжнародних документів із прав людини, є особливо оче-
видною при дослідженні порушень прав людини, пов’язаних із широкою 
низкою прав людини, а не винятково з одним правом. Саме таким пося-
ганням на права людини є практика примусових виселень: видалення осіб, 
родин або громад із їхніх домівок, землі чи околиць всупереч їхньому ба-
жанню, до якої безпосередньо або опосередковано причетна держава. 

Примусові виселення можна було б первинно не розглядати неодмін-
но як проблему прав людини, а радше як простий побічний ефект розвитку, 
міського оновлення, наслідок збройного конфлікту або аспект захисту до-
вкілля чи виробництва електроенергії, наприклад, за допомогою дамб гідро-
електричних станцій. Однак, постійно перебувати під загрозою або реально 
стати жертвою акту примусового виселення зі своєї домівки або землі є, 
без сумнівів, однією із найбільших несправедливостей, з якою будь-яка 
особа, родина, домогосподарство або громада можуть зустрітися. 

Постійна небезпека людей, заляканих такою практикою, у поєднанні 
з частим використанням фізичного насильства під час її проведення, по-
чала розкривати особисту і колективну травму, яка незмінно заподіюється 
тим, хто зустрівся з перспективою примусового виселення. Ніхто не хотів 
би добровільно бути виселенцем. 

Примусові виселення, до яких терпимо ставляться в більшості сус-
пільств і які офіційно заохочуються у багатьох із них, демонтують те, що 
люди будували протягом місяців, років чи десятиліть, щороку в усьому 
світі знищуючи засоби до існування, культуру, громаду, родини і домівки 
мільйонів людей. 

Будучи далекими від пропонування розв’язків житлової чи міської 
кризи, примусові виселення знищують будови і поселення людей, які по-
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требують домівки, і може більш відповідним було б позначати його як 
метод «знежитлення», а не як практику, що представляє конструктивну, 
орієнтовану на людину відповідь на поточну глобальну кризу житла. 

Програма прав людини Організації Об’єднаних Націй протягом остан-
ніх років присвятила зростаючу увагу практиці примусових виселень, вка-
зуючи на серйозність глобального занепокоєння частими випадками на-
сильницького видалення людей з їхніх домівок. ООН залучена в декілька 
ініціатив, що намагаються звернутися до структурних причин перемі-
щення і розробити ефективні відповіді для того, щоб допомогти і захистити 
переміщених осіб, включаючи зусилля Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців, представника Генерального Секретаря ООН щодо внутрішньо 
переміщених осіб, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших. 

Дехто позначав еру, у яку ми живемо, як «сторіччя вигнання». Не-
щодавня історія побачила сотні мільйонів осіб, які були примусово висе-
лені зі своїх домівок, земель і громад через розмаїття причин. Щороку що-
найменше 10 мільйонів осіб примусово виселялося, і ще значно більша 
кількість людей була переміщена з місць їхнього походження як наслідок 
внутрішніх переселень, етнічних чисток, потоків біженців або інших виявів 
вимушеного руху населення. 

Примусові виселення не обмежуються сільськими районами, у яких 
має місце будівництво водосховищ і будівельних об’єктів, пов’язаних із 
греблями, або інші роботи над інфраструктурою, або там, де фермери або 
місцеві жителі були виселені з їхніх земель, якими вони традиційно воло-
діли і керували. Міські райони також усе більше і більше стають сценою 
для надзвичайно масштабних примусових виселень. У деяких містах бу-
ли зареєстровані виселення сотень тисяч людей за єдиний день. В одному 
великому західно-африканському місті у 1990 році 300 000 осіб були по-
збавлені своїх будинків і майна протягом кількох годин, не одержавши 
жодного попередження, компенсації, переселення або юридичного від-
шкодування. Вони поселилися у цьому районі ще за 30 років до того, як 
відбулося виселення. 

Стрімке зростання міст, глобалізація економічних факторів, заходи 
структурного регулювання, усунення держави від втручання, спрямованого 
на забезпечення прав упосліджених груп, тривала і часто системна дис-
кримінація та інші фактори також сприяють поширеності примусових ви-
селень. 

Останні роки позначалися міжнародним визнанням негативних 
впливів на права людини, що можуть бути і часто є наслідком примусо-
вих виселень. Формування всесвітньої згоди щодо неприйнятності при-
мусових виселень стає усе більш очевидним. Один із спеціальних допові-
дачів ООН підкреслив, що «за останні роки питання примусових перемі-
щень і примусових виселень увійшло у міжнародний порядок денний з 
питань прав людини, тому що воно розглядається як практика, що завдає 
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загрозливої і катастрофічної шкоди основоположним громадянським, по-
літичним, економічним, соціальним і культурним правам великої кількості 
людей, як окремих осіб, так і їх колективів». (E/CN.4/Sub.2/1993/8, § 21). 
Різноманітні органи ООН з прав людини проголосили примусові виселення 
«грубими порушеннями прав людини», і попросили окремі держави змен-
шити їх до максимально можливого рівня. 

Цей Виклад фактів досліджує проблему примусових виселень у 
міжнародній системі прав людини і описує особливі зв’язки між приму-
совими виселеннями і правами людини. Він також описує відповідні 
міжнародні, регіональні, національні і місцеві юридичні обставини, що 
стосуються цієї теми. 

ЩО ТАКЕ ПРИМУСОВІ ВИСЕЛЕННЯ? 

Практика примусового виселення охоплює недобровільне видалення 
осіб із їхніх будинків або землі, до якого безпосередньо або опосередко-
вано причетна держава. Вона тягне за собою дієве позбавлення особи чи 
групи осіб можливості проживання в певному будинку, за певним місцем 
проживання чи у певній місцевості і переміщення, із допомогою (у випадку 
переселення) чи без такої допомоги (без переселення), виселених осіб або 
груп осіб на інші території. 

Причини примусових виселень дуже різноманітні. Така практика 
може проводитися у зв’язку з проектами розвитку та інфраструктури, зо-
крема гребель та інших енергетичних проектів, придбанням землі або її 
конфіскацією, житловим будівництвом або заходами з освоєння землі, 
престижними міжнародними подіями (Олімпійські ігри, світові ярмарки, 
тощо), необмеженими спекуляціями землею чи житлом, оновленням бу-
динків, міською реконструкцією або ініціативами покращення міста, а 
також програмами масової зміни місця проживання або переселення. 

Практика примусового виселення має багато характеристик, схожих 
із такими близькими до них явищами як обмін населенням, внутрішнє 
переміщення осіб, примусове видалення осіб під час збройного конфлікту 
або як його результат, або як ціль, «етнічні чистки», масовий від’їзд, по-
токи біженців, тощо. Діяльність ООН стосовно переміщення мала тенде-
нцію зосереджуватися на проявах цієї практики у контексті збройного 
конфлікту, цілей етнічного або релігійного переслідування, або ситуацій, 
що мали своїм наслідком підрив правопорядку. 

Група осіб, що не завжди підпадають під сферу діяльності ООН цьо-
го типу – це ті, кого насильно виселили з їхніх будинків, землі і громад 
поза контекстом війни, внутрішніх конфліктів, голоду або дезінтеграції 
суспільства. Рівною мірою, виселенці можуть не завжди підпадати під 
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категорію осіб, яких визначають як «внутрішньо переміщені особи», хоча, 
насправді, це також може бути саме тим випадком. 

Тому, ті, кого примушують назавжди звільняти їхні домівки внаслі-
док великомасштабних проектів розвитку або будівництва, заходів по 
розчищенню нетрів, оновлення міста, розпоряджень про примусовий про-
даж, заходів з конфіскації і такого інструменту держави як «право держави 
на примусове відчуження за винагороду», заходів захисту довкілля, спе-
куляції землею чи житлом, а також через низку додаткових підстав може 
бути класифіковано як особлива група людей, що вимагають захисту від-
повідно до міжнародного права щодо прав людини. 

Хоча існують численні області збіжності, кілька ключових факторів 
відрізняють примусові виселення від інших форм або зразків переміщен-
ня, на кшталт внутрішнього переміщення, масової втечі, потоків біженців 
і обміну населенням. 

По-перше, примусові виселення можуть завжди супроводжуватися, 
безпосередньо, спеціальними рішеннями, законодавством або політикою 
держави, або нездатністю держави втрутитися, з тим, щоб зупинити при-
мусові виселення, що проводяться третьою стороною. Державна відпові-
дальність за більшість форм недобровільного руху людей, по суті, завжди 
очевидна. У випадках примусового виселення держави часто активно за-
лучено у фактичне переміщення осіб з їхніх домівок. В інших випадках 
переміщення, люди можуть втікати з причин особистої безпеки і захисту 
(навіть при тому, що держава може нести повну відповідальність за незда-
тність запобігти умовам небезпеки). Міжнародна діяльність щодо приму-
сових виселень провела відмінність між цією і близькою до неї практи-
кою примусових вигнань через міжнародний кордон та іншими способами 
висилки. 

По-друге, незмінним є елемент «сили» або примусу, який має місце в 
примусових виселеннях. Примусові виселення часто включають непоправ-
не руйнування будинків осіб, інтереси яких це зачіпає, іноді як форма по-
карання за політичну або іншу діяльність. В одній країні державні поса-
довці оголосили про свій намір виселити, а згодом і вислати будь-яких 
іммігрантів, що живуть у будинках, свавільно класифікованих як перепо-
внені. Розпорядження про виселення з судовим супроводженням або й 
без нього, майже завжди передують або супроводжують практику приму-
сового виселення. У випадку із внутрішнім переміщенням це буває не часто. 

По-третє, фактично усі випадки примусового виселення плануються, 
формулюються і часто проголошуються ще до того, як будуть проводи-
тися. Наприклад, не є незвичайним, коли урядові декларації або судові 
рішення видаються до проведення виселення, чи коли заплановані висе-
лення включаються в урядову програму розвитку або інші політичні 
документи проекти. Крім того, припинення або скорочення житлових 
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субсидій для груп з низьким рівнем доходу, наприклад, можуть мати сер-
йозний вплив на кількість виселень у даному суспільстві. 

По-четверте, примусові виселення можуть зачепити як окремих осіб, 
так і групи осіб. Вони можуть бути як масовими за характером, так і ме-
ншого масштабу. Відправною точкою для дослідження цієї практики з 
перспективи прав людини повинен бути прямий вплив примусових висе-
лень на права людини тих осіб та груп осіб, яких це стосується. У той час, 
як сама практика примусового виселення може становити порушення прав 
людини, багато додаткових прав людини можуть також зазнавати серйоз-
ного ризику, коли такі виселення відбуваються. 

Примусові виселення, за певних обставин і підлягаючи специфічним 
умовам, можуть бути сумісними з міжнародними стандартами у сфері прав 
людини. Такі виселення можуть бути визначені як «законні виселення». 
Ця відмінність, однак, повинна тлумачитися дуже обмежувально. Терміни 
на кшталт «безпідставне виселення», «незаконне виселення», «несправед-
ливе виселення» часто використовуються як засіб розрізнення виселень, 
які відповідають юридичним нормам, і тих, які не відповідають їм. 

Комітет з економічних, соціальних і культурних прав зробив значний 
наголос на примусових виселеннях і підтвердив це у своїх Загальних ко-
ментарях № 4 (1991) щодо права на достатнє житло (2), зазначивши що 
«випадки примусового виселення є prima facie1 несумісними з вимогами 
[Міжнародного Пакту з економічних, соціальних і культурних прав] і 
можуть бути виправдані тільки у найвинятковіших обставинах, і згідно із 
відповідними принципами міжнародного права» (§ 18). 

Термін «виняткові обставини» є важливим. Вказавши точно, які об-
ставини є такими, можливо чітко визначити, які типи примусового висе-
лення є неприпустимими. У будь-якому випадку, повинно бути проведе-
но відмінність між тими особами, яким потенційно загрожує примусове 
виселення і які мирно живуть в певному місці, і тими, які активно не дотри-
мувалися своїх юридичних або договірних обов’язків перед орендарями 
і/або жильцями або особами чи організаціями, що володіють житловими 
фондами або землями. 

Дії, що можуть становити «виняткові обставини», включають: (a) ра-
систські або інші дискримінаційні твердження, напади або поводження 
одного орендаря або мешканця проти орендаря-сусіди; (b) невиправдане 
руйнування найманої власності; (c) постійна несплата орендної плати, не-
зважаючи на доведену здатність заплатити, і за відсутності невиконаних 
обов’язків власника гарантувати приміщення, придатне для проживання; 
(d) постійна антисоціальна поведінка, що загрожує, турбує або лякає су-
сідів, або постійна поведінка, яка загрожує публічному здоров’ю або без-
                                                        
1 за відсутності доказів на користь іншого (лат.) 
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пеці; (e) явно злочинна поведінка, визначена такою відповідно до закону, 
що загрожує правам інших; (f) незаконне заволодіння власністю при за-
селенні під час окупації; (g) заволодіння землею або будинками окупова-
ного населення співгромадянами окупаційної влади. 

Як часто стверджується, багато які з примусових виселень є «неми-
нучими», «неуникненними» або «необхідною ціною за поступ або розви-
ток». Така практика часто виправдовується державами, як така, що є су-
місною з міжнародними нормами права. Це особливо вірно у випадках 
володіння землею або у випадку самовільного поселення на ній або про-
живання осіб чи груп осіб, які неспроможні мати юридичний доступ до 
житлових ресурсів через недоступність таких варіантів. У таких випадках 
держави повинні зробити попередження відповідно до дотримання ними 
своїх чинних зобов’язань, що стосуються права на достатнє житло. 

Однак, такі випадки повинні вивчатися в залежності від особливос-
тей кожного з них, оскільки відмінності між різними проявами таких ви-
селень є значними. Дуже небагато країн, наприклад, розглядають самовільне 
поселення як кримінальне правопорушення, особливо коли це відбувається 
на громадській землі. У кожному разі, усі особи, яким загрожує примусове 
виселення, незважаючи на обґрунтування запланованої дії, повинні мати 
повне право звернення до належного правового процесу і/або інших засо-
бів, щоб захистити свої права. 

Незважаючи на те, що загальну заборону на повторне облаштування 
(redevelopment) переміщених осіб у міських районах може бути дуже 
важко виконати, факторами особливої важливості є масштаб цього руху, 
спосіб, у який здійснюється переміщення з незначним діалогом із тими, 
кого воно зачіпає або й без нього, брак поваги до прав виселених осіб і 
брак будь-яких спроб випрацювати рішення, які б мінімізували масштаб 
виселень і руйнувань, спричинених тим, кого примушують залишити їхні 
домівки. 

ЛЮДСЬКА ВАРТІСТЬ ПРИМУСОВИХ ВИСЕЛЕНЬ 

Хоча деякі типи примусового виселення можуть бути неминучими, 
людські витрати, внаслідок цього, настільки великі, що будь-яке виправ-
дання має бути проаналізоване в рамках прав людини. Існує тенденція, за 
якою від практики примусового виселення непропорційно страждають 
жінки, діти і молодь, корінні народи, етнічні, расові, релігійні або інші 
меншини, соціальні групи з низьким доходом, окуповане населення і ті, 
які не мають юридичних гарантій від виселення. 

Як зазначено у доповіді Генерального Секретаря ООН Комісії зі ста-
тусу жінок, переселень і виселень слід уникати, тому що вони особливо 
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збільшують уразливість жінок і дітей, а також і тому, що на жінок припа-
дає головний удар травмованих і переміщених спільнот. (E/CN.6/1994/3, 
§ 5). Інший коментатор стверджував, що «за самою своєю природою, пере-
міщення – це руйнівний і хворобливий процес. Економічно і культурно ... 
воно створює високий ризик зубожіння, що типово протікає в одному або 
декількох наступних вимірах: безземельність, безробіття, бездомність, марґі-
налізація, харчова небезпека, захворюваність і соціальне роз’єднання». (3) 

 
Виселені люди не тільки втрачають свої домівки і оточення, у які 

вони, часто протягом років, інвестують значну частину своїх доходів, але 
також часто їх примушують залишити своє особисте майно, оскільки, 
звичайно, не робиться жодного попередження, перш ніж бульдозери або 
бригади зі зносу зруйнують їхнє житло. Виселенці також часто втрачають 
складні взаємні зв’язки, що забезпечували мережу безпеки або мережу 
виживання шляхом захисту від витрат на хвороби, від зменшення доходу 
або від втрати роботи, і які дозволяли спільно вирішувати багато проблем. 
Вони часто втрачають одне або й більше джерел засобів до існування, 
оскільки їх примушують переїхати з території, на якій вони мали місце 
праці чи джерело доходу. 

У тих випадках, коли видається припис про переселення, воно майже 
завжди здійснюватиметься на віддалену ділянку, де очікується, що люди 
знову будуть будувати будинки, але на землі зі слабким забезпеченням 
інфраструктурою та послугами або й без такого забезпечення. Виселенці 
рідко одержують будь-яку фінансову допомогу для відбудови або компен-
сацію за виселення. 

Людська вартість примусових виселень, насправді, є суттєвою і мо-
же включати широкий діапазон додаткових негативних впливів на життя 
та на засоби для існування тих осіб, яких це стосується, включаючи на-
ступне: примноження індивідуального і соціального зубожіння, в тому 
числі бездомність і розростання нових нетрів; фізичну, психологічну й 
емоційну травму; ненадійність майбутнього; медичні труднощі і початок 
хвороби; істотно вища вартість перевезення; втрата засобів до існування і 
традиційних земель; погіршення умов проживання; фізичні ушкодження 
або смерть внаслідок безпідставного насильства; усунення дітей зі шко-
ли; арешт або ув’язнення тих, хто виступає проти виселення; утрата жер-
твами віри в правову і політичну систему; скорочення фонду житла для 
осіб з низьким доходом; расова сегрегація; утрата культурно значимих 
місць; конфіскація особистих речей і власності; суттєво вищі витрати на 
житло; відсутність вибору альтернативного житла; криміналізація само-
допомоги з вибору житла; зростання соціальної ізоляції; і тертя з тими, 
хто вже мешкає в тій місцевості, на яку переселяють. 
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На різних рівнях робляться спроби проводити процес виселення та-
ким чином, щоб пом’якшити надмірну шкоду і страждання. Стимулом 
прийняття таких напрямних є чітке визнання негативних людських нас-
лідків цього процесу. 

Один набір напрямних стверджує, що: 

a) переселення слід уникати там, де це можливо, і мінімізувати, коли 
цього неможливо уникнути; 

b) коли переселення є неминучим, повинен бути підготовлений план 
переміщення/переселення, здійснення якого відведе достатньо ресурсів 
для того, щоб гарантувати, що ті, кого це зачіпає, справедливо отримають 
компенсацію і поновлять свої права. Вони повинні користуватися перева-
гами процесу розвитку на життєздатній підставі. Як мінімум, вони не по-
винні бути в гіршому матеріальному стані, ніж перед переселенням; 

c) повинна мати місце повна участь головних сторін, залучених у цей 
процес, особливо громад, яких це стосується, у плануванні і процесі управ-
ління; 

d) сторони, що отримують вигоду з розвитку, спричиненого пересе-
ленням повинні заплатити повні витрати на процес переселення, вклю-
чаючи соціально-економічну реабілітацію осіб, на яких він впливає, при-
наймні до їхнього колишнього рівня. 

Ці пункти виявляють складність процесу переселення, і показують, 
що аргумент тих, хто виселяє, що їхній єдиний обов’язок полягає в тому, 
щоб «переселити» тих, кого виселяють, є занадто спрощеним. 

Ці припущення також формують основу для іншого набору напрям-
них, прийнятих Комітетом допомоги розвитку Організації з економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР) у 1991 році, в якому стверджується: 

Проекти розвитку, що переміщають людей недобровільно, загалом 
піднімають декілька серйозних економічних, соціальних і екологічних 
проблем: системи виробництва демонтовано, виробничі активи і джерела 
доходів втрачено, люди переміщені до оточення, в якому їхні соціальні і 
виробничі навички можуть бути менш застосовними, а конкуренція за 
ресурси – більшою. Недобровільне переселення, таким чином, може спри-
чинити серйозні довгострокові нестатки, зубожіння та шкоду довкіллю, 
якщо відповідні заходи не були ретельно сплановані і виконані. Минулий 
досвід вказує на те, що відсутність чітких напрямних щодо недобровіль-
ного переселення в багатьох проектах сприяло недооцінюванню, склад-
ності і впливу переміщення. (4) 

Спосіб, у який на практиці здійснюється багато виселень, незважаючи 
на існування напрямних про переселення, посилює значною мірою людські 
труднощі, властиві цьому процесу. Незважаючи на існування норм прав 
людини і напрямних, розроблених для того, щоб поліпшити процедури 
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переселення, використання насильства і тактики терору, як методів спри-
яння примусовим виселенням, залишаються разюче поширеними. 

ЧОМУ ВІДБУВАЮТЬСЯ ПРИМУСОВІ ВИСЕЛЕННЯ? 

Багатовимірні ефекти примусового виселення добре відомі тим, кот-
рі підтримують і сприяють цій практиці, і, таким чином, фактично жодне 
виселення не проводиться без певної форми суспільного виправдання 
щодо легітимізації такого заходу. Той факт, що, у багатьох містах третьо-
го світу половина населення проживає в гостро недостатніх житлових 
умовах – достатня підстава для прихильників виселення для того, щоб за-
являти про «обґрунтованість» примусового виселення бідноти з їхнього 
сусідського оточення, нетрів або нужденних кварталів заради того, щоб 
«покращити місто». Ця половина населення знаходиться в набагато сла-
бшому юридичному становищі, щоб боротися із запланованим виселен-
ням або, принаймні, домовлятися про поступки, на кшталт часу, допомоги 
на переміщення і отримання альтернативного притулку або компенсації. 

Обґрунтування примусових виселень у такий спосіб є рівноцінним 
перетворенню жертв на офірних цапів у соціальних і юридичних структу-
рах, що заперечують їхнє право на пристойне, безпечне і здорове місце про-
живання, так само як і широкий діапазон інших прав людини. 

Примусові виселення можуть проводитися, санкціонуватися, вима-
гатися, пропонуватися, ініціюватися або терпимо сприйматися значною 
кількістю учасників, включаючи національні уряди, місцеві і муніципальні 
уряди, органи зайнятості, забудовників, проектувальників, землевласників 
(як суспільних, так і приватних), спекулянтів власності, а також міжнарод-
них фінансових інституцій та інших агенцій. Важливо, що остаточна юри-
дична відповідальність за запобігання примусових виселень, однак, завжди 
залишається за державами, незалежно від того, які дійові особи фактично 
є рушійними силами в основі конкретного плану виселення. 

Заходи з виселення мають тенденцію бути найбільш розповсюджени-
ми в місцевостях або частинах міст із найгіршими житловими умовами. 
Заможніші класи, фактично, ніколи не зіштовхуються з примусовим ви-
селенням, і завжди уникають масових виселень. Житлові обставини, на 
кшталт нетрів, самовільних поселень, власників-експлуататорів, бездом-
ності, нечутливих і неефективних правових систем, некерованої урбані-
зації та інших факторів, не тільки слугують фізичними проявами нездат-
ності або небажання держави серйозно ставитися до житлових прав, але є, 
також, звичним виправданням держав і тих, хто виселяє, для того, щоб 
змусити людей залишити їхні домівки. 

Один із способів допомогти мешканцям у досягненні їхніх прав про-
лягає через програми реконструкції їхніх будинків і округи, з урахуван-
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ням соціальних процесів, що мають місце у загальнодоступному секторі 
житла, або через інші заходи удосконалення цієї місцевості, виключаючи 
виселення. (Правозахисна спільнота приділила посилену увагу позитив-
ному праву проживати і переселятися в тих випадках, коли житло є не-
безпечним, шкідливим для здоров’я або інакше загрожує правам мешкан-
ців. Право повернутися до свого житла внаслідок переселення також оде-
ржує визнання). Ці випадки, однак, помітно відрізняються від ситуацій, 
коли людей своєвільно викинули з їхніх домівок і відіслали на край міста 
розпочинати їхнє життя знову. Оскільки примусові виселення часто від-
буваються в місцинах, де переважають невідповідні житлові умови і в 
областях, де житлові права активно або пасивно відхилені без тверезого 
перегляду політики, закону і діяльності, виселення продовжуватимуть 
множитися як наслідок нездатності держав дотриматися таких прав. 

Примусові виселення в міських районах часто включають передачу 
землі з високою вартістю від бідніших груп населення до груп з середнім 
або високим доходом або звільненню землі, для побудови будинків, ко-
мерційних підприємств, доріг та інших форм інфраструктури, що насам-
перед приносять користь заможнішим групам. 

Визнаючи фізичний і економічний вплив примусового виселення на 
людей і спільноти, що знаходяться під загрозою втрати їхніх будинків і 
земель, прихильники виселення часто використовують розмаїття аргуме-
нтів, прагнучи надати публічно прийнятні обґрунтування для того, щоб 
сприяти цьому процесу. Поміж найчастіших публічних виправдань такі: 
побудувати нове і поліпшене житло; поліпшити або прикрасити ділянку 
або місто; захистити громадське здоров’я, гігієну або особисту безпеку; 
захистити безпеку пішоходів на тротуарах; забезпечити інфраструктуру, 
дороги або громадські роботи; захистити історичні будинки або орієнти-
ри; забезпечити «гарний пейзаж» для іноземних гостей; побудувати засо-
би обслуговування міжнародних подій; побудувати урядові споруди; збі-
льшити орну землю для ведення сільського господарства; поліпшити жи-
тлові умови мешканців; визначити покарання за політичні дії; запобігти 
зростанню міста; зберегти екологічно важливі місцевості; знищити при-
тони злочинців; виконати проекти перебудови; стримати майбутніх само-
селів; здати в оренду приміщення новим орендарям; захистити мешкан-
ців від загрози повені; поглибити фільтраційний канал; побудувати спор-
тивний стадіон або арену; провести меліорацію громадських земель; а та-
кож розмежувати етнічні або расові групи. 

На перший погляд, багато які з цих виправдань можуть видатися ро-
зумними. Однак, у більшій частині випадків виселення, виселенці, на до-
даток до того, що зіштовхуються з порушенням прав людини, мають тен-
денцію в результаті опинятися в скрутнішому становищі, аніж перед ви-
селенням, незважаючи на той факт, що навіть перед виселенням їхні жит-
тєві і житлові умови, можливо, були зовсім не задовільними. Саме тому, 
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наближаючи проблему з перспективи прав людини до дослідження логі-
ки обґрунтування виселення, кожний змушений переоцінити саме те, на-
скільки «розумними» в практичних і людських термінах є більшість із 
цих виправдань. 

Терміни на кшталт «неуникненний» і «в суспільних інтересах» праг-
нуть вказувати на неминучість виселення, але часто використовуються ще 
перед дослідженням можливих альтернатив запланованому виселенню. 

На жаль, залишається банальним те, що економічні і подібні тверд-
ження мають пріоритет перед правами людини упосліджених і вразливих 
груп, і ця тенденція може підсилитися в еру глобалізації, якщо тільки не 
будуть розвинуті і запропоновані адекватні гарантії. 

Міжнародне право щодо прав людини створює зобов’язання вимагати 
у держав вжити законодавчих та інших заходів для того, щоб забезпечи-
ти, що власники таких прав захищені від порушень, так само як надати 
гарантії ефективних засобів, якщо права порушені. Хоча законодавство в 
багатьох країнах забороняє «незаконні» або «свавільні» виселення, такі 
закони звичайно порушуються, ігноруються на практиці або не викону-
ються. У результаті мільйони людей щорічно зазнають несправедливого і 
незаконного примусового виселення. 

Незалежно від того, чи вона позначається як виселення, переміщен-
ня, переселення чи видалення, ця практика, продовжується, в одній або в 
іншій формі, у всіх країнах. Деякі держави явно більш вражені нею ніж 
інші. Насправді, політичні й економічні системи, що керують країною, 
визначають ступінь, до якого примусові виселення санкціонуються, тер-
пимо сприймаються або забороняються. Хоча це, звичайно, не завжди 
той випадок, але, чим вищий ступінь демократично орієнтованої, народ-
ної участі у всіх аспектах розвитку і житлового процесу, і чим вищий 
ступінь, до якого громади є політично організованими (або яким держава 
дозволяє збиратися вільно і організовуватися), тим менша імовірність того, 
що масові виселення відбудуться. Подібним чином, держави, що сприй-
мають і діють, врешті-решт, згідно із своєю відповідальністю за правом 
прав людини забезпечити житлом своїх громадян, мають тенденцію 
менш часто прихильно ставитися до масових примусових виселень. 

Скрізь, де б вони не проводилися, примусові виселення є непопуляр-
ним заходом і наступною загрозою обраним урядам, коли і якщо вибори 
проведені. Узагалі, примусові виселення рідко проводяться щойно перед 
виборами, безсумнівно, внаслідок їхньої соціальної, політичної або юридич-
ної неприйнятності. 

Обов’язок держав не піддавати своїх громадян примусовому висе-
ленню безперечно має універсальну обґрунтованість для всіх держав. У той 
час як специфічні елементи права людини на достатнє житло можуть бути 
більш важкими або зайняти більше часу для їхнього досягнення бідніши-
ми державами, будь-яке припущення, що заборона примусових виселень – 
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це тільки прогресивне зобов’язання, є глибоко помилковою. Кожна дер-
жава, незважаючи на своє становище у глобальному масштабі розвитку, 
може діяти негайно, щоб зупинити примусові виселення і гарантувати цей 
аспект житлових прав своїх громадян. У прикінцевому аналізі брак до-
ступних ресурсів не може використовуватися, для виправдання примусо-
вих виселень. Така практика може бути ефективно усунута, коли і де дер-
жави хочуть це зробити. 

2. ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРИМУСОВІ ВИСЕЛЕННЯ 

...Право на достатнє житло – основне людське право ..., люди повинні 
бути захищені відповідно до закону проти несправедливого виселення з їхніх 
будинків або землі. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 21 (5) (§§ 7.6 і 7.9 (b)) 

Усі стадії процесу виселення можуть бути визначені як те, що стосу-
ється прав людини. Право на достатнє житло, яке широко визнане відпо-
відно до міжнародного права щодо прав людини, включає право на захист 
від примусового виселення. Це право було виражено в різних формулю-
ваннях у численних документах з прав людини, найбільше відомі з яких 
Загальна декларація прав людини (стаття 25, § 1) і Міжнародний пакт з 
економічних, соціальних і культурних прав (стаття 11, § 1). (6) 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискриміна-
ції забороняє і зобов’язує держави-учасниці усунути расову дискримінацію 
у всіх її формах у дотриманні, inter alia1, права на житло (стаття 5 (e) (iii)). 
Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації проти жінок 
вимагає від держав-учасниць усунути дискримінацію проти жінок у сіль-
ських районах і гарантували таким жінкам право «користуватися достат-
німи життєвими умовами, особливо щодо житла, санітарії, електрики і вод-
ного постачання» (стаття 14, § 2 (h)). 

Відповідно до Конвенції про права дитини (стаття 27), держави-учас-
ниці погоджуються вжити відповідних заходів для того, щоб допомогти 
батькам і іншим особам, відповідальним за дітей, реалізувати право кожної 
дитини на рівень життя, достатній для його або її фізичного, розумового, 
духовного, морального і соціального розвитку. Вони також погоджуються, 
у випадку потреби, надавати матеріальну допомогу і програми підтримки, 
особливо щодо їжі, одягу і житла. 
                                                        
1 серед іншого (лат.) 
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Декларація щодо соціального поступу і розвитку, Декларація прав 
дитини, Ванкуверська декларація щодо людських поселень (1976 р.) (7), Де-
кларація щодо раси і расового упередження (1978 р.), прийнята ЮНЕСКО, 
Декларація про право на розвиток і багато інших документів підтверджу-
ють право людини на достатнє житло. Декілька нещодавно встановлених 
стандартів прав людини визнають житлові вимоги для деяких соціальних 
груп, на кшталт робітників-мігрантів, несправоздатних осіб, осіб літнього 
віку та корінних народів. 

Низку рішень Організації Об’єднаних Націй, що додатково підтверд-
жують житло як основоположне право людини, було прийнято з 1986 (див. 
додатки I і II). В контексті Конференції ООН щодо людських поселень 
(1996 р.) (Місце проживання II) ООН та іншими установами було видано 
заяви по більше ніж 10 правам людини, підтримуючи подальші зусилля в 
напрямку досягнення права на житло для усіх. На початку 1996 року Цент-
ром ООН з прав людини і Центром ООН з людських поселень (місця про-
живання) було скликано зустріч експертів, які знову закликали до понов-
лення дій Організації Об’єднаних Націй в напрямку роз’яснення, зміцнен-
ня і підтримки права на достатнє житло. 

Більше ніж 50 конституцій визнають установчі елементи права на 
житло як права людини або визначають обов’язки держав у житловій 
сфері. (8) 

У той час як право на достатнє житло є, можливо, найбільш очевид-
ним правом людини, порушеним примусовими виселеннями, це стосується 
також багатьох інших прав. Право на свободу пересування і право вибору 
місця проживання, визнані багатьма міжнародними правовими докумен-
тами і національними конституціями, порушуються, коли проводяться 
примусові виселення. Право на безпеку особи також широко закріплене, 
означає небагато в практичних термінах, коли люди були примусово ви-
селені з насильством, бульдозерами і залякуванням. Пряме урядове пере-
слідування, арешти, або навіть убивства лідерів громади, що виступають 
проти примусових виселень є звичними і порушують право на життя, 
право на свободу висловлювань і право приєднуватися до організацій на 
свій вибір. У більшості випадків виселення в таких ключових правах як 
право на інформацію і право на участь народу також відмовляють. 

Коли діти нездатні відвідувати школу внаслідок примусового висе-
лення – жертвують правом на освіту. Коли люди утрачають своє джерело 
зайнятості – порушується право на працю. Коли пошкоджується психо-
логічне і фізичне здоров’я через постійну загрозу виселення – піднімаєть-
ся питання права на здоров’я. Коли родини і громади рвуться внаслідок 
виселення, порушується право на сімейне життя. Коли незвані бригади із 
виселення примусово входять у чийсь будинок – порушується право на 
приватність і право на безпеку житла. Нововиниклі права людини, на 
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кшталт права залишатися у своєму будинку, або на своїй землі і права по-
вертатися до свого будинку можуть рівною мірою бути втрачені у випадку 
примусового виселення. 

Юридичні зобов’язання, закріплені в Женевських конвенціях (1949 р.) 
і Додаткових протоколах (1977 р.), до того ж забороняють виселення ци-
вільного населення і руйнування приватної власності, оскільки вони сто-
суються практики примусового виселення в контексті як міжнародного, 
так і не-міжнародного збройного конфлікту. 

Посилення занепокоєння щодо житла з погляду прав людини і відно-
син між цими правами і примусовими виселеннями чітко поміщає у фо-
кус юридичні обов’язки держав поважати, захищати і дотримуватися жит-
лових прав. Така перспектива також забезпечує чіткі критерії, згідно з яки-
ми дії, політика, практика і законодавство можуть бути перевірені і вре-
гульовані. Це створює системні, загальні і універсальні рамки – відповід-
ні для всіх країн – для розробки відповідних юридичних та інших засобів, 
що веде до істотного скорочення практики примусових виселень. Підхід, 
орієнтований на житлові права сприяє хорошому управлінню, урядовій 
відповідальності, прозорості, демократичному ухваленню рішень, популя-
рній участі і міжнародній відповідальності. 

ПРИМУСОВІ ВИСЕЛЕННЯ: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Загальний коментар № 4 (1991) Комітету з економічних, соціальних і 
культурних прав щодо права на достатнє житло (9) стверджує, що «усі 
люди повинні мати ступінь гарантії від безпідставного виселення, що на-
дає юридичний захист від примусового виселення, переслідування та ін-
ших загроз» (§ 8 (a)). Той самий текст стверджує, що повинні бути до-
ступними юридична апеляція, спрямована на запобігання запланованих 
виселень або руйнувань внаслідок видання судових наказів про їх забо-
рону і юридичні процедури отримання компенсації після незаконного ви-
селення (§ 17). 

Комітет також вимагав від держав, що ратифікували Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права надавати йому періоди-
чно різні типи інформації, що стосується безпосередньо практики приму-
сового виселення. Наприклад, держав-учасниць просять надати інформа-
цію щодо кількості осіб, виселених за останні п’ять років і кількість осіб, 
які на даний час відчувають брак юридичного захисту від свавільного ви-
селення або будь-якого іншого виду виселення; інформація про законо-
давство щодо прав мешканців на гарантії від безпідставного виселення і 
на захист від виселення, так само як про законодавство, що спеціально 
забороняє будь-яку форму виселення; і інформацію щодо заходів вжитих 
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під час, inter alia1, міських програм оновлення, проектів перебудови, мо-
дернізації місцевості, підготовки до міжнародних подій (Олімпійських 
ігор, всесвітніх ярмарок, конференцій, тощо), кампаній за «красиві міста» 
тощо, які гарантують захист від виселення або переселення, заснованого 
на взаємній згоді для будь-яких осіб, що живуть на ділянці, яку це зачіпає, 
або біля них. 

У декількох справах Комітет зробив висновок, що порушення § 1 
статті 11 Пакту мали місце внаслідок практики примусових виселень, 
офіційно санкціонованих або терпимо сприйнятих державами-сторонами. 
Комітет також переконав кілька держав не здійснювати плани, що перед-
бачають примусові виселення. В одному випадку, це, як виявилося, сприя-
ло захисту прав і домівок більше ніж 70 000 осіб, яким загрожувало при-
мусове виселення. 

Один з основних аспектів зобов’язання дотримуватися права на до-
статнє житло – обов’язок держав-учасниць не дозволити примусовим ви-
селенням відбуватися. 

Як стверджувалося вище, хоча порушення § 1 статті 11 Пакту може 
бути найбільш очевидним ефектом примусового виселення, ця практика 
також загрожує задоволенню широкого діапазону інших прав людини, 
захищених Пактом та іншими документами з прав людини. Такі думки 
були повторені кілька разів Підкомісією із запобігання дискримінації і 
захисту меншин. Аналітична доповідь щодо примусових виселень, складе-
на Генеральним секретарем і подана до Комісії з прав людини в 1994 році 
(E/CN.4/1994/20), також виражала той самий погляд. 

Серед інших міжнародних документів, Порядок денний 21, прийнятий 
Конференцією ООН з довкілля і розвитку в 1992 році (10), безпосередньо 
спрямований на проблему примусових виселень. Він стверджує: 

Усі країни повинні прийняти і/або посилити національні стратегії 
щодо притулку, із цілями, базованими, як належить, на принципах і реко-
мендаціях, що містяться в Глобальній стратегії щодо притулку до 2000 року. 
Люди повинні бути захищені законом від несправедливого виселення з 
їхніх будинків або землі... (§ 7.9 (b)). 

Комісія з людських поселень також наполягала, щоб всі Держави 
припиняли будь-яку практику, результатом якої, чи можливим результатом 
якої є порушення права людини на достатнє житло, зокрема практика 
примусових масових виселень і будь-якої форми расової або іншої дискри-
мінації в сфері житла. 

Міжнародні заяви усе більше звертаються до проблеми відповідаль-
ності за примусові виселення. Резолюція Підкомісії із запобігання дис-
кримінації і захисту меншин 1991/12 від 26 серпня 1991 надає вказівки у 
визначенні юридичних обов’язків тих, хто виселяє. В ній стверджується, 
                                                        
1 серед іншого (лат.) 
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що «примусові виселення можуть проводитися, санкціоновуватися, вима-
гатися, пропонуватися, ініціюватися або терпимо сприйматися значною 
кількістю дійових осіб, включаючи, але не обмежуючись, окупаційною 
владою, національними урядами, місцевими органами влади, забудовни-
ками, проектувальниками, власниками, спекулянтами власності і двосто-
ронніми і міжнародними фінансовими інституціями та агенціями з на-
дання допомоги. Рішення продовжує наголошувати, що «остаточна від-
повідальність за запобігання виселенням лежить на державах» (преамбула). 

Юридична практика інших договірних органів в межах системи Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, так само як органів, відповідальних за нагляд 
за дотриманням регіональних документів з прав людини, відображає по-
зицію, що примусові виселення складають порушення широкого діапазо-
ну прав людини. 

Міжнародні фінансові інституції відігравали і продовжують відігра-
вати спірну роль у просуванні практики примусових виселень. Визнаючи, 
що така причетність може стосуватися прав людини, Комітет з економіч-
них, соціальних і культурних прав у своєму Загальному Коментарі, № 2 
(1990), (11) заявив: 

... міжнародні агенції повинні ретельно уникати причетності до 
проектів, які, наприклад, ... просувають або зміцнюють дискримінацію 
проти осіб чи їхніх груп всупереч умовам Пакту, або включають велико-
масштабні виселення або переміщення осіб без надання усього відповід-
ного захисту і компенсації... 

... 
Повинно бути докладено всіх зусиль на кожній стадії проекту розвит-

ку з тим, щоб гарантувати, що права, які містяться в Пакті, були належним 
чином враховані... (§§ 6 і 8 (d).) 

 
Узагалі, здається, що з’являється глобальна згода щодо визнання 

сутнісної неправомірності примусових виселень згідно із міжнародними 
стандартами прав людини і ставлення до такої практики як до виразного 
порушення широкого діапазону основних прав людини. 

ГАРАНТІЯ ВІД БЕЗПІДСТАВНОГО ВИСЕЛЕННЯ ЯК ПРАВО ЛЮДИНИ 

Універсальне надання гарантії від безпідставного виселення всім 
громадянам, можливо встановило б просту і найефективнішу дію, яку 
держави можуть використати, щоб скоротити практику примусових ви-
селень. Гарантія від безпідставного виселення – юридичне право на за-
хист від свавільного або примусового виселення з будинку або землі – ві-
діграє значну роль у перешкоджанні процесу виселення. Надання юриди-
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чного титулу на землю мешканцям, які відчувають брак у такому захисті, 
може мати великий вплив на запобігання примусових виселень. 

До гарантії від безпідставного виселення усе більше і більше зверта-
лися у сфері прав людини, і кілька підбадьорливих подій сталося протя-
гом останніх років, твердо пов’язуючи житлові права, виселення і права 
на гарантії від безпідставного виселення. Загальний Коментар № 4 (1991) 
Комітету з економічних, соціальних і культурних прав щодо права на до-
статнє житло (12) чітко поміщає гарантії від безпідставного виселення в 
категорію юридичних прав, що виникають згідно із Міжнародним пактом 
з економічних, соціальних і культурних прав: 

...Проживання набуває різноманітних форм, включаючи наймане жит-
ло (державне і приватне), кооперативне житло, оренда, володіння власни-
ком, житло, яке надається у надзвичайних обставинах, і неофіційне посе-
лення, включаючи зайняття землі або власності. Незважаючи на тип во-
лодіння, усі люди повинні мати певний ступінь гарантії від безпідставно-
го виселення, що гарантує юридичний захист від примусового виселення, 
переслідування та інших загроз. Держави-учасниці повинні, внаслідок 
цього, вжити невідкладних заходів, спрямованих на надання юридичної 
гарантії від безпідставного виселення тим особам і домашнім господарст-
вам, які на даний час відчувають брак такого захисту, реально консульту-
ючись з особами і групами осіб, інтереси яких це зачіпає... (§ 8 (a).) 

Аналітична доповідь Генерального Секретаря щодо примусових ви-
селень (E/CN.4/1994/20) звертається до необхідності гарантії від безпідс-
тавного виселення в наступних термінах: «Від держав часто вимагається 
зробити не більше, ніж утриматися від примусових виселень для того, 
щоб дотримати право на достатнє житло, доки існує зобов’язання забезпечу-
вати підтримку зусиллям житлової самодопомоги бідних – через технічну, 
юридичну і фінансову допомогу. У цій ситуації, один із найдалекосяжніших 
заходів – надання гарантії від безпідставного виселення.» (§ 160). 

Згідно із інформацією Центру ООН з людських поселень (місця про-
живання), так само як і за тією самою доповіддю Генерального секретаря 
щодо примусових виселень, юридичний захист у формі надання дозволу 
на проживання або правового титулу на частину землі, призначеної для 
житлового використання – єдиний найважливіший крок, який держави 
можуть вибрати – це виконати своє зобов’язання щодо права на достатнє 
житло і припинити практику примусових виселень. Такі заходи, у свою 
чергу, часто призводять до значного рівня інвестицій у житлову самодо-
помогу, особливо серед бідних у країнах, що розвиваються. 

Резолюції, прийняті Підкомісією із запобіганню дискримінації і за-
хисту меншин і Комісією з прав людини рекомендували, щоб держави 
розпочали політику і законодавчі заходи, спрямовані на скорочення прак-
тики примусового виселення, включаючи надання юридичної гарантії від 
безпідставного виселення тим, котрі на даний час перебувають під загро-
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зою примусового виселення, на основі ефективної консультації і перего-
ворів із особами та групами осіб, чиї інтереси порушено. Наприклад, у 
своєму рішенні 1993/77 від 10 березня 1993 року, мовою, що усе більше і 
більше стає звичною серед органів ООН з прав людини, Комісія з прав 
людини спонукала держави «надати юридичну гарантію від безпідставного 
виселення усім особам, яким у даний час загрожує примусове виселення і 
вжити всіх необхідних заходів, надаючи повний захист від примусового 
виселення, базуючись на дієвій участі, консультаціях і перемовинах» (§ 3). 

У своєму рішенні 14/6 від 5 травня 1993 року Комісія з людських по-
селень спонукала держави засновувати відповідні наглядові механізми 
для того, щоб забезпечити показники ступеня бездомності, недостатніх 
житлових умов, осіб без гарантії від безпідставного виселення та інших 
проблем, що є результатом права на достатнє житло (§ 6). Крім того, Поря-
док денний 21, прийнятий Конференцією Організації Об’єднаних Націй з 
довкілля і розвитку в 1992 році (13) явно виражає своє визнання важливос-
ті гарантії від безпідставного виселення: 

усі країни повинні розглянути розробку національних планів управ-
ління земельними ресурсами з тим, щоб вести розвиток земельних ресурсів 
і використання, і для цього результат повинні: 

... 
Установити відповідні форми землеволодіння, що забезпечують га-

рантії від безпідставного виселення для всіх землекористувачів, особливо 
представників корінних народів, жінок, місцевих громад, міських мешкан-
ців з низьким доходом і сільських бідняків... (§ 7.30 (f.) 

Будучи прочитаними в поєднанні один з одним, вищезгадані тверд-
ження, разом з іншими підставами житлових прав за міжнародним правом, 
вказують, що гарантії від безпідставного виселення для кожного стали 
усе більше і більше укорінені в офіційному юридичному тлумаченні прав 
людини на достатнє житло. 

3. НАЦІОНАЛЬНА ЗАКОНОДАВЧА І ПОЛІТИЧНА 
ВІДПОВІДІ НА ПРИМУСОВЕ ВИСЕЛЕННЯ 

... усі громадяни всіх держав, бідні, наскільки б вони не були бідними, 
мають право очікувати, що їхні держави будуть турбуватися про їхні 
потреби притулку, і приймуть фундаментальний обов’язок захищати і 
поліпшувати будинки та оточення, замість того, щоб їх пошкоджувати 
або знищувати. 

ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЩОДО ПРИТУЛКУ ДО РОКУ 2000 (14) (§ 13) 



 

 23 

Більшість держав прийняло законодавство того чи іншого виду, звер-
нувшись до практики примусових виселень, у такий спосіб забезпечивши 
засіб захисту проти таких дій. У деяких державах, на кшталт Філіппін і 
Південної Африки, конституційні приписи передбачають, що ані міські 
або сільські мешканці-бідняки не повинні бути виселені, ані їхнє житло 
не повинно бути знищене окрім як відповідно до закону й тільки гуман-
ним способом. 

Також у Філіппінах Закон про міський розвиток і житлове питання 
(1992) перешкоджає виселенням і руйнуванням, встановлюючи суворі 
умови для таких заходів, а також установив трирічний мораторій на при-
мусові виселення, що захищає певні групи людей. 

 
Численні країни включають захист проти примусових виселень у за-

конодавство про відносини власника-орендаря та в положеннях законів 
щодо власності або права на мирне володіння майном. Закон Великої Бри-
танії про захист від виселення передбачає штрафи осіб, відповідальних за 
проведення незаконних виселень або переслідування орендарів, у той час 
як закон Франції 1990 року забезпечує юридичний захист житлових прав 
для тих, яким загрожує виселення, але які не мають куди йти. 

Законопроект про тимчасовий захист земельних прав, який на даний 
час знаходиться на розгляді у південноафриканському парламенті, захис-
тив би працівників ферм від свавільного виселення фермерами, а проект 
житлового закону у Намібії визнає право кожного громадянина на місце 
для життя – право, що не може бути порушене примусовим видаленням 
або свавільним виселенням. Національна житлова політика Індії (1994) 
передбачає, що як центральний уряд, так і уряди штатів уживуть заходів з 
тим, щоб уникнути примусової зміни місця або «позбавлення будинків» 
мешканців нетрів і заохотити модернізацію in situ1, реконструкцію нетрів 
і прогресивного розвитку житлового будівництва, із визнанням прав во-
лодіння скрізь, де це здійсненно, і розпочати вибіркове переселення із за-
лученням громади тільки для розчищення ділянок, які мають пріоритет в 
громадських інтересах. 

Закон Російської Федерації про основні принципи федеральної жит-
лової політики гарантує право на житло і вимагає, щоб держава надала 
альтернативне житло кожному, кого виселили через несплату орендної 
плати. Усі держави-члени Європейського Союзу посилили юридичні пра-
вила, що захищають орендарів від свавільного виселення; коли орендарі 
порушують договірні зобов’язання, мають бути проведені певні юридичні 
процедури. Закони в кількох країнах, включаючи Бразилію, Колумбію і 
Парагвай, містять юридичний захист проти примусового виселення для 
представників корінних народів. 
                                                        
1 на місці (лат.) 
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Ці та інші національні закони надають вказівку того, як громадяни 
можуть бути, принаймні частково, захищені від свавільних або незакон-
них примусових виселень. Однак, хоча вони – позитивний розвиток, не-
має ніякої чіткої або універсальної кореляції між існуванням такого зако-
нодавства і реальним захистом людей та запобіганням примусових висе-
лень. Такі закони не обов’язково усувають практику примусових виселень, 
хоча вони можуть захистити мешканців, якщо вони добросовісно здійс-
нюються національними урядами. 

Закон, особливо у формі президентських указів, може також активно 
вимагати примусове виселення у певних місцевостях або фактично кримі-
налізувати неналежне користування землею, ігноруючи міжнародні стан-
дарти. У багатьох випадках, такі заходи слугують тому, щоб підірвати і 
зруйнувати юридичний захист проти примусового виселення і можуть 
отримати надмірний пріоритет, встановлюючи «законну» підставу для та-
кої практики. 

Повноваження держави у більшості країн набувати землю через про-
цедури конфіскації, розпоряджень про примусове відчуження і право дер-
жави на примусове відчуження приватної власності, поєднані з надмірно 
широкими інтерпретаціями громадського порядку, суспільної мети або 
національної безпеки, створює умови готовності для узаконеного вида-
лення людей з їхніх домівок всупереч їхньому бажанню. Як це не дивно, 
ці ж самі заходи можуть використовуватися органами влади для того, 
щоб звільнити землю і міський простір для будівництва соціального жит-
ла для того, щоб принести користь людям, які все ще мають задовольнити 
своє права на житло. Цей позитивний підхід, на жаль, застосовується за-
надто рідко. 

4. ВІДПОВІДІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
ПРИМУСОВИМ ВИСЕЛЕННЯМ 

Відповіді громадянського суспільства на проблему примусових ви-
селень у деяких випадках були успішними у запобіганні таких виселень 
або обмеженні масштабу, так само як у обнадійливій позитивній законодав-
чій діяльності, спрямованій на скорочення поширеності або масштабу цієї 
практики. З цього питання було розпочато широку низку стратегій, захо-
дів і програм, включаючи формулювання альтернативних пропозицій місь-
кої політики, рішуче обмежуючи необхідність примусового виселення, мо-
білізація громад, яких зачіпають примусові виселення, застосування су-
дових засобів, спрямованих на запобігання запланованих виселень, і усе 
більш, і більш, залучення міжнародних юридичних заходів відшкодування. 
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Міжнародні, регіональні, національні і місцеві неурядові організації 
(НУО) і організації місцевих громад (ОМГ) стають усе більш і більш акти-
вними в зусиллях з опонування запланованим примусовим виселенням. 
Кампанії йдуть повним ходом як глобально, так і у межах багатьох країн, 
кожна частково спрямована на значне обмеження політики виселення, усе 
ще звичної для багатьох держав. Значна частина інформації щодо приму-
сових виселень, на даний час доступних міжнародній спільноті, надходить 
від ОМГ і НУО, що близько спостерігали примусові виселення і ретельно 
досліджували цю практику. Ці організації продовжують робити вагомий 
внесок у розуміння процесу виселення, у захист альтернатив до нього, у 
організацію людей, яких це зачепило у боротьбі проти такої практики, у 
забезпечення юридичної освіти і створення більшого глобального знання 
про примусові виселення. 

НУО і ОМГ розробили широкий діапазон альтернативних планів дій 
у випадках, коли збиралися проводити виселення. У Домініканській Рес-
публіці, наприклад, такі НУО, як COPADEBA, CEDIAL і Ciudad Alternativa 
розробили детальні альтернативні схеми міського розвитку у Санто До-
мінго. Азійська коаліція за житлові права (ACHR) та інші організації у 
Таїланді прагнули включати альтернативи виселенню і розвиток-на-основі-
участі в процес планування в таких азійських міських центрах як Банґкок, 
Пекін, Хошімін, Сеул, Гонконґ і Маніла. 

Національна кампанія за житлові права (NCHR) в Індії допомогла у 
зміні національного погляду на житло від того, яка його структура, до того, 
що це, насамперед, соціальний і народний процес. Таким чином, NCHR 
підготувала проект закону про житлові права, що містить істотний захист 
проти примусового виселення. Неурядові організації і CBO також вико-
нують важливу роль виявлення і оприлюднення інформації про фактичні 
і заплановані виселення в усій спільноті прав людини та засобах масової 
інформації. 

На міжнародному рівні в Глобальній кампанії за житлові права бере 
участь Habitat International Coalition, залучаючи низку дій, спрямованих 
на досягнення мети безпеки і безпечного місця проживання для кожного, 
усюди. Центр з житлових прав і виселень (Centre on Housing Rights and 
Evictions – COHRE) також видає річні звіти, включаючи у перелік усі го-
ловні виселення, що мали місце. 

У своїй аналітичній доповіді щодо примусових виселень (E/CN.4/1994/20, 
§ 174), Генеральний Секретар визнав, що роль неурядових організацій у 
запобіганні й усуненні практики примусових виселень була однією із най-
значиміших, якій слід сприяти повною мірою. Їхньому залученню, в якості 
посередників між творцями політики і людьми, яких це зачіпає, для взаєм-
ної вигоди всіх залучених дійових осіб, і особливо для захисту інтересів 
жертв, надавалося особливого значення. Добре поінформовані неурядові 
організації можуть допомогти одержати політичну підтримку й невідклад-
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но сформувати громадську думку, щоб стримати заплановані примусові 
виселення, так само як скоординувати і допомогти в переселенні, оскіль-
ки їхня роль в процесі переселення часто є критичною. Крім того, люди 
часто не знали, які права і можливості вони мали в ситуаціях, коли приму-
сові виселення набували загрозливих форм, і неурядові організації могли 
надати правову і професійну допомогу. 

Такі організації як «International Rivers Network», «Probe International» 
і «The Ecologist» продовжують підкреслювати зв’язок примусових виселень 
з проектами великомасштабних дамб і гідроелектричними проектами, зок-
рема тих, які фінансовані міжнародними фінансовими інституціями, перш 
за все Світовим Банком. 

5. ЗАСОБИ ВІД ПРИМУСОВИХ ВИСЕЛЕНЬ 

Оскільки держави-учасниці документів з прав людини є юридично зо-
бов’язаними згідно із міжнародним правом забезпечити реалізацію прав, 
гарантованих цими документами, були створені міжнародні організації з 
тим, щоб проводити в життя або відслідковувати відповідність різним 
стандартам. Більшість договорів з прав людини Організації Об’єднаних 
Націй має відповідні комітети, комісії або інші органи, призначені для 
того, щоб забезпечити певне звернення за допомогою, якщо будь-яка 
держава-учасниця не в змозі запровадити адекватні внутрішні заходи або 
засоби, чи навмисно порушує права людини. 

Деякі міжнародні правозастосовчі органи здатні одержувати і вино-
сити рішення з індивідуальних скарг, також відомі як петиція або подання, 
стверджуючи порушення державою зобов’язань відповідно до конкрет-
ного договору. Деякі договори з прав людини забезпечують можливість 
державі-учасниці представляти скарги проти інших держав-учасниць того 
ж договору, хоча до цієї процедури рідко звертаються. 

Більшість договорів з прав людини покладається повністю на державу, 
повідомляючи про процедуру і про повноваження комітету щодо питання 
розгляду таких доповідей з тим, щоб визначити, чи насправді держави-
учасниці виконали різні зобов’язання, взяті на себе. Згідно із Міжнародним 
пактом з економічних, соціальних і культурних прав, наприклад, від усіх 
держав-учасниць, відповідно до статей 16-17, вимагається подавати комп-
лексні доповіді раз на п’ять років, в загальних рисах накресливши всі зако-
нодавчі кроки, політику та інші заходи, яких вони вжили для того, щоб га-
рантувати відповідність правам, викладеним у Пакті. 

Пакт ще не містить механізму індивідуальних скарг, хоча можливість 
внесення змін до Пакту для того, щоб включити такий механізм широко 
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обговорювався Комітетом з економічних, соціальних і культурних прав 
та іншими органами. 

Незважаючи на відсутність формальної процедури скарг у межах дого-
вору, однак, наглядові органи, на кшталт Комітету з економічних, соціаль-
них і культурних прав, здатні через розгляд доповідей держав-учасниць 
до прийняття юридико-тлумачних «Загальних коментарів» щодо певних 
положень договору (уточнюючи зобов’язання Держав, що виникають 
внаслідок договору) і одержання інформації від спеціалізованих агенцій 
Організації Об’єднаних Націй (ILO, WHO, UNESCO, тощо) і неурядових 
організацій, щоб проводити послідовні, збалансовані і конструктивні спо-
стереження щодо міри, до якої держави-учасниці виконують свої зобов’я-
зання згідно із міжнародним правом. 

Відчуваючи, на даний час, брак формальної процедури подання пети-
ції, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав погодився одер-
жувати письмові пояснення від неурядових організацій і заслуховувати 
усну інформацію від них у контексті розгляду ним доповідей держав-учас-
ниць щодо виконання окремих статей Пакту. На думку Комітету, головна 
мета цієї процедури полягає в тому, щоб дозволити Комітетові мати доступ 
до всіх можливих джерел інформації. 

Важлива складова ролі міжнародних органів з прав людини, на кшталт 
Комісії з прав людини, Комітету з прав людини і Комітету з економічних, 
соціальних і культурних прав – просувати і наглядати за дотриманням 
міжнародних документів з прав людини. Такі комітети можуть приймати 
резолюції і підсумкові зауваження, проводити розслідування на місці, 
видавати доповіді і брати участь у дослідницьких або освітніх діях, залежно 
від їхнього мандату. 

Згідно до Лімбурзьких принципів впровадження Міжнародного пакту 
з економічних, соціальних і культурних прав (15), «Держави-учасниці за-
безпечать ефективні засоби, включаючи, там де це необхідно, судові засо-
би» (принцип 19). На національному рівні судова влада повинна розгляда-
ти міжнародне право щодо прав людини як роз’яснювальну допомогу на-
ціональному праву і гарантувати, що національне право тлумачиться і за-
стосовується у спосіб, сумісний з умовами міжнародних документів з прав 
людини, ратифікованих державою. Із перспективи міжнародного права, 
основний принцип полягає в тому, що суди повинні уникати ставити свою 
державу у стан порушення положень ратифікованого договору. 

Загалом, відповідно до міжнародного права щодо прав людини, дер-
жави беруть на себе зобов’язання гарантувати певні права людини всім 
особам, що перебувають під їхньою юрисдикцією і чинити це без розріз-
нення за расою, кольором шкіри, статтю, мовою, релігією, політичними 
або іншими переконаннями, національним або соціальним походженням, 
власністю, народженням або іншим статусом. Саме тому усі держави, як 
частина міжнародної спільноти, зобов’язуються гарантувати, як мінімум: 
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(a), що будь-яка особа, чиї права або свободи порушено, матиме ефек-
тивні внутрішні засоби від такого порушення, навіть якщо це порушен-
ня було зроблено особами, що діють в офіційній якості; (b) що будь-яка 
особа, яка вимагає таких засобів, повинна мати свої права, визначені 
компетентним судовим, адміністративним або законодавчим органом 
влади, або будь-яким іншим компетентним органом влади, передбаченим 
правовою системою держави, з метою розвитку можливостей судових за-
собів; (c) те, що компетентні органи влади забезпечать виконання таких 
засобів, коли їх надано. 

Необхідність впровадження міжнародних зобов’язань з прав людини 
через національне законодавство сумісна із статтею 27 Віденської конвен-
ції про право договорів (1969 р.), яка стверджує, що «сторона не може по-
силатися на положення свого національного права як на обґрунтування 
своєї нездатності виконати договір». Насправді, Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні і культурні права, наприклад, часто вимагає вжиття 
законодавчих дій у випадках, коли чинні закони порушують зобов’язання, 
прийняті на себе згідно із Пактом. 

У своєму Загальному коментарі № 4 (1991) щодо права на достатнє 
житло Комітет з економічних, соціальних і культурних прав підкреслив 
важливість національних правових засобів щодо незаконних виселень або 
дискримінації в доступі до житла (16) 

Комітет розглядає багато складових елементів права на достатнє жи-
тло, як, принаймні, сумісні з умовами національних юридичних засобів. 
У залежності від правової системи можливо включити такі сфери, однак 
не обмежуючись ними: (a) юридичні апеляції, спрямовані на запобігання 
запланованим виселенням або руйнуванням через видачу судових наказів 
про їх заборону; (b) юридичні процедури отримання компенсації після 
незаконного виселення; (c) скарги проти незаконних дій виконуваних або 
підтримуваних власником (державним або приватним) у зв’язку із рівнем 
орендної плати, проживанням, обслуговуванням житла, і расовою або 
іншими формами дискримінації; (d) твердження про будь-яку форму дис-
кримінації в розподілі і доступності до житла; (e) скарги проти власників 
щодо нездорових або недостатніх житлових умов. У деяких правових си-
стемах також відповідним буде дослідження можливості полегшення ко-
лективних позовів в ситуаціях, що включають значне зростання рівня 
бездомності. (§ 17). 

У більшості випадків виселені люди і громади взагалі не одержують 
ніякої форми компенсації; там, де її передбачено, вона має тенденцію па-
дати далеко за межі потреб тих, кого перемістили. Ця ситуація є відверто 
незадовільною при розгляді з будь-якого кута, і навіть гірше виглядає з 
перспективи прав людини. 

Як зазначалося в аналітичній доповіді Генерального секретаря щодо 
примусових виселень, компенсація і реституція можуть набувати різних 
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форм. Наявні платежі представляють найчастішу форму компенсації, хоча 
досвід показує, що пропоновані гроші є звичайно недостатніми, і стверд-
жується, що цей тип компенсації сам по собі є неадекватною формою про-
тидії проблемам, породженим примусовим виселенням (E (CN.4/1994/20, 
§ 180). Альтернативне поселення на місцевості переселення – один із 
найздійсненніших способів зменшити несприятливі ефекти виселень. Од-
нак, переповнення, довгі відстані від місць можливого працевлаштування 
і попередніх сусідів, брак основних зручностей і загального зниження 
умов життя є занадто часто характеристиками такої альтернативи. Як 
інша крайність, витрати на запропоноване альтернативне поселення 
можуть далеко перевищувати кошти виселених людей. Крім того, у бага-
тьох випадках жертвам взагалі не пропонують ніякої компенсації. Таким 
чином, ситуація стосовно наслідків примусових виселень є відверто неза-
довільною і вказує на невідкладну потребу уникати, в першу чергу, цю 
практику, замість того, щоб намагатися згодом «пом’якшити удар» (там 
само, § 181). 

Багато документів з прав людини містять пункти, які гарантують різні 
форми компенсації в разі, коли розглянуті права будуть порушені. Однак, 
це – майже незмінно тексти, що мають справу з громадянськими і полі-
тичними правами, а не з економічними, соціальними і культурними права-
ми, на кшталт права на достатнє житло. 

Небагато держав відкрито захищатимуть легітимність виселення без 
будь-якої форми компенсації. Держави звичайно визнають легітимність 
компенсаційних вимог незалежно від того чи, насправді, ті, котрих це за-
чепило одержують адекватну компенсацію або чи займання землі здійс-
нюється за формально незаконних обставин, чи це не так. Ця точка зору 
відображена в численних відповідних текстах, включаючи резолюцію 
Комісії з прав людини 1993/77 від 10 березня 1993 року: 

... всі держави [повинні] забезпечити негайну реституцію, компенса-
цію і/або відповідне і достатнє альтернативне житло або землю, сумісні з 
їхніми побажаннями і потребами, особам і громадам, що були насильно 
виселені, після взаємно задовольняючих переговорів із особами або гру-
пами осіб, яких це стосується... (§ 4.) 

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину і зло-
вживання владою, прийнята Генеральною Асамблеєю у 1985 році, виділяє 
основні компенсаційні принципи, що можуть бути застосовані у випадку 
незаконних виселень до жертв цього очевидного порушення прав люди-
ни. Вони включають наступне: (a) жертви мають право просити сатисфак-
ції за завдану їм шкоду; (b) жертви повинні бути поінформовані стосовно 
їхніх прав у пошуку сатисфакції; (c) правопорушники або треті особи по-
винні надати жертвам або їхнім родинам чи утриманцям справедливе від-
шкодування. Таке відшкодування повинно включати повернення власності 
або оплату за завдану шкоду або втрати, компенсацію витрат, понесених 
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у результаті переслідування, надання послуг і відновлення прав; (d), коли 
компенсація від правопорушника або з інших джерел не доступна повною 
мірою, держави повинні прикласти зусилля, щоб забезпечити фінансову 
компенсацію; (e) жертви повинні одержати необхідну матеріальну, медичну, 
психологічну і соціальну допомогу та підтримку. 

6. ДО НОВИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗАХИСТУ І ВІДШКОДУВАННЯ 

Незважаючи на посилену увагу, приділену явищу примусових висе-
лень спільнотою прав людини, ця практика, безумовно, не виглядає такою, 
що не зменшується. Цей факт висуває на перший план непереборну потре-
бу в новому законодавстві, напрямних і механізмах примусу, пристосова-
них до запобігання виселенню. Існує відверта потреба у спільному пошуку 
життєздатних, людиноорієнтованих альтернатив примусовому виселенню 
кожний раз, коли це здійсненно або можливо. У більшості випадків заплано-
ваним примусовим виселенням можливо запобігти. 

У тих випадках , коли має місце ситуація так званої «неуникненності», 
винятково рідко було чесно досліджено і розглянуто усі можливі альтерна-
тиви. Різні міжнародні ініціативи були б особливо цінними в допомозі ви-
корінення примусових виселень. 

Модельне законодавство щодо запобігання виселенням могло б пра-
гнути ідентифікувати ті сфери права, які повинні бути знову досліджені 
щодо їхньої відповідності міжнародним юридичним інтерпретаціям пра-
ва на достатнє житло. У своїй аналітичній доповіді щодо примусових ви-
селень Генеральний Секретар звернувся до потреби подальших законодав-
чих актів щодо житлових прав як засобів обмеження такої практики: 

... Той факт, що практика примусових виселень становить дію, що 
порушує право на достатнє житло та, побічно, інші права людини, веде 
до висновку, що існує істотний розрив між юридичними нормами і прак-
тикою. Недобровільне видалення осіб, родин і груп з їхніх домівок – по-
точна практика в багатьох країнах, яка, у більшості випадків, суперечить, 
якщо не відкрито порушує, фундаментальному, міжнародно визнаному пра-
ву прав людини. (E/CN.4/1994/20, § 143.) 

На національному рівні запропоновано варіанти, серед яких консти-
туційні доповнення або зміни безпосередньо розроблені для запобігання 
тому, щоб виселення мали місце. Можуть також бути прийняті комплек-
сні і детальні юридичні положення проти примусових виселень. У таке 
законодавство можуть бути включені, також, точні підстави, на яких ви-
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селення не можуть бути виправдані, юридичні засоби, доступні незаконно 
виселеним, та інші стрижневі питання. 

Подібним чином з метою забезпечення повного і всебічного юридич-
ного захисту кожного в житловій сфері могли бути прийняті національні 
акти житлових прав. Будь-яка серйозна спроба держав переглянути зако-
нодавство з метою досягнення узгодженості між національними законами 
і міжнародними юридичними зобов’язаннями повинна включати аналіз 
відносин між чинним правом і примусовими виселеннями. Суто державні 
або суто адвокатські ініціативи, однак, імовірно, посилять часто невідпо-
відні погляди на житлові права і виселення. Повна та активна участь про-
тягом усіх стадій законодавчого процесу всіх секторів суспільства повинно 
супроводжувати будь-які юридичні розробки в цих сферах. 

Національні уряди і міжнародні інституції можуть також розглянути 
розроблення напрямних щодо переселення, базованих на правах людини, 
заяви про вплив виселення і кодекси поведінки для використання у над-
звичайних обставинах. Остаточні цілі таких процедур можуть полягати у 
тому, щоб захистити права потенційних виселенців, зменшити соціальну 
напругу і пом’якшити труднощі. 

Відносний брак ясності чинних юридичних норм, іноді важливі су-
перечності в поточних формулюваннях законів про житлові права і все 
ще широко поширені розбіжності щодо ступеня захисту від примусових 
виселень продовжують протистояти юридичній стороні дебатів про жит-
лові права. Доповнення міжнародних юридичних норм міжнародним до-
кументом про житлові права могло б, якби він був відповідним чином 
сформульований і підтриманий адекватними правозастосовчими механі-
змами і всенародною обізнаністю, принести поступ у дотриманні цих 
прав і забезпечення посиленого захисту від примусового виселення. 

Як відзначалося раніше, примусові виселення часто мають тенденцію 
супроводжувати планування і підготовку великих міжнародних подій і 
святкувань. Доповідь Генерального секретаря, в якій накреслено напрям-
ні щодо міжнародних подій і примусових виселень, було видано в 1995 році 
(E/CN.4/Sub.2/1995/13). 

Запобіжні наглядові дії щодо примусових виселень, переміщення 
і переселення, включаючи проведення місій з встановлення фактів або 
оцінних місій, допомогли б як у пошуку альтернатив до запланованих ви-
селень, так і для засвідчення серйозності, з якою міжнародна спільнота 
розглядає цю практику. Такі місії, які могли б бути організовані під егі-
дою програми прав людини Організації Об’єднаних Націй, можна було б 
надіслати у країни, які передбачають великомасштабні переселення або 
примусові виселення, з метою допомогти державі, про яку йде мова, пов-
ною мірою дотриматися вільно прийнятих нею зобов’язань щодо прав лю-
дини і житлових прав, уникаючи таких виселень. 
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7. ВИСНОВКИ 

Кожна держава має певну форму юридичного зобов’язання поважати, 
захищати і задовольняти право людини на достатнє житло, і, як висновок, не 
підтримувати, не ставитися терпимо і не проводити примусові виселення. 
Право щодо прав людини є центральним у завданні захисту людей від часто-
го насильства і розпачу, так звично пов’язаного з процесом виселення. 

Примусові виселення, як колишні, так і заплановані, вимагають негай-
ного і прямого зосередження на собі уваги, якої ця практика досить часто 
не одержує від міжнародної спільноти на сьогодні. Якби держави і між-
народні організації повинні були б відповідати на ці застережні сигнали 
про примусові виселення швидко і більш злагоджено, можливо ця руйнівна 
практика могла б бути пом’якшена до прийнятного ступеня. 

Найбідніші сектори суспільства – безумовно, найчастіші жертви цього 
порушення прав людини, тобто цій соціальній групі вже непропорційно 
відмовляють в інших правах стосовно достатнього рівня життя. Обставини, 
що ведуть до примусових виселень, більш імовірно, складуться там, де є 
великі розходження в добробуті і де надання землі для житла обмежене. 

Поєднання високої частки міського населення, що має дуже обмеже-
ні доходи і висока ціна за житло і землю, яка гарантує, що найдешевше 
законне житло знаходиться поза межами їхньої досяжності, змушує такі 
групи входити на незаконні ринки житла і землі. Якщо порушенням прав 
людини, що є наслідком примусових виселень і причинам цієї практики 
не буде приділятися набагато більша увага, це глобальне явище продов-
жуватиме зростати. 

Хоча жодний договір з прав людини не стверджує явне «право не 
бути виселеним», близькі зв’язки між цим ідеалом, правом на житло та 
іншими правами людини є очевидними. Перспективи наглядових органів 
з прав людини в напрямку примусових виселень у контексті житлових 
прав продовжують одержувати більше прийняття і придатність до засто-
сування. Хоча є деякі виняткові випадки, у яких примусове виселення 
могло б бути виправданим або обґрунтованим, навіть у рамках прав люди-
ни, переважна більшість таких виселень не тільки веде до більшої соціальної 
несправедливості, але також є рівноцінною грубим і систематичним пору-
шенням основоположних міжнародно-визнаних прав людини. 

Потреба у відновленому зобов’язанні з боку міжнародної спільноти і 
держав, щоб, нарешті, скасувати примусові виселення, є безперечною. 
Якщо необхідні ініціативи не матимуть змоги здійснитися, мільйонам лю-
дей в усьому світі продовжуватимуть активно відмовляти у основному праві 
людини на місце для життя у мирі та гідності. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК I 

РЕЗОЛЮЦІЯ КОМІСІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ 1993/77A/ 

1993/77. ПРИМУСОВІ ВИСЕЛЕННЯ 

Комісія з прав людини, 

Нагадуючи резолюцію Підкомісії із запобіганню дискримінації і за-
хисту меншин 1991/12 від 26 серпня 1991 року, 

Також нагадуючи свою власну резолюцію 1992/10 від 21 лютого 
1992 року, у якій взято до уваги особливу зацікавленість Загального комен-
таря № 4 (1991) щодо права на достатнє житло (E/1992/23, додаток III), 
який прийнятий 12 грудня 1991 року Комітетом з економічних, соціальних 
і культурних прав на його шостій сесії, і який підтвердив значення, надане 
в цих рамках, повазі людської гідності і принципу недискримінації, 

Знову підтверджуючи, що кожна жінка, чоловік і дитина мають право 
на безпечне місце, щоб жити у мирі і гідності, 

Стурбовані тим, що, відповідно до статистики Організації Об’єднаних 
Націй, понад один мільярд осіб в усьому світі є бездомними або мають не-
належне житло, і що ця кількість зростає, 

Визнаючи, що практика примусового виселення включає недобровіль-
не видалення осіб, родин і груп з їхніх будинків і громад, наслідком чого 
є підвищений рівень бездомності, недостатній рівень житлових і життє-
вих умов, 

Турбуючись, що примусові виселення і бездомність підсилюють со-
ціальний конфлікт і нерівність і незмінно зачіпають найбідніші, найбільше 
соціально, економічно, екологічно і політично ушкоджені й уразливі сектори 
суспільства, 

Знаючи, що примусові виселення можуть бути проведені, санкціоно-
вані, вимагатися, пропонуватися, ініціюватися або терпимо сприйматися 
низкою дійових осіб, 
                                                        
a/ Прийнята 10 березня 1993 року. 
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Наголошуючи, що остаточна юридична відповідальність за запобіган-
ня примусовим виселенням покладається на держави, 

Нагадуючи, що Загальний Коментар №  2 (1990) щодо міжнародних 
технічних заходів допомоги, прийнятий Комітетом з економічних, соціаль-
них і культурних прав на своїй четвертій сесії, стверджує, inter alia1, що 
міжнародні агенції повинні ретельно уникати залучення у проекти, які 
включають серед іншого, великомасштабні виселення або переміщення осіб 
без умови усього відповідного захисту і компенсації (E/1990/23, дода-
ток III, § 6), 

Пам’ятаючи ці питання щодо примусових виселень, включені у на-
прямні для доповідей Держав, що подаються у відповідності зі статтями 
16 і 17 Міжнародного пакту з економічних, соціальних і культурних прав 
(E/1991/23, додаток IV), 

Відзначаючи із вдячністю, що Комітет з економічних, соціальних і 
культурних прав, у своєму Загальному Коментарі № 4, вважав, що випад-
ки примусових виселень були, prima facie2, несумісні з вимогами Міжна-
родного пакту з економічних, соціальних і культурних прав і можуть бути 
виправдані тільки в найвинятковіших обставинах, і згідно із відповідними 
принципами міжнародного права (E/1992/23, додаток III, § 18), 

Беручи до уваги зауваження Комітету з економічних, соціальних і куль-
турних прав на його п’ятій і шостій сесіях щодо примусових виселень, 

Беручи до уваги, також, включення примусових виселень як однієї 
з первинних причин міжнародної житлової кризи у робочий документ 
щодо права на достатнє житло підготовлений п. Раджиндаром Сачаром 
(E/CN.4/Sub.2/1992/15), 

Беручи до уваги, крім цього, рішення Підкомісії 1992/14 від 27 серп-
ня 1992 року, 

1. Підтверджує, що практика примусових виселень становить грубе 
порушення прав людини, особливо право на достатнє житло; 

2. Наполегливо радить державам розпочати, на всіх рівнях, негайні 
заходи, спрямовані на викорінення практики примусових виселень; 

3. Також наполегливо радить державам надати юридичну гарантію 
від безпідставного виселення усім особам, яким у даний час загрожує при-
мусове виселення, і вжити всіх необхідних заходів, надаючи повний за-
хист від примусового виселення, базуючись на дієвій участі, консультації 
і перемовинах з особами або групами, яких це зачепило; 

4. Рекомендує всім державам забезпечити негайну реституцію, ком-
пенсацію і/або відповідне і достатнє альтернативне житло або землю, су-
місні з їхніми побажаннями або потребами, особам і громадам, що були 
                                                        
1 серед іншого (лат.) 
2 на перший погляд, за відсутності доказів на користь іншого (лат.) 
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насильно виселені, після взаємно задовільних переговорів з особами або 
групами, яких це зачепило; 

5. Просить Генерального Секретаря передати чинну резолюцію дер-
жавам, відповідним органам Організації Об’єднаних Націй, включаючи 
Центр Організації Об’єднаних Націй з людських поселень, спеціалізованим 
агенціям, регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям і організа-
ціям на основі спільноти, попросивши надати їхні погляди і коментарі; 

6. Також просить Генерального Секретаря скласти аналітичну допо-
відь щодо практики примусових виселень, базуючись на аналізі міжнарод-
ного права, юридичної практики та інформації, поданої відповідно до § 5 
чинної резолюції, і подати його доповідь Комісії на її п’ятидесятій сесії; 

7. Вирішує розглянути цю аналітичну доповідь на своїй п’ятидесятій 
сесії, згідно із питанням порядку денного, що надає право щодо «Питання 
реалізації у всіх країнах економічних, соціальних і культурних прав, що 
містяться в Загальній декларації прав людини та у Міжнародному пакті з 
економічних, соціальних і культурних прав, і вивченню спеціальних проб-
лем, з якими зустрічаються країни, що розвиваються, в їхніх зусиллях досяг-
ти цих прав людини». 
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ДОДАТОК II 

ІНШІ МІЖНАРОДНІ ПОЛОЖЕННЯ І ОФІЦІЙНІ ЗАЯВИ 
ПРО ПРИМУСОВІ ВИСЕЛЕННЯ 

(Витяги) 

1. Загальний Коментар № 4 (1991) Комітету з економічних, 
соціальних і культурних прав щодо права на достатнє житло 
(стаття 11 (1) Пакту)a/ 

8. Таким чином концепція достатності особливо значима відносно 
права на житло, тому що вона слугує для того, щоб підкреслити безліч 
факторів, які повинні бути взяті до уваги при визначенні того, чи можуть 
специфічні форми притулку розглядатися як такі, що становлять «достатнє 
житло» для цілей Пакту. Хоча достатність визначається частково соціа-
льними, економічними, культурними, кліматичними, екологічними та ін-
шими факторами, Комітет вважає, що, тим не менше, можливо ідентифіку-
вати деякі аспекти права, що мають бути взяті до уваги для цієї мети у 
будь-якому специфічному контексті. Вони включають наступне: 

(a) Юридична гарантія від безпідставного виселення. Проживан-
ня набуває різноманітних форм, включаючи наймане житло (державне і 
приватне), кооперативне житло, оренда, володіння власником, житло, яке 
надається у надзвичайних обставинах, і неофіційне поселення, включаючи 
зайняття землі або власності. Незважаючи на тип проживання, усі люди 
повинні мати певний ступінь гарантії від безпідставного виселення, що 
гарантує юридичний захист від примусового виселення, переслідування 
та інших загроз. Держави-учасниці повинні, отже, вжити невідкладних 
заходів, спрямованих на надання юридичної гарантії від безпідставного 
виселення тим особам і домогосподарствам, які на даний час відчувають 
брак такого захисту, реально консультуючись з особами і групами осіб, 
інтереси яких це зачіпає; 

... 
11. Держави-учасниці повинні надати належний пріоритет тим соціа-

льним групам, що живуть у несприятливих умовах, надаючи їм спеціальну 
компенсацію. Політика і законодавство не повинні, відповідно, розробля-
тися для того, щоб надавати переваги тим соціальним групам, які вже їх 
                                                        
a/ E/1992/23, додаток III. 
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отримали, за рахунок інших. Комітет знає, що зовнішні фактори можуть 
зачіпати право на безперервне удосконалення життєвих умов, і що в ба-
гатьох державах-учасницях загальні умови життя знижувалися протягом 
1980-х. Однак, як відзначено Комітетом у своєму Загальному Коментарі 
№ 2 (1990) (E/1990/23, додаток III), незважаючи на зовнішньо породжені 
проблеми, зобов’язання за Пактом продовжують застосовуватися і, мож-
ливо, навіть ще більше доречні за часів економічної депресії. Комітету, 
ймовірно, таким чином, уявляється, що загальний спад в життєвих та жит-
лових умовах, який безпосередньо пов’язаний з політикою та законодав-
чими рішеннями держав-учасниць, за відсутності супровідних компенса-
ційних заходів буде суперечливим із зобов’язаннями за Пактом. 

17. Комітет розглядає багато складових елементів права на достатнє 
житло, як, принаймні сумісні з умовами національних юридичних засобів. 
У залежності від правової системи можливо включити такі сфери, однак 
не обмежуючись ними: (a) юридичні апеляції, спрямовані на запобігання 
запланованим виселенням або руйнуванням через видачу судових наказів 
про їх заборону; (b) юридичні процедури отримання компенсації після 
незаконного виселення; (c) скарги проти незаконних дій, виконуваних або 
підтримуваних власником (державним або приватним) у зв’язку із рівнем 
орендної плати, проживанням, обслуговуванням житла, расовою або іншими 
формами дискримінації; (d) твердження про будь-яку форму дискриміна-
ції в розподілі і доступності до житла; (e) скарги проти власників щодо 
нездорових або недостатніх житлових умов. У деяких правових системах 
також відповідним буде дослідження можливості полегшення колективних 
позовів в ситуаціях, що включають значне зростання рівня бездомності. 

18. У цьому відношенні Комітет вважає, що випадки примусового 
виселення є prima facie1 несумісними з вимогами Пакту і можуть бути 
виправдані тільки у найвинятковіших обставинах, і згідно із відповідними 
принципами міжнародного права. 

... 

2. Загальний Коментар № 2 (1990) Комітету з економічних, 
соціальних і культурних прав на міжнародних технічних мірах 
допомоги (стаття 22 Пакту)b/ 

6... міжнародні агенції повинні ретельно уникати залучення у проек-
ти, які, наприклад ... просувають або зміцнюють дискримінацію проти осіб 
чи їхніх груп всупереч умовам Пакту, або включають великомасштабні 
виселення або переміщення осіб без умови надання усього відповідного 
захисту і компенсації... 
                                                        
1 на перший погляд, за відсутності доказів на користь іншого (лат.)  
b/ E/1992/23, додаток III. 
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... 
8.... 

(d) Повинно бути докладено всіх зусиль на кожній стадії проекту 
розвитку з тим, щоб гарантувати, що права, які містяться в Пакті були 
належним чином враховані... 

... 

3. Глобальна стратегія щодо притулку до 2000 рокуc/ 

13.... усі громадяни усіх держав, наскільки б вони не були бідними, 
мають право очікувати, що їхні держави будуть турбуватися про їхні по-
треби притулку, і приймуть фундаментальний обов’язок захищати і поліп-
шувати будинки та оточення, замість того, щоб їх пошкоджувати або зни-
щувати. 

4. Рекомендація A (політика і стратегія поселення) Конференції 
Організації Об’єднаних Націй з людських поселень 1976 рокуd/ 
(преамбула) 

3. Ідеології держав відбито в їхній політиці людських поселень. Бу-
дучи могутніми інструментами для змін, вони не повинні використовува-
тися, щоб позбавити людей їхніх домівок і їхньої землі, або посилити 
привілеї та експлуатацію. Політика людських поселень повинна відпові-
дати цій декларації принципів [Конференції] і Загальній Декларації прав 
людини. 

... 

5. Женевська конвенція (IV)стосовно захисту цивільних осіб 
під час війниe/ 

Стаття 49 

Індивідуальні або масові насильницькі переміщення, так само як ви-
силка осіб, яких захищають, з окупованої території на територію окупа-
ційної влади або до будь-якої іншої країни, окупованої чи ні, незалежно 
від їхнього мотиву забороняються. 

... 
 

                                                        
c/ Прийнята Резолюцією Генеральної Асамблеї 43/181 від 20 грудня 1988 року,. Див. Official 
Records of the General Assembly, Forty-third Session, Supplement № 8, addendum A/43/8/Add. 1). 
d/ Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements, Vancouver, 31 May-11 
June 1976 (United Nations publication, Sales № E.76.IV.7 and corrigendum), chap. II. 
e/ Прийнята у Женеві 12 серпня 1949 року (United Nations, Treaty Series, vol. 75, p. 287). 
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6. Протокол (II), Додатковий до Женевських конвенцій 
від 12 серпня 1949 року стосовно захисту жертв 
не-міжнародних збройних конфліктівf/ 

Стаття 17. Заборона примусового руху цивільного населення 

1. Розпорядження про переміщення цивільного населення не повинно 
віддаватися із причин, пов’язаних із конфліктом, якщо тільки цього не 
вимагає безпека втягнутих цивільних осіб або імперативні воєнні міркуван-
ня. Якщо такі переміщення мають бути проведені, повинно бути ужито 
усіх можливих заходів для того, щоб цивільне населення могло бути прий-
няте на задовільних умовах притулку, гігієни, здоров’я, безпеки і харчу-
вання. 

2. Цивільне населення не повинно примушуватися залишати свою 
власну територію з причин, пов’язаних із конфліктом. 

7. Резолюція Підкомісії із запобіганню дискримінації і захисту 
меншин 1995/29g/ 

1. Знову підтверджує, що практика примусового виселення становить 
грубе порушення широкої низки прав людини, зокрема, права на достатнє 
житло, права залишатися, права на свободу пересування, права на приват-
ність, права на безпеку домівки, право на гарантії від безпідставного висе-
лення ... і розмаїття додаткових прав; 

2. Наполегливо переконує держави вжити негайних заходів на всіх 
рівнях, спрямованих на швидке викорінення практики примусового висе-
лення через, inter alia1, негайну відмову від існуючих планів, що містять 
примусові виселення, анулювання законодавства, що дозволяє примусові 
виселення і гарантування право на гарантії від безпідставного виселення 
всім громадянам та іншим постійним жителям; 

3. Також наполегливо переконує держави надати юридичну гарантію 
від безпідставного виселення всім особам, особливо тим, які на даний час 
перебувають під загрозою примусового виселення, і вжити всіх необхід-
них заходів, що дають повний захист від примусового виселення, засно-
вуючись на ефективній участі, консультуванні і перемовинах з особами 
або групами, чиї інтереси зачеплено. 

4. Рекомендує, щоб всі держави забезпечили негайну реституцію, 
компенсацію і/або відповідне і достатнє альтернативне житло або зем-
                                                        
f/ Прийнятий у Женеві 8 червня 1977 року (ibid., vol. 1125, p. 609). 
g/ Прийнята 24 серпня 1995 року. 
1 серед іншого (лат.) 
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лю, сумісну з їхніми побажаннями, правами і потребами, людям і гро-
мадам, які були насильно виселені, після взаємно задовільних перемо-
вин з особами або групами, чиї інтереси зачеплено, і визнання зобо-
в’язання гарантувати таку умову у випадку будь-якого примусового ви-
селення; 

5. Запрошує всі міжнародні фінансові, торгівельні, розвиткові та інші 
пов’язані інституції та агенції повною мірою враховувати міркування, що 
містяться в поточній резолюції та інших заявах згідно із міжнародним 
правом щодо прав людини і гуманітарним правом щодо практики при-
мусових виселень; 

6. Просить Верховного комісара з прав людини приділити належну 
увагу практиці примусового виселення під час виконання ним своїх пов-
новажень і ужити заходів, кожного разу коли це можливо, переконуючи 
держави зупиняти заплановані примусові виселення ... і гарантувати умо-
ви адекватної компенсації, коли виселення уже відбулися; 

7. Просить Конференцію Організації Об’єднаних Націй з людських 
поселень (Місце проживання II) повною мірою враховувати практику 
примусового виселення як грубе порушення прав людини і включити в 
заключну декларацію і план дій чіткі посилання на неприйнятність цієї 
практики, відповідно до міжнародного права щодо прав людини, і конкрет-
ні заходи, призначені для запобігання примусовим виселенням; 

8. Просить Центр Організації Об’єднаних Націй з людських посе-
лень (Місця проживання) у здійсненні своєї стратегії житлових прав (див. 
HS/C/15/INF.7) зробити усе в межах його повноважень щоб запобігти прак-
тиці примусового виселення, inter alia1, використовуючи люб’язність Гене-
рального Секретаря, щоб переконати держави утриматися від проведення 
примусових виселень і складаючи щорічні списки усіх випадків, що потра-
пили до його уваги; 

... 

8. Резолюція Підкомісії із запобіганню дискримінації 
і захисту меншин 1994/39h/ 

1. Знову підтверджує, що практика примусового виселення становить 
грубе порушення широкої низки прав людини, особливо права на достатнє 
житло; 

... 

                                                        
1 серед іншого (лат.) 
h/ Прийнята 26 серпня 1994 року. 
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9. Резолюція Підкомісії із запобіганню дискримінації 
і захисту меншин 1993/41i/ 

... 
1. Знову підтверджує, що практика примусового виселення становить 

грубе порушення прав людини, особливо права на достатнє житло; 
2. Наполегливо переконує держави розпочати всі необхідні невідклад-

ні заходи на всіх рівнях, спрямовані на швидке викорінення практики при-
мусового виселення; 

... 
5. Запрошує всі міжнародні фінансові, торгівельні, розвиткові та інші 

пов’язані інституції та агенції повною мірою враховувати міркування, що 
містяться в поточній резолюції та інших заявах згідно із міжнародним 
правом щодо практики примусових виселень 

... 

10. Резолюція Підкомісії із запобіганню дискримінації 
і захисту меншин 1993/36j/ 

... 
3. Наполегливо заохочує всі держави переслідувати ефективну полі-

тику і законодавство, спрямовані на створення умов для гарантування 
повної реалізації права на достатнє житло усього населення, концентрую-
чись на тих, які на даний час бездомні або не мають достатнього житла, і 
взяти до уваги особливо негативний вплив на житлові і життєві умови, 
що можуть випливати з прийняття економічного регулювання та іншої 
політики, заснованої винятково на веліннях вільного ринку; 

11. Резолюція Комісії ООН з людських поселень, 14/6k/ 

3. Переконуючи всі держави припинити будь-які методи, що можуть 
призвести або дійсно призвели до порушень права людини на достатнє 
житло, особливо практику примусових масових виселень і будь-якої фор-
ми расової або іншої дискримінації в житловій сфері; 

4. Запрошує всі держави скасувати, реформувати або внести зміни у 
будь-яке чинне законодавство, політику, програми або проекти, які у 
будь-який спосіб негативно впливають на повну реалізацію права на до-
статнє житло; 
                                                        
i/ Прийнята 26 серпня 1993 року. 
j/ Прийнята 25 серпня 1993 року. 
k/ Прийнята 5 травня 1993 року. 
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5. Заохочує всі держави ужити заходів, відповідно до їхніх доступ-
них ресурсів, з метою досягнення максимально повної реалізації права на 
достатнє житло відповідними засобами, включаючи, зокрема, прийняття 
законодавчих заходів; 

6. Спонукає всі Держави дотримуватися чинних міжнародних дого-
ворів стосовно права на достатнє житло, і з цією метою заснувати, згідно 
із розділами міжнародного права у галузі прав людини, що стосуються 
людських поселень, відповідні наглядові механізми для того, щоб надати 
для національного і міжнародного ознайомлення точні дані і показники 
ступеня бездомності, недостатніх житлових умов, осіб без гарантії від 
безпідставного виселення та інших проблем, що постають у зв’язку із 
правом на достатнє житло, і забезпечуючи проникнення в політичні, струк-
турні та інші перешкоди ефективного функціонування сектору притулку; 

12. Резолюція Підкомісії із запобіганню дискримінації 
і захисту меншин 1992/26l/ 

2. Заохочує всі держави проводити ефективну політику і законодав-
ство, спрямовані на створення умов, націлених на забезпечення повної 
реалізації права на достатнє житло усього населення, концентруючись на тих 
уразливих групах, що є бездомними або недостатньо забезпеченими житлом; 

... 

13. Резолюція Підкомісії із запобіганню дискримінації 
і захисту меншин 1991/12m/ 

... 
Визнаючи, що практика примусового виселення включає недобровіль-

не видалення осіб, сімейств і груп з їхніх будинків і громад, закінчуючи 
руйнуванням життя і ідентичностей осіб в усьому світі, а так само збіль-
шуючи бездомність, 

... 
1. Привертає увагу Комісії з прав людини до: 
... 

(b) Того факту, що практика примусового виселення становить 
грубе порушення прав людини, особливо права на достатнє житло; 

(c) Потреби в проведенні невідкладних заходів на всіх рівнях, 
спрямованих на викорінення практики примусового виселення; 

... 

                                                        
l/ Прийнята 27 серпня 1992 року. 
m/ Прийнята 26 серпня 1991 року. 
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3. Підкреслює важливість умови невідкладної, відповідної і достат-
ньої компенсації і/або альтернативного житла, сумісного з побажаннями і 
потребами осіб і громад, насильно або свавільно виселених, після взаємно 
задовільних перемовин з особою (особами) або групою (групами) осіб, 
інтереси, якої порушено; 

... 

14. Резолюція Підкомісії із запобіганню дискримінації 
і захисту меншин 1991/26n/ 

2. Наполягає, щоб всі держави проводили ефективну політику і прий-
няли законодавство, спрямоване на забезпечення реалізації права на достат-
нє житло усього населення, концентруючись на тих, хто в даний час бездом-
ний або має недостатнє житло; 

                                                        
n/ Прийнята 29 серпня 1991 року. 
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ДОДАТОК III 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРИМУСОВІ ВИСЕЛЕННЯ 

• Al-Haq (International Campaign to Halt Israeli Destruction of Pales-
tinian Homes in the Occupied Territories), P.O. Box 1413, Ramallah, West 
Bank, via Israel 

• Asian Coalition for Housing Rights, P.O. Box 24-74 Kiongchan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

• Brazilian Movement in Defence of Life, Caixa Postal № 64077, Copa-
cabana, Rio de Janeiro-RJ, Brazil 22012-010 

• Campaign for Bedsit Rights, 5-15 Cromer Street, London WCIH 8LS, 
England 

• Casa y Ciudad, Calzada de Tlalpan 1025, Col. Americas Unidas, 
Mexico, D.F., Mexico 

• Centre for Equality Rights in Accommodation (CERA), 517 College 
St., Suite 408, Toronto M6G I A8, Canada 

• Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Postbus 15100, 
3501 BC, Utrecht, Netherlands 

• Comité de Refugiados de Guerra de El Chorillo, AP 820123, Zona 2, 
Panama City, Panama 

• Committee on the Right to Housing (CRH): Coordination Centre, c/o 
Bandra East Community Centre, 341-A, Siddharth Colony, Bandra (E), Bom-
bay 400 051, India 

• COPADEBA/Ciudad Alternativa, Calle 14, #3 (altos), Ens Espaillat, 
Santo Domingo, Dominican Republic 

• ENDA, rue Camot 54, Dakar 3370, Senegal 
• Fedevivienda, Avda. (Calle) 40, № 15-69, AA 57059, Bogota, Co-

lombia 
• Food First International Action Network (FIAN), P.O. Box 102243 

D-6900 Heidelberg, Germany 
• Habitat et Participation, 1, place du Levant, 1348 Louvain-la-Neuve, 

Belgium 
• Habitat International Coalition (HIC), Cordobanes №  24, Col. San 

Jose Insurgentes, Mexico D.F. 03900, Mexico 
• Housing Rights Center, 18-C Semira Apts, Juna Avenue, Matina, Da-

vao City 8000, Philippines 
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• Housing Rights Unit (Lawyers for Human Rights), P.O. Box 5156, 
Johannesburg 2000, South Africa 

• International Rivers Network, 1847 Berkeley Way, Berkeley, CA 
94703, USA 

• Mazingira Institute, P.O. Box 14564, Nairobi, Kenya 
• Movimiento Comunal Nicaragьense, Hospital Velexz Paiz, 4 cuadras 

arriba Dpto. Belmonte, Managua, Nicaragua 
• Multiple Action Research Group, 113-A, Near Asiad Village, New 

Delhi 110016, India 
• Narmada Bachao Andolan, c/o «Parivartan» Nimbalkar Chambers, 

Dandia Bazar, Baroda 390 001, Gujarat, India 
• National Coalition for Housing Rights (NCHR), Flat № 117, Bldg. 

№ 8, 1st Floor, Dr. Baliga Nagar, Jasmine Mill Road, Mahim (East) Bombay 
400 017, India 

• Organization of Civic Rights (OCR), PO Box 4787, Durban 4000, 
South Africa 

• Planact, PO Box 93540, Yeoville 2143, Johannesburg, South Africa 
• Probe International, 225 Brunswick Ave., Toronto, Ont. M5S 25G, 

Canada 
• Rooftops International, 2 Berkeley St., Suite 207, Toronto M5A 2W3, 

Canada 
• SAARC Region Anti-Displacement Network, c/o YUVA, 8 Ground 

Floor (Mhatre Bldg.), 33L Mugbhat Cross Lane, Bombay 400 026, India 
• Settlement Watch, 1747 Connecticut Ave, NW, Washington, D.C. 

20009, USA 
• Society for Community Organization (SOCO), 52 Princess Margaret 

Road, 3rd Floor, Kowloon, Hong Kong 
• Unnayan, 36/1 A Garcha Road, Calcutta 700 019, India 
• Urban Poor Associates, 14-A Manhattan St., Cubao, Quezon City, 

Philippines 
• Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA), 8 Ground Floor 

(Mhatre Bldg.), 33L Mugbhat Cross Lane, Bombay 400 026, India 
• Zimrights, PO Box 4111, Harare, Zimbabwe 
• ZWOSAG/LUDC, P.O. Box 350136, Chilamga, Lusaka, Zambia 
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ПРИМІТКИ: 

1. Див. додаток I. 
2. E/1992/23, додаток III. 
3. Cernea, From Unused Social Knowledge to Policy Creation: the Case 

of Population Resettlement, (Development Discussion Paper № 342) (Harvard 
Institute for Intemational Development, 1990), p. 20. 

4. Guidelines for Aid Agencies on Involuntary Displacement and Resettle-
ment in Development Projects (Paris, OECD, 1991), p. 5. 

5. Report of the United Nations Conference on Environment and Develop-
ment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (United Nations publication, Sales 
№ E.93.I.8 and corrigenda), vol. 1: Resolutions adopted by the conference, 
resolution 1, annex II. 

6. Щодо текстів міжнародних документів з прав людини, процитованих 
у цьому викладі фактів, див. Human Rights: A Compilation of International 
Instruments, vol. 1 (2 parts), Universal Instruments (United Nations publication, 
Sales № E.94.XIV. 1). 

7. Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settle-
ments, Vancouver, 31 May-11 June 1976 (United Nations publication, Sales 
№ E.76.IV.7 and corrigendum), chap. 1. 

8. У конституціях наступних держав містяться різні формулювання 
житлових прав і державних зобов’язань у житловій сфері: Аргентина, 
Афганістан, Бангладеш, Бахрейн, Бельгія, Болівія, Бразилія, Буркіна-Фасо, 
Венесуела, В’єтнам, Гаїті, Гондурас, Греція, Ґватемала, Ґайана, Домінікансь-
ка Республіка, Еквадор, Екваторіальна Ґвінея, Іран (Ісламська республіка), 
Іспанія, Італія, Камбоджа, Катар, Кенія, Колумбія, Корейська Народна 
Демократична Республіка, Коста-Ріка, Литва, Малі, Мексика, Непал, Ні-
герія, Нідерланди, Нікараґуа, Пакистан, Панама, Параґвай, Південна Африка 
(проект Конституції), Перу, Польща, Португалія, Російська Федерація, 
Сальвадор, Сан Томе і Принципе, Сейшельські острови, Словенія, Сурі-
нам, Туреччина, Україна, Фіджі, Філіпіни, Фінляндія, Швеція, Шрі-Ланка, 
(EICN.4/Sub.2/1994/20, додаток 1). 

9. Див. примітку 2. 
10. Див. примітку 5. 
11. E/1 990/23, додаток III. 
12. Див. примітку 2. 
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13. Див. примітку 5. 
14. Прийнятий резолюцією Генеральної Асамблеї 43/181 від 20 грудня 

1988 року. Див. Official Records of the General Assembly, Forty-third Session, 
Supplement № 8, addendum (A/43/8/Add. 1). 

15. Схвалений групою експертів під час зустрічі з міжнародного права 
у Маастріхті (Нідерланди) з 2 по 6 червня 1986 року. Див Human Rights 
Quarterly, Vol. 9, № 2 (May 1987), p. 122. Текст наведений в United Nations 
document E/CN.4/1987/17, annex. 

16. Див. примітку 2. 
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