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КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 1982 г.
КАНАДСКАЯ ХАРТИЯ ПРАВ И СВОБОД

Часть I.

Канада основывается на принципах, признающих верховенство 
Бога и господство права, устанавливаются:

Гарантии прав и свобод
1. Права и свободы в Канаде. Канадская Хартия прав и свобод 

гарантирует права и свободы, которые в ней указаны. Эти права 
и свободы могут ограничиваться только нормами права в пре-
делах, считаемых разумными, и оправданность которых может 
быть объяснена в свободном и демократическом обществе

Основные свободы
2. Основные свободы. Каждому принадлежат следующие основ-

ные свободы:
а) свобода совести и исповедания религии;
b) свобода мысли, убеждений, мнения и выражения включая 

свободу печати и других средств коммуникации;
с) свобода собраний с мирными целями; и
d) свобода ассоциаций.

Демократические права
3. Демократические права граждан. Каждый канадский гражданин 

имеет право голосовать и быть избранным на выборах членов 
Палаты общин и законодательных собраний провинций.

4. (1) Максимальная продолжительность полномочий законода-
тельных органов. Максимальная продолжительность полномо-
чий Палаты общин или какого-либо законодательного собра-
ния составляет пять лет, считая со дня, установленного для пе-
ресылки документов о соответствующих всеобщих выборах.
(2) Продление полномочий в особых случаях. Продолжитель-

ность полномочий Палаты общин или срок полномочий какого-ли-
бо законодательного собрания может быть продлен соответствен-
но Парламентом или собранием сверх пяти лет в действитель-
ных или возможных случаях войны, вторжения или восстания, 
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если только такое продление не вызовет возражения более третьей 
части членов Палаты общин или законодательного собрания.
5. Ежегодные сессии законодательных органов. Парламент и за-

конодательные собрания заседают по меньшей мере один раз 
в каждые двенадцать месяцев. здания акта с приложением боль-
шой печати

Свобода передвижения и местожительства
6. (1) Свобода передвижения. Каждый канадский гражданин 

имеет право проживать в Канаде, выезжать из нее и возвра-
щаться в страну.

(2) Свобода проживания и право зарабатывать средства к суще-
ствованию. Каждый канадский гражданин и всякое лицо, обладаю-
щее правом постоянного проживания в Канаде, имеет право:

а) передвигаться по всей стране и селиться в любой провинции; 
и

b) зарабатывать себе средства к существованию в любой провин-
ции.

(3) Ограничения. Права, указанные в параграфе 2, регла менти-
руются: а) законами и обычаями общего применения, действующих 
в данной провинции, если эти законы и обычаи не устанавливают 
каких-либо различий между гражданами, первоначально проживав-
шими в провинции и проживающими в ней в настоящее время; и

b) законами, предусматривающими справедливые условия про-
живания с точки зрения пользования публичными и соци альными 
службами.

(4) Программы по социальной защите. Параграфы 2 и 3 имеют 
цели упразднения законов, программ и деятельности, направленных 
на улучшение в какой-либо провинции положе ния лиц, находя-
щихся в неблагоприятных социальных или экономических услови-
ях, если уровень занятости в этой провинции ниже средненацио-
нального.

Судебные гарантии
7. Жизнь, свобода и безопасность личности. Каждый имеет право 

на жизнь, свободу и безопасность своей личности; и этих прав 
нельзя лишить иначе как в соответствии с основными принци-
пами отправления правосудия.

8. Обыски и наложение ареста на имущество. Каждый имеет пра-
во на защиту от необоснованных обысков и наложения ареста 
на имущество.

9. Лишение свободы или заключение в тюрьму. Каждый имеет 
право на защиту от произвольного лишения свободы и заклю-
чения в тюрьму.
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10. Арест или задержание. Каждый имеет право в случае ареста 
или задержания:

а) быть информированным о мотивах своего ареста или задер-
жания;

b) безотлагательно обращаться к помощи адвоката и быть ин-
формированным об этом праве; и

с) иметь возможность проверить законность своего задержания 
посредством процедуры habeas соrрus и быть освобожденным в слу-
чае незаконного задержания.

11. Процедура в уголовно-правовой области. Каждый обви-
няемый в совершении какого-либо преступления имеет право:

а) быть информированным без неоправданных задержек о харак-
тере правонарушения, которое ему инкриминируется;

b) быть судимым в течение разумного периода времени;
c) не быть принуждаемым свидетельствовать против самого себя 

в любой стадии процесса в отношении инкриминируемого ему пра-
вонарушения;

d) считаться невиновным до тех пор, пока он в соответствии с за-
коном не будет объявлен виновным независимым и беспристраст-
ным судом в открытом судебном заседании;

e) не быть лишенным без обоснованной причины права нахо-
диться на свободе под залог разумного размера;

f) за исключением случаев совершения правонарушения, под-
судного на основе военного права органам военной юстиции, быть 
подсудным суду присяжных в случае, когда максимальный срок на-
казания за правонарушение составляет пять лет лишения свободы 
или влечет более суровое наказание;

g) не быть объявленным виновным за совершение какоголибо 
действия или бездействие, которое в момент его совершения не рас-
сматривалось как правонарушение в соответствии с внутренним 
правом Канады или международным правом или которое не было 
уголовным в соответствии с общими принципами права, признавае-
мыми сообществом наций;

h) не быть вновь судимым за правонарушение, в отношении ко-
торого он был признан невиновным, и не быть вновь судимым и на-
казанным за правонарушение, за которое он был признан виновным 
и наказан;

i) будучи признан виновным за правонарушение, подвергаться 
менее суровому наказанию, если наказание было изменено в проме-
жуток времени между моментом совершения правонарушения и мо-
ментом вынесения приговора.

12. Жестокость обращения или наказания. Каждый имеет право 
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на защиту от жестокого и необычного обращения или наказания.
13. Использование свидетельских показаний. Каждый,имеет пра-

во на то, что никакие свидетельские показания, которые
он дал, не будут использованы для обвинения в другом судебном 

процессе, кроме случаев, касающихся нарушения присяги или дачи 
ложных показаний.

14. Перевод. Сторона или свидетель, которые не могут следить 
за ходом судебного процесса либо потому, что они не понимают 
употребляемого языка или не говорят на нем, либо потому, что они 
не обладают слухом, имеют право прибегнуть к помощи переводчи-
ка.

Право на равенство
15. (1) Равенство перед законом и на основании закона равная 

защита и покровительство со стороны закона. Закон не делает раз-
личий для лиц и в равной мере применяется ко всем, и все имеют 
право на равную защиту и равное покровительство закона, неза-
висимо от каких-либо различий, в частности, основанных на при-
знаках расы, национального или этнического происхождения, цвета 
кожи, религии, пола, возраста или вследствие психических или фи-
зических недостатков.

(2) Программы по социальной защите. Параграф 1 не препят-
ствует принятию законов, программ или деятельности, направлен-
ных на улучшение положения отдельных лиц и групп населения, 
находящихся в неблагоприятных условиях в частности, вследствие 
их расы, национального или этнического происхождения, цвета 
кожи, исповедуемой религии, пола, возраста или вследствие психи-
ческих или физических недостатков.

Официальные языки Канады
16. (1) Официальные языки Канады Английский и французс-

кий языки являются официальными языками Канады, имеют оди-
наковый статус и равные права и привилегии в том, что касается 
их использования в парламентских и правительственных органах 
Канады.

(2) Официальные языки в провинции Нью-Брансуик. Ан-
глийский и французский языки являются официальными языка-
ми Нью-Брансуика; они имеют одинаковый статус и равные права 
и привилегии в том, что касается их использования в законодатель-
ном собрании и правительстве Нью-Брансуика.

(3) Достижение равного статуса. Настоящая Хартия не ограни-
чивает Парламент и законодательные собрания по проведению мер 
для достижения равного статуса или использования английского 
и французского языков.
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17. (1) Употребление языков в Парламенте. Каждый имеет право 
употреблять английский или французский язык во время дебатов 
и в деятельности Парламента.

(2) Употребление языков в законодательном собрании провин-
ции Нью-Брансуик. Каждый имеет право употреблять английский 
или французский язык во время дебатов и в деятельности законода-
тельного собрания Нью-Брансуика.

18. (1) Парламентские документы. Законы, архивные материалы, 
отчеты и протоколы заседаний Парламента печатаются и публику-
ются на английском и французском языках и обе редакции имеют 
одинаковую официальную силу».

(2) Документы законодательного собрания провинции НьюБран-
суик. Законы, архивные материалы, отчеты и протоколы заседаний 
законодательного собрания Нью-Брансуика печатаются и публику-
ются на английском и французском языках и обе редакции имеют 
одинаковую официальную силу».

19. (1) Процедура в судах, учрежденных Парламентом. Каждый 
имеет право употреблять английский или французский язык во всех 
делах, представляемых на рассмотрение в суды, учрежденные Пар-
ламентом, и употреблять эти языки во всех стадиях процесса, ко-
торые в этих судах имеют место». (2) Процедура в судах провин-
ции Нью-Брансуик. Каждый имеет право употреблять английский 
или французский язык во всех делах,представляемых на рассмотре-
ние в суды НьюБрансуика, и употреблять эти языки во всех стадиях 
проЦесса, которые в этих судах имеют место».

20. (1) Связь населения с федеральными учреждениями. Каждый 
человек, живущий в Канаде, имеет право .употреблять английский 
или французский язык для передачи сообщений в местонахождение 
или центральные органы Парламента или Правительства Канады, 
а также получать сообщения от этих органов; аналогичное право 
распространяется на любые другие органы этих учреждений, где:

а) употребление английского или французского языка обус-
ловливается существом ходатайства; или

b) употребление английского и французского языков оправдыва-
ется назначением службы.

(2) Связь населения с учреждениями провинции Нью-Брансуик. 
Каждый человек, проживающий в Нью-Брансуике, имеет право 
употреблять английский или французский язык для передачи сооб-
щений в любые службы законодательного собрания или правитель-
ства, а также получать сообщения от этих служб.

21. Сохранение существующих конституционных положений. 
Ничто в статьях с 16 по 20 не отменяет и не умаляет какие-либо 
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права, привилегии или обязательства в отношении к английскому 
или французскому языку или к ним обоим, которые существуют 
или находятся в силе на основе какого-либо иного положения Кон-
ституции Канады.

22. Сохраняемые права и привилегии. Ничто в статьях с 16 
по 20 не отменяет и не умаляет какие-либо основанные на зако-
не или обычае права или привилегии, полученные или обретенные 
до вступления или после вступления в силу насстоящей Хартии 
в отношении иного языка, кроме английского или французского.

Право обучения на языке меньшинства
23. (1) Язык для обучения. Граждане Канады:
a) для которых первым изучаемым и понимаемым языком яв-

ляется тот, который использует англоязычное или франкоязычное 
меньшинство провинции их проживания, или

b) которые получили свое начальное образование в Канаде на ан-
глийском или французском языке и которые проживают в провин-
ции, где язык, на котором они получили это образова ние, является 
языком англоязычного или франкоязычного меньшинства провин-
ции», в обоих случаях имеют право обучения своих детей на началь-
ном и среднем уровне на этом языке.

(2) Употребление языков для обучения. Граждане Канады, ре-
бенок которых получил или получает образование на начальном 
или среднем уровне на английском или французском языке в Кана-
де, имеют право обучать всех своих детей на начальном или среднем 
уровне на том же языке.

(3) Установление численности. Признаваемое в параграфах 1 и 2 
право граждан Канады обучать своих детей на начальном и среднем 
уровне на языке англоязычного или франкоязычного меньшинства 
какой-либо провинции:

а) осуществляется повсюду в провинции, где численность детей 
граждан, которые обладают этим правом, является достаточной, 
чтобы оправдать расходй из государственных фондов, предостав-
ляемых для обучения на языке меньшинства; и

b) когда численность таких детей это оправдывает, включает пра-
во обучать их в образовательных заведениях языкового меньшин-
ства, финансируемых из государственных фондов.

Приведение в исполнение
24. (1) Приведение в исполнение гарантированных прав и сво-

бод. Всякое лицо, чьи гарантированные настоящей Хартией права 
и свободы нарушены или эти права или свободы отрицаются, может 
обратиться в соответствующий суд за получением средств защиты, 
которые суд устанавливает в надлежащей и справедливой мере в со-
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ответствии с обстоятельствами.
(2) Неприемлемость доказательств, могущих повлиять на уваже-

ние к органам правосудия. Когда в судебном процессе, указанном 
в параграфе 1, суд установит,что доказательства были получены 
способом, посягающим или нарушающим гарантированные насто-
ящей Хартией права и свободы, эти доказательства исключаются 
из оценки, если установлено, что использование этих доказательств 
по отношению к обстоятельствам способно повлиять на уважение 
к органам правосудия.

Общие положения
25. Обеспечение в отношении прав и свобод коренных наро-

дов. Гарантированные настоящей Хартией права и свободы не мо-
гут толковаться образом, посягающим или умаляющим исконные, 
вытекающие из договоров, или другие права или свободы коренных 
народов Канады, в частности на:

а) какие-либо права или свободы, признаваемые Королевской 
прокламацией от 7 октября 1763 г. и

b) какие-либо права или свободы, существующие в настоящее 
время на основе соглашений об урегулировании претензий по зе-
мельным вопросам или таким образом приобретенных.

26. Оставление в силе других прав и свобод. Гарантированные 
Хартией некоторые права и свободы не могут толковаться образом, 
отрицающим другие права и свободы, существующие в Канаде.

27. Многокультурное наследие. Настоящая Хартия должна тол-
коваться образом, согласующимся с целями сохранения и приумно-
жения многокультурного наследия канадцев.

28. Гарантирование равных прав лицам обоего пола. Независи-
мо от каких-либо положений настоящей Хартии перечис-. ленные 
в ней права и свободы в равной мере гарантируются. лицам обоего 
пола.

29. Права в отношении некоторых школ. Ничто в настоя щей 
Хартии не посягает и не умаляет прав и привилегии га рантирован-
ных Конституцией или на основании Конституции Канады в отно-
шении школ с раздельным обучением или других конфессиональ-
ных школ.

30. Применение Хартии на территориях и территориальны-
ми органами власти. Ссылка в настоящей Хартии на ка кую-либо 
провинцию, или на законодательное собрание, или легислатуру ка-
кой-либо провинции в равной мере относится к территории Юкон, 
Северо-Западным территориям и к их соответствующим законода-
тельным органам власти.

31. Нераспространение на законодательные полномочия. Ничто 



10

в настоящей Хартии не распространяется на законодательные пол-
номочия какого-либо органа или органа власти.

Применение Хартии
32. (1) Применение Хартии. Настоящая Хартия применяется:
а) Парламентом и Правительством Канады в отношении всех: во-

просов, относящихся к компетенции Парламента, включая вопросы, 
касающиеся территории Юкон и Северо-Западных: территорий; и

b) законодательным собранием и правительством каждой про-
винции в отношении всех вопросов, относящихся к компетенции 
их законодательного собрания.

(2) Исключение. Независимо от положений параграфа 1 статья 
15 действует только по истечении трех лет после вступления в силу 
настоящей статьи.

33. (1) Отступление вследствие специально принятой деклара-
ции Парламент или законодательное собрание какой-либо провин-
ции может специально установить в принятом Парламентом или за-
конодательным собранием акте, что этот акт или какое-либо из его 
положений будет действовать независимо от установлений, содер-
жащихся в статье 2 или статьях 7 – 15 настоящей Хартии.
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РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Страсбург, 1 лютого 1995 року
(Рамкову конвенцію ратифіковано

Законом № 703/97-ВР (703/97-ВР) від 09.12.97)

Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали 
цю Рамкову конвенцію, враховуючи, що метою Ради Європи є до-
сягнення більшого єднання між її членами для збереження та вті-
лення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, 
вважаючи, що одним із засобів досягнення цієї мети є збереження 
та подальше здійснення прав і основних свобод людини, бажаючи 
вжити заходів на розвиток Декларації глав держав та урядів дер-
жав-членів Ради Європи, ухваленої у Відні 9 жовтня 1993 року, 
сповнені рішучості захищати національні меншини, які проживають 
в межах їхніх територій, вважаючи, що бурхливі події, яких зазнала 
європейська історія, підтверджують, що захист національних мен-
шин є суттєво важливим для забезпечення стабільності, демократії 
та миру на цьому континенті,

вважаючи, що плюралістичне та справді демократичне суспіль-
ство має не тільки поважати етнічну, культурну, мовну та релігійну 
самобутність кожної особи, яка належить до національної меншини, 
а й створювати відповідні умови для виявлення, збереження та роз-
витку цієї самобутності,

вважаючи, що створення клімату терпимості та діалогу є необ-
хідним для того, щоб культурне розмаїття стало джерелом та чин-
ником не розколу, а збагачення кожного суспільства,

вважаючи, що існування терпимої та процвітаючої Європи 
не тільки залежить від співпраці між державами, але й вимагає 
транскордонного співробітництва між місцевими та регіональними 
властями, яке не зашкоджує устрою та територіальній цілісності 
кожної держави,

зважаючи на Конвенцію про захист прав і основоположних сво-
бод людини та протоколи до неї (995_004),

зважаючи на зобов’язання стосовно захисту національних мен-
шин, що викладені в конвенціях та деклараціях Організації Об’єд-
наних Націй та в документах Наради з безпеки та співробітництва 
в Європі, зокрема у Копенгагенському документі від 29 червня 1990 
року (994_082), сповнені рішучості визначити принципи, які мають 
поважитися, та зобов’язання, що з них випливають, з метою забез-
печення у державах-членах та інших державах, які можуть стати 
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учасницями цього документа, ефективного захисту національних 
меншин та прав і свобод осіб, що належать до цих меншин, в рамках 
закону, поважаючи територіальну цілісність та національний суве-
ренітет держав, сповнені рішучості здійснювати принципи, визначе-
ні в цій Рамковій конвенції, за допомогою національного законодав-
ства та відповідної державної політики, погодились про таке:

Розділ I

Стаття 1

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

Стаття 2

Положення цієї Рамкової конвенції застосовуються сумлінно, 
в дусі взаєморозуміння, терпимості та згідно з принципами добросу-
сідства, дружніх відносин та співробітництва між державами.

Стаття 3
1. Кожна особа, яка належить до національної меншини, має пра-

во вільно вирішувати, вважатися їй, чи не вважатися такою, і таке 
рішення або здійснення прав у зв’язку з ним не повинно зашкоджу-
вати такій особі.

2. Особи, які належать до національних меншин, можуть здійс-
нювати права і свободи, що випливають з принципів, проголошених 
в цій Рамковій конвенції, одноосібно та разом з іншими.

Розділ II

Стаття 4

1. Сторони зобов’язуються гарантувати особам, які належать 
до національних меншин, право рівності перед законом та право 
на рівний правовий захист. У цьому зв’язку будь-яка дискримінація 
на підставі приналежності до національної меншини забороняється.

2. Сторони зобов’язуються вжити, у разі необхідності, належних 
заходів з метою досягнення у всіх сферах економічного, соціально-
го, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності 
між особами, які належать до національної меншини, та особами, 
які належать до більшості населення. У цьому зв’язку, вони належ-
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ним чином враховують конкретне становище осіб, які належать 
до національних меншин.

3. Заходи, вжиті відповідно до пункту 2, не розглядаються як акт 
дискримінації.

Стаття 5

1. Сторони зобов’язуються створити необхідні умови для того, 
щоб особи, які належать до національних меншин, мали можливість 
зберігати та розвивати свою культуру, зберігати основні елементи 
своєї самобутності, зокрема релігію, мову, традиції та культурну 
спадщину.

2. Без шкоди для заходів, що вживаються згідно з їх загальною 
політикою інтеграції, Сторони утримуються від політики та прак-
тики асиміляції осіб, які належать до національних меншин, проти 
їхньої волі і захищають цих осіб від будь-яких дій, спрямованих 
на таку асиміляцію.

Стаття 6

1. Сторони заохочують атмосферу терпимості та міжкультурно-
го діалогу і вживають ефективних заходів для поглиблення взаєм-
ної поваги, взаєморозуміння та співробітництва між усіма особами, 
що проживають в межах їхньої території, незалежно від їхньої етніч-
ної, культурної, мовної або релігійної самобутності, зокрема в галу-
зях освіти, культури та засобів масової інформації.

2. Сторони зобов’язуються вживати належних заходів для захи-
сту осіб, які можуть стати об’єктами погроз або актів дискримінації, 
ворожого ставлення чи насильства на підставі їхньої етнічної, куль-
турної, мовної або релігійної самобутності.

Стаття 7

Сторони забезпечують поважання прав кожної особи, яка нале-
жить до національної меншини, на свободу мирних зборів, свободу 
асоціації, свободу виявлення поглядів і свободу думки, совісті та ре-
лігії.

Стаття 8

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

Стаття 9

1. Сторони зобов’язуються визнати, що право на свободу вияв-
лення поглядів кожної особи, яка належить до національної менши-
ни, включає свободу дотримуватися своїх поглядів та одержувати 
і поширювати інформацію та ідеї мовою своєї національної менши-
ни без втручання держави і незалежно від кордонів. Сторони забез-
печують, в рамках своїх правових систем, щоб особи, які належать 
до національної меншини, не дискримінувалися у їхньому доступі 
до засобів масової інформації.

2. Пункт 1 не перешкоджає Сторонам вимагати ліцензування, 
без дискримінації та на основі об’єктивних критеріїв, радіо-, теле- 
або кінопідприємств.

3. Сторони не перешкоджають особам, які належать до націо-
нальної меншини, створювати та використовувати друковані засо-
би масової інформації. У рамках законодавства, що регулює радіо 
та телебачення, вони, по можливості, забезпечують особам, які на-
лежать до національної меншини, враховуючи положення пункту 1, 
можливість створення та використання своїх власних засобів масо-
вої інформації.

4. У рамках своїх правових систем, Сторони вживають належних 
заходів для полегшення доступу осіб, які належать до національної 
меншини, до засобів масової інформації з метою сприяння погли-
бленню терпимості та розвитку культурного плюралізму.

Стаття 10

1. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка на-
лежить до національної меншини, право на вільне і безперешкодне 
використання мови своєї меншини, приватно та публічно, в усній 
і письмовій формі.

2. У місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать 
до національних меншин, або де вони складають значну частину 
населення, на прохання таких осіб і якщо таке прохання відпові-
дає реальним потребам, Сторони намагаються забезпечити, по мож-
ливості, умови, які дозволяють використовувати мову відповідної 
меншини у спілкуванні цих осіб між собою та з адміністративними 
властями.

3. Сторони зобов’язуються гарантувати кожній особі, яка нале-
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жить до національної меншини, право бути негайно поінформова-
ною зрозумілою для неї мовою про підстави її арешту, про характер 
та причини будь-якого обвинувачення проти неї та право захищати 
себе цією мовою, у разі необхідності, з використанням безкоштов-
них послуг перекладача.

Стаття 11

1. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка на-
лежить до національної меншини, право використовувати своє пріз-
вище (по батькові) та ім’я мовою меншини, а також право на їхнє 
офіційне визнання, відповідно до умов, передбачених у їхніх право-
вих системах.

2. Сторони зобов’язуються визнавати за кожною особою, яка на-
лежить до національної меншини, право публічно виставляти ви-
віски, написи та іншу інформацію приватного характеру мовою її 
національної меншини.

3. В місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать 
до національної меншини, або де вони складають значну частину 
населення, Сторони намагаються, в рамках своїх правових систем, 
у тому числі, у разі необхідності, угод з іншими державами, і вра-
ховуючи їхнє конкретне становище, використовувати традиційні 
місцеві назви, назви вулиць та інші топографічні покажчики, при-
значені для загального користування, також і мовою відповідної 
меншини, якщо у цьому є достатня необхідність.

Стаття 12

1. Сторони, у разі необхідності, вживають заходів у галузях осві-
ти та наукових досліджень з метою сприяння вивченню культури, 
історії, мови та релігії своїх національних меншин та більшості на-
селення.

2. У цьому зв’язку, Сторони, між іншим, забезпечують належні 
можливості для підготовки вчителів і доступу до учбових посібни-
ків та сприяють контактам між учнями та вчителями, які належать 
до різних громад.

3. Сторони зобов’язуються створити особам, які належать до на-
ціональних меншин, рівні можливості для доступу до освіти всіх 
рівнів.

Стаття 13
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1. В рамках своїх освітніх систем, Сторони визнають за особами, 
які належать до національних меншин, право створювати свої влас-
ні приватні освітні та учбові заклади і керувати ними.

2. Здійснення цього права не накладає жодних фінансових зо-
бов’язань на Сторони.

Стаття 14

1. Сторони зобов’язуються визнати за кожною особою, яка нале-
жить до національної меншини, право вивчати мову своєї меншини.

2. У місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать 
до національних меншин, або де вони складають значну частину 
населення, у разі достатньої необхідності, Сторони намагаються за-
безпечити, по можливості та в рамках своїх освітніх систем, особам, 
які належать до цих меншин, належні умови для викладання мови 
відповідної меншини або для навчання цією мовою.

3. Пункт 2 цієї статті застосовується без шкоди для вивчення 
офіційної мови або викладання цією мовою.

Стаття 15

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

Стаття 16

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

Стаття 17

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

Стаття 18

1. Сторони намагаються укладати, у разі необхідності, двосто-
ронні та багатосторонні угоди з іншими державами, зокрема сусідні-
ми, з метою забезпечення захисту осіб, які належать до відповідних 
національних меншин.

2. У разі необхідності Сторони вживають заходів для заохочення 
транскордонного співробітництва.

Стаття 19

Сторони зобов’язуються поважати та здійснювати принципи, 
проголошені у цій Рамковій конвенції, вдаючись, у разі необхідно-
сті, тільки до таких обмежень чи відступів від зобов’язань, які пе-
редбачені міжнародними правовими документами, зокрема Конвен-
цією про захист прав і основоположних свобод людини (995_004), 
і які можуть застосовуватися до прав і свобод, що випливають з ви-
щезазначених принципів.

Розділ III

Стаття 20

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

Стаття 21

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

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

Стаття 23

Права і свободи, які випливають із принципів, проголошених 
у цій Рамковій конвенції, оскільки вони є предметом відповідних 
положень Конвенції про захист прав і основоположних свобод лю-
дини або протоколів (995_004) до неї, вважаються такими, що від-
повідають останнім положенням.

Розділ IV

Стаття 24

1. Комітет міністрів Ради Європи здійснює нагляд за виконан-
ням Договірними Сторонами цієї Рамкової конвенції.

2. Сторони, які не є членами Ради Європи, беруть участь у меха-
нізмі імплементації згідно з процедурою, яка буде встановлена.

Стаття 25

1. Впродовж одного року після набрання цією Рамковою кон-
венцією чинності для Договірної Сторони, остання надсилає Гене-
ральному секретарю Ради Європи повну інформацію про законода-
вчі та інші заходи, вжиті для здійснення принципів, проголошених 
у цій Рамковій конвенції.

2. В подальшому кожна Сторона надсилає Генеральному секре-
тарю на періодичній основі та на прохання Комітету міністрів будь-
яку додаткову інформацію про виконання цієї Рамкової конвенції.

3. Інформацію, подану згідно з цією статтею, Генеральний секре-
тар надсилає Комітету міністрів.

Стаття 26

1. У визначенні адекватності заходів, вжитих Сторонами 
для здійснення принципів, проголошених у цій Рамковій конвенції, 
Комітету міністрів надає допомогу консультативний комітет, чле-
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ни якого мають визнаний авторитет у галузі захисту національних 
меншин.

2. Склад цього консультативного комітету і порядок його роботи 
визначаються Комітетом міністрів впродовж одного року після на-
брання чинності цією Рамковою конвенцією.

Розділ V

Стаття 27

Ця Рамкова конвенція відкрита для підписання державами-чле-
нами Ради Європи. До дати набрання чинності Конвенція відкрита 
також для підписання будь-якою іншою державою, якій Комітет мі-
ністрів запропонував її підписати. Вона підлягає ратифікації, при-
йняттю або затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи 
про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генерально-
му секретарю Ради Європи.

Стаття 28

1. Ця Рамкова конвенція набирає чинності в перший день місяця, 
що настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку 
дванадцять держав-членів Ради Європи висловили свою згоду 
на обов’язковість для них Конвенції відповідно дположень статті 27.

2. Стосовно будь-якої держави-члена, яка висловлюватиме свою 
згоду на обов’язковість для неї Конвенції, ця Рамкова конвенція 
набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення 
тримісячного періоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної 
грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 29

1. Після набрання цією Рамковою конвенцією чинності та після 
консультацій з Договірними Державами, Комітет міністрів Ради Єв-
ропи, у рішенні, що приймається більшістю голосів, передбаченою 
у статті 20d Статуту Ради Європи (994_001), може запропонувати 
приєднатися до Конвенції будь-якій державі, яка не є членом Ради 
Європи і якій було запропоновано підписати Конвенцію відповідно 
до положень статті 27, але яка цього ще не зробила, а також будь-
якій іншій державі, що не є членом Ради.

2. Стосовно будь-якої держави, що приєдналася до Конвенції, ця 
Рамкова конвенція набирає чинності в перший день місяця, що на-
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стає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на збе-
рігання документа про приєднання Генеральному секретарю Ради 
Європи.

Стаття 30

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберіган-
ня своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийнят-
тя, затвердження чи приєднання може визначити територію (те-
риторії), за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність 
і до якої застосовуватиметься ця Рамкова конвенція.

2. Будь-яка Держава може в будь-який інший час після цього 
заявою на ім’я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію 
цієї Рамкової конвенції на будь-яку іншу територію, визначену 
в цій заяві. Щодо такої території Рамкова конвенція набирає чинно-
сті в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного 
періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунк-
тів, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути 
відкликана шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я Ге-
нерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день 
місяця, що наступає після закінчення тримісячного періоду від дати 
отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 31

1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати цю Рам-
кову конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я 
Генерального секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, 
що настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отри-
мання такого повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 32

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени 
Ради, інші держави, які підписали цю Рамкову конвенцію, та будь-
яку державу, яка приєдналася до неї, про:

a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти 

або будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєд-
нання;
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c) будь-яку дату набрання чинності цією Рамковою конвенцією 
відповідно до статей 28, 29 та 30;

d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, 
які стосуються цієї Рамкової конвенції.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те 
уповноважені представники підписали цю Рамкову конвенцію.

Вчинено у Страсбурзі першого дня лютого місяця 1995 року 
англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є од-
наково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься 
в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає 
засвідчені копії цієї Конвенції кожній державі-члену Ради Європи 
і будь-якій державі, якій було запропоновано підписати цю Рамкову 
конвенцію або приєднатися до неї.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН

Страсбург, 5 листопада 1992 року
[Хартію ратифіковано із зобов’язаннями Законом № 1350-

XIV від 24.12.99-Закон втратив чинність як такий, 
що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного суду 

№ 9-рп/2000 від 12.07.2000]
[Хартію ратифіковано Законом № 802-IV від 15.05.2003]

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Хартію, вра-
ховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання 
між її членами, зокрема для збереження та втілення в життя ідеалів 
і принципів, які є їхнім спільним надбанням,

вважаючи, що охорона історичних регіональних мов або мов 
меншин Європи, деякі з яких знаходяться під загрозою відмирання, 
сприяє збереженню та розвитку культурного багатства і традицій 
Європи,

враховуючи, що право на використання регіональної мови 
або мови меншини у приватному та суспільному житті є невід’єм-
ним правом відповідно до принципів, проголошених уМіжнародно-
му пакті Організації Об’єднаних Націй про громадянські і політичні 
права, та відповідно до духу Конвенції Ради Європи про захист прав 
і основних свобод людини,

враховуючи роботу, проведену в рамках НБСЄ, і зокрема гель-
сінкський Заключний акт 1975 року та документ Копенгагенської 
зустрічі 1990 року,

підкреслюючи важливість міжкультурного діалогу і багатомов-
ності, а також вважаючи, що охорона і розвиток регіональних мов 
або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необ-
хідності вивчати їх,

усвідомлюючи, що охорона і розвиток регіональних мов або мов 
меншин у різних країнах та регіонах Європи є важливим внеском 
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у розбудову Європи, що ґрунтується на принципах демократії 
та культурного розмаїття в рамках національного суверенітету і те-
риторіальної цілісності,

враховуючи специфічні умови та історичні традиції різних регіо-
нів європейських держав, погодились про таке:

Частина I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення

Для цілей цієї Хартії:
a) термін «регіональні мови або мови меншин» означає мови, які:
I) традиційно використовуються в межах певної території дер-

жави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю 
чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави; та

II) відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави;
він не включає діалекти офіційної мови (мов) держави або мови 

мігрантів;
b) термін «територія, на якій використовується регіональна мова 

або мова меншини» означає географічну місцевість, де така мова 
є засобом спілкування певної кількості осіб, яка виправдовує здійс-
нення різних охоронних і заохочувальних заходів, передбачених 
у цій Хартії;

c) термін «нетериторіальні мови» означає мови, якими корис-
туються громадяни держави і які відрізняються від мови (мов), 
що використовується рештою населення держави, але які, незважа-
ючи на їхнє традиційне використання в межах території держави, 
не можуть вважатися найбільш поширеними в межах конкретної 
місцевості цієї держави.

Стаття 2. Зобов’язання

1. Кожна Сторона зобов’язується застосовувати положення ча-
стини II до всіх регіональних мов або мов меншин, які вживають-
ся в межах її території і які відповідають визначенням, наведеним 
у статті 1.

2. Стосовно кожної мови, визначеної під час ратифікації, при-
йняття або затвердження відповідно до статті 3, кожна Сторона 
зобов’язується застосовувати якнайменш тридцять п’ять пунктів 
або підпунктів з тих положень, що наведені у частині III Хартії, 
включаючи якнайменш три з кожної зі статей 8 і 12 та один з кож-
ної зі статей 9, 10, 11 і 13.
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Стаття 3. Процедура виконання

1. Кожна Договірна Держава визначає у своїй ратифікаційній 
грамоті або своєму документі про прийняття чи затвердження кож-
ну регіональну мову або мову меншини чи офіційну мову, яка менш 
широко використовується на всій її території або частині території 
і до якої застосовуються пункти, визначені відповідно до пункту 2 
статті 2.

2. Будь-яка Сторона може, в подальшому в будь-який час, повідо-
мити Генерального секретаря про те, що вона приймає зобов’язання, 
які випливають з положень будь-якого іншого пункту Хартії, який 
вона ще не визначила у своїй ратифікаційній грамоті або своєму до-
кументі про прийняття чи затвердження, або про те, що вона засто-
совуватиме пункт 1 цієї статті до інших регіональних мов або мов 
меншин чи до інших офіційних мов, які менш широко використову-
ються на всій її території або частині території.

3. Зобов’язання, зазначені у попередньому пункті, вважаються 
складовою частиною ратифікації, прийняття або затвердження і ма-
ють таку ж силу від дати їхнього повідомлення.

Стаття 4. Існуючі режими охорони

1. Ніщо у цій Хартії не може тлумачитися як таке, що обмежує 
або порушує будь-які права, гарантовані Європейською конвенцією 
з прав людини.

2. Положення цієї Хартії не зашкоджують жодним більш спри-
ятливим положенням, що стосуються статусу регіональних мов 
або мов меншин чи правового статусу осіб, які належать до меншин, 
і що можуть бути чинними на території Сторони або передбачають-
ся відповідними двосторонніми чи багатосторонніми міжнародними 
угодами.

Стаття 5. Існуючі зобов’язання

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

Сторони зобов’язуються дбати про те, щоб відповідні органи, ор-
ганізації та особи були поінформовані про права і обов’язки, визна-
чені цією Хартією.

Частина II. Цілі та принципи, яких необхідно дотримуватися від-
повідно до пункту 1 статті 2.

Стаття 7. Цілі та принципи

1. Стосовно регіональних мов або мов меншин, в межах тери-
торій, на яких такі мови використовуються, та відповідно до ста-
ну кожної мови, Сторони будують свою політику, законодавство 
та практику на таких цілях та принципах:

a) визнання регіональних мов або мов меншин як засобу відобра-
ження культурного багатства;

b) поважання кордонів кожної географічної місцевості, в якій 
використовується регіональна мова або мова меншини, з метою за-
безпечення, щоб існуючий раніше або новий адміністративний роз-
поділ не створював перешкод розвиткові відповідної регіональної 
мови або мови меншини;

c) необхідність здійснення рішучих дій, спрямованих на розви-
ток регіональних мов або мов меншин з метою їх збереження;

d) сприяння використанню регіональних мов або мов меншин, 
в усній та письмовій формі, у суспільному та приватному житті і/
або заохочення такого використання;

e) підтримання і розвиток стосунків з питань, що охоплюються 
цією Хартією, між групами, які використовують регіональну мову 
або мову меншини, та іншими групами населення держави, які вжи-
вають мову в такій самій або схожій формі, а також започаткування 
культурних стосунків з іншими групами населення держави, що ко-
ристуються різними мовами;

f) передбачення належних форм і засобів викладання і вивчення 
регіональних мов або мов меншин на всіх відповідних рівнях;

g) передбачення особам, які не володіють регіональною мовою 
або мовою меншини і які проживають у місцевості, де вона вико-
ристовується, можливостей вивчати її за своїм бажанням;

h) сприяння здійсненню наукових досліджень в галузі регіональ-
них мов або мов меншин в університетах чи аналогічних установах;

I) розвиток відповідних форм транснаціональних обмінів з пи-
тань, що охоплюються цією Хартією та що стосуються регіональних 



26

мов або мов меншин, які використовуються в такій самій або схожій 
формі у двох або більше державах.

2. Сторони зобов’язуються усунути, якщо вони цього ще не зро-
били, будь-які необгрунтовані розрізнення, виключення, обмежен-
ня або переваги, які стосуються використання регіональної мови 
або мови меншини та які мають на меті перешкодити чи створити 
загрозу її збереженню або розвиткові. Вжиття спеціальних заходів 
у галузі регіональних мов або мов меншин, які спрямовані на досяг-
нення рівності між особами, що вживають ці мови, і рештою насе-
лення або які належним чином враховують їхній конкретний стан, 
не розглядаються як акт дискримінації проти тих осіб, що вживають 
більш поширені мови.

3. Сторони зобов’язуються відповідними заходами поглиблю-
вати взаєморозуміння між всіма мовними групами населення кра-
їни, і зокрема сприяти вихованню поваги, розуміння і терпимості 
щодо регіональних мов або мов меншин як одній з цілей освіти 
і професійної підготовки, яка надається в їхніх країнах, а також зао-
хочувати засоби масової інформації до досягнення такої цілі.

4. Визнаючи свою політику щодо регіональних мов або мов мен-
шин, Сторони враховують потреби та побажання тих груп населен-
ня, які користуються цими мовами. Сторони заохочуються до ство-
рення у разі необхідності органів, які консультували б власті з усіх 
питань, що стосуються регіональних мов або мов меншин.

5. Сторони зобов’язуються застосовувати, mutatis mutandis, 
принципи, наведені у пунктах 1 – 4 вище, до нетериторіальних мов. 
Однак, що стосується цих мов, то характер і масштаби заходів, яких 
необхідно вживати на виконання цієї Хартії, визначаються гнучко, 
з урахуванням потреб і побажань та з поважанням традицій та ха-
рактерних рис тих груп, які користуються відповідними мовами.

Частина III. Заходи, спрямовані на заохочення використання ре-
гіональних мов або мов меншин у суспільному житті відповідно 

до зобов’язань, взятих за пунктом 2 статті 2.

Стаття 8. Освіта

1. Стосовно освіти Сторони зобов’язуються, в межах території, 
на якій такі мови використовуються, відповідно до стану кожної 
з таких мов і без шкоди для викладання офіційної мови (мов) дер-
жави:

a) i) передбачити можливість надання дошкільної освіти відпо-
відними регіональними мовами або мовами меншин; або



27

II) передбачити можливість надання суттєвої частини дошкіль-
ної освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; 
або

III) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах 
i та ii вище, принаймні до дітей з тих сімей, які цього бажають 
і кількість яких вважається для цього достатньою; або

IV) якщо органи державної влади не мають безпосередньої ком-
петенції у галузі дошкільної освіти, сприяти застосуванню заходів, 
згаданих у підпунктах i-iii вище, і/або заохочувати таке застосуван-
ня;

b) I) передбачити можливість надання початкової освіти відпо-
відними регіональними мовами або мовами меншин; або

II) передбачити можливість надання суттєвої частини початкової 
освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

III) передбачити в рамках системи початкової освіти викладання 
відповідних регіональних мов або мов меншин як складову частину 
учбової програми; або

IV) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах 
I – III вище, принаймні до учнів з тих сімей, які цього бажають 
і кількість яких вважається для цього достатньою;

c) I) передбачити можливість надання середньої освіти відповід-
ними регіональними мовами або мовами меншин; або

II) передбачити можливість надання суттєвої частини середньої 
освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

III) передбачити в рамках системи середньої освіти викладання 
відповідних регіональних мов або мов меншин як складову частину 
учбової програми; або

IV) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах 
I – III вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у відповідних 
випадках сім’ї яких, цього бажають і кількість яких вважається 
для цього достатньою;

d) I) передбачити можливість надання професійно-технічної 
освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

II) передбачити можливість надання суттєвої частини професій-
но-технічної освіти відповідними регіональними мовами або мова-
ми меншин; або

III) передбачити в рамках системи професійно-технічної освіти 
викладання відповідних регіональних мов або мов меншин як скла-
дову частину учбової програми; або

IV) застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах i-iii 
вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у відповідних випадках 
сім’ї яких, цього бажають і кількість яких вважається для цього до-
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статньою;
e) I) передбачити можливість надання університетської та іншої 

вищої освіти регіональними мовами або мовами меншин; або
II) забезпечити можливості вивчення цих мов як окремих дисци-

плін університетської або іншої вищої освіти; або
III) якщо у зв’язку із роллю держави стосовно вищих учбових 

закладів, підпункти I і II застосовуватися не можуть, заохочувати 
і/або дозволяти надання університетської або інших форм вищої 
освіти регіональними мовами або мовами меншин чи створення 
можливостей для вивчення цих мов як окремих дисциплін універ-
ситетської або іншої вищої освіти;

f) I) вжити заходів для створення курсів навчання дорослих 
і безперервного навчання, на яких викладання здійснюється, голов-
ним чином або повністю, регіональними мовами або мовами мен-
шин; або

II) пропонувати такі мови як окремі дисципліни в рамках нав-
чання дорослих і безперервного навчання; або

III) якщо державні органи не мають безпосередньої компетенції 
у галузі навчання дорослих, сприяти викладанню таких мов як ок-
ремих дисциплін у рамках навчання дорослих і безперервного нав-
чання та/або заохочувати таке викладання;

g) вжити заходів для забезпечення викладання історії та куль-
тури, засобом відображення яких є відповідна регіональна мова 
або мова меншини;

h) забезпечити базову професійну підготовку та удосконалення 
вчителів з метою виконання тих з пунктів a-g, які прийняті відпо-
відною Стороною;

i) створити наглядовий орган (органи), який контролюватиме 
заходи і прогрес, здійснені в галузі започаткування або розвитку 
викладання регіональних мов або мов меншин, та складатиме пе-
ріодичні доповіді про свої висновки, які будуть оприлюднюватися.

2. Стосовно освіти і щодо тих територій, на яких регіональні 
мови або мови меншин традиційно не використовуються, Сторо-
ни зобов’язуються, якщо чисельність осіб, що вживають регіональ-
ну мову або мову меншин, це виправдовує, дозволяти, заохочувати 
або забезпечувати викладання регіональною мовою або мовою мен-
шини чи вивчення такої мови на всіх відповідних рівнях освіти.

Стаття 9. Судова влада

1. Сторони зобов’язуються, стосовно тих судових округів, в яких 
чисельність мешканців, що вживають регіональні мови або мови 
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меншин, виправдовує вжиття заходів, наведених нижче, відповідно 
до стану розвитку кожної з цих мов і за умови, що використання 
можливостей, які надаються цим пунктом, на думку судді, не пере-
шкоджатиме належному відправленню правосуддя:

a) у кримінальному судочинстві:
I) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сторін процесу, 

здійснювали провадження регіональними мовами або мовами мен-
шин; і/або

II) гарантувати обвинуваченій особі право користуватися своєю 
регіональною мовою або мовою її меншини; і/або

III) передбачити, щоб клопотання і докази, у письмовій чи усній 
формі, не розглядалися як неприйнятні виключно на тій підставі, 
що вони сформульовані регіональною мовою або мовою меншини; 
і/або

IV) складати, на клопотання, документи, пов’язані з криміналь-
ним судочинством, відповідною регіональною мовою або мовою 
меншини, у разі необхідності із залученням усних і письмових пере-
кладачів без додаткових витрат для зацікавлених осіб;

b) у цивільному судочинстві:
I) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сторін процесу, 

здійснювали провадження регіональними мовами або мовами мен-
шин; і/або

II) якщо сторона має постати перед судом особисто, дозволяти 
їй користуватися своєю регіональною мовою або мовою її меншини 
без додаткових витрат; і/або

III) дозволяти подання документів і доказів регіональними мова-
ми або мовами меншин;

у разі необхідності із залученням усних і письмових переклада-
чів;

c) під час судового провадження у справах, що стосуються адмі-
ністративних питань:

I) передбачити, щоб суди, на клопотання однієї зі сторін процесу, 
здійснювали провадження регіональними мовами або мовами мен-
шин; і/або

II) якщо сторона має постати перед судом особисто, дозволити 
їй користуватися своєю регіональною мовою або мовою її меншини 
без додаткових витрат; і/або

III) дозволити подання документів і доказів регіональними мова-
ми або мовами меншин,

у разі необхідності із залученням усних і письмових переклада-
чів;

d) вжити заходів для забезпечення застосування підпунктів 
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I та III пунктів b та c вище, а також будь-якого необхідного ви-
користання послуг усних і письмових перекладачів без додаткових 
витрат для зацікавлених осіб.

2. Сторони зобов’язуються:
a) не заперечувати дійсність юридичних документів, складених 

в межах держави, виключно на тій підставі, що вони сформульовані 
регіональною мовою або мовою меншини; або

b) не заперечувати дійсність для сторін процесу юридичних 
документів, складених в межах країни, виключно на тій підставі, 
що вони сформульовані регіональною мовою або мовою меншини, 
а також передбачити можливість їхнього використання проти заці-
кавлених третіх сторін, які не вживають цих мов, якщо зміст доку-
мента повідомляється їм особою (особами), яка посилається на ньо-
го; або

c) не заперечувати дійсність для сторін процесу юридичних 
документів, складених в межах країни, виключно на тій підставі, 
що вони сформульовані регіональною мовою або мовою меншини.

3. Сторони зобов’язуються забезпечити наявність складених ре-
гіональними мовами або мовами меншин найбільш важливих наці-
ональних законодавчих актів і тих документів, які зокрема стосу-
ються осіб, що вживають ці мови, якщо їх наявність не забезпечена 
іншим шляхом.

Стаття 10. Адміністративні органи та публічні послуги

1. В межах адміністративних районів держави, в яких кількість 
мешканців, що вживають регіональні мови або мови меншин, ви-
правдовує вжиття заходів, наведених нижче, і відповідно до стану 
кожної з цих мов, Сторони зобов’язуються, у міру розумної мож-
ливості:

a) I) забезпечити, щоб адміністративні органи використовували 
регіональні мови або мови меншин; або

II) забезпечити, щоб їхні посадові особи, які працюють з відвіду-
вачами, використовували регіональні мови або мови меншин у їхніх 
стосунках з особами, що звертаються до них цими мовами; або

III) забезпечити особам, що вживають регіональні мови або мови 
меншин, можливість подавати усні чи письмові заяви і отримувати 
відповідь на них цими мовами; або

IV) забезпечити особам, що вживають регіональні мови або мови 
меншин, можливість подавати усні або письмові заяви цими мова-
ми; або

V) забезпечити особам, що вживають регіональні мови або мови 
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меншин, можливість на законних підставах подавати документи, 
складені цими мовами;

b) забезпечити населенню наявність адміністративних докумен-
тів і бланків широкого користування, складених регіональними мо-
вами або мовами меншин чи у двомовному варіанті;

c) дозволяти адміністративним органам складати документи ре-
гіональною мовою або мовою меншини.

2. Стосовно органів місцевої та регіональної влади, на терито-
рії яких чисельність мешканців, що вживають регіональні мови 
або мови меншин, виправдовує вжиття заходів, наведених нижче, 
Сторони зобов’язуються дозволяти і/або заохочувати:

a) використання регіональних мов або мов меншин в рамках ре-
гіонального або місцевого самоврядування;

b) можливість для осіб, які вживають регіональні мови або мови 
меншин, подавати усні або письмові заяви цими мовами;

c) публікування органами регіональної влади своїх офіційних до-
кументів також і відповідними регіональними мовами або мовами 
меншин;

d) публікування органами місцевої влади своїх офіційних до-
кументів також і відповідними регіональними мовами або мовами 
меншин;

e) використання органами регіональної влади регіональних мов 
або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах, не ви-
ключаючи, однак, використання офіційної мови (мов) держави;

f) використання органами місцевої влади регіональних мов 
або мов меншин у дискусіях, які відбуваються на їхніх зборах, не ви-
ключаючи, однак, використання офіційної мови (мов) держави;

g) використання або прийняття, у разі необхідності паралель-
но з назвами офіційною мовою (мовами), традиційних правильних 
форм написання назв місцевостей регіональними мовами або мова-
ми меншин.

3. Стосовно публічних послуг, які надаються адміністративними 
органами або іншими особами, що діють від їхнього імені, Сторони 
зобов’язуються, в межах території, на якій використовуються регі-
ональні мови або мови меншин, відповідно до стану кожної мови, 
а також у міру розумної можливості:

a) забезпечити використання регіональних мов або мов меншин 
у наданні послуг; або

b) дозволяти особам, які вживають регіональні мови або мови 
меншин, подавати заяви і отримувати відповідь на них цими мова-
ми; або

c) дозволяти особам, які вживають регіональні мови або мови 
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меншин, подавати заяви цими мовами.
4. З метою застосування тих положень пунктів 1, 2 і 3, які вони 

прийняли, Сторони зобов’язуються вжити одного чи більше таких 
заходів:

a) письмовий або усний переклад у разі необхідності;
b) добір і у разі необхідності професійна підготовка посадових 

осіб та інших державних службовців у необхідній кількості;
c) задоволення у міру можливості прохань державних служ-

бовців, які володіють регіональною мовою або мовою меншини, 
про призначення на роботу в тій території, де така мова вживається.

5. Сторони зобов’язуються дозволяти використання або при-
йняття прізвищ регіональними мовами або мовами меншин на про-
хання зацікавлених осіб.

Стаття 11. Засоби масової інформації

1. Сторони зобов’язуються, для осіб, які вживають регіональні 
мови або мови меншин, в межах територій, на яких ці мови вико-
ристовуються, відповідно до стану кожної мови, якщо органи дер-
жавної влади, безпосередньо чи опосередковано, мають компетен-
цію, повноваження або відіграють певну роль у цій сфері, та із по-
важанням принципу незалежності і самостійності засобів масової 
інформації:

a) якщо радіо і телебачення здійснюють функції громадських за-
собів масової інформації:

I) забезпечити створення якнайменш однієї радіостанції і одного 
телевізійного каналу, які здійснюватимуть мовлення регіональними 
мовами або мовами меншин; або

II) заохочувати створення якнайменш однієї радіостанції і одно-
го телевізійного каналу, які здійснюватимуть мовлення регіональ-
ними мовами або мовами меншин, і/або сприяти такому створенню; 
або

III) вжити належних заходів для того, щоб радіо- і телеорганіза-
ції транслювали програми регіональними мовами або мовами мен-
шин;

b) I) заохочувати створення якнайменш однієї радіостанції, 
яка здійснюватиме мовлення регіональними мовами або мовами 
меншин, і/або сприяти такому створенню; або

II) заохочувати трансляцію радіопрограм регіональними мова-
ми або мовами меншин на регулярній основі та/або сприяти такій 
трансляції;

c) I) заохочувати створення якнайменш одного телевізійного ка-
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налу, який здійснюватиме мовлення регіональними мовами або мо-
вами меншин, і/або сприяти такому створенню; або

II) заохочувати трансляцію телевізійних програм регіональними 
мовами або мовами меншин на регулярній основі та/або сприяти 
такій трансляції;

d) заохочувати створення та розповсюдження аудіо- і аудіові-
зуальних творів регіональними мовами або мовами меншин і/або 
сприяти такому створенню та розповсюдженню;

e) I) заохочувати створення і/або функціонування якнайменш 
однієї газети, яка друкуватиме свої матеріали регіональними мо-
вами або мовами меншин, і/або сприяти такому створенню та/або 
функціонуванню; або

II) заохочувати публікацію газетних статей регіональними мо-
вами або мовами меншин на регулярній основі і/або сприяти такій 
публікації;

f) I) покривати додаткові витрати тих засобів масової інформації, 
які використовують регіональні мови або мови меншин, якщо за-
конодавством загалом передбачається фінансова допомога засобам 
масової інформації; або

II) застосовувати існуючі механізми фінансової допомоги також 
до аудіовізуальної продукції, яка створюється регіональними мова-
ми або мовами меншин;

g) сприяти професійній підготовці журналістів та іншого персо-
налу для засобів масової інформації, які використовують регіональ-
ні мови або мови меншин.

2. Сторони зобов’язуються гарантувати свободу прямого прийо-
му радіо- і телепередач із сусідніх країн, які транслюються мовою, 
такою самою або схожою до регіональної мови або мови меншини, 
та не перешкоджати ретрансляції радіо- і телепередач із сусідніх 
країн, які випускаються в ефір такою мовою. Вони також зобов’я-
зуються забезпечити, щоб не запроваджувалися жодні обмежен-
ня на свободу виявлення поглядів і вільне поширення інформації 
у друкованих засобах інформації мовою, такою самою або схожою 
до регіональної мови або мови меншини. Здійснення вищезазначе-
них свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками та відповідаль-
ністю, може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень 
або покарання, які встановлені законом і необхідні в демократич-
ному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку, з метою запобігання завору-
шенням або злочинам, для захисту здоров’я чи моралі, для захисту 
репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню ін-
формації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторите-



34

ту і неупередженості правосуддя.
3. Сторони зобов’язуються забезпечити представництво або ура-

хування інтересів осіб, що вживають регіональні мови або мови мен-
шин, в органах, які можуть бути створеними відповідно до закону 
для гарантування свободи і плюралізму засобів масової інформації.

Стаття 12. Культурна діяльність та засоби її здійснення

1. Стосовно культурної діяльності та засобів її здійснення-осо-
бливо бібліотек, відеотек, культурних центрів, музеїв, архівів, ака-
демій, театрів і кінотеатрів, а також літературних творів і кінопро-
дукції, народних форм виявлення культури, фестивалів і організа-
цій, що займаються культурною діяльністю, включаючи, між іншим, 
використання нових технологій,-Сторони зобов’язуються, в межах 
території, на якій такі мови використовуються, і якщо органи дер-
жавної влади мають компетенцію, повноваження або відіграють пев-
ну роль у цій сфері:

a) заохочувати форми виявлення та ініціативи, притаманні ре-
гіональним мовам або мовам меншин, і сприяти різними засобами 
доступу до творів, що створюються цими мовами;

b) сприяти різними засобами доступу іншими мовами до творів, 
що створюються регіональними мовами або мовами меншин, під-
тримуючи і розвиваючи діяльність у галузі перекладу, дублювання, 
озвучування і субтитрування;

c) сприяти доступу регіональними мовами або мовами меншин 
до творів, що створюються іншими мовами, підтримуючи і розвива-
ючи діяльність у галузі перекладу, дублювання, озвучування і суб-
титрування;

d) забезпечити, щоб органи, які відповідають за здійснення 
чи підтримку різноманітної культурної діяльності, під час захо-
дів, які вони проводять або підтримують, поширювали інформацію 
про регіональні мови та культурні цінності або мови та культурні 
цінності меншин та використовували їх;

e) сприяти заходам, спрямованим на забезпечення, щоб органи, 
які відповідають за здійснення чи підтримку культурної діяльно-
сті, мали персонал, що повністю володіє відповідною регіональною 
мовою або мовою відповідної меншини, а також мовою (мовами) 
решти населення;

f) заохочувати безпосередню участь представників осіб, що вжи-
вають відповідну регіональну мову або мову відповідної меншини, 
у забезпеченні засобів здійснення культурної діяльності та її плану-
ванні;
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g) заохочувати створення органу (органів), відповідального 
за збір, збереження примірника та презентацію чи видання творів, 
що створюються регіональними мовами або мовами меншин, і/або 
сприяти створенню такого органу (органів);

h) у разі необхідності створювати і/або розвивати та фінансува-
ти перекладацькі та термінологічні дослідницькі структури, зокрема 
з метою збереження та розвитку належної адміністративної, тор-
гової, економічної, соціальної, технічної або правової термінології 
кожною регіональною мовою або мовою кожної меншини.

2. Стосовно територій, на яких регіональні мови або мови мен-
шин традиційно не використовуються, Сторони зобов’язуються, 
якщо чисельність осіб, що вживають регіональну мову або мову 
меншини, виправдовує це, дозволяти, заохочувати і/або передбача-
ти відповідну культурну діяльність і відповідні засоби її здійснення 
згідно з попереднім пунктом.

3. Сторони зобов’язуються приділяти належну увагу у своїй 
культурній політиці за кордоном регіональним мовам або мовам 
меншин, а також культурам, які відображаються такими мовами.

Стаття 13. Економічне і соціальне життя

1. Стосовно економічної та соціальної діяльності, Сторони зо-
бов’язуються, в межах всієї країни:

a) виключити із свого законодавства будь-які положення, що не-
обгрунтовано забороняють або обмежують використання регіональ-
них мов або мов меншин в документах, які стосуються економічного 
або соціального життя, зокрема трудових договорах, і технічній до-
кументації, такій як інструкції по використанню товарів або устат-
кування;

b) заборонити застосування у внутрішніх правилах компа-
ній і приватних документах будь-яких положень, що виключають 
або обмежують використання регіональних мов або мов меншин, 
принаймні між особами, що вживають одну і ту ж мову;

c) запобігати практиці, спрямованій на відмову від використан-
ня регіональних мов або мов меншин в економічній або соціальній 
діяльності;

d) сприяти використанню регіональних мов або мов меншин та-
кож за допомогою заходів, які не визначені у попередніх підпунктах, 
і/або заохочувати таке використання.

2. Стосовно економічної та соціальної діяльності, Сторони зо-
бов’язуються, якщо державні органи мають таку компетенцію, в ме-
жах території, на якій використовуються регіональні мови або мови 
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меншин, та у міру розумної можливості:
a) включити у свої фінансові та банківські правила положення, 

які дозволяють шляхом використання процедур, сумісних з комер-
ційною практикою, використовувати регіональні мови або мови 
меншин під час складання платіжних документів (чеків, векселів 
і т. і.) чи інших фінансових документів або, у міру можливості, за-
безпечити здійснення таких положень;

b) в економічному та соціальному секторах, які знаходяться під 
їхнім безпосереднім контролем (державний сектор), організовувати 
заходи, які сприяють використанню регіональних мов або мов мен-
шин;

c) забезпечити, щоб соціальні установи, такі як лікарні, будинки 
для осіб похилого віку та гуртожитки, могли приймати та обслу-
говувати осіб, що вживають регіональну мову або мову меншини 
і потребують догляду на підставі слабкого здоров’я, похилого віку 
або з інших причин, з використанням їхньої мови;

d) забезпечити відповідними засобами складання інструкцій 
з техніки безпеки регіональними мовами або мовами меншин;

e) вжити заходів для того, щоб інформація, яка надається компе-
тентними державними органами стосовно прав споживачів, подава-
лась регіональними мовами або мовами меншин.

Стаття 14. Транскордонні обміни

Сторони зобов’язуються:
a) застосовувати чинні двосторонні і багатосторонні угоди 

з державами, в яких аналогічна мова використовується у такій 
самій або схожій формі, або у разі необхідності докладати зусиль 
для укладення таких угод з метою сприяння контактам між особа-
ми, що вживають ту саму мову у відповідних державах у галузях 
культури, освіти, інформації, професійно-технічної підготовки і без-
перервного навчання;

b) в інтересах регіональних мов або мов меншин сприяти тран-
скордонному співробітництву, зокрема між органами регіонального 
або місцевого самоврядування, на території яких аналогічна мова 
використовується у такій самій або схожій формі, та/або розвивати 
таке співробітництво.
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Частина IV. Застосування Хартії

Стаття 15. Періодичні доповіді

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

2. Свої доповіді Сторони оприлюднюють.

Стаття 16. Розгляд доповідей

1. Доповіді, які подаються Генеральному секретарю Ради Європи 
згідно зі статтею 15, розглядаються Комітетом експертів, який ство-
рюється відповідно до статті 17.

2. Законно створені органи або асоціації Сторони можуть зверта-
ти увагу Комітету експертів на питання, які стосуються зобов’язань 
цієї Сторони за частиною III Хартії. Після консультацій з відпо-
відною Стороною Комітет експертів може врахувати таку інформа-
цію під час підготовки доповіді, зазначеної у пункті 3 нижче. Ці ор-
гани або асоціації можуть також робити заяви стосовно політики, 
яку Сторона проводить відповідно до частини II.

3. На основі доповідей, зазначених у пункті 1, та інформації, 
згаданої у пункті 2, Комітет експертів складає доповідь Комітету 
міністрів. Ця доповідь супроводжується коментарями, які Сторони 
надсилають на відповідне прохання, і може оприлюднюватися Ко-
мітетом міністрів.

4. Доповідь, зазначена у пункті 3, містить, зокрема, пропозиції 
Комітету експертів стосовно підготовки Комітетом міністрів необ-
хідних рекомендацій одній або декільком Сторонам.

5. Генеральний секретар Ради Європи подає Парламентській 
асамблеї докладну дворічну доповідь про застосування Хартії.

Стаття 17. Комітет експертів

1. До складу Комітету експертів входять по одному члену 
від кожної Сторони. Члени Комітету призначаються Комітетом мі-
ністрів із списку кандидатів, які висуваються відповідною Сторо-
ною і які повинні відзначатися високою сумлінністю та мати визна-
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ний авторитет в питаннях, які розглядаються у цій Хартії.
2. Члени Комітету призначаються строком на 6 років і можуть 

перепризначатися. Член Комітету, який не може продовжувати ви-
конувати свої обов’язки, замінюється за процедурою, визначеною 
у пункті 1, а його наступник обіймає посаду свого попередника про-
тягом решти частини його строку повноважень.

3. Комітет експертів встановлює свої правила процедури. Його 
секретарське обслуговування забезпечується Генеральним секрета-
рем Ради Європи.

Частина V. Заключні положення

Стаття 18

Цю Хартію відкрито для підписання державами-членами Ради 
Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. 
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвер-
дження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Єв-
ропи.

Стаття 19

1. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає 
після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку п’ять дер-
жав-членів Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість 
для них цієї Хартії відповідно до положень статті 18.

2. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду 
на обов’язковість для неї цієї Хартії після набрання нею чинності, 
Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після 
закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання рати-
фікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 20

1. Після набрання цією Хартією чинності, Комітет міністрів Ради 
Європи може запропонувати будь-якій державі, яка не є членом 
Ради Європи, приєднатися до цієї Хартії.

2. Стосовно будь-якої держави, яка приєдналася до Хартії, Хар-
тія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закін-
чення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання Генерально-
му секретарю Ради Європи документа про приєднання.
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Стаття 21

1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти чи свого документа про прийняття, 
затвердження або приєднання може заявити одне або декілька за-
стережень до пунктів 2 – 5 статті 7 цієї Хартії. Інші застереження 
не дозволяються.

2. Будь-яка Договірна Держава, яка заявила застереження згідно 
з попереднім пунктом, може повністю або частково відкликати його 
шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я Генерального 
секретаря Ради Європи. Відкликання набирає чинності від дати от-
римання Генеральним секретарем такого повідомлення.

Стаття 22

1. Будь-яка Сторона може у будь-який час денонсувати цю Хар-
тію шляхом подання відповідного повідомлення на ім’я Генерально-
го секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, 
що настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отри-
мання Генеральним секретарем такого повідомлення.

Стаття 23

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени 
Ради і будь-яку державу, яка приєдналася до цієї Хартії, про:

a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти 

або будь-якого документа про прийняття, затвердження або приєд-
нання;

c) будь-яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно 
до статей 19 та 20;

d) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень 
пункту 2 статті 3;

e) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, 
які стосуються цієї Хартії.

На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те 
уповноважені представники підписали цю Хартію.

Вчинено у Страсбурзі п’ятого дня листопада місяця 1992 року 
англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є од-
наково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься 
в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає 
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засвідчені копії Хартії кожній державі-члену Ради Європи і будь-
якій державі, якій було запропоновано приєднатися до цієї Хартії.
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ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ

Страсбург, 3 травня 1996 року
[Хартію ратифіковано із заявами Законом № 137-V (137-16) 

від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст. 418]

Преамбула

Уряди, які підписали цю Хартію, будучи членами Ради Європи, 
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання 
між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і прин-
ципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому 
економічному та соціальному прогресу, зокрема, шляхом збережен-
ня та подальшого здійснення прав людини та основних свобод;

беручи до уваги, що в Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод, яка була підписана у Римі 4 листопада 1950 
року, та Протоколах (995_004) до неї держави-члени Ради Європи 
домовились забезпечити для свого населення громадянські та полі-
тичні права і свободи, визначені у цих документах;

враховуючи, що в Європейській соціальній хартії (994_300), 
яка була відкрита для підписання у Турині 18 жовтня 1961 року, 
і Протоколах (994_332, 994_333, 994_807) до неї держави-члени 
Ради Європи домовились забезпечити для свого населення визначе-
ні у цих документах соціальні права з метою підвищення життєвого 
рівня та соціального добробуту свого населення;

нагадуючи, що Конференція з прав людини на рівні міністрів, 
яка відбулась у Римі 5 листопада 1990 року, наголосила на необхід-
ності, з одного боку, збереження невід’ємного характеру всіх прав 
людини, як громадянських, політичних, економічних, соціальних, 
так і культурних, а з іншого боку, надання Європейській соціальній 
хартії (994_300) нового імпульсу;

сповнені рішучості, як було вирішено на Конференції на рівні 
міністрів, яка відбулася у Турині 21-22 жовтня 1991 року, оновити 
та адаптувати основний зміст Хартії (994_300) з метою врахування, 
зокрема, основних соціальних перетворень, які відбулися після при-
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йняття її тексту;
визнаючи переваги включення до переглянутої Хартії, яка має 

поступово замінити Європейську соціальну хартію (994_300), прав, 
гарантованих Хартією з внесеними до неї змінами та доповнення-
ми,прав, гарантованих Додатковим протоколом 1988 року (994_332), 
і нових прав; домовились про таке:

Частина I

Сторони визнають метою своєї політики, яку вони запроваджу-
ватимуть усіма відповідними засобами як національного, так і між-
народного характеру, досягнення умов, за яких можуть ефективно 
здійснюватися такі права та принципи:

1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі 
на життя професією, яку вона вільно обирає.

2. Усі працівники мають право на справедливі умови праці.
3. Усі працівники мають право на безпечні та здорові умови пра-

ці.
4. Усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка за-

безпечить достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей.
5. Усі працівники та роботодавці мають право на свободу об’єд-

нання у національні або міжнародні організації для захисту своїх 
економічних і соціальних інтересів.

6. Усі працівники та роботодавці мають право на укладання ко-
лективних договорів.

7. Діти та підлітки мають право на особливий захист від фізич-
них та моральних ризиків, на які вони наражаються.

8. Працюючі жінки у разі материнства мають право на особливий 
захист.

9. Кожна людина має право на належні умови для професійної 
орієнтації, метою якої є допомогти їй вибрати професію згідно зі 
своїми особистими здібностями та інтересами.

10. Кожна людина має право на належні умови для професійної 
підготовки.

11. Кожна людина має право користуватися будь-якими захо-
дами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я, який 
є можливим.

12. Усі працівники та особи, які знаходяться на їхньому утриман-
ні, мають право на соціальне забезпечення.

13. Кожна малозабезпечена людина має право на соціальну та ме-
дичну допомогу.

14. Кожна людина має право користуватися послугами соціаль-
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них служб.
15. Інваліди мають право на самостійність, соціальну інтеграцію 

та участь у житті суспільства.
16. Сім’я як головний осередок суспільства має право на належ-

ний соціальний, правовий та економічний захист для забезпечення 
її всебічного розвитку.

17. Діти та підлітки мають право на належний соціальний, право-
вий та економічний захист.

18. Громадяни будь-якої зі Сторін мають право займатися будь-
якою прибутковою діяльністю на території держави будь-якої іншої 
Сторони на засадах рівності з громадянами останньої з урахуванням 
обмежень, які ґрунтуються на безперечних економічних або соці-
альних причинах.

19. Трудящі-мігранти, які є громадянами будь-якої Сторони, 
і члени їхніх сімей мають право на захист і допомогу на території 
держави будь-якої іншої Сторони.

20. Усі працівники мають право на рівні можливості та рівнестав 
лення до них у вирішенні питань щодо працевлаштування та профе-
сії без дискримінації за ознакою статі.

21. Працівники мають право отримувати інформацію і консуль-
тації на підприємстві.

22. Працівники мають право брати участь у визначенні та поліп-
шенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві.

23. Кожна особа похилого віку має право на соціальний захист.
24. Усі працівники мають право на захист у випадках звільнення.
25. Усі працівники мають право на захист своїх вимог у разі бан-

крутства їхнього роботодавця.
26. Усі працівники мають право на гідне ставлення до них на ро-

боті.
27. Усі особи із сімейними обов’язками, які працюють або ба-

жають працювати, мають право робити це без дискримінації та, 
наскільки це можливо, таким чином, щоб їхні службові обов’язки 
не суперечили сімейним.

28. Представники працівників на підприємствах мають право 
на захист від дій, що завдають їм шкоди, і для них мають створюва-
тися належні умови для виконання ними своїх обов’язків.

29. Усі працівники мають право отримувати інформацію та кон-
сультації під час колективного звільнення.

30. Кожна людина має право на захист від бідності та соціально-
го відчуження.

31. Кожна людина має право на житло.
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Частина II

Сторони зобов’язуються, як це передбачено у частині III, вважа-
ти обов’язковими для себе зобов’язання, визначені унижченаведе-
них статтях і пунктах.

Стаття 1. Право на працю

З метою забезпечення ефективного здійснення права на працю 
Сторони зобов’язуються:

1. визнати однією зі своїх найголовніших цілей і одним зі своїх 
найголовніших обов’язків досягнення та підтримання якомога висо-
кого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення пов-
ної зайнятості;

2. ефективно захищати право працівника заробляти собі на жит-
тя професією, яку він вільно обирає;

3. створювати безкоштовні служби працевлаштування для всіх 
працівників або забезпечувати їхнє функціонування;

4. забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку 
та перекваліфікацію або сприяти їм.

Стаття 2. Право на справедливі умови праці

З метою забезпечення ефективного здійснення права на справед-
ливі умови праці Сторони зобов’язуються:

1. встановити розумну тривалість робочого дня та тижня і посту-
пово скорочувати робочий тиждень настільки, наскільки це дозво-
ляє підвищення продуктивності праці та інші відповідні фактори;

2. встановити оплачувані державні святкові дні;
3. встановити щорічну оплачувану відпустку тривалістю не мен-

ше чотирьох тижнів;
4. усунути ризики, що властиві роботам з небезпечними або шкід-

ливими для здоров’я умовами праці, а у випадках, коли усунути 
або достатньою мірою зменшити такі ризики ще неможливо, вста-
новити для працівників, зайнятих на таких роботах, скорочену три-
валість робочого часу або додаткові оплачувані відпустки;

5. забезпечити щотижневий відпочинок, який по можливості має 
збігатися з днем, що за традиціями або звичаями відповідної країни 
чи регіону визнається днем відпочинку;

6. забезпечити, щоб працівники були письмово поінформовані 
якнайшвидше і у будь-якому разі не пізніше ніж через два міся-
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ці після дати початку виконання ними своїх службових обов’язків 
про головні аспекти договору або трудових відносин;

7. забезпечити, щоб працівники, зайняті на роботах у нічний час, 
користувалися заходами, які враховують особливий характер такої 
роботи.

Стаття 3. Право на безпечні та здорові умови праці

З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпеч-
ні та здорові умови праці Сторони зобов’язуються, консультуючись 
з організаціями роботодавців і працівників:

1. розробити, здійснювати і періодично переглядати послідов-
ну національну політику в галузі охорони праці, виробничої гігіє-
ни і виробничого середовища. Головною метою цієї політики є по-
ліпшення охорони праці і виробничої гігієни, а також запобігання 
нещасним випадкам та травматизму, що виникають внаслідок ви-
робничої діяльності, пов’язані з нею або мають місце у процесі її 
здійснення, зокрема шляхом мінімізації причин виникнення ризи-
ків, властивих виробничому середовищу;

2. прийняти правила з техніки безпеки та гігієни праці;
3. забезпечити виконання таких правил шляхом заходів нагляду 

за дотриманням їхніх вимог;
4. сприяти поступовому розвиткові призначених для всіх пра-

цівників служб виробничої гігієни, головне завдання яких полягає 
у здійсненні профілактичних і консультативних функцій.

Стаття 4. Право на справедливу винагороду

З метою забезпечення ефективного здійснення права на справед-
ливу винагороду Сторони зобов’язуються:

1. визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує 
їм і їхнім сім’ям достатній життєвий рівень;

2. визнати право працівників на підвищену ставку винагороди 
за роботу в надурочний час з урахуванням винятків, передбачених 
для окремих випадків;

3. визнати право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагоро-
ду за працю рівної цінності;

4. визнати право всіх працівників на розумний строк попере-
дження про звільнення з роботи;

5. дозволити відрахування із заробітної плати тільки на умовах 
і в розмірах, передбачених національними законами або правилами 
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чи встановлених колективними договорами або арбітражними рі-
шеннями;

Здійснення цих прав досягається шляхом вільного укладання ко-
лективних договорів, запровадження встановленого законодавством 
механізму визначення заробітної плати або вжиття інших заходів, 
що відповідають національним умовам.

Стаття 5. Право на створення організацій

З метою забезпечення здійснення або сприяння здійсненню сво-
боди працівників і роботодавців створювати місцеві, національні 
або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціаль-
них інтересів та вступати у такі організації, Сторони зобов’язують-
ся, що національне законодавство жодним чином не обмежуватиме 
цю свободу та не використовуватиметься для її обмеження. Обсяг 
застосування гарантій, передбачених цією статтею, щодо поліції ви-
значається національними законами або правилами. Порядок засто-
сування цих гарантій до осіб, які входять до складу збройних сил, 
і обсяг їхнього застосування до осіб цієї категорії також визнача-
ються національними законами або правилами.

Стаття 6. Право на укладання колективних договорів

З метою забезпечення ефективного здійснення права на укладан-
ня колективних договорів Сторони зобов’язуються:

1. сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками 
та роботодавцями;

2. сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізму 
переговорів на добровільній основі між роботодавцями або органі-
заціями роботодавців та організаціями працівників з метою регулю-
вання умов праці за допомогою колективних договорів;

3. сприяти створенню та використанню належного механізму 
примирення та добровільного арбітражу для вирішення трудових 
спорів;

а також визнають:
4. право працівників і роботодавців на колективні дії у випадках 

конфліктів інтересів, включаючи право на страйк, з урахуванням зо-
бов’язань, які можуть випливати з раніше укладених колективних 
договорів.
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Стаття 7. Право дітей та підлітків на захист

З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та під-
літків на захист Сторони зобов’язуються:

1. встановити, що мінімальний вік прийняття на роботу стано-
вить 15 років, за винятком дітей, які залучаються до виконання ро-
біт, визнаних легкими роботами, які не завдають шкоди здоров’ю 
дітей, їхній моралі або освіті;

2. встановити, що мінімальний вік прийняття на роботу, де умови 
праці визнано небезпечними або шкідливими для здоров’я, стано-
вить 18 років;

3. заборонити застосування праці осіб, які ще здобувають обов’яз-
кову освіту, на роботах, що можуть порушити процес їхнього пов-
ного навчання;

4. обмежити тривалість робочого часу для осіб молодше 18 років 
відповідно до потреб їхнього розвитку, і особливо потреб у профе-
сійній підготовці;

5. визнати право молодих працівників і учнів на справедливу за-
робітну плату або іншу відповідну допомогу;

6. встановити, що час, витрачений підлітками за згодою робото-
давця на професійну підготовку в нормовані робочі години, зарахо-
вується як робочий час;

7. встановити, що працюючі особи молодше 18 років мають право 
на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше чотирьох 
тижнів;

8. заборонити застосування праці осіб молодше 18 років на робо-
тах у нічний час, за винятком деяких робіт, визначених національ-
ними законами чи правилами;

9. передбачити, що особи молодше 18 років, праця, яких застосо-
вується на роботах, визначених національними законами чи прави-
лами, підлягають регулярному медичному оглядові;

10. забезпечити особливий захист дітей та підлітків від фізичних 
і моральних ризиків, на які вони наражаються, і зокрема від тих 
ризиків, що безпосередньо або опосередковано випливають з вико-
нуваної ними роботи.

Стаття 8. Право працюючих жінок на охорону материнства

З метою забезпечення ефективного здійснення права працюючих 
жінок на охорону материнства Сторони зобов’язуються:

1. забезпечити працюючим жінкам відпустку на період до і після 
пологів загальною тривалістю не менше 14 тижнів або з оплатою 



48

такої відпустки, або з виплатою достатньої допомоги по соціально-
му забезпеченню, або з наданням допомоги за рахунок державних 
коштів;

2. вважати незаконним, якщо роботодавець надсилає жінці по-
передження про звільнення з роботи у період від дати повідом-
лення нею свого роботодавця про вагітність до закінчення її від-
пустки по вагітності та пологам або якщо він робить попередження 
про звільнення у такий час, що воно втрачає чинність у цей період;

3. забезпечити матерям, що мають грудних дітей, перерви, трива-
лість яких достатня для годування дитини;

4. регламентувати залучення до робіт у нічний час вагітних жі-
нок, жінок, які нещодавно народили дитину, і жінок, що годують 
своїх грудних дітей;

5. заборонити застосування праці вагітних жінок, жінок, які не-
щодавно народили дитину, і жінок, що годують своїх грудних дітей, 
на підземних гірних роботах і всіх інших роботах, які протипоказані 
жінкам у зв’язку з небезпечними, шкідливими для здоров’я або важ-
кими умовами праці, і вжити відповідних заходів для захисту тру-
дових прав цих жінок.

Стаття 9. Право на професійну орієнтацію

З метою забезпечення ефективного здійснення права на про-
фесійну орієнтацію Сторони зобов’язуються, у разі необхідності, 
створити службу або сприяти діяльності служби, яка допомагатиме 
всім особам, включаючи інвалідів, у вирішенні проблем, пов’язаних 
із вибором професії та набуттям професійних навичок, з належним 
урахуванням здібностей кожної особи та потреби в них на ринку 
праці; така допомога повинна надаватись безкоштовно як підліткам, 
включаючи школярів, так і повнолітнім особам.

Стаття 10. Право на професійну підготовку

З метою забезпечення ефективного здійснення права на профе-
сійну підготовку Сторони зобов’язуються:

1. у разі необхідності, консультуючись з організаціями робото-
давців і працівників, започаткувати професійно-технічну підготовку 
або сприяти професійно-технічній підготовці всіх осіб, включаючи 
інвалідів, а також створити умови для доступу до вищої технічної 
та університетської освіти виключно на основі особистих здібнос-
тей;

2. започаткувати систему виробничого навчання та інші регуляр-
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ні програми професійної підготовки підлітків-хлопців та дівчат-з їх-
ніх різних професій або сприяти функціонуванню такої системи;

3. започаткувати або заохочувати, у разі необхідності:
a) належні та легкодоступні програми професійної підготовки 

повнолітніх працівників;
b) спеціальні програми перепідготовки повнолітніх працівни-

ків, необхідність в яких виникає внаслідок технологічного прогресу 
або нових тенденцій у сфері зайнятості;

4. започаткувати або заохочувати, у разі необхідності, спеціаль-
ні програми перепідготовки та реінтеграції осіб, які є безробітними 
протягом тривалого часу;

5. заохочувати повне використання існуючих програм шляхом 
вжиття таких належних заходів, як:

a) зменшення або скасування будь-яких внесків або зборів;
b) надання у відповідних випадках фінансової допомоги;
c) зарахування до нормованих робочих годин часу, витраченого 

працівником на вимогу його роботодавця на додаткову професійну 
підготовку без відриву від виробництва;

d) забезпечення шляхом адекватного контролю, після консульта-
цій з організаціями роботодавців і працівників, ефективності вироб-
ничого навчання та інших програм професійної підготовки молодих 
працівників і у цілому належного захисту молодих працівників.

Стаття 11. Право на охорону здоров’я

З метою забезпечення ефективного здійснення права на охорону 
здоров’я Сторони зобов’язуються самостійно або у співробітництві 
з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних 
заходів для того, щоб, серед іншого:

1. усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я;
2. забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, 

які сприяли б поліпшенню здоров’я і підвищенню особистої відпові-
дальності у питаннях здоров’я;

3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та ін-
шим захворюванням, а також нещасним випадкам.

Стаття 12. Право на соціальне забезпечення

З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціаль-
не забезпечення Сторони зобов’язуються:

1. започаткувати систему соціального забезпечення або підтри-
мувати її функціонування.
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2. підтримувати систему соціального забезпечення на задовіль-
ному рівні, принаймні на такому, який дорівнює рівню, необхідному 
для ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення 
(994_329);

3. докладати зусиль для поступового піднесення системи соці-
ального забезпечення на більш високий рівень;

4. вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх 
і багатосторонніх угод або в інший спосіб і відповідно до умов, ви-
значених у таких угодах, для забезпечення:

a) рівності між їхніми власними громадянами та громадянами ін-
ших Сторін у тому, що стосується прав на соціальне забезпечення, 
включаючи збереження пільг, які надаються законодавством про со-
ціальне забезпечення, незалежно від пересування захищених осіб 
по територіях держав Сторін;

b) надання, збереження та поновлення прав на соціальне забез-
печення такими засобами, як сумарний залік періодів страхування 
або роботи, що були здійснені за законодавством кожної зі Сторін.

Стаття 13. Право на соціальну та медичну допомогу

З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціаль-
ну та медичну допомогу Сторони зобов’язуються:

1. забезпечити, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, яка не-
спроможна отримати достатніх коштів своїми власними зусиллями 
або з інших джерел, зокрема за рахунок допомоги по соціальному 
забезпеченню, надавалась належна допомога, а у разі захворювання 
забезпечувався догляд, якого вимагає стан її здоров’я;

2. забезпечити, щоб політичні або соціальні права осіб, які отри-
мують таку допомогу, на цій підставі не обмежувалися;

3. передбачити, що кожна людина може отримувати у відповід-
них державних чи приватних службах такі поради та персональну 
допомогу, які можуть бути необхідними для запобігання виникнен-
ню особистого або сімейного нужденного становища, для його подо-
лання чи полегшення;

4. застосовувати положення пунктів 1, 2 і 3 цієї статті на заса-
дах рівності між своїми громадянами та громадянами інших Сто-
рін, які на законних підставах перебувають на території їхніх дер-
жав, відповідно до своїх зобов’язань за Європейською конвенцією 
про соціальну та медичну допомогу, яка була підписана у Парижі 
11 грудня 1953 року (994_649).
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Стаття 14. Право на користування послугами соціальних служб

З метою забезпечення ефективного здійснення права на користу-
вання послугами соціальних служб Сторони зобов’язуються:

1. сприяти функціонуванню служб або створювати служби, які, 
завдяки використанню методів соціальної роботи, сприяли б під-
вищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб, так і груп осіб 
у суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища;

2. заохочувати окремих осіб та добровільні або інші організації 
до участі у створенні та функціонуванні таких служб.

Стаття 15. Право інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію 
та участь у житті суспільства

З метою забезпечення інвалідам, незалежно від їхнього віку 
та характеру і походження їхньої інвалідності, ефективного здійс-
нення права на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у жит-
ті суспільства Сторони зобов’язуються, зокрема:

1. вжити необхідних заходів для забезпечення інвалідам орієнту-
вання, освіти та професійної підготовки, коли це можливо, у межах 
загальних програм або, коли це видається неможливим, у держав-
них або приватних спеціалізованих закладах;

2. сприяти їхньому доступові до роботи усіма засобами, які мо-
жуть заохочувати роботодавців приймати на роботу інвалідів і утри-
мувати їх у звичайному виробничому середовищі та пристосовувати 
умови праці до потреб інвалідів, або, коли це видається неможливим 
у зв’язку з інвалідністю, шляхом облаштування або створення спеці-
альних робочих місць з урахуванням ступеня інвалідності. У деяких 
випадках такі заходи можуть вимагати використання спеціалізова-
них служб працевлаштування та надання допомоги;

3. сприяти їхній всебічній соціальній інтеграції та участі у житті 
суспільства, зокрема, шляхом вжиття заходів, включаючи технічну 
допомогу, що спрямовані на усунення перешкод для спілкування 
і пересування і що надають доступ до транспорту,житла, культурної 
діяльності і відпочинку.

Стаття 16. Право сім’ї на соціальний,
правовий та економічний захист

З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку 
сім’ї, яка є головним осередком суспільства, Сторони зобов’язують-
ся сприяти економічному, правовому та соціальному захисту сімей-
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ного життя такими засобами, як соціальна допомога та допомога 
сім’ям з дітьми, фіскальні заходи, надання сім’ям житла,допомога 
щойно одруженим та інші відповідні засоби.

Стаття 17. Право дітей та підлітків на соціальний,
правовий та економічний захист

З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей 
та підлітків рости в умовах, які сприяють всебічному розвиткові їх-
ньої особистості та їхніх фізичних і розумових здібностей, Сторони 
зобов’язуються самостійно або у співпраці з громадськими і приват-
ними організаціями вживати всіх відповідних і необхідних заходів 
для:

1. a) забезпечення дітям і підліткам, з урахуванням прав і обов’яз-
ків їхніх батьків, догляду, допомоги, освіти та підготовки, яких вони 
потребують, зокрема шляхом створення або забезпечення функціо-
нування закладів і служб, достатніх та адекватних для досягнення 
цієї мети;

b) захисту дітей та підлітків від недбайливості, насилля або екс-
плуатації;

c) надання захисту та спеціальної допомоги з боку держави дітям 
і підліткам, які тимчасово або постійно позбавлені допомоги з боку 
їхніх сімей;

2. забезпечення дітям і підліткам безкоштовної початкової і се-
редньої освіти, а також заохочення до регулярного відвідання шко-
ли.

Стаття 18. Право займатися прибутковою діяльністю
на території держав інших Сторін

З метою забезпечення ефективного здійснення права займатися 
прибутковою діяльністю на території держави будь-якої іншої Сто-
рони, Сторони зобов’язуються:

1. застосовувати чинні правила у дусі ліберальності;
2. спростити існуючі формальності та зменшити або скасувати 

державне мито й інші збори, які сплачуються іноземними робітни-
ками або їхніми роботодавцями;

3. лібералізувати в односторонньому порядку або колективно 
правила, які регулюють працю іноземних робітників;

а також визнають:
4. право своїх громадян залишати свою країну для того, щоб за-

йматися прибутковою діяльністю на території держав інших Сторін.
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Стаття 19. Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей
на захист і допомогу

З метою забезпечення ефективного здійснення права трудя-
щих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу на території 
держави будь-якої іншої Сторони, Сторони зобов’язуються:

1. підтримувати або забезпечувати функціонування відповідних 
і безкоштовних служб, які надавали б таким робітникам допомогу, 
зокрема в одержанні точної інформації, а також вживати в межах 
національних законів і правил усіх відповідних заходів для запобі-
гання дезінформації щодо еміграції та імміграції;

2. вживати в межах своєї юрисдикції відповідних заходів 
для сприяння від’їзду, переїзду та прийому таких робітників і членів 
їхніх сімей, а також забезпечувати в межах своєї юрисдикції під час 
їхнього переїзду відповідні санітарні та медичні послуги і належні 
гігієнічні умови;

3. сприяти, у разі необхідності, співробітництву між державними 
і приватними соціальними службами у країнах еміграції та іммігра-
ції;

4. забезпечувати таким робітникам, коли вони перебувають на те-
риторії їхніх держав на законних підставах, якщо такі питання ре-
гулюються законами або правилами чи підлягають контролю з боку 
адміністративних властей, режим не менш сприятливий, ніж режим, 
який надається їхнім власним громадянам у тому, що стосується та-
ких питань:

a) винагорода та інші умови прийняття на роботу і праці;
b) членство у профспілках та користування пільгами колектив-

них договорів;
c) житло;
5. забезпечувати таким робітникам, коли вони перебувають 

на території їхніх держав на законних підставах, режим не менш 
сприятливий, ніж режим, який надається їхнім власним громадянам 
у тому, що стосується податків, зборів чи внесків, які пов’язані з ро-
ботою і стягуються щодо працюючих осіб;

6. сприяти, у міру можливості, об’єднанню сім’ї іноземного робіт-
ника, який має дозвіл перебувати на відповідній території;

7. забезпечувати таким робітникам, коли вони перебувають 
на території їхніх держав на законних підставах, режим не менш 
сприятливий, ніж режим, який надається їхнім власним громадянам 
у тому, що стосується судочинства з питань, згаданих у цій статті;

8. забезпечити, щоб такі робітники, коли вони мешкають на тери-
торії їхніх держав на законних підставах, не висилалися, якщо вони 
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не загрожують національній безпеці або не зашкоджують держав-
ним інтересам чи суспільній моралі;

9. дозволяти переказувати в обсягах, передбачених законом, такі 
частини доходів і заощаджень трудящих-мігрантів, які останні мо-
жуть забажати;

10. поширити захист і допомогу, передбачені у цій статті, на мі-
грантів, які займаються самостійною підприємницькою діяльністю, 
у такому обсязі, в якому зазначені положення можуть застосовува-
тися;

11. сприяти викладанню національної мови приймаючої держави 
або, якщо їх декілька, однієї з цих мов трудящим-мігрантам і чле-
нам їхніх сімей;

12. сприяти, у міру можливості, викладанню рідної мови трудя-
щих-мігрантів їхнім дітям.

Стаття 20. Право на рівні можливості та рівне ставлення
у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії 

без дискримінації за ознакою статі

З метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні 
можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працев-
лаштування та професії без дискримінації за ознакою статі Сторони 
зобов’язуються визнавати це право і вживати відповідних заходів 
для забезпечення його застосування або для сприяння його застосу-
ванню у таких галузях:

a) працевлаштування, захист від звільнення та професійна реін-
теграція;

b) професійна орієнтація, підготовка, перепідготовка та переква-
ліфікація;

c) умови працевлаштування і праці, включаючи винагороду;
d) професійний ріст, включаючи просування по службі.

Стаття 21. Право на інформацію та консультації

З метою забезпечення ефективного здійснення права працівни-
ків отримувати інформацію і консультації на підприємстві Сторони 
зобов’язуються вживати заходів або заохочувати заходи, які нада-
ють можливість працівникам або їхнім представникам згідно з наці-
ональним законодавством і практикою:

a) отримувати регулярно або у належний час і у зрозумілий спо-
сіб інформацію про економічний і фінансовий стан підприємства, 
на якому вони працюють, при тому розумінні, що деяку інформацію 
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може бути заборонено для розголошення або віднесено до розряду 
конфіденційної, якщо її оприлюднення може завдати шкоди підпри-
ємству; і 

b) отримувати своєчасно консультації щодо запропонованих рі-
шень, які можуть суттєво вплинути на інтереси працівників, осо-
бливо щодо тих рішень, які можуть серйозно впливати на наявність 
робочих місць на підприємстві.

Стаття 22. Право брати участь у визначенні та поліпшенні
умов праці та виробничого середовища

З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників 
брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого 
середовища на підприємстві Сторони зобов’язуються вживати за-
ходів або заохочувати заходи, які надають можливість працівникам 
або їхнім представникам згідно з національними законодавством 
і практикою сприяти:

a) визначенню і поліпшенню умов праці, організації праці, а та-
кож виробничого середовища;

b) охороні здоров’я та праці на підприємстві;
c) організації соціальних і соціально-культурних послуг і заходів 

на підприємстві;
d) нагляду за дотриманням нормативних положень, що регулю-

ють ці питання.

Стаття 23. Право осіб похилого віку на соціальний захист

З метою забезпечення ефективного здійснення права осіб похи-
лого віку на соціальний захист Сторони зобов’язуються, самостійно 
або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями, 
вживати відповідних заходів або заохочувати відповідні заходи, зо-
крема, для:

• надання особам похилого віку можливості якомога довше за-
лишатися повноцінними членами суспільства, шляхом:

a) забезпечення достатніх ресурсів, які дозволяли б їм жити 
на задовільному рівні і брати активну участь у суспільному, соці-
альному і культурному житті;

b) забезпечення інформації про послуги і програми, які існують 
для осіб похилого віку, а також про можливості їхнього використан-
ня такими особами;

• надання особам похилого віку можливості вільно обирати 
спосіб свого життя і незалежно жити у знайомому для них 
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оточенні так довго, як вони забажають і зможуть, шляхом:
a) забезпечення житла, пристосованого до їхніх потреб і стану 

здоров’я, або шляхом надання належної допомоги для реконструкції 
їхнього житла;

b) забезпечення медичного обслуговування та послуг, яких вима-
гає їхній стан здоров’я;

• забезпечення особам похилого віку, які проживають у бу-
динках для престарілих, гарантій надання належної допомо-
ги із повагою до їхнього особистого життя і гарантій участі 
у прийнятті рішень, що стосуються умов життя у їхньому бу-
динку для престарілих.

Стаття 24. Право на захист у випадках звільнення

З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників 
на захист у випадках звільнення Сторони зобов’язуються визнати:

a) право всіх працівників не бути звільненими без поважних 
причин для такого звільнення, пов’язаних з їхньою працездатністю 
чи поведінкою, або поточними потребами підприємства, установи 
чи служби;

b) право працівників, звільнених без поважної причини, на на-
лежну компенсацію або іншу відповідну допомогу.

З цією метою Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб кожний 
працівник, який вважає себе звільненим без поважної причини, мав 
право на оскарження в неупередженому органі.

Стаття 25. Право працівників на захист їхніх прав
у разі банкрутства їхнього роботодавця

З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників 
на захист їхніх прав у разі банкрутства їхнього роботодавця Сторо-
ни зобов’язуються забезпечити, щоб права працівників, що випли-
вають з трудових договорів або трудових відносин, гарантувалися 
тією чи іншою установою-гарантом або будь-яким іншим ефектив-
ним засобом захисту.

Стаття 26. Право на гідне ставлення на роботі

З метою забезпечення ефективного здійснення права всіх праців-
ників на захист їхньої гідності на роботі Сторони зобов’язуються, 
консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:

1. поглиблювати поінформованість, поширювати інформацію 
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про сексуальні домагання на робочому місці або у зв’язку з вико-
нанням роботи, сприяти запобіганню таким домаганням і вживати 
всіх відповідних заходів для захисту працівників від такої поведін-
ки;

2. поглиблювати поінформованість, поширювати інформацію 
про систематичні непорядні або явно негативні та образливі дії 
щодо окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з ви-
конанням роботи, сприяти запобіганню таким діям і вживати всіх 
відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки.

Стаття 27. Право працівників із сімейними обов’язками
на рівні можливості та рівне ставлення до них

3 метою забезпечення здійснення права працюючих чоловіків 
та жінок із сімейними обов’язками на рівні можливості та рівне 
ставлення до них, а також між такими працівниками та іншими пра-
цівниками Сторони зобов’язуються:

1. вживати належних заходів для того, щоб:
a) працівники із сімейними обов’язками мали можливість влаш-

товуватися на роботу і працювати, а також повертатися до роботи 
після відсутності, зумовленої такими обов’язками, включаючи захо-
ди у галузі професійного орієнтування та підготовки;

b) враховувати їхні потреби у тому, що стосується умов прийнят-
тя на роботу та соціального забезпечення;

c) створити або розширити мережу державних чи приватних 
служб, зокрема закладів по догляду за дитиною удень та інших 
форм догляду за дитиною;

2. забезпечити обом батькам можливість отримувати в період 
після відпустки по вагітності та пологах відпустку по догляду за ди-
тиною, тривалість та умови якої мають визначатися національним 
законодавством, колективними договорами або практикою;

3. забезпечити, щоб сімейні обов’язки як такі не були поважною 
причиною для звільнення.

Стаття 28. Право представників працівників на захист 
на підприємстві та умови, які мають створюватися для них

З метою забезпечення ефективного здійснення права представ-
ників працівників на виконання ними своїх обов’язків Сторони зо-
бов’язуються забезпечити, щоб на підприємстві:

a) вони мали ефективний захист від дій, що завдають їм шкоди, 
включаючи звільнення на підставі їхнього статусу або діяльності 
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в якості представників працівників на підприємстві;
b) їм створювалися такі умови, які можуть бути необхідними 

для швидкого та ефективного виконання ними своїх обов’язків, 
з урахуванням системи виробничих відносин країни та потреб, роз-
мірів і можливостей відповідного підприємства.

Стаття 29. Право на інформацію та консультації
під час колективного звільнення

З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників 
отримувати інформацію та консультації у випадках колективного 
звільнення Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб роботодавці 
до такого колективного звільнення завчасно інформували і консуль-
тували представників працівників щодо шляхів і засобів запобіган-
ня колективному звільненню або обмеження кількості звільнюваних 
осіб і пом’якшення наслідків звільнення, наприклад шляхом вжиття 
соціальних заходів, спрямованих, зокрема, на надання відповідним 
працівникам допомоги у працевлаштуванні або перепідготовці.

Стаття 30. Право на захист від бідності та соціального відчуження

З метою забезпечення ефективного здійснення права на захист 
від бідності та соціального відчуження Сторони зобов’язуються:

a) у рамках загального та узгодженого підходу вживати заходів 
для надання особам, що живуть або можуть опинитися в ситуації 
соціального відчуження або бідності, а також членам їхніх сімей, 
ефективного доступу, зокрема, до роботи, житла, професійної підго-
товки, освіти, культури і соціальної та медичної допомоги;

b) переглядати ці заходи з метою їхнього коригування у разі не-
обхідності.

Стаття 31. Право на житло

З метою забезпечення ефективного здійснення права на житло 
Сторони зобов’язуються вживати заходів, спрямованих на:

1. сприяння доступові до житла належного рівня;
2. запобігання бездомності та її скорочення з метою її поступової 

ліквідації;
3. встановлення на житло цін, доступних для малозабезпечених 

осіб.
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Частина III

Стаття A. Зобов’язання

1. З урахуванням положень нижченаведеної статті B кожна Сто-
рона зобов’язується:

a) вважати частину I цієї Хартії декларацією цілей, до здійснен-
ня яких вона прагнутиме всіма відповідними засобами, як зазначено 
у вступному пункті частини I;

b) вважати для себе обов’язковими принаймні шість із таких 
дев’яти статей частини II цієї Хартії: статей 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 
і 20;

c) вважати обов’язковими для себе додаткову кількість статей 
або позначених цифрами пунктів частини II Хартії, які вона може 
визначити, за умови, що загальна кількість статей або позначених 
цифрами пунктів, які вона вважає обов’язковими для себе, стано-
вить не менше 16 статей або 63 позначених цифрами пунктів.

2. Статті або пункти, визначені згідно з підпунктами b) і c) пунк-
ту 1 цієї статті, повідомляються Генеральному секретарю Ради Єв-
ропи під час здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або доку-
мента про прийняття чи затвердження.

3. Будь-яка Сторона в подальшому у повідомленні на ім’я Гене-
рального секретаря може заявити про те, що вона вважає обов’яз-
ковими для себе будь-які статті або позначені цифрами пункти ча-
стини II Хартії, які вона ще не прийняла згідно з умовами пункту 
1 цієї статті. Такі взяті у подальшому зобов’язання вважаються не-
від’ємною частиною ратифікації, прийняття чи затвердження і на-
бувають такої ж чинності з першого дня місяця, що настає після 
закінчення одномісячного періоду від дати отримання відповідного 
повідомлення.

4. Кожна Сторона забезпечує функціонування системи інспекції 
праці, що відповідає національним умовам.

Стаття B. Відношення до Європейської соціальної хартії 
та Додаткового протоколу 1988 року

1. Жодна Договірна Сторона Європейської соціальної хартії 
(994_300) або Сторона Додаткового протоколу від 5 травня 1988 
року (994_332) не може ратифікувати, прийняти або затвердити 
цю Хартію, якщо вона не вважає обов’язковими для себе принайм-
ні ті положення, які відповідають положенням Європейської соці-
альної хартії та, у відповідних випадках, Додаткового протоколу, 
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що були для неї обов’язковими.
2. Прийняття зобов’язань за будь-яким положенням цієї Хар-

тії від дати набуття чинності цими зобов’язаннями для відповідної 
Сторони припиняє застосування до цієї Сторони відповідного по-
ложення Європейської соціальної хартії (994_300) та, у відповідних 
випадках, Додаткового протоколу до неї 1988 року (994_332), якщо 
ця Сторона є учасницею першого з цих документів чи обох доку-
ментів.

Частина IV

Стаття C. Нагляд за виконанням зобов’язань,
які містяться у цій Хартії

Виконання правових зобов’язань, які містяться у цій Хартії, під-
лягає такому самому наглядові, як Європейська соціальна хартія 
(994_300).

Стаття D. Колективні скарги

1. Положення Додаткового протоколу до Європейської соці-
альної хартії, який передбачає систему колективного оскарження 
(994_807), застосовуються до зобов’язань за цією Хартією щодо дер-
жав, які ратифікували зазначений Протокол.

2. Будь-яка держава, яка не є учасницею Додаткового прото-
колу до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему 
колективного оскарження (994_807), може під час здачі на збері-
гання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття 
чи затвердження цієї Хартії або у будь-який інший час після цього 
заявити у повідомленні на ім’я Генерального секретаря Ради Європи 
про те, що вона погоджується на здійснення нагляду за виконанням 
її зобов’язань, що випливають з цієї Хартії, відповідно до процеду-
ри, передбаченої у зазначеному Протоколі.

Частина V. Стаття E. Заборона дискримінації

Здійснення прав, передбачених цією Хартією, забезпечується 
без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, ста-
ті, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного 
або соціального походження, стану здоров’я, належності до націо-
нальної меншини, народження або інших обставин.
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Стаття F. Відступи від зобов’язань під час війни
або надзвичайного стану в державі

1. Під час війни або іншого надзвичайного стану в державі, 
який загрожує життю нації, будь-яка Сторона може вжити заходів, 
які відступають від її зобов’язань за цією Хартією, виключно в тих 
межах, які зумовлені гостротою становища, якщо такі заходи не су-
перечать її іншим зобов’язанням за міжнародним правом.

2. Будь-яка Сторона, яка скористається цим правом відступу 
від своїх зобов’язань, у розумні строки повною мірою інформує Ге-
нерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і про при-
чини їхнього вжиття. Вона також інформує Генерального секретаря 
про те, коли такі заходи були припинені і з якого часу положення 
Хартії, які вона прийняла, знову повністю виконуються.

Стаття G .Обмеження

1. Ефективне втілення в життя прав і принципів, зазначених 
у частині I, та їхнє ефективне здійснення відповідно до частини II 
не підлягають жодним обмеженням, за винятком тих, які передба-
чені цими частинами і тих, які встановлені законом і необхідні в де-
мократичному суспільстві для захисту прав і свобод інших людей 
або для захисту державних інтересів, національної безпеки, здоров’я 
людей чи моралі.

2. Обмеження, які дозволяються згідно з цією Хартією щодо за-
значених у ній прав і зобов’язань, застосовуються тільки з метою, 
з якою вони передбачені.

Стаття H. Хартія і внутрішньодержавне право
чи міжнародні угоди

Положення цієї Хартії не зашкоджують положенням внутріш-
ньодержавного права чи будь-яких двосторонніх або багатосторон-
ніх договорів, конвенцій чи угод, які вже набули або можуть набу-
ти чинності і за якими захищеним особам може надаватися більш 
сприятливий режим.

Стаття I. Виконання взятих зобов’язань

1. Без шкоди для методів виконання зобов’язань, передбачених 
у цих статтях, відповідні положення статей 1-31 частини II цієї Хар-
тії виконуються за допомогою:
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a) законів або правил;
b) угод між роботодавцями чи організаціями роботодавців та ор-

ганізаціями працівників;
c) поєднання цих двох методів;
d) інших відповідних засобів.
2. Вважається, що зобов’язання, які випливають з положень 

пунктів 1, 2, 3, 4, 5 і 7 статті 2, пунктів 4, 6, і 7 статті 7, пунктів 1, 2, 
3 і 5 статті 10 та статей 21 і 22 частини II цієї Хартії, виконуються, 
якщо ці положення застосовуються згідно з пунктом 1 цієї статті 
до переважної більшості відповідних працівників.

Стаття J. Зміни та доповнення

1. Будь-які зміни або доповнення до частин I та II цієї Хартії, 
спрямовані на розширення кола прав, гарантованих цією Хартією, 
а також будь-які зміни або доповнення до частин III-VI, запропоно-
вані тією чи іншою Стороною або Урядовим комітетом, подаються 
Генеральному секретарю Ради Європи і надсилаються Генеральним 
секретарем Сторонам цієї Хартії.

2. Будь-які зміни або доповнення, запропоновані відповідно 
до положень попереднього пункту, розглядаються Урядовим коміте-
том, який подає ухвалений текст Комітету Міністрів на затверджен-
ня після консультацій з Парламентською Асамблеєю. Після затвер-
дження Комітетом Міністрів, текст зміни або доповнення надсила-
ється Сторонам для прийняття.

3. Будь-які зміни або доповнення до частини I і частини II цієї 
Хартії набувають чинності для тих Сторін, які їх прийняли, у пер-
ший день місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду 
від дати, на яку три Сторони поінформували Генерального секрета-
ря про їхнє прийняття.

Для будь-якої Сторони, яка приймає зміни або доповнення піс-
ля набуття ними, зміна або доповнення набувають чинності у пер-
ший день місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду 
від дати, на яку ця Сторона поінформувала Генерального секретаря 
про їхнє прийняття.

4. Будь-які зміни або доповнення до частин III – VI цієї Хартії 
набувають чинності у перший день місяця, що настає після закін-
чення одномісячного періоду від дати, на яку всі Сторони поінфор-
мували Генерального секретаря про їхнє прийняття.
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Частина VI

Стаття K. Підписання, ратифікація та набуття чинності

1. Ця Хартія відкрита для підписання державами-членами Ради 
Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. 
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвер-
дження здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Єв-
ропи.

2. Хартія набуває чинності у перший день місяця, що настає 
після закінчення одномісячного періоду від дати, на яку три дер-
жави-члени Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість 
для них цієї Хартії відповідно до попереднього пункту.

3. Для будь-якої держави-члена, яка висловить свою згоду 
на обов’язковість для неї цієї Хартії після набуття нею чинності, 
Хартія набуває чинності у перший день місяця, що настає після за-
кінчення одномісячного періоду від дати здачі на зберігання рати-
фікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття L. Територіальне застосування

1. Дія цієї Хартії поширюється на територію метрополії кожної 
Сторони. Кожна Сторона, яка підписала цю Хартію, під час підпи-
сання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або до-
кумента про прийняття чи затвердження, може визначити у заяві 
на ім’я Генерального секретаря Ради Європи територію, яка для ці-
лей цієї статті вважається територією її метрополії.

2. Будь-яка Сторона, яка підписала цю Хартію, під час підпи-
сання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або до-
кумента про прийняття чи затвердження або в будь-який інший 
час після цього може заявити у повідомленні на ім’я Генерального 
секретаря Ради Європи про поширення дії Хартії цілком або част-
ково на визначену в цій заяві територію (території), яка не входить 
до складу метрополії і за міжнародні відносини якої вона відпові-
дає або за яку вона несе міжнародну відповідальність. У такій заяві 
Сторона зазначає статті або пункти частини II Хартії, які вона ви-
знає обов’язковими стосовно територій, зазначених у заяві.

3. Дія Хартії поширюється на територію (території), зазначену 
у вищезгаданій заяві, починаючи з першого дня місяця, що настає 
після закінчення одномісячного періоду від дати отримання пові-
домлення про таку заяву Генеральним секретарем.

4. Будь-яка Сторона у подальшому може заявити у повідомленні 
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на ім’я Генерального секретаря Ради Європи про те, що стосовно од-
нієї чи більше з тих територій, на які дію Хартії було поширено згід-
но з пунктом 2 цієї статті, вона визнає обов’язковими будь-які статті 
або позначені цифрами пункти, які вона ще не прийняла стосовно 
цієї території (територій). Такі взяті у подальшому зобов’язання 
вважаються складовою частиною первісної заяви щодо відповідної 
території і набувають такої ж чинності з першого дня місяця, що на-
стає після закінчення одномісячного періоду від дати отримання 
такого повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття M. Денонсація

1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію тільки піс-
ля закінчення п’ятирічного періоду від дати, на яку Хартія набула 
для неї чинності, або після закінчення будь-якого наступного дво-
річного періоду і у будь-якому разі через шість місяців після дати 
повідомлення Генерального секретаря Ради Європи у письмовій 
формі про свій намір денонсувати Хартію. Генеральний секретар 
надсилає відповідну інформацію іншим Сторонам.

2. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попереднього 
пункту денонсувати будь-яку прийняту нею статтю або будь-який 
прийнятий нею пункт частини II Хартії, якщо кількість статей 
або пунктів, які ця Сторона визнала обов’язковими для себе, стано-
вить не менше 16 статей та 63 пунктів, і якщо ці статті або пункти 
включають статті, визначені Стороною з числа тих, спеціальне поси-
лання на які міститься у підпункті b) пункту 1 статті A.

3. Будь-яка Сторона на умовах, зазначених у пункті 1 цієї стат-
ті, може денонсувати цю Хартію або будь-яку статтю чи будь-який 
пункт частини II Хартії стосовно будь-якої території, на яку дія 
Хартії поширюється відповідно до заяви, зробленої згідно з пунк-
том 2 статті L.

Стаття N. Додаток

Додаток до цієї Хартії становить її невід’ємну частину.

Стаття O. Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени 
Ради та Генерального директора Міжнародного бюро праці про:

a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або до-
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кумента про прийняття чи затвердження;
c) будь-яку дату набуття чинності цією Хартією згідно зі статтею 

K;
d) будь-яку заяву, зроблену на виконання пунктів 2 і 3 статті A, 

пунктів 1 і 2 статті D, пункту 2 статті F, пунктів 1, 2, 3 і 4 статті L;
e) будь-які зміни або доповнення, зроблені відповідно до статті J;
f) будь-яку денонсацію відповідно до статті M;
g) будь-який інший акт або повідомлення, які стосуються цієї 

Хартії.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те 

уповноважені представники підписали цю переглянуту Хартію.
Вчинено у Страсбурзі третього дня травня місяця 1996 року анг-

лійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково 
автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві 
Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає завірені 
копії цієї переглянутої Хартії кожній державі-члену Ради Європи 
та Генеральному директору Міжнародного бюро праці.

Хартия вступила в силу 01.07.1999.
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КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Дата підписання:     04.11.1950
Дата ратифікації Україною:    17.07.1997
Дата набрання чинності для України:  11.09.1997

Уряди держав — членів Ради Європи, які підписали цю Конвен-
цію, беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголоше-
ну Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 груд-
ня 1948 року, беручи до уваги те, що ця Декларація має на меті 
забезпечити загальне та ефективне визнання і додержання прого-
лошених у ній прав, беручи до уваги те, що метою Ради Європи 
є досягнення тіснішого єднання між її членами і що одним із засобів 
досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та ос-
новоположних свобод, знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті 
основоположні свободи, які становлять підвалини справедливості 
та миру в усьому світі і які найкращим чином забезпечуються, з од-
ного боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, 
завдяки спільному розумінню і додержанню прав людини, від яких 
вони залежать, сповнені рішучості, як уряди європейських держав, 
що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, 
ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші кроки для за-
безпечення колективного гарантування певних прав, проголошених 
у Загальній декларації, домовилися про таке:

Стаття 1. Зобов’язання поважати права людини

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

Стаття 2. Право на життя

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може 
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертно-
го вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні 
злочину, за який закон передбачає таке покарання.

2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене 
на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхід-
ного застосування сили:

a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі 

особи, яку законно тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення 

або повстання.

Стаття 3. Заборона катування

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи та-
кому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці

1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані.
2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову 

чи обов’язкову працю.
3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи обов’яз-

кова праця» не поширюється:
a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під 

час призначеного згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції три-
мання в умовах позбавлення свободи або під час умовного звіль-
нення;

b) на будь-яку службу військового характеру або-у випадку, коли 
особа відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у кра-
їнах, де така відмова визнається,-службу, яка вимагається замість 
обов’язкової військової служби;

c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної 
ситуації або стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю 
суспільства;

d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних гро-
мадянських обов’язків.
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Стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Ні-
кого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відпо-
відно до процедури, встановленої законом:

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним 
судом;

b) законний арешт або затримання особи за невиконання за-
конного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого 
обов’язку, встановленого законом;

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою 
допровадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею пра-
вопорушення чи її втечі після його вчинення;

d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішен-
ня з метою застосування наглядових заходів виховного характеру 
або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження 
його до компетентного органу;

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфек-
ційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголі-
ків або наркоманів чи бродяг;

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її 
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться про-
цедура депортації або екстрадиції.

2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований 
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-
яке обвинувачення, висунуте проти нього.

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положення-
ми підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед 
суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійс-
нювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи 
судом упродовж розумного строку або звільнення під час прова-
дження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явити-
ся на судове засідання.

4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або триман-
ня під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд 
без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішен-
ня про звільнення, якщо затримання є незаконним.

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійс-
неного всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою 
санкцією право на відшкодування.
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Стаття 6. Право на справедливий суд

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім су-
дом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав 
та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість 
будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. 
Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка мо-
жуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового роз-
гляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку 
чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того 
вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя 
сторін, або-тією мірою, що визнана судом суворо необхідною,-коли 
за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтер-
есам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального право-
порушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде 
доведено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для ньо-
го мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти 
нього;

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допо-

могу захисника, вибраного на власний розсуд, або-за браком достат-
ніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника-одержувати 
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси право-
суддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх до-
питали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що й свідків обвинувачення;

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, 
або не розмовляє нею,-одержувати безоплатну допомогу перекла-
дача.

Стаття 7. Ніякого покарання без закону

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого 
кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи безді-
яльності, яка на час її вчинення не становила кримінального пра-
вопорушення згідно з національним законом або міжнародним пра-
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вом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, 
що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального право-
порушення.

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також 
для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, 
яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення від-
повідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими 
націями.

Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного 
життя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення 
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється 
згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в ін-
тересах національної та громадської безпеки чи економічного до-
бробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для за-
хисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право 
включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також 
свободу сповідувати свою релігію або переконання під час бого-
служіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики 
і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як 
прилюдно, так і приватно.

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає 
лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, 
для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захи-
сту прав і свобод інших осіб.

Стаття 10. Свобода вираження поглядів

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

Стаття 11. Свобода зібрань та об’єднання

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єд-
нання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки 
та вступати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за ви-
нятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократич-
ному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, 
для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не пе-
решкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих 
прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адмі-
ністративних органів держави.

Стаття 12. Право на шлюб

Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб 
і створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють 
здійснення цього права.

Стаття 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту

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

Стаття 14. Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, 
має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 
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національного чи соціального походження, належності до націо-
нальних меншин, майнового стану, народження, або за іншою озна-
кою.

Стаття 15. Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації

1. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує 
життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати за-
ходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, ви-
ключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, 
що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з між-
народним правом.

2. Наведене вище положення не може бути підставою для відсту-
пу від статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних 
дій, і від статей 3, 4 (пункт 1) і 7.

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це пра-
во на відступ від своїх зобов’язань, у повному обсязі інформує Ге-
нерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини 
їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря 
Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, 
а положення Конвенції знову застосовуються повною мірою.

Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців

Жодне з положень статей 10, 11 і 14 не може розглядатись як 
таке, що забороняє Високим Договірним Сторонам встановлювати 
обмеження на політичну діяльність іноземців.

Стаття 17. Заборона зловживання правами

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

Стаття 18. Межі застосування обмежень прав

Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених 
прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких 
вони встановлені.
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Розділ II. Європейський суд з прав людини

Стаття 19. Створення Суду

Для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторо-
нами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї ство-
рюється Європейський суд з прав людини, який далі називається 
«Суд». Він функціонує на постійній основі.

Стаття 20. Кількість суддів

Суд складається з такої кількості суддів, яка відповідає кількості 
Високих Договірних Сторін.

Стаття 21. Посадові критерії

1. Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати ква-
ліфікацію, необхідну для призначення на високу суддівську посаду, 
чи бути юристами з визнаним рівнем компетентності.

2. Судді беруть участь у роботі Суду в особистій якості.
3. Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займа-

тися жодною діяльністю, що є не сумісною з їхньою незалежністю, 
безсторонністю або з вимогами щодо виконання посадових обов’яз-
ків на постійній основі; усі питання, що виникають внаслідок засто-
сування цього пункту, вирішуються Судом.

Стаття 22. Вибори суддів

Судді обираються Парламентською Асамблеєю від кожної Ви-
сокої Договірної Сторони більшістю поданих голосів за списком 
з трьох кандидатів, запропонованих відповідною Високою Договір-
ною Стороною.

Стаття 23. Строк повноважень і звільнення з посади

1. Судді обираються строком на дев’ять років. Вони не можуть 
бути переобрані.

2. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають 
70-річного віку.

3. Судді обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте вони 
продовжують вести ті справи, які вже є в їхньому провадженні.

4. Жодний суддя не може бути звільнений з посади, якщо тіль-
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ки інші судді більшістю у дві третини голосів не ухвалять рішення 
про його невідповідність установленим вимогам.

Стаття 24. Канцелярія і доповідачі

1. Суд має канцелярію, функції та організація якої визначені Ре-
ґламентомСуду.

2. Коли Суд засідає у складі одного судді, Суду надають допо-
могу доповідачі, які діють під керівництвом Голови Суду. Вони вхо-
дять до складу канцелярії Суду.

Стаття 25. Пленарні засідання Суду

Суд на пленарних засіданнях:
a) обирає Голову Суду та одного чи двох заступників Голови 

Суду строком на три роки; вони можуть бути переобрані;
b) створює палати на встановлений строк;
c) обирає голів палат; вони можуть бути переобрані;
d) приймає Реґламент Суду;
e) обирає Секретаря Суду та одного чи більше заступників Се-

кретаря;
f) звертається з будь-яким клопотанням згідно з пунктом 2 статті 

26.

Стаття 26. Одноособовий склад Суду, комітети,
палати та Велика палата

1. Для розгляду переданих йому справ Суд засідає у складі одно-
го судді, комітетами у складі трьох суддів, палатами у складі семи 
суддів і Великою палатою у складі сімнадцяти суддів. Палати Суду 
створюють комітети на встановлений строк.

2. За клопотанням пленарного засідання Суду Комітет Міністрів 
може, одностайним рішенням і на встановлений строк, зменшити 
кількість суддів у палатах до п’яти.

3. Коли суддя засідає одноособово, він не розглядає жодної за-
яви проти Високої Договірної Сторони, від якої цього суддю було 
обрано.

4. Суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, яка є сторо-
ною у справі, є ex officioчленом палати або Великої палати. У разі 
відсутності такого судді або якщо він не може брати участь у засі-
даннях, Голова Суду вибирає зі списку, поданого заздалегідь цією 
Стороною, особу, яка засідає як суддя.
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5. До складу Великої палати входять також Голова Суду, заступ-
ники Голови, голови палат та інші судді, яких визначено відповідно 
до Реґламенту Суду. Якщо справа передається до Великої палати 
згідно зі статтею 43, у Великій палаті не може засідати жодний суд-
дя з палати, яка постановила рішення у справі, за винятком голови 
палати і судді, який засідав від заінтересованої Високої Договірної 
Сторони.

Стаття 27. Компетенція суддів, які засідають одноособово

1. Суддя, який засідає одноособово, може оголосити неприйнят-
ною або вилучити з реєстру справ заяву, подану згідно зі статтею 34, 
якщо таке рішення може бути прийняте без додаткового вивчення.

2. Це рішення є остаточним.
3. Якщо суддя, який засідає одноособово, не оголошує заяву не-

прийнятною або не вилучає її з реєстру справ, то цей суддя передає 
її до комітету або палати для подальшого розгляду.

Стаття 28. Компетенція комітетів

1. Стосовно заяви, поданої згідно зі статтею 34, комітет може 
одностайним голосуванням:

a) оголосити її неприйнятною або вилучити її з реєстру справ, 
якщо таке рішення може бути прийняте без додаткового вивчення; 
або

b) оголосити її прийнятною і одночасно постановити рішення 
по суті, якщо покладене в основу справи питання щодо тлумачення 
або застосування Конвенції чи протоколів до неї є предметом уста-
леної практики Суду.

2. Рішення та рішення по суті, передбачені пунктом 1, є остаточ-
ними.

3. Якщо суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, яка є 
стороною у справі, не є членом комітету, комітет може на будь-якій 
стадії провадження запросити цього суддю зайняти місце одного 
з членів комітету, беручи до уваги всі відповідні чинники, у тому 
числі те, чи заперечувала ця Сторона проти застосування процеду-
ри, передбаченої підпунктом «b» пункту 1.

Стаття 29. Рішення палат щодо прийнятності та суті заяв

1. Якщо згідно зі статтею 27 чи статтею 28 не прийнято жодного 
рішення, або згідно зі статтею 28 не постановлено жодного рішення 
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по суті, палата приймає рішення щодо прийнятності та суті інди-
відуальних заяв, поданих згідно зі статтею 34. Рішення щодо при-
йнятності може бути прийняте окремо.

2. Палата приймає рішення щодо прийнятності та суті міждер-
жавних заяв, поданих згідно зі статтею 33. Рішення щодо прийнят-
ності приймається окремо, якщо Суд за виняткових обставин не ви-
рішить інакше.

Стаття 30. Відмова від розгляду справи на користь Великої палати

Якщо справа, яку розглядає палата, порушує істотні питання 
щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішен-
ня питання, яке вона розглядає, може мати наслідком несумісність 
із рішенням, постановленим Судом раніше, палата може в будь-
який час до постановлення свого рішення відмовитися від розгляду 
справи на користь Великої палати, якщо жодна зі сторін у справі 
не заперечує проти цього.

Стаття 31. Повноваження Великої палати

Велика палата:
a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 

чи статтею 34, якщо палата відмовляється від розгляду справи згід-
но зі статтею 30 або якщо справу було передано їй на розгляд згідно 
зі статтею 43;

b) приймає рішення з питань, поданих Суду Комітетом Міністрів 
згідно з пунктом 4 статті 46; та

c) розглядає запити про надання консультативних висновків, по-
дані згідно зі статтею 47.

Стаття 32. Юрисдикція Суду

1. Юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення 
і застосування Конвенції та протоколів до неї, подані йому на роз-
гляд відповідно до статей 33, 34, 46 і 47.

2. У випадку виникнення спору щодо юрисдикції Суду спір ви-
рішує сам Суд.

Стаття 33. Міждержавні справи

Будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд 
Суду питання про будь-яке порушення положень Конвенції та про-
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токолів до неї, яке допущене, на її думку, іншою Високою Договір-
ною Стороною.

Стаття 34. Індивідуальні заяви

Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової орга-
нізації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допуще-
ного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викла-
дених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторо-
ни зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному 
здійсненню цього права.

Стаття 35. Умови прийнятності

1. Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було 
вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із за-
гальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж ше-
сти місяців від дати постановлення остаточного рішення на націо-
нальному рівні.

2. Суд не розглядає жодної індивідуальної заяви, поданої згідно 
зі статтею 34, якщо вона:

a) є анонімною; або
b) за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була розглянута 

Судом чи була подана на розгляд до іншого міжнародного органу 
розслідування чи врегулювання, і якщо вона не містить нових фак-
тів у справі.

3. Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, 
подану згідно зі статтею 34, якщо він вважає:

a) що ця заява несумісна з положеннями Конвенції або протоко-
лів до неї, явно необґрунтована або є зловживанням правом на по-
дання заяви;

або
b) що заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тільки повага 

до прав людини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, 
не вимагає розгляду заяви по суті, а також за умови, що на цій під-
ставі не може бути відхилена жодна справа, яку національний суд 
не розглянув належним чином.

4. Суд відхиляє будь-яку заяву, яку він вважає неприйнятною 
згідно з цією статтею. Він може зробити це на будь-якій стадії про-
вадження у справі.
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Стаття 36. Участь третьої сторони

1. У всіх справах, які розглядає палата або Велика палата, Висока 
Договірна Сторона, громадянин якої є заявником, має право подава-
ти свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях.

2. В інтересах належного здійснення правосуддя Голова Суду 
може запропонувати будь-якій Високій Договірній Стороні, яка не є 
стороною в судовому розгляді, чи будь-якій заінтересованій особі, 
яка не є заявником, подати свої письмові зауваження або взяти 
участь у слуханнях.

3. У всіх справах, які розглядає палата або Велика палата, Комі-
сар Ради Європи з прав людини має право подавати свої письмові 
зауваження і брати участь у слуханнях.

Стаття 37. Вилучення заяв з реєстру справ

1. Суд може на будь-якій стадії провадження у справі прийняти 
рішення про вилучення заяви з реєстру, якщо обставини дають під-
стави дійти висновку:

a) що заявник не має наміру далі підтримувати свою заяву; або
b) що спір уже вирішено; або
c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подаль-

ший розгляд заяви не є виправданим.
Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага 

до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.
2. Суд може прийняти рішення про поновлення заяви в реєстрі 

справ, якщо він вважає, що це виправдано обставинами.

Стаття 38. Розгляд справи

Суд розглядає справу разом з представниками сторін і, у разі 
необхідності, проводить розслідування, для ефективного здійснення 
якого заінтересовані Високі Договірні Сторони створюють усі необ-
хідні умови.

Стаття 39. Досягнення дружнього врегулювання

1. На будь-якій стадії провадження Суд може надати себе у роз-
порядження заінтересованих сторін для забезпечення дружнього 
врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як їх визна-
чає Конвенція та протоколи до неї.

2. Процедура, що здійснюється відповідно до пункту 1, є конфі-
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денційною.
3. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає спра-

ву з реєстру, прийнявши рішення, яке містить лише стислий виклад 
фактів і досягнутого вирішення.

4. Це рішення передається Комітетові Міністрів, який здійснює 
нагляд за виконанням умов дружнього врегулювання, викладених 
у рішенні.

Стаття 40. Слухання у відкритому засіданні
та доступ до документів

1. Слухання проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд за ви-
няткових обставин не вирішить інакше.

2. Доступ до документів, переданих до канцелярії, є відкритим, 
якщо Голова Суду не вирішить інакше.

Стаття 41. Справедлива сатисфакція

Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів 
до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сто-
рони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхід-
ності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

Стаття 42. Рішення палат

Рішення палат стають остаточними відповідно до пункту 2 стат-
ті 44.

Стаття 43. Передання справи на розгляд Великої палати

1. Упродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення палатою 
будь-яка сторона у справі може, у виняткових випадках, звернутися 
з клопотанням про передання справи на розгляд Великої палати.

2. Колегія у складі п’яти суддів Великої палати приймає таке 
клопотання, якщо справа порушує серйозне питання щодо тлума-
чення або застосування Конвенції чи протоколів до неї або важливе 
питання загального значення.

3. Якщо колегія приймає клопотання, Велика палата вирішує 
справу шляхом постановлення рішення.
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Стаття 44. Остаточні рішення у справі

1. Рішення Великої палати є остаточним.
2. Рішення палати стає остаточним:
a) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопо-

танням про передання справи на розгляд Великої палати; або
b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо кло-

потання про передання справи на розгляд Великої палати не було 
заявлено; або

c) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про пере-
дання справи на розгляд Великої палати згідно зі статтею 43.

3. Остаточне рішення опубліковується.

Стаття 45. Умотивованість рішень у справі та ухвал

1. Рішення у справі, а також ухвали про прийнятність або не-
прийнятність заяв мають бути вмотивовані.

2. Якщо рішення у справі повністю або частково не виражає од-
ностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему 
думку.

Стаття 46. Обов’язкова сила рішень та їх виконання

1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточ-
ні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.

2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, 
який здійснює нагляд за його виконанням.

3. Якщо Комітет Міністрів вважає, що нагляд за виконанням ос-
таточного рішення ускладнений проблемою тлумачення рішення, 
він може звернутися до Суду з метою надання відповідного роз’яс-
нення. Рішення про звернення ухвалюється більшістю у дві третини 
голосів представників, які мають право засідати в Комітеті.

4. Якщо Комітет Міністрів вважає, що Висока Договірна Сто-
рона відмовляється виконувати остаточне рішення у справі, в якій 
вона є стороною, він може, після формального повідомлення цієї 
Сторони і шляхом ухвалення рішення більшістю у дві третини голо-
сів представників, які мають право засідати в Комітеті, звернутися 
до Суду з питанням про додержання цією Стороною свого зобов’я-
зання згідно з пунктом 1.

5. Якщо Суд встановлює порушення пункту 1, він передає справу 
Комітетові Міністрів з метою визначення заходів, яких необхідно 
вжити. Якщо Суд не встановлює порушення пункту 1, він передає 
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справу Комітетові Міністрів, який приймає рішення про закриття 
розгляду справи.

Стаття 47. Консультативні висновки

1. Суд може, на запит Комітету Міністрів, надавати консульта-
тивні висновки з правових питань, які стосуються тлумачення Кон-
венції та протоколів до неї.

2. Такі висновки не поширюються на питання, що стосуються 
змісту чи обсягу прав і свобод, визначених у розділі I Конвенції 
та протоколах до неї, чи на будь-які інші питання, які Суд або Комі-
тет Міністрів може розглядати внаслідок будь-якого провадження, 
що може бути порушене відповідно до Конвенції.

3. Рішення Комітету Міністрів про подання запиту щодо кон-
сультативного висновку Суду ухвалюються більшістю голосів пред-
ставників, які мають право засідати в Комітеті.

Стаття 48. Консультативна компетенція Суду

Суд вирішує, чи належить запит Комітету Міністрів щодо на-
дання консультативного висновку до його компетенції, визначеної 
в статті 47.

Стаття 49. Умотивованість консультативних висновків

1. Консультативні висновки Суду мають бути вмотивовані.
2. Якщо консультативний висновок повністю або частково не ви-

ражає одностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти 
окрему думку.

3. Консультативні висновки Суду передаються Комітетові Міні-
стрів.

Стаття 50. Витрати на забезпечення діяльності Суду

Витрати на забезпечення діяльності Суду покладено на Раду Єв-
ропи.

Стаття 51. Привілеї та імунітети суддів

Судді під час виконання своїх обов’язків користуються привілея-
ми та імунітетами, передбаченими у статті 40 Статуту Ради Європи 
та угодах, укладених згідно з цією статтею Статуту.
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Розділ III. Інші положення

Стаття 52. Запити Генерального секретаря

На запит Генерального секретаря Ради Європи будь-яка Висока 
Договірна Сторона надає роз’яснення стосовно того, яким чином 
її національне право забезпечує ефективне виконання будь-якого 
з положень цієї Конвенції.

Стаття 53. Гарантія визнаних прав людини

Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує 
чи уневажнює будь-які права людини та основоположні свободи, 
які можуть бути визнані на підставі законів будь-якої Високої Дого-
вірної Сторони чи будь-якою іншою угодою, стороною якої вона є.

Стаття 54. Повноваження Комітету Міністрів

Ніщо в цій Конвенції не стоїть на перешкоді повноваженням Ко-
мітету Міністрів, наданим йому Статутом Ради Європи.

Стаття 55. Відмова від інших засобів урегулювання спорів

Високі Договірні Сторони погоджуються, що без спеціальної до-
мовленості вони не користуватимуться існуючими між ними чинни-
ми договорами, конвенціями або деклараціями для вирішення-шля-
хом звернення-спору, який виникає внаслідок тлумачення або за-
стосування цієї Конвенції, засобами врегулювання спорів, не перед-
баченими цією Конвенцією.

Стаття 56. Територіальне застосування

1. Будь-яка держава може при ратифікації чи будь-коли після 
цього заявити шляхом повідомлення Генеральному секретареві Ради 
Європи про те, що дія цієї Конвенції поширюється, з урахуванням 
пункту 4 цієї статті, на всі чи деякі з територій, за міжнародні від-
носини яких вона є відповідальною.

2. Дія Конвенції поширюється на територію або території, ви-
значені в повідомленні, з тридцятого дня після отримання цього 
повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.

3. Однак положення цієї Конвенції застосовуються до таких те-
риторій з належним урахуванням місцевих вимог.
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4. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 
цієї статті, може будь-коли після цього оголосити від імені однієї 
або кількох територій, яких стосується заява, що вона визнає ком-
петенцію Суду приймати скарги від окремих осіб, неурядових орга-
нізацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Конвенції.

Стаття 57. Застереження

1. Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції або де-
понуванні своєї ратифікаційної грамоти зробити застереження сто-
совно будь-якого окремого положення Конвенції з огляду на те, 
що будь-який чинний на той час на її території закон не відпові-
дає цьому положенню. Застереження загального характеру згідно 
із цією статтею не дозволяються.

2. Будь-яке застереження, зроблене згідно із цією статтею, має 
містити стислий виклад відповідного закону.

Стаття 58. Денонсація

1. Висока Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію 
тільки зі спливом п’ятирічного строку від дати, коли вона стала її 
стороною, і через шість місяців після подання відповідного пові-
домлення Генеральному секретареві Ради Європи, який інформує 
про це інші Високі Договірні Сторони.

2. Така денонсація не звільняє заінтересовану Високу Договірну 
Сторону від її зобов’язань за цією Конвенцією стосовно будь-якого 
діяння, яке могло бути порушенням таких зобов’язань і могло бути 
здійснене нею до дати, від якої денонсація набирає чинності.

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка перестає бути членом 
Ради Європи, перестає бути і стороною цієї Конвенції на тих самих 
умовах.

4. Відповідно до положень попередніх пунктів, Конвенція може 
бути денонсована стосовно будь-якої території, на яку поширювала-
ся її дія згідно із заявою, зробленою на підставі статті 56.

Стаття 59. Підписання і ратифікація

1. Ця Конвенція відкрита для підписання членами Ради Євро-
пи. Вона підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти передаються 
на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

2. До цієї Конвенції може приєднатися Європейський Союз.
3. Ця Конвенція набирає чинності після депонування десяти ра-
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тифікаційних грамот.
4. Стосовно будь-якого підписанта цієї Конвенції, що ратифіку-

ватиме її після набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності 
з дня депонування його ратифікаційної грамоти.

5. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всіх членів 
Ради Європи про набрання Конвенцією чинності, про Високі До-
говірні Сторони, які ратифікували її, та про подальше депонування 
ратифікаційних грамот.

Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і французь-
кою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному 
примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний 
секретар надсилає засвідчені копії цієї Конвенції кожному підпи-
сантові.
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КОНВЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 
ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

ЩОДО ЖІНОК

Держави-сторони цієї Конвенції,
враховуючи, що Статут Організації Об’єднаних Націй (995_010) 

знову утвердив віру в основні права людини, в гідність і цінність 
людської особи, в рівноправність чоловіків і жінок,

враховуючи, що Загальна декларація прав людини (995_015) під-
тверджує принцип недопущення дискримінації і проголошує, що всі 
люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах 
і що кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголоше-
ні в ній, без будь-якої різниці, в тому числі щодо статі,

враховуючи, що на держави-сторони Міжнародних пактів 
про права людини (995_042, 995_043) покладається зобов’язання 
забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користуватися всіма 
економічними, соціальними, культурними, громадянськими та полі-
тичними правами,

беручи до уваги міжнародні конвенції, укладені під егідою Ор-
ганізації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ з метою 
сприяння рівноправності чоловіків і жінок,

враховуючи також резолюції, декларації та рекомендації, при-
йняті Організацією Об’єднаних Націй та її спеціалізованими уста-
новами з метою сприяння рівноправності чоловіків і жінок,

будучи, проте, занепокоєні тим, що незважаючи на ці документи, 
як і раніше, має місце значна дискримінація щодо жінок,

нагадуючи, що дискримінація жінок порушує принцип рівно-
правності та поваги людської гідності, перешкоджає участі жінок 
нарівні з чоловіками в політичному, соціальному, економічному 
та культурному житті своєї країни, заважає зростанню добробуту 
суспільства і сім’ї та ще більше перешкоджає повному розкриттю 
можливостей жінок на благо своїх країн та людства,

будучи занепокоєні тим, що в злиденних умовах жінки мають 
найменший доступ до продовольства, засобів охорони здоров’я, 
не мають можливості одержати освіту, професійну підготовку, пра-
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цевлаштуватися, а також інших можливостей,
будучи впевненими, що встановлення нового міжнародного еко-

номічного порядку, заснованого на рівності та справедливості, знач-
но сприятиме забезпеченню рівності між чоловіками і жінками,

підкреслюючи, що ліквідація апартеїду, всіх форм расизму, расо-
вої дискримінації, колоніалізму, неоколоніалізму, агресії, іноземної 
окупації і панування та втручання у внутрішні справи держав є не-
обхідною для повного здійснення прав чоловіків і жінок,

підтверджуючи, що зміцнення міжнародного миру та безпеки, 
ослаблення міжнародної напруженості, взаємне співробітництво між 
усіма державами незалежно від їх соціальних і економічних систем, 
загальне та повне роззброєння, особливо ядерне роззброєння, під 
суворим і ефективним міжнародним контролем, утвердження прин-
ципів справедливості, рівності та взаємної вигоди у відносинах між 
країнами та здійснення права народів, що перебувають під інозем-
ним і колоніальним пануванням та іноземною окупацією, на само-
визначення та незалежність, а також повага національного суверені-
тету і територіальної цілісності держав будуть сприяти соціальному 
прогресу та розвитку і, як наслідок, сприятимуть досягненню повної 
рівності між чоловіками та жінками, будучи впевнені, що повний 
розвиток країни, добробут всього світу та справа миру вимагають 
максимальної участі жінок нарівні з чоловіками в усіх сферах,

враховуючи значення внеску жінок у добробут сім’ї та у розвиток 
суспільства, що до цього часу не одержав повне визнання, соціальне 
значення материнства та ролі обох батьків у сім’ї та у вихованні 
дітей і усвідомлюючи, що роль жінки у продовженні роду не повин-
на бути причиною дискримінації, оскільки виховання дітей вимагає 
спільної відповідальності чоловіків і жінок та всього суспільства 
в цілому,

визнаючи, що для досягнення повної рівності між чоловіками 
та жінками необхідно змінити традиційну роль як чоловіків, так 
і жінок у суспільстві та в сім’ї,

сповнені рішучості здійснити принципи, проголошені в Деклара-
ції про ліквідацію дискримінації щодо жінок, і з цією метою вжити 
заходів, необхідних для ліквідації такої дискримінації в усіх її фор-
мах і проявах, погодилися про наступне:
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Частина I

Стаття 1

Для цілей цієї Конвенції поняття «дискримінація щодо жінок» 
означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою 
статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, ко-
ристування або здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейно-
го стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини 
та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культур-
ній, громадській або будь-якій іншій галузі.

Стаття 2

Держави-сторони засуджують дискримінацію щодо жінок в усіх 
їх формах, погоджуються негайно всіма відповідними заходами 
здійснювати політику ліквідації дискримінації щодо жінок і з цією 
метою зобов’язуються:

a) включити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої 
національні конституції або інше відповідне законодавство, якщо 
цього ще не було зроблено, та забезпечити за допомогою закону 
й інших відповідних заходів практичне здійснення цього принципу;

b) вживати відповідних законодавчих та інших заходів, включа-
ючи санкції там, де це необхідно, що забороняють будь-яку дискри-
мінацію щодо жінок;

c) встановити юридичний захист прав жінок на рівній основі 
з чоловіками та забезпечити за допомогою компетентних національ-
них судів та інших державних установ ефективний захист жінок 
проти будь-якого акту дискримінації;

d) утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних актів 
або дій щодо жінок та гарантувати, що державні органи та установи 
діятимуть відповідно до цього зобов’язання;

e) вживати всіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації 
щодо жінок з боку будь-якої особи, організації або підприємства;

f) вживати всіх відповідних заходів, включаючи законодав-
чі, щодо зміни або скасування чинних законів, постанов, звичаїв 
і практики, що являють собою дискримінацію щодо жінок;

g) скасувати всі положення свого кримінального законодавства, 
що являють собою дискримінацію щодо жінок.
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Стаття 3

Держави-сторони вживають в усіх галузях, і зокрема в політич-
ній, соціальній, економічній і культурній, всіх відповідних заходів, 
включаючи законодавчі, щодо забезпечення всебічного розвитку 
та прогресу жінок, з тим щоб гарантувати їм здійснення і користу-
вання правами людини та основними свободами на основі рівності 
з чоловіками.

Стаття 4

1. Вжиття державами-сторонами тимчасових спеціальних захо-
дів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної рівності 
між чоловіками та жінками, не вважається, як це визначено цією 
Конвенцією, дискримінаційним, проте воно ні в якому разі не по-
винно тягнути за собою збереження нерівноправних або диферен-
ційованих стандартів; ці заходи повинні бути скасовані, коли будуть 
досягнуті цілі рівних можливостей і рівноправних відносин.

2. Вжиття державами-сторонами спеціальних заходів, спрямова-
них на охорону материнства, включаючи заходи, що містяться в цій 
Конвенції, не вважається дискримінаційним.

Стаття 5
Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів з метою:
a) змінити соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків 

і жінок для досягнення викоренення забобонів, звичаїв та всіх ін-
ших проявів, що грунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності 
однієї із статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок;

b) забезпечити, щоб сімейне виховання включало правильне ро-
зуміння материнства як соціальної функції і визначення загальної 
відповідальності чоловіків і жінок за виховання та розвиток своїх 
дітей за умови, що в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу.

Стаття 6

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів, включаючи 
законодавчі, щодо припинення всіх видів торгівлі жінками та вико-
ристання проституції жінок.
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Частина II

Стаття 7

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквіда-
ції дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті 
країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чолові-
ками право:

a) голосувати на всіх виборах і публічних референдумах та бути 
обраними до всіх публічно виборних органів;

b) брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду та за-
ймати державні посади, а також здійснювати всі державні функції 
на всіх рівнях державного управління;

c) брати участь у діяльності неурядових організацій і асоціацій, 
що займаються проблемами громадського та політичного життя 
країни.

Стаття 8

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів, щоб за-
безпечити жінкам можливість на рівних умовах з чоловіками і без 
будь-якої дискримінації представляти свої уряди на міжнародному 
рівні і брати участь у роботі міжнародних організацій.

Стаття 9

1. Держави-сторони надають жінкам рівні з чоловіками права 
щодо набуття, зміни або збереження громадянства. Вони, зокрема, 
забезпечують, що ні одруження з іноземцем, ні зміна громадянства 
чоловіка під час шлюбу не тягнуть за собою автоматичної зміни гро-
мадянства дружини, не перетворюють її на особу без громадянства 
і не можуть змусити її прийняти громадянство чоловіка.

2. Держави-сторони надають жінкам рівні з чоловіками права 
щодо громадянства їхніх дітей.

Частина III

Стаття 10

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для того, 
щоб ліквідувати дискримінацію щодо жінок, з тим щоб забезпечити 
їм рівні права з чоловіками в галузі освіти, і, зокрема, забезпечити 
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на основі рівності чоловіків і жінок:
a) однакові умови для орієнтації у виборі професії або спеціаль-

ності, для доступу до освіти і одержання дипломів у навчальних 
закладах усіх категорій як у сільських, так і у міських районах; ця 
рівність забезпечується в дошкільній, загальній, спеціальній і вищій 
технічній освіті, а також в усіх видах професійної підготовки;

b) доступ до однакових програм навчання, однакових іспитів, 
викладацького складу однакової кваліфікації, шкільних приміщень 
і обладнання рівної якості;

c) усунення будь-якої стереотипної концепції ролі чоловіків і жі-
нок на всіх рівнях і у всіх формах навчання шляхом заохочення 
спільного навчання та інших видів навчання, що сприятимуть до-
сягненню цієї мети, і, зокрема, шляхом перегляду навчальних посіб-
ників та шкільних програм і адаптації методів навчання;

d) однакові можливості одержання стипендій та іншої допомоги 
на освіту;

e) однакові можливості доступу до програм продовження освіти, 
включаючи програми поширення грамотності серед дорослих і про-
грами функціональної грамотності, спрямовані, зокрема, на скоро-
чення якомога швидше будь-якого розриву в знаннях чоловіків і жі-
нок;

f) скорочення чисельності дівчат, які не закінчують школи, 
та розроблення програм для дівчат і жінок, які передчасно залиши-
ли школу;

g) однакові можливості активно брати участь у заняттях спортом 
і фізичною підготовкою;

h) доступ до спеціальної інформації освітнього характеру 
для сприяння забезпеченню здоров’я і добробуту сімей, включаючи 
інформацію та консультації про планування розміру сім’ї.

Стаття 11

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для лік-
відації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим щоб за-
безпечити на основі рівності чоловіків і жінок рівні права, зокрема:

a) право на працю як невід’ємне право всіх людей;
b) право на однакові можливості при найманні на роботу, в тому 

числі застосування однакових критеріїв вибору при найманні;
c) право на вільний вибір професії чи роду роботи, на просуван-

ня по службі та гарантію зайнятості, а також на користування всіма 
пільгами і умовами роботи, на одержання професійної підготовки 
та перепідготовки, включаючи учнівство, професійну підготовку 
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підвищеного рівня та регулярну підготовку;
d) право на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, 

на рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід 
до оцінки якості роботи;

e) право на соціальне забезпечення, зокрема при виході на пен-
сію, безробітті, хворобі, інвалідності, по старості та в інших випад-
ках втрати працездатності, а також право на оплачувану відпустку;

f) право на охорону здоров’я та безпечні умови праці, включаючи 
захист репродуктивної функції.

2. Для запобігання дискримінації щодо жінок після одружен-
ня або народження дитини та гарантування їм ефективного права 
на працю держави-сторони вживають відповідних заходів для того, 
щоб:

a) заборонити, під загрозою застосування санкцій, звільнення 
з роботи на підставі вагітності або відпустки по вагітності та поло-
гах чи дискримінації з огляду на сімейний стан при звільненні;

b) ввести оплачувані відпустки або відпустки з порівняльною 
соціальною допомогою по вагітності та пологах без втрати попе-
реднього місця роботи, старшинства або соціальної допомоги;

c) заохочувати надання необхідних додаткових соціальних по-
слуг, з тим щоб дозволити батькам поєднувати виконання сімейних 
обов’язків з трудовою діяльністю та участю в громадському житті, 
зокрема шляхом створення і розширення мережі закладів по догля-
ду за дітьми;

d) забезпечувати жінкам особливий захист у період вагітності 
на тих видах робіт, шкідливість яких для здоров’я доведена.

3. Законодавство, що стосується захисту прав, про які йдеться 
в цій статті, періодично має бути розглянуте в світлі науково-тех-
нічних знань, а також переглянуте, скасоване або розширене, на-
скільки це необхідно.

Стаття 12

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для лік-
відації дискримінації щодо жінок у галузі охорони здоров’я, з тим 
щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок доступ до ме-
дичного обслуговування, зокрема в тому, що стосується планування 
розміру сім’ї.

2. Поряд з положенням пункту 1 цієї статті держави-сторони за-
безпечують жінкам відповідне обслуговування в період вагітності, 
пологів і післяпологовий період, надаючи, коли це необхідно, без-
платні послуги, а також відповідне харчування в період вагітності 
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та годування.

Стаття 13

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквіда-
ції дискримінації щодо жінок в інших сферах економічного та соці-
ального життя, з тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків 
і жінок рівні права, зокрема:

a) право на сімейну допомогу;
b) право на одержання позик, застав під нерухоме майно та ін-

ших форм фінансового кредиту;
c) право брати участь у заходах, пов’язаних з відпочинком, занят-

тям спортом та в усіх галузях культурного життя.

Стаття 14

1. Держави-сторони беруть до уваги особливі проблеми, з яки-
ми зустрічаються жінки, які проживають у сільській місцевості, 
та значну роль, яку вони відіграють у забезпеченні економічного до-
бробуту своїх сімей, в тому числі їх діяльність у нетоварних галузях 
господарства, та вживають усіх відповідних заходів щодо забезпе-
чення застосування положень цієї Конвенції до жінок, які прожива-
ють у сільській місцевості.

2. Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для лік-
відації дискримінації щодо жінок у сільських районах з тим, щоб за-
безпечити на основі рівності чоловіків і жінок їх участь у розвитку 
сільських районів та в одержанні переваг від такого розвитку і, зо-
крема, забезпечують таким жінкам право:

a) брати участь в опрацюванні та здійсненні планів розвитку 
на всіх рівнях;

b) на доступ до відповідного медичного обслуговування, вклю-
чаючи інформацію, консультації та обслуговування з питань плану-
вання розміру сім’ї;

c) безпосередньо користуватися благами програм соціального 
страхування;

d) одержувати всі види підготовки та формальної і неформальної 
освіти, включаючи функціональну грамотність, а також користува-
тися послугами всіх засобів общинного обслуговування, консульта-
тивних служб з сільськогосподарських питань, зокрема для підви-
щення їх технологічного рівня;

e) організовувати групи самодопомоги та кооперативи, з тим 
щоб забезпечити рівний доступ до економічних можливостей шля-
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хом роботи за наймом або незалежної трудової діяльності;
f) брати участь в усіх видах колективної діяльності;
g) на доступ до сільськогосподарських кредитів і позик, систе-

ми збуту, відповідної технології та на рівний статус у земельних 
і аграрних реформах;

h) користуватися належними умовами життя, особливо житло-
вими умовами, санітарними послугами, електро- і водозабезпечен-
ням, а також транспортом і засобами зв’язку.

Частина IV

Стаття 15

1. Держави-сторони визнають за жінками рівність з чоловіками 
перед законом.

2. Держави-сторони надають жінкам однакову з чоловіками гро-
мадську правоздатність і однакові можливості її реалізації. Вони, зо-
крема, забезпечують їм рівні права при укладанні договорів і управ-
лінні майном, а також рівне відношення до них на всіх етапах роз-
гляду в судах і трибуналах.

3. Держави-учасниці погоджуються, що всі договори та всі інші 
приватні документи будь-якого роду, правовим наслідком яких є об-
меження правоздатності жінок, вважаються недійсними.

4. Держави-сторони надають чоловікам і жінкам однакові права 
щодо законодавства, яке стосується пересування осіб і свободи ви-
бору місця проживання та фактичного місцеперебування.

Стаття 16

1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для лік-
відації дискримінації щодо жінок в усіх питаннях, що стосуються 
шлюбу та сімейних стосунків, і, зокрема, забезпечують на основі 
рівності чоловіків і жінок:

a) однакові права щодо одруження;
b) однакові права на вільний вибір дружини і на одруження лише 

з своєї вільної і повної згоди;
c) однакові права та обов’язки під час шлюбу і після його розі-

рвання;
d) однакові права і обов’язки чоловіків і жінок як батьків неза-

лежно від їхнього сімейного стану в питаннях, що стосуються їхніх 
дітей; в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;

e) однакові права вільно вирішувати питання про кількість дітей 
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і проміжки між їх народженням та доступу до інформації, освіти, 
а також засобів, які дозволяють їм здійснити це право;

f) однакові права та обов’язки бути опікунами, піклувальниками, 
довіреними особами та усиновителями дітей або здійснювати анало-
гічні функції, коли вони передбачені національним законодавством; 
в усіх випадках інтереси дітей мають перевагу;

g) рівні особисті права чоловіка та дружини, в тому числі вибору 
прізвища, професії, заняття;

h) рівні права подружжя щодо володіння, придбання, управлін-
ня, користування та розпорядження майном як безплатно, так і за 
плату.

2. Заручини та шлюб дитини не мають юридичної сили, і вжи-
ваються всі необхідні заходи, включаючи законодавчі, з метою ви-
значення максимального шлюбного віку та обов’язкової реєстрації 
шлюбів в актах громадянського стану.

Частина V

Стаття 17

1. Для розгляду ходу здійснення цієї Конвенції засновується Ко-
мітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (далі іменується «Ко-
мітет»), що складається в момент набуття чинності Конвенцією 
з вісімнадцяти, а після її ратифікації або приєднання до неї трид-
цять п’ятої держави-сторони, з двадцяти трьох експертів, що до-
держуються високих моральних принципів і компетентні в галузі, 
яку охоплює ця Конвенція. Цих експертів обирають держави-сторо-
ни з числа громадян, експерти виступають як особистості, при цьо-
му враховується справедливий географічний розподіл і представни-
цтво різних форм цивілізації, а також основних правових систем.

2. Члени Комітету обираються таємним голосуванням з числа 
внесених у список осіб, висунутих державами-сторонами. Кожна 
держава-сторона може висунути одну особу з числа своїх громадян.

3. Первісні вибори проводяться через шість місяців з дня набуття 
чинності цією Конвенцією. Принаймні за три місяці до строку про-
ведення кожних виборів Генеральний секретар Організації Об’єдна-
них Націй направляє державам-сторонам лист з пропозицією пода-
ти свої кандидатури протягом двох місяців. Генеральний секретар 
готує список, в якому в алфавітному порядку внесені всі висунуті 
таким чином особи із зазначенням держав-сторін, які їх висунули, 
і представляє цей список державам-сторонам.

4. Обрання членів Комітету проводиться на засіданні держав-сто-
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рін, яке скликає Генеральний секретар в центральних установах 
Організації Об’єднаних Націй. На цьому засіданні, де дві третини 
держав-сторін складають кворум, особами, обраними в Комітет, 
вважаються ті кандидати, які дістають найбільшу кількість голосів 
і абсолютну більшість голосів представників держав-сторін, що при-
сутні та беруть участь у голосуванні.

5. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Проте 
строк повноважень дев’яти членів, обраних на перших виборах, за-
кінчується через два роки, одразу ж після проведення перших вибо-
рів прізвища цих дев’яти членів визначає голова Комітету шляхом 
жеребкування.

6. Обрання п’яти додаткових членів Комітету проводиться від-
повідно до положень пунктів 2, 3 і 4 цієї статті після ратифіка-
ції або приєднання до Конвенції тридцять п’ятої держави. Строк 
повноважень двох додаткових членів, обраних таким чином, закін-
чується через два роки, прізвища цих двох членів визначає голова 
Комітету шляхом жеребкування.

7. Для заповнення непередбачених вакансій держава-сторона, 
експерт якої перестав функціонувати як член Комітету, призначає 
іншого експерта з числа своїх громадян за умови схвалення Комі-
тетом.

8. Члени Комітету одержують затверджувану Генеральною 
Асамблеєю винагороду з коштів Організації Об’єднаних Націй в по-
рядку і на умовах, встановлюваних Асамблеєю з урахуванням важ-
ливості обов’язків Комітету.

9. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає не-
обхідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення 
функцій Комітету відповідно до цієї Конвенції.

Стаття 18

1. Держави-сторони зобов’язані подавати Генеральному секрета-
реві Організації Об’єднаних Націй для розгляду Комітетом допо-
відь про законодавчі, судові, адміністративні або інші заходи, вжиті 
ними для виконання положень цієї Конвенції, та про прогрес, досяг-
нутий у цьому напрямі:

a) протягом одного року після набрання чинності цією Конвенці-
єю щодо даної держави; та 

b) після цього прийнамні щочотири роки і далі, коли цього ви-
магає Комітет.

2. У доповідях можуть зазначатися фактори та ускладнення, 
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що впливають на виконання зобов’язань за Конвенцією.

Стаття 19

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

Стаття 20

1. Комітет щорічно проводить засідання, як правило, протягом 
періоду, що не перевищує двох тижнів, з метою розгляду доповідей, 
поданих відповідно до статті 18 цієї Конвенції.

2. Засідання Комітету, як правило, проводяться в центральних 
установах Організації Об’єднаних Націй або в будь-якому іншому 
місці, визначеному Комітетом.

Стаття 21

1. Комітет щорічно через Економічну та Соціальну раду по-
дає доповідь Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 
про свою діяльність та може вносити пропозиції і рекомендації за-
гального характеру, що грунтуються на вивченні доповідей та ін-
формації, одержаних від держав-сторін. Такі пропозиції та рекомен-
дації загального характеру включаються у доповідь Комітету поряд 
із зауваженнями держав-сторін, якщо такі є.

2. Генеральний секретар надсилає Комісії доповіді Комітету 
щодо становища жінок.

Стаття 22

Спеціалізовані установи мають право бути представленими при 
розгляді питань про здійснення таких положень цієї Конвенції, 
що входять до сфери їхньої діяльності. Комітет може запропону-
вати спеціалізованим установам подавати доповіді про здійснення 
Конвенції в галузях, що входять до сфери їхньої діяльності.

Частина VI

Стаття 23

Жодне в цій Конвенції не зачіпає будь-яких положень, що більше 
сприяють рівноправності між чоловіками і жінками і можуть бути:



97

a) в законодавстві держави-сторони; або
b) в будь-якій іншій міжнародній конвенції, договорі чи угоді, 

що мають силу для такої держави.

Стаття 24

Держави-сторони зобов’язані вживати всіх необхідних заходів 
на національному рівні щодо досягнення повної реалізації прав, ви-
знаних у цій Конвенції.

Стаття 25

1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами.
2. Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй призна-

чають депозитарієм цієї Конвенції.
3. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти 

здаються на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єд-
наних Націй.

4. Ця Конвенція відкрита для приєднання до неї всіх держав. 
Приєднання здійснюється шляхом здачі документа про приєднан-
ня на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних 
Націй.

Стаття 26

1. Прохання про перегляд цієї Конвенції може бути подане 
в будь-який час будь-якою з держав-сторін шляхом письмового по-
відомлення на ім’я Генерального секретаря Організації Об’єднаних 
Націй.

2. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй, якщо 
вона визнає за необхідне вжиття будь-яких заходів, приймає рішен-
ня про те, яких саме заходів потрібно вжити щодо такого прохання.

Стаття 27

1. Ця Конвенція набуває чинності на тридцятий день після зда-
чі на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних 
Націй двадцятої ратифікаційної грамоти або документа про приєд-
нання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує цю Конвенцію або приєд-
нається до неї після здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання, ця Конвенція набуває чин-
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ності на тридцятий день після здачі на зберігання її ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання.

Стаття 28

1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй одержує 
і розсилає всім державам текст застережень, зроблених державами 
в момент ратифікації або приєднання.

2. Застереження, не сумісне з цілями і завданнями цієї Конвенції, 
не допускається.

3. Застереження можуть бути зняті в будь-який час шляхом від-
повідного повідомлення, направленого на ім’я Генерального секре-
таря, який потім повідомляє про це всі держави-сторони. Таке пові-
домлення набуває чинності з дня його отримання.

Стаття 29

1. Будь-який спір між двома або кількома державами-сторона-
ми щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, не вирішений 
шляхом переговорів, передається на прохання однієї із сторін на ар-
бітражний розгляд. Якщо протягом шести місяців з моменту подачі 
заяви про арбітражний розгляд сторонам не вдалося досягти згоди 
щодо організації арбітражного розгляду, будь-яка з цих сторін може 
передати даний спір до Міжнародного Суду шляхом подачі заяви 
відповідно до Статуту Суду (995_010).

2. Кожна держава-сторона може під час підписання чи ратифі-
кації цієї Конвенції або приєднання до неї заявити про те, що вона 
не вважає себе пов’язаною зобов’язаннями, що містяться в пункті 
1 цієї статті. Інші держави-сторони не несуть зобов’язань, що ви-
пливають із зазначеного пункту даної статті, щодо будь-якої держа-
ви-сторони, яка зробила подібне застереження.

3. Будь-яка держава-сторона, що зробила застереження відповід-
но до пункту 1 цієї статті, може в будь-який час зняти своє засте-
реження шляхом повідомлення Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй.

Стаття 30

Ця Конвенція, тексти якої англійською, арабською, іспанською, 
китайською, російською та французькою мовами є цілком автентич-
ними, здається на зберігання Генеральному секретареві Організації 
Об’єднаних Націй.
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Конвенция вступила в силу 3 сентября 1981 г. Ратифицирована 
Президиумом Верховного Совета СССР 19 декабря 1980 г.
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МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ
І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73)

Держави, які беруть участь у цьому Пакті,
беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Ста-

тутом Організації Об’єднаних Націй (995_010), визнання гідності, 
властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх 
є основою свободи, справедливості і загального миру,

визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі 
гідності,

визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини 
(995_015) ідеал вільної людської особи, яка користується громадян-
ською і політичною свободою і свободою від страху та нужди, можна 
здійснити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен 
може користуватися своїми економічними, соціальними і культур-
ними правами, так само, як і своїми громадянськими та політични-
ми правами,

беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй 
держави зобов’язані заохочувати загальне поважання і додержання 
прав і свобод людини,

беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки 
щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить, по-
винна добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у цьому 
Пакті, погоджуються про такі статті:

Частина I

Стаття 1

1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього 
права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно 
забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
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2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпо-
ряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди 
для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного еконо-
мічного співробітництва, основаного на принципі взаємної вигоди, 
та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути 
позбавлений належних йому засобів існування.

3. Всі держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі 
ті, що несуть відповідальність за управління несамоврядними і пі-
допічними територіями, повинні, відповідно до положень Статуту 
Організації Об’єднаних Націй, заохочувати здійснення права на са-
мовизначення і поважати це право.

Частина II

Стаття 2

1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується 
поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території 
та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-
якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політич-
них чи інших переконань, національного чи соціального походжен-
ня, майнового стану, народження чи іншої обставини.

2. Якщо це вже не передбачено існуючими законодавчими чи ін-
шими заходами, кожна держава-учасниця цього Пакту зобов’язу-
ється вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституційних 
процедур і положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих 
або інших заходів, які можуть виявитися необхідними для здійснен-
ня прав, визнаних у цьому Пакті.

3. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується:
а) забезпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьому 

Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли 
це порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні;

b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої осо-
би, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними 
судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-
яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою систе-
мою держави, і розвивати можливості судового захисту;

с) забезпечити застосування компетентними властями засобів 
правового захисту, коли вони надаються.
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Стаття 3.

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

Стаття 4

1. Під час надзвичайного становища в державі, при якому життя 
нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно ого-
лошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів 
на відступ від своїх зобов’язань за цим Пактом тільки в такій мірі, 
в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі за-
ходи не є несумісними з їх іншими зобов’язаннями за міжнарод-
ним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі 
раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

2. Це положення не може бути підставою для якихось відступів 
від статей 6, 7, 8 (пункти 1 і 2), 11, 15, 16 і 18.

3. Будь-яка держава, що бере участь у цьому Пакті і використо-
вує право відступу, повинна негайно інформувати інші держави, 
що беруть участь у цьому Пакті, за посередництвом Генерального 
секретаря Організації Об’єднаних Націй про положення, від яких 
вона відступила, і про причини, що спонукали до такого рішення. 
Має бути також зроблено повідомлення через того ж посередника 
про дату, коли вона припиняє такий відступ.

Стаття 5

1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що озна-
чає, що якась держава, якась група чи якась особа має право за-
йматися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані 
на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пак-
ті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому 
Пакті.

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав 
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці 
цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не до-
пускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі 
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.
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Частина III

Стаття 6

1. Право на життя є невід’ємне право кожної людини. Це право 
охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя.

2. В країнах, які не скасували смертної кари, смертні вироки мо-
жуть виноситися тільки за найтяжчі злочини відповідно до закону, 
який діяв під час вчинення злочину і який не суперечить поста-
новам цього Пакту і Конвенції про запобігання злочинові геноци-
ду і покарання за нього. Це покарання може бути здійснене тільки 
на виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом.

3. Коли позбавлення життя становить злочин геноциду, слід мати 
на увазі, що ніщо в цій статті не дає державам-учасницям цього 
Пакту права яким би то не було шляхом відступати від будь-яких 
зобов’язань, прийнятих згідно з постановами Конвенції про запобі-
гання злочинові геноциду і покарання за нього.

4. Кожен, кого засуджено до смертної кари, має право просити 
про помилування чи про пом’якшення вироку. Амністія, помилу-
вання або заміна смертного вироку можуть бути даровані в усіх ви-
падках.

5. Смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, 
молодшими за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних 
жінок.

6. Ніщо в цій статті не може бути підставою для відстрочення 
або недопущення скасування смертної кари будь-якою державою-у-
часницею цього Пакту.

Стаття 7

Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюд-
ському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зо-
крема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медич-
ним чи науковим дослідам.

Стаття 8

1. Нікого не можуть, держати в рабстві: рабство і работоргівля 
забороняються в усіх їх видах.

2. Нікого не можуть держати в підневільному стані.
3. а) Нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов’яз-
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кової праці;
b) в тих країнах, де у вигляді покарання за злочин може призна-

чатися позбавлення волі, зв’язане з каторжними роботами, пункт 
3 (а) не вважається перешкодою для виконання каторжних робіт 
за вироком компетентного суду, що призначив таке покарання;

с) терміном «примусова чи обов’язкова праця» в цьому пункті 
не охоплюється:

І) будь-яка не згадана в підпункті (b) робота чи служба, котру, 
як правило, повинна виконувати особа, що перебуває в ув’язненні 
на підставі законного розпорядження суду, або особа, умовно звіль-
нена від такого ув’язнення;

ІІ) будь-яка служба військового характеру, а в тих країнах, де ви-
знається відмовлення від військової служби з політичних чи релігій-
но-етичних мотивів, будь-яка служба, передбачена законом для осіб, 
що відмовляються від військової служби з таких мотивів;

ІІІ) будь-яка служба, обов’язкова у випадках надзвичайного ста-
новища або лиха, що загрожують життю чи благополуччю населен-
ня;

IV) будь-яка робота чи служба, що входять до звичайних громад-
ських обов’язків.

Стаття 9

1. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. Нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триман-
ню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як 
на підставах і відповідно до такої процедури, які встановлено зако-
ном. 2. Кожному заарештованому повідомляються при арешті при-
чини його арешту і в терміновому порядку повідомляється будь-яке 
пред’явлене йому обвинувачення.

3. Кожна заарештована або затримана за кримінальним обви-
нуваченням особа в терміновому порядку доставляється до суд-
ді чи до іншої службової особи, якій належить за законом право 
здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд протя-
гом розумного строку або на звільнення. Тримання під вартою осіб, 
які чекають судового розгляду, не має бути загальним правилом, 
але звільнення може ставитись у залежність від подання гарантій 
явки на суд, явки на судовий розгляд у будь-якій іншій його стадії 
і, в разі необхідності, явки для виконання вироку.

4. Кожному, хто позбавлений волі внаслідок арешту чи тримання 
під вартою, належить право на розгляд його справи у суді, щоб цей 
суд міг невідкладно винести постанову щодо законності його за-
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тримання і розпорядитися про його звільнення, якщо затримання 
є незаконним.

5. Кожен, хто був жертвою незаконного арешту чи тримання під 
вартою, має право на компенсацію, якій надано позовної сили.

Стаття 10

1. Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводжен-
ня і поважання гідності, властивої людській особі.

2. а) Обвинувачені у випадках, коли немає виняткових обставин, 
поміщаються окремо від засуджених, і їм надається окремий режим, 
що відповідає їх статусу незасуджених осіб.

b) обвинувачені неповнолітні відокремлюються від повнолітніх 
і в найкоротший строк доставляються до суду для винесення рішен-
ня.

3. Пенітенціарною системою передбачається режим для ув’язне-
них, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне переви-
ховання. Неповнолітні правопорушники відокремлюються від по-
внолітніх, і їм надається режим, що відповідає їх віку і правовому 
статусу.

Стаття 11

Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що він 
не в змозі виконати якесь договірне зобов’язання.

Стаття 12

1. Кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держа-
ви, належить, у межах цієї території, право на вільне пересування 
і свобода вибору місця проживання.

2. Кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаю-
чи свою власну.

3. Згадані вище права не можуть бути об’єктом ніяких обмежень, 
крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони 
державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності 
населення або прав та свобод інших і є сумісними з іншими права-
ми, визначеними в цьому Пакті.

4. Ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в’їзд 
у свою власну країну.
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Стаття 13

Іноземець, що законно перебуває на території будь-якої держа-
ви-учасниці цього Пакту, може бути висланий тільки на виконання 
рішення, винесеного відповідно до закону, і, якщо імперативні мір-
кування державної безпеки не вимагають іншого, має право на по-
дання доводів проти свого вислання, на перегляд своєї справи ком-
петентною властю чи особою або особами, спеціально призначени-
ми компетентною властю, і на те, щоб бути представленим для цієї 
мети перед цією властю, особою чи особами.

Стаття 14

1. Всі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен 
має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачен-
ня, пред’явленого йому, або при визначенні його права та обов’яз-
ків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний 
розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, 
створеним на підставі закону. Преса і публіка можуть не допуска-
тися на весь судовий розгляд або частину його з міркувань моралі, 
громадського порядку чи державної безпеки в демократичному су-
спільстві, або коли того вимагають інтереси приватного життя сто-
рін, або-в тій мірі, в якій це, на думку суду, є строго необхідним,-при 
особливих обставинах, коли публічність порушувала б інтереси пра-
восуддя; однак будь-яка судова постанова в кримінальній або ци-
вільній справі повинна бути публічною, за винятком тих випадків, 
коли інтереси неповнолітніх вимагають іншого чи коли справа сто-
сується матримоніальних спорів або опіки над дітьми.

2. Кожен обвинувачений в кримінальному злочині має право 
вважатися невинним, поки винність його не буде доведена згідно 
з законом.

3. Кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого йому 
кримінального обвинувачення як мінімум на такі гарантії на основі 
цілковитої рівності:

а) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він ро-
зуміє, про характер і підставу пред’явленого йому обвинувачення;

b) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту 
і спілкуватися з обраним самим ним захисником;

с) бути судженим без невиправданої затримки;
d) бути судженим в його присутності і захищати себе особисто 

або за посередництвом обраного ним захисника; якщо він не має за-
хисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного йому 
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захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вима-
гають, безплатно для нього в усякому такому випадку, коли у нього 
немає достатньо коштів для оплати цього захисника;

е) допитувати свідків, які дають проти нього показання, або мати 
право на те, щоб цих свідків було допитано, і мати право на виклик 
і допит його свідків на тих самих умовах, які існують для свідків, 
що дають показання проти нього;

f) користуватися безплатною допомогою перекладача, якщо він 
не розуміє мови, використовуваної в суді, або не говорить цією мо-
вою;

g) не бути приневоленим до давання свідчень проти самого себе 
чи до визнання себе винним.

4. Щодо неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб врахову-
вались їх вік і бажаність сприяння їх перевихованню.

5. Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, 
щоб його засудження і вирок були переглянуті вищестоящою судо-
вою інстанцією згідно з законом.

6. Коли будь-яку особу остаточним рішенням було засуджено 
за кримінальний злочин і коли винесений їй вирок був потім скасо-
ваний або їй було даровано помилування на тій підставі, що якась 
нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить наявність 
судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в результа-
ті такого засудження, одержує компенсацію згідно з законом, коли 
не буде доведено, що зазначена невідома обставина не була свого 
часу виявлена виключно або частково з її вини.

7. Ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за зло-
чин, за який він уже був остаточно засуджений або виправданий 
відповідно до закону і кримінально-процесуального права кожної 
країни.

Стаття 15

1. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-яко-
го кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, що, 
згідно з діючим на момент його вчинення внутрідержавним законо-
давством або міжнародним правом, не були кримінальним злочи-
ном. Так само не може призначатися більш тяжке покарання, ніж те, 
яке підлягало застосуванню на момент вчинення кримінального зло-
чину. Якщо після вчинення злочину законом встановлюється більш 
легке покарання, дія цього закону поширюється на даного злочинця.

2. Ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і покаран-
ню будь-якої особи за будь-яке діяння чи упущення, що на момент 
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вчинення були кримінальним злочином згідно з загальними прин-
ципами права, визнаними міжнародним товариством.

Стаття 16

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання 
її правосуб’єктності.

Стаття 17

1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втру-
чання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних 
посягань на недоторканність його житла або таємницю його корес-
понденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію.

2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручан-
ня чи таких посягань.

Стаття 18

1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. 
Це право включає свободу мати чи приймати релігію або переко-
нання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переко-
нання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи приватно, 
у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів 
та вчень.

2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свобо-
ду мати чи приймати релігію або переконання на свій вибір.

3. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише 
обмеженням, які встановлено законом і які є необхідними для охо-
рони суспільної безпеки, порядку, здоров’я і моралі, так само як 
і основних прав та свобод інших осіб.

4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються по-
важати свободу батьків і у відповідних випадках законних опікунів 
забезпечувати релігійне і моральне виховання своїх дітей відповід-
но до своїх власних переконань.

Стаття 19

1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх 
поглядів.

2. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; 
це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-



109

яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, 
письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження 
чи іншими способами на свій вибір.

3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами 
накладає особливі обов’язки і особливу відповідальність. Воно може 
бути, отже, пов’язане з певними обмеженнями, які, однак, мають 
встановлюватися законом і бути необхідними:

а) для поважання прав і репутації інших осіб;
b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здо-

ров’я чи моральності населення.

Стаття 20

1. Будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом.
2. Будь-який виступ на користь національної, расової чи релі-

гійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, 
ворожнечі або насильства, повинен бути заборонений законом.

Стаття 21

Визнається право на мирні збори. Користування цим правом 
не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відпо-
відно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві 
в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, 
охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та сво-
бод інших осіб.

Стаття 22

1. Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, вклю-
чаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту 
своїх інтересів.

2. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, 
крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демо-
кратичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпе-
ки, громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населен-
ня або захисту прав та свобод інших осіб. Ця стаття не перешкод-
жає запровадженню законних обмежень користування цим правом 
для осіб, що входять до складу збройних сил і поліції.

3. Ніщо в цій статті не дає права державам, які беруть участь 
у Конвенції Міжнародної організації праці 1948 року щодо свободи 
асоціацій і захисту прав на організацію, приймати законодавчі акти 
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на шкоду гарантіям, передбаченим у зазначеній Конвенції, або за-
стосувати закон так, щоб завдавалося шкоди цим гарантіям.

Стаття 23

1. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має 
право на захист з боку суспільства і держави.

2. За чоловіками і жінками, які досягли шлюбного віку, визнаєть-
ся право на одруження і право заснувати сім’ю.

3. Жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої 
згоди тих, що одружуються.

4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, повинні вжити на-
лежних заходів для забезпечення рівності прав і обов’язків обох 
з подружжя щодо одруження, під час перебування в шлюбі і при 
його розірванні. В разі розірвання шлюбу має передбачатися необ-
хідний захист усіх дітей.

Стаття 24

1. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального по-
ходження, майнового стану або народження має право на такі захо-
ди захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку 
її сім’ї, суспільства і держави.

2. Кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її 
народження і повинна мати ім’я.

3. Кожна дитина має право на набуття громадянства.

Стаття 25

Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, 
згаданої в статті 2, і без необґрунтованих обмежень право і можли-
вість:

а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так 
і за посередництвом вільно обраних представників;

b) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних вибо-
рах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права 
при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення 
виборців;

с) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності 
до державної служби.
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Стаття 26

Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої 
дискримінації на рівний захист закону.

В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути 
заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рів-
ний і ефективний захист проти дискримінації за будь-якою озна-
кою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші 
переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, 
народження чи інші обставини.

Стаття 27
У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншості, 

особам, які належать до таких меншостей, не може бути відмовлено 
в праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися своєю 
культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а та-
кож користуватися рідною мовою.

Частина IV

Стаття 28

1. Створюється Комітет по правах людини (іменований нижче 
в цьому Пакті «Комітет»). Він складається з вісімнадцяти членів 
і виконує функції, передбачені нижче.

2. До складу Комітету входять особи, які є громадянами дер-
жав-учасниць цього Пакту і мають високі моральні якості та визна-
ну компетентність у галузі прав людини, причому береться до уваги 
корисність участі кількох осіб, що мають юридичний досвід.

3. Члени Комітету обираються і працюють як такі.

Стаття 29

1. Члени Комітету обираються таємним голосуванням із списку 
осіб, що відповідають вимогам, передбаченим у статті 28, і були ви-
сунуті для цієї мети державами-учасницями цього Пакту.

2. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, може висунути 
не більше двох осіб. Ці особи повинні бути громадянами держави, 
що їх висуває.

3. Будь-яка особа має право на повторне висунення.
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Стаття 30

1. Перші вибори проводяться не пізніше як через шість місяців 
з дня набрання чинності цим Пактом.

2. Принаймні за чотири місяці до дня кожних виборів до Ко-
мітету, крім виборів для заповнення тих вакансій, про відкриття 
яких оголошується відповідно до статті 34, Генеральний секретар 
Організації Об’єднаних Націй звертається з письмовим запрошен-
ням до держав-учасниць цього Пакту подати протягом трьох місяців 
кандидатури в члени Комітету.

3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй складає 
в алфавітному порядку список усіх висунутих таким чином осіб 
із зазначенням держав-учасниць цього Пакту, які висунули даних 
осіб, і подає цей список державам, що беруть участь у цьому Пакті, 
не пізніш як за місяць до дати проведення кожних виборів.

4. Обрання членів Комітету проводиться на засіданні держав-у-
часниць цього Пакту, яке скликає Генеральний секретар Організації 
Об’єднаних Націй в центральних установах Організації Об’єднаних 
Націй. На цьому засіданні, для якого кворумом є присутність двох 
третин держав-учасниць цього Пакту, обраними до Комітету є ті 
особи, кандидатури яких дістають найбільше число голосів присут-
ніх і голосуючих представників держав-учасниць.

Стаття 31

1. До Комітету не може входити більш як по одному громадяни-
ну однієї і тієї ж держави.

2. При виборах до Комітету береться до уваги справедливий гео-
графічний розподіл членів і представництво різних форм цивілізації 
та основних правових систем.

Стаття 32

1. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони ма-
ють право бути переобраними при повторному висуненні їх канди-
датур. Однак строк повноважень дев’яти з тих членів, яких обрано 
на перших виборах, минає в кінці дворічного періоду; негайно після 
перших виборів імена цих дев’яти членів визначає за жеребом голо-
ва засідання, про яке згадується в пункті 4 статті 30.

2. По закінченні повноважень вибори проводяться відповідно 
до попередніх статей даної частини цього Пакту.
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Стаття 33

1. Якщо, на одностайну думку інших членів, якийсь член Комі-
тету припинив виконання своїх функцій з будь-якої причини, крім 
тимчасової відсутності, Голова Комітету повідомляє Генерального 
секретаря Організації Об’єднаних Націй, який оголошує потім міс-
це цього члена вакантним.

2. У разі смерті або виходу у відставку якогось члена Коміте-
ту Голова негайно повідомляє Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй, який оголошує це місце вакантним з дня смерті 
або з того дня, коли вихід у відставку стає дійсним.

Стаття 34

1. Коли оголошується відкриття вакансії відповідно до стат-
ті 33 і коли строк повноважень члена, що його має бути замінено, 
не скінчується протягом шести місяців після оголошення цієї вакан-
сії, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє 
про це кожну державу-учасницю цього Пакту, яка може протягом 
двох місяців подати відповідно до статті 29 кандидатуру для запо-
внення цієї вакансії.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй складає 
в алфавітному порядку список висунутих таким чином осіб і по-
дає цей список державам, які беруть участь у цьому Пакті. Вибори 
для заповнення вакансії проводяться потім згідно з відповідними 
положеннями даної частини цього Пакту.

3. Член Комітету, обраний для зайняття вакансії, оголошеної від-
повідно до статті 33, займає посаду протягом решти частини строку 
повноважень члена, який звільнив місце в Комітеті, згідно з поло-
женнями зазначеної статті.

Стаття 35

Члени Комітету одержують затверджену Генеральною Асамбле-
єю Організації Об’єднаних Націй винагороду з коштів Організації 
Об’єднаних Націй в порядку і на умовах, встановлюваних Генераль-
ною Асамблеєю з урахуванням важливості обов’язків Комітету.

Стаття 36

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає необ-
хідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення 
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функцій Комітету відповідно до цього Пакту.

Стаття 37

1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй скликає 
перше засідання Комітету в центральних установах Організації 
Об’єднаних Націй.

2. Після свого першого засідання Комітет збирається в такий час, 
який передбачено в його правилах процедури.

3. Комітет звичайно збирається в центральних установах Орга-
нізації Об’єднаних Націй або у Відділенні Організації Об’єднаних 
Націй у Женеві.

Стаття 38

Кожний член Комітету до того, як почати виконання своїх 
обов’язків, робить урочисту заяву на відкритому засіданні Комітету 
про те, що здійснюватиме свої функції безсторонньо і сумлінно.

Стаття 39
1. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк. Вони 

можуть бути переобрані.
2. Комітет встановлює свої власні правила процедури, але ці пра-

вила повинні, зокрема, передбачити, що:
а) дванадцять членів Комітету утворюють кворум;
b) постанови Комітету приймаються більшістю голосів присут-

ніх членів.

Стаття 40

1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються по-
давати доповіді про здійснені ними заходи для втілення у життя 
прав, визнаних у цьому Пакті, і про прогрес, досягнутий у викорис-
танні цих прав:

а) протягом одного року після набрання чинності цим Пактом 
щодо відповідних держав-учасниць;

b) після цього в усіх випадках, коли того зажадає Комітет.
2. Всі доповіді подаються Генеральному секретареві Організації 

Об’єднаних Націй, який надсилає їх у Комітет для розгляду. В до-
повідях зазначаються фактори та утруднення, коли такі є, що впли-
вають на втілення у життя цього Пакту.

3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй після 
консультацій з Комітетом може послати заінтересованим спеціалі-
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зованим установам примірники тих частин доповідей, які можуть 
стосуватися сфери їх компетенції.

4. Комітет вивчає доповіді, подані державами, які беруть участь 
у цьому Пакті. Він надсилає державам-учасницям свої доповіді 
і такі зауваження загального порядку, які вважатиме доцільними. 
Комітет може також послати Економічній і соціальній раді ці заува-
ження разом з примірниками доповідей, одержаними ним від дер-
жав, які беруть участь у цьому Пакті.

5. Держави-учасниці цього Пакту можуть подавати до Комітету 
свої міркування щодо будь-яких зауважень, що їх може бути зробле-
но відповідно до пункту 4 цієї статті.

Стаття 41

1. Відповідно до цієї статті держава, яка бере участь у цьому 
Пакті, може в будь-який час заявити, що вона визнає компетенцію 
Комітету одержувати і розглядати повідомлення про те, що якась 
держава-учасниця твердить, що інша держава-учасниця не вико-
нує своїх зобов’язань за цим Пактом. Повідомлення, передбачені 
цією статтею, можуть прийматися і розглядатися тільки в тому разі, 
коли їх подала держава-учасниця, яка зробила заяву про визнання 
для себе компетенції цього Комітету. Комітет не приймає ніяких по-
відомлень, коли вони стосуються держави-учасниці, яка не зробила 
такої заяви. Повідомлення, одержані згідно з цією статтею, розгля-
даються відповідно до такої процедури:

а) коли якась держава-учасниця цього Пакту вважає, що інша 
держава-учасниця не втілює в життя постанов цього Пакту, то вона 
може письмовим повідомленням довести це питання до відома за-
значеної держави-учасниці. Протягом трьох місяців після одержан-
ня цього повідомлення держава, яка одержала його, подає в письмо-
вій формі тій державі, яка надіслала таке повідомлення, пояснення 
чи будь-яку іншу заяву з роз’ясненням у цьому питанні, де має бути, 
наскільки це є можливим і доцільним, зазначено внутрішні проце-
дури і заходи, яких було вжито, буде вжито або може бути вжито 
в цьому питанні;

b) коли питання не вирішено на задоволення обох заінтересо-
ваних держав-учасниць протягом шести місяців після отримання 
одержуючою державою першого повідомлення, будь-яка з цих дер-
жав має право передати це питання в Комітет, повідомивши про це 
Комітет і другу державу;

с) Комітет розглядає передане йому питання тільки після того, 
як переконається, що відповідно до загальновизнаних принципів 
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міжнародного права всі доступні внутрішні засоби було випробува-
но і вичерпано в даному разі. Це правило не діє в тих випадках, коли 
застосування цих засобів невиправдано затягується;

d) при розгляді повідомлень, передбачених цією статтею, Комі-
тет проводить закриті засідання;

е) з додержанням постанов підпункту (с) Комітет надає свої до-
брі послуги заінтересованим державам-учасницям з метою друж-
нього вирішення питання на основі поважання прав людини та ос-
новних свобод, визнаних в цьому Пакті;

f) в будь-якому переданому на його розгляд питанні Комітет 
може звернутися до заінтересованих держав-учасниць, згаданих 
у підпункті (b), з проханням подати будь-яку інформацію, що сто-
сується справи;

g) заінтересовані держави-учасниці, згадані в підпункті (b), ма-
ють право бути представленими при розгляді в Комітеті питання 
і робити заяви усно і (або) письмово;

h) Комітет подає протягом дванадцяти місяців з дня одержання 
повідомлення відповідно до підпункту (b) доповідь:

І) коли досягається вирішення в рамках постанов підпункту (е), 
то Комітет обмежується в своїй доповіді коротким викладом фактів 
і досягнутого рішення;

ІІ) коли вирішення в рамках постанов підпункту (е) не досяг-
нуто, то Комітет обмежується в своїй доповіді коротким викладом 
фактів; письмові заяви і запис усних заяв, що їх виклали заінтересо-
вані держави-учасниці, додаються до доповіді.

У кожному питанні доповідь надсилається заінтересованим дер-
жавам-учасницям.

2. Постанови цієї статті набирають чинності, коли десять дер-
жав, які беруть участь у цьому Пакті, зроблять заяву відповідно 
до пункту 1 цієї статті. Такі заяви депонуються державами-учасни-
цями у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй, який 
надсилає їх копії решті держав-учасниць. Заява може бути в будь-
який час взята назад повідомленням Генерального секретаря. Така 
дія не перешкоджає розглядові будь-якого питання, що є предметом 
повідомлення, вже переданого відповідно до цієї статті, ніякі по-
дальші повідомлення будь-якої держави-учасниці не приймаються 
після одержання Генеральним секретарем повідомлення про взяття 
заяви назад, якщо заінтересована держава-учасниця не зробила но-
вої заяви.
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Стаття 42

1. а) Коли будь-яке запитання, передане Комітету відповідно 
до статті 41, не вирішено на задоволення заінтересованих держав-у-
часниць, Комітет може за попередньою згодою заінтересованих дер-
жав-учасниць призначити спеціальну Погоджувальну комісію (далі 
іменовану Комісія). Добрі послуги Комісії надаються заінтересова-
ним державам-учасницям з метою полюбовного вирішення даного 
питання на основі додержання положень цього Пакту;

b) Комісія складається з п’яти осіб, прийнятних для заінтере-
сованих держав-учасниць. Якщо заінтересовані держави-учасни-
ці не досягнуть протягом трьох місяців згоди щодо всього складу 
або частини складу Комісії, то ті члени Комісії, про призначення 
яких не було досягнуто згоди, обираються шляхом таємного голо-
сування більшістю в дві третини голосів Комітету із складу його 
членів.

2. Члени Комісії як такі виконують свої обов’язки. Вони не по-
винні бути громадянами заінтересованих держав-учасниць або дер-
жави, що не бере участі в цьому Пакті, чи держави-учасниці, 
яка не зробила заяви відповідно до статті 41.

3. Комісія обирає свого Голову і встановлює свої власні правила 
процедури.

4. Засідання Комісії звичайно проводяться в центральних уста-
новах Організації Об’єднаних Націй або у Відділенні Організації 
Об’єднаних Націй у Женеві. Однак вони можуть проводитися в ін-
ших місцях, які може визначити Комісія в консультації з Генераль-
ним секретарем Організації Об’єднаних Націй і відповідними дер-
жавами-учасницями.

5. Секретаріат, наданий відповідно до статті 36, також обслуговує 
комісії, що призначаються на підставі цієї статті.

6. Одержана і вивчена Комітетом інформація надається в роз-
порядження Комісії, і Комісія може звернутися до заінтересованих 
держав-учасниць з проханням подати будь-яку інформацію, що сто-
сується справи.

7. Коли Комісія повністю розгляне питання, але в усякому разі 
не пізніше ніж через дванадцять місяців після того, як їй було пере-
дано це питання, вона подає Голові Комітету доповідь для надіслан-
ня її заінтересованим державам-учасницям:

а) якщо Комісія не може завершити розгляд даного питання 
в межах дванадцяти місяців, вона обмежує свою доповідь коротким 
викладом про стан розгляду нею даного питання;

b) якщо досягається полюбовне вирішення даного питання 
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на основі додержання прав людини, визнаних у цьому Пакті, Комі-
сія обмежує свою доповідь коротким викладом фактів і досягнутого 
вирішення;

с) якщо вирішення, зазначене в підпункті (b), не досягається, 
доповідь Комісії містить її висновки в усіх питаннях фактичного 
характеру, що стосується спору між заінтересованими державами-у-
часницями, та її міркування про можливості полюбовного врегу-
лювання цього питання. Ця доповідь також містить письмові заяви 
і запис усних заяв, зроблених заінтересованими державами-учасни-
цями;

d) якщо доповідь Комісії подається згідно з підпунктом (с), за-
інтересовані держави-учасниці протягом трьох місяців після одер-
жання цієї доповіді повідомляють Голову Комітету про те, чи згодні 
вони із змістом доповіді Комісії.

8. Постанови цієї статті не принижують обов’язків Комітету, пе-
редбачених у статті 41.

9. Заінтересовані держави-учасниці рівною мірою несуть усі ви-
трати членів Комісії відповідно до кошторису, що подається Гене-
ральним секретарем Організації Об’єднаних Націй.

10. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй має пра-
во оплачувати витрати членів Комісії, коли необхідно, до їх від-
шкодування заінтересованими державами-учасницями відповідно 
до пункту 9 цієї статті.

Стаття 43

Члени Комітету і спеціальних погоджувальних комісій, яких 
може бути призначено згідно з статтею 42, мають право на піль-
ги, привілеї та імунітети експертів, що посилаються Організацією 
Об’єднаних Націй у відрядження, як це передбачено у відповідних 
розділах Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об’єдна-
них Націй (995_150).

Стаття 44

Положення про здійснення цього Пакту застосовуються без шко-
ди для процедур у галузі прав людини, визначених установчими 
актами і конвенціями Організації Об’єднаних Націй та спеціалізо-
ваних установ або відповідно до них, і не перешкоджають державам, 
які беруть участь у цьому Пакті, вдаватися до інших процедур вирі-
шення спору на підставі діючих між ними загальних і спеціальних 
міжнародних угод.
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Стаття 45

Комітет подає Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних На-
цій через Економічну і соціальну раду щорічну доповідь про свою 
роботу.

Частина V

Стаття 46

Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження зна-
чення постанов Статуту Організації Об’єднаних Націй і статутів 
спеціалізованих установ, що визначають відповідні обов’язки різ-
них органів Організації Об’єднаних Націй і спеціалізованих установ 
щодо тих предметів, яких стосується цей Пакт.

Стаття 47

Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як ущемлення не-
від’ємного права всіх народів володіти і користуватися повною мі-
рою і вільно своїм природними багатствами та ресурсами.

Частина VI

Стаття 48

1. Цей Пакт відкрито для підписання будь-якою державою-чле-
ном Організації Об’єднаних Націй або членом будь-якої з її спеціа-
лізованих установ, будь-якою державою-учасницею Статуту Міжна-
родного Суду та будь-якою іншою державою, запрошеною Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй до участі в цьому 
Пакті.

2. Цей Пакт підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти депо-
нуються у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

3. Цей Пакт відкрито для приєднання будь-якої держави, зазна-
ченої в пункті 1 цієї статті.

4. Приєднання здійснюється депонуванням документа про при-
єднання у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

5. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідом-
ляє всі держави, які підписали цей Пакт або приєдналися до ньо-
го, про депонування кожної ратифікаційної грамоти або документа 
про приєднання.
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Стаття 49

1. Цей Пакт набирає чинності через три місяці з дня депонування 
у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй тридцять 
п’ятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує цей Пакт або приєдна-
ється до нього після депонування тридцять п’ятої ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання, цей Пакт набирає чинності 
через три місяці з дня депонування її власної ратифікаційної грамо-
ти або документа про приєднання.

Стаття 50

Постанови цього Пакту поширюються на всі частини федератив-
них держав без будь-яких обмежень чи винятків.

Стаття 51

1. Будь-яка держава, що бере участь у цьому Пакті, може про-
понувати поправки і подавати їх Генеральному секретареві Орга-
нізації Об’єднаних Націй. Генеральний секретар Організації Об’єд-
наних Націй пересилає потім будь-які запропоновані поправки 
державам-учасницям цього Пакту з проханням повідомити його, 
чи висловлюються вони за скликання конференції держав-учасниць 
з метою розгляду цих пропозицій і проведення щодо них голосуван-
ня. Якщо принаймні третина держав-учасниць висловиться за таку 
конференцію, Генеральний секретар скликає цю конференцію під 
егідою Організації Об’єднаних Націй. Будь-яка поправка, прийнята 
більшістю держав-учасниць, що були присутні і брали участь у го-
лосуванні на цій конференції, подається Генеральній Асамблеї Ор-
ганізації Об’єднаних Націй на затвердження.

2. Поправки набирають чинності після затвердження їх Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй і прийняття їх біль-
шістю в дві третини держав-учасниць цього Пакту відповідно до їх 
конституційних процедур.

3. Коли поправки набирають чинності, вони стають обов’язко-
вими для тих держав-учасниць, які їх прийняли, а для інших дер-
жав-учасниць залишаються обов’язковими постанови цього Пакту 
та будь-які попередні поправки, ними прийняті.
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Стаття 52

Незалежно від повідомлень, зроблених згідно з пунктом 5 статті 
48, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє 
всі держави, про які йдеться в пункті 1 тієї ж статті, про таке:

а) підписання, ратифікації і приєднання згідно з статтею 48;
b) дату набрання чинності цим Пактом згідно з статтею 49 і дату 

набрання чинності будь-якими поправками згідно з статтею 51.

Стаття 53

1. Цей Пакт, англійський, іспанський, китайський, російський 
і французький тексти якого є цілком автентичними, підлягає здачі 
на зберігання в архів Організації Об’єднаних Націй.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй пересилає 
засвідчені копії цього Пакту всім державам, зазначеним у статті 48.

Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН.
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КОНВЕНЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАХИСТ ДІТЕЙ 
ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

[Конвенцію ратифіковано з заявами
Законом № 4988-VI від 20.06.2012]

Офіційний переклад

Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали 
цю Конвенцію,

ураховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдно-
сті між її членами;

ураховуючи, що кожна дитина має право на такі заходи захисту 
з боку її сім’ї, суспільства та держави, яких потребує її статус непо-
внолітньої особи;

відзначаючи, що сексуальна експлуатація дітей, зокрема у фор-
мах дитячої порнографії та проституції, а також всі інші форми сек-
суального насильства стосовно дітей, у тому числі діяння, які вчи-
нюються за кордоном, є руйнівними для дитячого здоров’я та пси-
хосоціального розвитку;

відзначаючи, що сексуальна експлуатація та сексуальне насиль-
ство стосовно дітей набули тривожних розмірів на національному 
та міжнародному рівнях, зокрема стосовно зростаючого використан-
ня як дітьми, так і злочинцями інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, і що запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному 
насильству стосовно дітей і боротьба із цими явищами потребують 
міжнародного співробітництва;

ураховуючи, що добробут і найкращі інтереси дітей є основними 
цінностями, що визнаються всіма державами-членами, та повинні 
підтримуватися без будь-якого обмеження;

відзначаючи План дій, прийнятий на Третьому саміті глав дер-
жав та урядів Ради Європи (м. Варшава, 16-17 травня 2005 року), 
який вимагає розробки заходів для припинення сексуальної експлу-
атації дітей;
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відзначаючи, зокрема, Рекомендацію № R (91) 11 Комітету мі-
ністрів про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, 
а також торгівлю дітьми та підлітками, Рекомендацію Rec (2001) 16 
про захист дітей від сексуальної експлуатації таКонвенцію про кі-
берзлочинність (ETS № 185), зокрема статтю 9 цієї Конвенції, а та-
кож Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми (CETS № 197);

беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини і осново-
положних свобод (1950 року, ETS № 5), переглянуту Європейську 
соціальну хартію (1996 року, ETS № 163) таКонвенцію про здійс-
нення прав дітей (1996 року, ETS № 160);

також беручи до уваги Конвенцію ООН про права дитини, зо-
крема статтю 34 цієї Конвенції, Факультативний протокол до Кон-
венції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції 
і дитячої порнографії, Протокол про попередження і припинення 
торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, 
що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти тран-
снаціональної організованої злочинності, а також Конвенцію Між-
народної організації праці щодо заборони та прийняття негайних 
заходів для усунення найгірших форм дитячої праці;

беручи до уваги Рамкове рішення Ради Європейського Союзу 
про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей і дитячою пор-
нографією (2004/68/JHA), Рамкове рішення Ради Європейського 
Союзу про становище жертв у кримінальному процесі (2001/220/
JHA) та Рамкове рішення Ради Європейського Союзу про боротьбу 
з торгівлею людьми (2002/629/JHA);

ураховуючи інші відповідні міжнародні документи й програми 
в цій сфері, зокрема Стокгольмську декларацію та Порядок дій, 
прийняті на першому Світовому конгресі проти сексуальної екс-
плуатації дітей для комерційних цілей (27-31 серпня 1996 року), 
Йокогамські глобальні зобов’язання, прийняті на Другому світово-
му конгресі проти сексуальної експлуатації дітей для комерційних 
цілей (17-20 грудня 2001 року), Будапештські зобов’язання та План 
дій, прийняті на підготовчій конференції до Другого світового кон-
гресу проти сексуальної експлуатації дітей для комерційних цілей 
(20 – 21 листопада 2001 року), Резолюцію Генеральної Асамблеї 
ООН S-27/2-«Світ, придатний для життя дітей» і трирічну програ-
му «Розбудова Європи для дітей та з дітьми», прийняту за резуль-
татами Третього саміту й запроваджену на Монакській конференції 
(4-5 квітня 2006 року);

будучи сповненими рішучості ефективно сприяти загальній меті 
стосовно захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 
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насильства, незалежно від того, хто може бути злочинцем, та забез-
печення допомоги жертвам;

беручи до уваги необхідність підготовки всеосяжного міжнарод-
ного документа, завданням якого були б запобіжні, захисні та кри-
мінально-правові аспекти боротьби з усіма формами сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей і створення 
особливого механізму моніторингу, домовилися про таке:

Глава І. Цілі, принцип недискримінації та визначення

Стаття 1. Цілі

1. Цілями цієї Конвенції є:
а) запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насиль-

ству стосовно дітей і боротьба із цими явищами;
b) захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуата-

ції та сексуального насильства;
c) сприяння національному та міжнародному співробітництву 

в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним насиль-
ством стосовно дітей.

2. Ця Конвенція для забезпечення ефективного виконання Сто-
ронами її положень установлює особливий механізм моніторингу.

Стаття 2. Принцип недискримінації

Виконання положень цієї Конвенції Сторонами, зокрема вжиття 
заходів для захисту прав жертв, забезпечується без дискримінації 
за будь-якою ознакою, як-от: статі, раси, кольору шкіри, мови, ре-
лігійних, політичних або інших переконань, національного або со-
ціального походження, належності до національної меншини, май-
нового стану, народження, сексуальної орієнтації, стану здоров’я, 
інвалідності або іншого статусу.

Стаття 3 Визначення
Для цілей цієї Конвенції:
а) «дитина» означає будь-яку особу віком до вісімнадцяти років;
b) «сексуальна експлуатація дітей та сексуальне насильство сто-

совно дітей» охоплює поведінку, зазначену в статтях 18-23 цієї Кон-
венції;

с) «жертва» означає будь-яку дитину, яка піддавалася сексуаль-
ній експлуатації або сексуальному насильству.
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Глава ІІ. Запобіжні заходи

Стаття 4. Принципи

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для запобігання всім формам сексуальної експлуатації та сексу-
ального насильства стосовно дітей і для захисту дітей.

Стаття 5. Наймання, навчання та підвищення обізнаності 
спеціалістів, які працюють у контакті з дітьми

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для сприяння обізнаності про захист і права дітей серед 
осіб, які постійно контактують з дітьми в галузях освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, у судовій та правоохоронній сферах 
і в галузях, пов’язаних зі спортом, культурою та відпочинком.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення надання особам, згаданим у пункті 1 цієї 
статті, відповідних знань про сексуальну експлуатацію та сексуаль-
не насильство стосовно дітей, засоби виявлення таких явищ та мож-
ливості, згадані в пункті 1 статті 12 цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів відповідно до свого національного законодавства для забез-
печення умов, за яких унеможливлюється зайняття кандидатами, 
засудженими за вчинення діянь сексуальної експлуатації або сек-
суального насильства стосовно дітей, професіями, виконання яких 
передбачає регулярні контакти з дітьми.

Стаття 6. Освіта для дітей

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення отримання дітьми протягом дошкільної та за-
гальної середньої освіти інформації про ризик сексуальної експлу-
атації та сексуального насильства, а також про засоби самозахисту 
відповідно до їхнього рівня розвитку. Ця інформація, яка забезпечу-
ється, де це доречно, у співробітництві з батьками, надається в за-
гальнішому контексті інформації про статеве життя, звертає особли-
ву увагу на випадки ризику, особливо ті, які містять використання 
нових інформаційно-комунікаційних технологій.



126

Стаття 7. Програми або заходи запобіжного втручання

Кожна Сторона забезпечує можливість доступу тим особам, 
які побоюються, що можуть учинити будь-яке з правопорушень, 
установлених відповідно до цієї Конвенції, де це доречно, до про-
грам або заходів ефективного втручання, спрямованих на оцінюван-
ня та недопущення ризику можливого скоєння правопорушень.

Стаття 8. Заходи для громадськості

1. Кожна Сторона вживає комплексних заходів з підвищення обі-
знаності громадськості, надаючи інформацію про явище сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей і про запо-
біжні заходи, яких може бути вжито.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для запобігання розповсюдженню матеріалів, що рекла-
мують установлені відповідно до цієї Конвенції правопорушення, 
або для заборони їх.

Стаття 9. Участь дітей, приватний сектор, засоби масової 
інформації та громадянське суспільство

1. Кожна Сторона сприяє участі дітей відповідно до їхнього рів-
ня розвитку в розробці та реалізації державної політики, програм 
або інших ініціатив стосовно боротьби із сексуальною експлуатацію 
та сексуальним насильством стосовно дітей.

2. Кожна Сторона заохочує приватний сектор, зокрема сектор 
інформаційно-комунікаційних технологій, індустрію туризму та по-
дорожей, банківський та фінансовий сектори, а також громадянське 
суспільство брати участь у розробці та реалізації політики запобі-
гання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосов-
но дітей і застосовувати внутрішні норми шляхом здійснення само-
регулювання або спільного регулювання.

3. Кожна Сторона заохочує засоби масової інформації висвітлю-
вати належну інформацію стосовно всіх аспектів сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства стосовно дітей з належною по-
вагою до незалежності засобів масової інформації та свободи слова.

4. Кожна Сторона заохочує фінансування, зокрема, де це дореч-
но, шляхом створення фондів, а також проектів і програм, які гро-
мадянське суспільство виконує для запобігання сексуальній екс-
плуатації та сексуальному насильству стосовно дітей і для їхнього 
захисту.
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Глава ІІІ. Спеціалізовані установи та координуючі органи

Стаття 10. Національні засоби координації та співробітництва

1. Кожна Сторона вживає необхідних заходів для забезпечення 
координації на національному або місцевому рівнях між різними 
установами, відповідальними за захист дітей від сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства, запобігання цим явищам 
та боротьбу з ними, зокрема в галузях освіти, охорони здоров’я, со-
ціальних послуг, правоохоронних та судових органів.

2. Кожна Сторона вживає законодавчих або інших заходів 
для створення або призначення:

а) незалежних компетентних національних або місцевих інсти-
туцій для сприяння правам дітей і їхнього захисту, забезпечуючи їх 
відповідними ресурсами та компетенцією;

b) механізмів для збору даних або інформаційних центрів на на-
ціональному або місцевому рівні та в співробітництві з громадян-
ським суспільством для спостереження за явищем сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей і для його 
оцінювання з урахуванням вимог стосовно захисту особових даних.

3. Кожна Сторона заохочує співробітництво між компетентними 
державними органами, громадянським суспільством та приватним 
сектором для ліпшого запобігання сексуальній експлуатації та сек-
суальному насильству стосовно дітей і боротьби із цими явищами.

Глава ІV. Засоби для захисту та допомога жертвам

Стаття 11. Принципи

1. Кожна Сторона запроваджує ефективні соціальні програми 
й створює багатопрофільні структури для забезпечення необхідної 
підтримки жертвам, їхнім близьким родичам та будь-якій іншій осо-
бі, яка відповідає за піклування над ними.

2. Коли вік жертви невизначено та є підстави вважати, що жер-
тва є дитиною, кожна Сторона вживає необхідних законодавчих 
або інших заходів для забезпечення вжиття передбачених для дітей 
заходів захисту й допомоги доти, доки тривають перевірки її віку.

Стаття 12. Повідомлення про підозру в сексуальній експлуатації 
та сексуальному насильстві

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
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заходів для забезпечення неперешкоджання правилами конфіден-
ційності, установленими національним законодавством для фахів-
ців, які працюють у контакті з дітьми, отриманню цими фахівцями 
можливості повідомити соціальним службам, відповідальним за за-
хист дітей, про будь-яку ситуацію у випадках, коли є обґрунтовані 
підстави вважати, що дитина є жертвою сексуальної експлуатації 
або сексуального насильства.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для заохочення будь-якої особи, яка знає про випадки сек-
суальної експлуатації або сексуального насильства стосовно дітей 
або має обґрунтовані підстави так уважати, повідомити про це ком-
петентним службам.

Стаття 13. Лінії допомоги

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для заохочення й підтримки створення інформаційних служб, 
зокрема служби телефонної допомоги або допомоги в мережі Інтер-
нет, для надання порад абонентам, навіть конфіденційно або з на-
лежним урахуванням анонімності.

Стаття 14. Допомога жертвам

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для допомоги у фізичній та соціальній реабілітації жертв у ко-
роткий та довгий строки. Заходи, яких ужито згідно із цим пунктом, 
повинні враховувати належним чином погляди, потреби та інтереси 
дитини.

2. Кожна Сторона вживає заходів відповідно до умов свого націо-
нального законодавства для співробітництва з неурядовими органі-
заціями, іншими відповідними організаціями або іншими елемента-
ми громадянського суспільства, яких залучено до надання допомоги 
жертвам.

3. Якщо батьки або особи, які дбають про дитину, мають стосунок 
до сексуальної експлуатації або сексуального насильства стосовно 
неї, процедури втручання, зазначені в пункті 1 статті 11 цієї Кон-
венції, охоплюють:

• можливість усунення ймовірного злочинця;
• можливість вилучення жертви з її сімейного оточення. Умо-

ви й тривалість такого вилучення визначаються відповідно 
до найкращих інтересів дитини.

4. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
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заходів для надання, де це можливо, особам, близьким до жертви, 
медичної допомоги, зокрема термінової психологічної допомоги.

Глава V. Програми та заходи втручання

Стаття 15. Загальні принципи

1. Кожна Сторона відповідно до свого національного законодав-
ства забезпечує ефективні програми та заходи втручання або сприяє 
їм для осіб, зазначених упунктах 1 та 2 статті 16 цієї Конвенції, 
для мінімізації та недопущення ризиків повторюваних правопору-
шень сексуального характеру проти дітей. Такі програми або захо-
ди є доступними будь-коли під час кримінального переслідування, 
усередині та за межами в’язниці відповідно до умов, установлених 
національним законодавством.

2. Кожна Сторона забезпечує або підтримує відповідно до свого 
національного законодавства розвиток партнерства або інших форм 
співробітництва між компетентними органами, зокрема закладами 
охорони здоров’я та соціальними службами, судовими органами 
та іншими органами, відповідальними за супровід осіб, зазначених 
у пунктах 1 та 2 статті 16 цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона дає відповідно до свого національного законо-
давства оцінку небезпеки та можливих ризиків повторного вчинен-
ня правопорушень, установлених відповідно до цієї Конвенції, осо-
бами, зазначеними в пунктах 1 та 2 статті 16 цієї Конвенції, для ви-
значення відповідних програм або заходів.

4. Кожна Сторона відповідно до свого національного законодав-
ства дає оцінку ефективності здійснюваних програм та вжитих за-
ходів.

Стаття 16. Реципієнти програм та заходів утручання

1. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства можливість доступу тим особам згідно з криміналь-
ним судочинством стосовно будь-якого з правопорушень, установ-
лених відповідно до цієї Конвенції, до програм та заходів, зазначе-
них у пункті 1 статті 15 цієї Конвенції, відповідно до умов, які не 
суперечать і не шкодять правам на захист і вимогам справедливого 
й безстороннього судового процесу, та, зокрема, з належним ураху-
ванням принципу презумпції невинуватості.

2. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства можливість доступу тим особам, визнаними винни-
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ми у вчиненні одного з правопорушень, установлених відповідно 
до цієї Конвенції, до програм та заходів, зазначених у пункті 1 статті 
15 цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства розробку та зміну програм і заходів відповідно до по-
треб дітей, які вчинили статеве правопорушення, зокрема до тих, 
вік яких менше віку, з якого настає кримінальна відповідальність, 
для вирішення проблем їхньої сексуальної поведінки.

Стаття 17. Інформація та згода

1. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національно-
го законодавства інформування зазначених у статті 16 цієї Конвен-
ції осіб, яким було запропоновано програми та заходи втручання, 
про причини такої пропозиції та надання ними згоди на програму 
або захід з повною обізнаністю фактів.

2. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства особам, яким було запропоновано програми та захо-
ди втручання, можливість відмовитися від них та, якщо це засудже-
ні особи, інформування їх про можливі наслідки такої відмови.

Глава VI. Матеріальне кримінальне право

Стаття 18. Сексуальне насильство

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) заняття діяльністю сексуального характеру з дитиною, 
яка не досягла передбаченого законодавством віку для заняття ді-
яльністю сексуального характеру;

b) заняття діяльністю сексуального характеру з дитиною, коли:
• використовується примус, сила чи погрози або
• насильство здійснюється зі свідомим використанням довіри, 

авторитету чи впливу на дитину, зокрема в сім’ї, або
• насильство здійснюється в особливо вразливій для дитини 

ситуації, зокрема з причини розумової чи фізичної неспро-
можності або залежного становища.

2. Для цілей пункту 1 цієї статті кожна Сторона визначає вік, 
до досягнення якого забороняється займатися діяльністю сексуаль-
ного характеру з дитиною.

3. Дія положень підпункту «a» пункту 1 цієї статті не поши-
рюється на врегулювання статевих стосунків між неповнолітніми, 
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що здійснюються за взаємною згодою.

Стаття 19. Правопорушення,
що стосуються дитячої проституції

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) вербування дітей для заняття проституцією або спонукання 
дитини до участі в проституції;

b) примушування дитини до проституції або отримання прибут-
ку від цього або іншого використання дитини із цією метою;

c) звернення до дитячої проституції.
2. Для цілей цієї статті термін «дитяча проституція» означає 

факт використання дитини для діяльності сексуального характеру, 
коли грошова чи інша форма винагороди або відшкодування нада-
ються чи обіцяються як оплата, незалежно від того, чи здійснюється 
ця оплата, ця обіцянка або це відшкодування дитині чи третій особі.

Стаття 20. Правопорушення, що стосуються дитячої порнографії

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки, 
учиненої без правових підстав:

a) виготовлення дитячої порнографії;
b) пропонування або надання доступу до дитячої порнографії;
c) розповсюдження або передавання дитячої порнографії;
d) придбання дитячої порнографії для себе або іншої особи;
e) володіння дитячою порнографією;
f) свідоме одержання доступу до дитячої порнографії за допомо-

гою інформаційно-комунікаційних технологій.
2. Для цілей цієї статті термін «дитяча порнографія» означає 

будь-які матеріали, які візуально зображують дитину, залучену 
до реальної або модельованої явно сексуальної поведінки, чи будь-
яке зображення дитячих статевих органів, здебільшого із сексуаль-
ною метою.

3. Кожна Сторона може залишити за собою право не застосову-
вати цілком або частково підпунктів «а» та «е» пункту 1 цієї статті 
до виготовлення порнографічної продукції та володіння нею:

• яка складається лише з модельованих образів або реалістич-
них зображень неіснуючої дитини;

• до якої залучено дітей, які досягли віку, визначеного під час 
застосуванняпункту 2 статті 18 цієї Конвенції, якщо за їх-
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ньою згодою й тільки для їхнього приватного використання 
вони виготовили ці зображення або володіють ними.

4. Кожна Сторона може залишити за собою право не застосову-
вати цілком або частково підпункту «f» пункту 1 цієї статті.

Стаття 21. Правопорушення,
що стосуються участі дитини в порнографічних виставах

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) вербування дітей для участі в порнографічних виставах 
або спонукання дитини до участі в таких виставах;

b) примушування дитини до участі в порнографічних виставах 
або отримання користі від цього чи іншого використання дитини 
із цією метою;

c) свідоме відвідування порнографічних вистав, у яких залучено 
дітей.

2. Кожна Сторона може залишити за собою право обмежити за-
стосування підпункту «с» пункту 1 цієї статті до випадків, коли 
дітей вербували або примушували відповідно до підпунктів «a» 
чи «b» пункту 1 цієї статті.

Стаття 22. Розбещення дітей

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення криміналізації умисного спонукання дитини, 
яка не досягла віку, передбаченого пунктом 2 статті 18 цієї Конвен-
ції, спостерігати за сексуальним насильством або діяльністю сексу-
ального характеру, навіть якщо вона не бере в цьому участі.

Стаття 23. Домагання дитини для сексуальних цілей

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для забезпечення криміналізації умисної пропозиції, зробле-
ної дорослою людиною за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій, зустрітися з дитиною, яка не досягла віку, передбачено-
го пунктом 2 статті 18 цієї Конвенції, для скоєння проти неї одного 
з правопорушень, передбачених підпунктом «а» пункту 1 статті 18 
або підпунктом «а» пункту 1 статті 20 цієї Конвенції, якщо після 
цієї пропозиції відбулись істотні дії, що призвели до такої зустрічі.
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Стаття 24. Пособництво, спонукання та замах

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для визнання кримінальними правопорушеннями умисно 
скоєного пособництва та підбурення у вчиненні будь-якого з право-
порушень, установлених відповідно до цієї Конвенції.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для визнання кримінальними правопорушеннями умисно 
вчинених замахів на скоєння правопорушень, установлених відпо-
відно до цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона може залишити за собою право не застосову-
вати цілком або частково пункту 2 цієї статті до правопорушень, 
установлених відповідно до підпунктів «b»,«d», «е» та «f» пункту 1 
статті 20, підпункту «с» пункту 1 статті 21, статті 22 йстатті 23 цієї 
Конвенції.

Стаття 25. Юрисдикція

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким правопорушен-
ням, установленим відповідно до цієї Конвенції, якщо правопору-
шення вчинено:

a) на її території, або
b) на борту корабельного судна під прапором цієї Сторони, або
c) на борту повітряного судна, зареєстрованого відповідно до за-

конодавства цієї Сторони, або
d) одним з її громадян, або
e) особою, яка постійно проживає на її території.
2. Кожна Сторона намагається вживати необхідних законодав-

чих або інших заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким 
правопорушенням, установленим відповідно до цієї Конвенції, якщо 
правопорушення вчинено проти одного з її громадян або особи, 
яка постійно проживає на її території.

3. Кожна Сторона під час підписання або передачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвер-
дження чи приєднання може в заяві, адресованій Генеральному се-
кретарю Ради Європи, залишити за собою право не застосовувати 
норм юрисдикції, передбачених у підпункті «е» пункту 1 цієї статті, 
або застосовувати їх лише в окремих випадках чи за певних умов.

4. Для кримінального переслідування правопорушень, установ-
лених відповідно до статей 18, 19, підпункту «а» пункту 1 статті 
20 й підпунктів «а» та «b» пункту 1 статті 21 цієї Конвенції, кожна 
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Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для за-
безпечення унеможливлення залежності її юрисдикції стосовно під-
пункту «d» пункту 1 цієї статті від умови, що дії криміналізовано 
в місці, де їх було вчинено.

5. Кожна Сторона під час підписання або передачі на зберіган-
ня своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, за-
твердження чи приєднання може в заяві, адресованій Генеральному 
секретарю Ради Європи, залишити за собою право обмежити засто-
сування пункту 4 цієї статті стосовно правопорушень, установлених 
відповідно до другого й третього відступів підпункту «b» пункту 1 
статті 18 цієї Конвенції, до випадків, коли її громадянин постійно 
проживає на її території.

6. Для кримінального переслідування правопорушень, установ-
лених відповідно достатей 18, 19, підпункту «а» пункту 1 статті 20 
й статті 21 цієї Конвенції, кожна Сторона вживає необхідних зако-
нодавчих або інших заходів для забезпечення її юрисдикції стосов-
но підпунктів «d» та «e» пункту 1 цієї статті, незалежно від умови, 
що кримінальне переслідування може бути розпочато тільки після 
заяви жертви або повідомлення держави, на території якої було вчи-
нено злочин.

7. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для встановлення юрисдикції стосовно правопорушень, уста-
новлених відповідно до цієї Конвенції, у випадках, коли ймовірний 
правопорушник присутній на її території та не підлягає екстрадиції 
іншій Стороні тільки на підставі свого громадянства.

8. У випадках, коли ймовірне правопорушення, установлене від-
повідно до цієї Конвенції, підпадає під юрисдикцію більше ніж одні-
єї Сторони, такі Сторони у разі необхідності проводять консультації 
для визначення найсприятливішої юрисдикції для кримінального 
переслідування.

9. Без шкоди загальним нормам міжнародного права ця Конвен-
ція не виключає будь-якої кримінальної юрисдикції, що здійснює 
Сторона відповідно до свого національного законодавства.

Стаття 26. Відповідальність юридичних осіб

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення можливості притягнення до відповідаль-
ності юридичної особи за правопорушення, установлене відповідно 
до цієї Конвенції, яке вчинено на її користь будь-якою фізичною 
особою, яка діяла особисто чи в складі органу юридичної особи 
та займала керівну посаду в межах цієї юридичної особи, на підставі:
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a) повноважень представництва юридичної особи;
b) повноважень приймати рішення від імені юридичної особи;
c) повноважень здійснювати контроль у межах юридичної особи.
2. Крім випадків, передбачених у пункті 1 цієї статті, кожна Сто-

рона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забез-
печення можливості притягнення до відповідальності юридичної 
особи в разі, коли відсутність нагляду або контролю з боку фізич-
ної особи, зазначеної в пункті 1, призвела до можливості вчинення 
правопорушення, установленого відповідно до цієї Конвенції, в ін-
тересах цієї юридичної особи фізичною особою, яка діє під її керів-
ництвом.

3. Відповідно до принципів правової системи Сторони відпові-
дальність юридичної особи може бути кримінальною, цивільною 
або адміністративною.

4. Така відповідальність не впливає на кримінальну відповідаль-
ність фізичних осіб, які скоїли правопорушення.

Стаття 27. Санкції та заходи

1. Кожна Сторона вживає законодавчих або інших заходів 
для забезпечення покарання ефективними, пропорційними та пере-
конливими санкціями за скоєння правопорушень, установлених від-
повідно до цієї Конвенції, з урахуванням ступеню їхньої тяжкості. 
Ці санкції охоплюють покарання, що передбачають позбавлення 
свободи, що може стати причиною екстрадиції.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення застосування до юридичних осіб, при-
тягнутих до відповідальності згідно зі статтею 26 цієї Конвенції, 
ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, які охоплюють 
грошові кримінальні або некримінальні стягнення та можуть охо-
плювати інші заходи, зокрема:

a) позбавлення права отримання державних пільг або допомоги;
b) тимчасове або постійне позбавлення права займатися комер-

ційною діяльністю;
c) взяття під судовий нагляд;
d) судове рішення про ліквідацію.
3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 

заходів для:
а) передбачення арешту й конфіскації:
• товарів, документів й інших засобів, використаних для вчи-

нення правопорушень, установлених відповідно до цієї Кон-
венції, або для сприяння їхньому вчиненню;
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• доходів, одержаних від таких злочинів, або власності, вар-
тість якої еквівалентна таким доходам;

b) передбачення закриття на тимчасовій або постійній основі 
будь-якого закладу, використаного для вчинення будь-якого з пра-
вопорушень, установленого відповідно до цієї Конвенцією, без об-
меження прав третіх осіб, які діяли добросовісно, або позбавлен-
ня злочинця права постійно чи тимчасово займатися професійною 
або волонтерською діяльністю, яка охоплює контакт з дітьми, під 
час якого було вчинено злочин.

4. Кожна Сторона може вжити інших заходів стосовно право-
порушників, як-от: позбавлення батьківських прав або здійснення 
контролю або нагляду за засудженою особою.

5. Кожна Сторона може встановити, що доходи від злочину 
або власність, конфісковані відповідно до цієї статті, можуть бути 
спрямовані до спеціального фонду з метою фінансування програм 
запобігання та допомоги для жертв будь-якого правопорушення, 
установленого відповідно до цієї Конвенції.

Стаття 28. Обтяжуючі обставини

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення можливості врахування таких обставин, якщо 
вони вже не є частиною складових елементів злочину, згідно з від-
повідними положеннями національного законодавства як обтяжу-
ючі обставини під час визначення покарання за правопорушення, 
установлені відповідно до цієї Конвенції:

a) злочин завдав серйозної шкоди фізичному або психічному 
здоров’ю жертви;

b) злочину передувало або його супроводжувало катування 
чи тяжке насилля;

c) злочин було скоєно проти особливо вразливої жертви;
d) злочин було скоєно членом сім’ї, особою, яка проживала з ди-

тиною, або особою, яка зловживала своїми повноваженнями;
e) злочин було скоєно кількома особами, які діяли разом;
f) злочин було скоєно в рамках злочинної організації;
g) правопорушника вже було засуджено за злочин подібного ха-

рактеру.

Стаття 29. Попередні засудження

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для передбачення можливості під час визначення покарань 
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враховувати остаточні вироки, винесені іншою Стороною стосовно 
правопорушень, установлених відповідно до цієї Конвенції.

Глава VІІ. Розслідування, кримінальне переслідування 
та процесуальне право

Стаття 30. Принципи

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для забезпечення проведення розслідування та кримінального 
провадження в найкращих інтересах та з повагою до прав дитини.

2. Кожна Сторона впроваджує захисний підхід до жертв, забез-
печуючи унеможливлення посилення розслідуванням та криміналь-
ним провадженням травми, отриманої дитиною, та надання під час 
кримінального судочинства допомоги, якщо це доцільно.

3. Кожна Сторона забезпечує пріоритетне розслідування та кри-
мінальне провадження, а також проведення їх без будь-яких необ-
ґрунтованих затримок.

4. Кожна Сторона забезпечує унеможливлення обмеження захо-
дами, які застосовуються відповідно до цієї глави, прав на захист 
і вимог стосовно справедливого та неупередженого судового розгля-
ду відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод.

5. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів відповідно до основних принципів свого національного за-
конодавства для:

• забезпечення ефективного розслідування та кримінального 
переслідування стосовно правопорушень, установлених від-
повідно до цієї Конвенції, дозволяючи, де це доцільно, мож-
ливість таємних операцій;

• надання підрозділам або слідчим службам права ідентифіку-
вати жертв злочинів, установлених відповідно до статті 20 
цієї Конвенції, зокрема шляхом вивчення матеріалів дитячої 
порнографії, у тому числі фотографій та аудіовізуальних за-
писів, переданих або наданих шляхом використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

Стаття 31. Основні заходи захисту

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для захисту прав й інтересів жертв, у тому числі їхніх осо-
бливих потреб як свідків, на всіх стадіях розслідування та кримі-
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нального провадження, зокрема шляхом:
a) інформування їх про їхні права й послуги, які їм може бути 

надано, та, крім випадків, коли вони не бажають отримувати такої 
інформації, про наслідки розгляду їхньої заяви, обвинувачень, за-
гальний розвиток розслідування або провадження, їхню роль у цьо-
му, а також результат розгляду їхніх справ;

b) забезпечення, якщо є необхідність, надання інформації, при-
наймні у випадках, коли жертви та їхні сім’ї можуть опинитися 
в небезпеці, коли обвинувачувану або засуджену особу тимчасово 
або остаточно звільнено;

c) надання їм можливості в спосіб, що відповідає процесуальним 
нормам національного законодавства, бути вислуханими, надавати 
докази та вибирати засоби для викладу безпосередньо або через по-
середника своїх думок, потреб і стурбованостей, а також для враху-
вання їх;

d) забезпечення їх належними послугами підтримки для пред-
ставлення та врахування належним чином їхніх прав й інтересів;

e) захисту їхнього приватного життя, їхньої особистості та їхньої 
репутації та вжиття заходів відповідно до національного законодав-
ства для запобігання публічному розповсюдженню будь-якої інфор-
мації, яка могла б призвести до встановлення їхньої особи;

f) забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх сімей та з їх-
нього боку свідків від погроз, помсти та повторної віктимізації;

g) забезпечення уникнення контакту між жертвами та правопо-
рушниками в суді та приміщеннях правоохоронних органів, крім 
випадків, коли компетентні органи встановлять інше в найкращих 
інтересах дитини або коли розслідування чи провадження вимага-
ють такого контакту.

2. Кожна Сторона забезпечує можливість отримання жертвами, 
починаючи з першого контакту з компетентними органами, доступу 
до інформації про відповідні судові та адміністративні процедури.

3. Кожна Сторона забезпечує одержання жертвою в передбаче-
них випадках доступу до безоплатної правової допомоги, коли жер-
тва може отримати статус сторони в кримінальному провадженні.

4. Кожна Сторона передбачає можливість для судових органів 
призначати спеціального представника для жертви тоді, коли згід-
но з національним законодавством вона може мати статус Сторони 
в кримінальному провадженні, й тоді, коли особам, які несуть бать-
ківську відповідальність, заборонено представляти дитину в такому 
провадженні через конфлікт інтересів між ними та жертвою.

5. Кожна Сторона забезпечує шляхом законодавчих або інших 
заходів відповідно до умов свого національного законодавства мож-
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ливість групам, фундаціям, асоціаціям, урядовим чи неурядовим ор-
ганізаціям надання допомоги та (або) підтримки жертві за її згодою 
під час кримінального провадження, що стосується злочинів, уста-
новлених відповідно до цієї Конвенції.

6. Кожна Сторона забезпечує згідно з положеннями цієї статті 
надання жертвам інформації в спосіб, що відповідає їхньому вікові 
й ступеню зрілості, і мовою, яку вони можуть розуміти.

Стаття 32. Порушення справи

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення незалежності розслідувань або кримінального 
переслідування стосовно правопорушень, установлених відповідно 
до цієї Конвенції, від заяви чи обвинувачень, зроблених жертвою, 
та можливості продовження провадження навіть тоді, коли жертва 
відкликала свою заяву.

Стаття 33. Строки давності

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення подовження строків давності для пору-
шення справи стосовно злочинів, установлених відповідно до стат-
ті 18, підпунктів «а» та «b» пункту 1 статті 19 та підпунктів «а» 
та «b» пункту 1 статті 21 цієї Конвенції, на строк, який достатній 
для здійснення ефективного початку провадження після досягнення 
жертвою повноліття і який буде домірним до ступеня тяжкості зло-
чину, про який ідеться.

Стаття 34. Розслідування

1. Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути не-
обхідні для забезпечення спеціалізації осіб, підрозділів та служб, 
що займаються розслідуваннями у сфері боротьби із сексуальною 
експлуатацією та сексуальним насильством стосовно дітей, або за-
безпечує навчання відповідних працівників для цих цілей. Такі під-
розділи або служби забезпечуються відповідним фінансуванням.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для унеможливлення перешкоджання порушенню кримі-
нального розслідування через невпевненість стосовно точного віку 
жертви.
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Стаття 35. Опитування дитини

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення:

а) проведення опитувань дитини без необґрунтованої затримки, 
відразу після повідомлення фактів компетентним органам;

b) проведення опитувань дитини, якщо це необхідно, у спеціаль-
но обладнаному та прилаштованому для цих цілей приміщенні;

c) проведення опитувань дитини особою, спеціально підготовле-
ною для цих цілей;

d) проведення всіх опитувань дитини одними й тими самими 
особами, якщо це можливо та де це доцільно;

e) якомога меншої кількості опитувань і настільки, наскільки 
це є вкрай необхідним для цілей кримінального провадження;

f) можливості супроводження дитини її законним представником 
або, де це доцільно, дорослим, якого вона сама вибирає, якщо сто-
совно цієї особи не буде винесено мотивованого рішення про інше.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення можливості запису на відеоплівку опиту-
вання жертви або, де це доцільно, свідка дитини та прийняття таких 
відеосвідчень як доказу в суді згідно з нормами її національного 
законодавства.

3. Якщо вік жертви не встановлено та є підстави вважати, 
що жертва є дитиною, то заходи, передбачені в пунктах 1 та 2 цієї 
статті, застосовуються до неї доти, доки тривають перевірки її віку.

Стаття 36. Судовий розгляд кримінальної справи

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів з належним дотриманням норм, що регулюють незалежність 
правових професій, для забезпечення можливості навчання всіх 
осіб, яких залучено до провадження, зокрема суддів, прокурорів 
та адвокатів, з питань, що стосуються прав дитини й сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення згідно з нормами національного законо-
давства можливості:

а) судді призначити судове слухання без присутності громад-
ськості;

b) жертві свідчити, не перебуваючи при цьому в залі суду, тобто 
шляхом використання належних комунікаційних технологій.
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Глава VIII. Запис та зберігання даних

Стаття 37. Запис та зберігання національних даних
стосовно осіб, засуджених за злочини сексуального характеру

1. Для запобігання скоєнню злочинів, установлених відповідно 
до цієї Конвенції, та забезпечення їхнього кримінального переслі-
дування кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для накопичення та зберігання з урахуванням відповідних 
положень стосовно охорони й захисту особових даних та інших 
відповідних норм і гарантій, передбачених національним законо-
давством, інформації про ідентифікаційні дані та генетичний код 
(ДНК) осіб, засуджених за скоєння правопорушень, установлених 
відповідно до цієї Конвенції.

2. Кожна Сторона під час підписання або передачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвер-
дження чи приєднання повідомляє Генеральному секретарю Ради 
Європи назву та адресу єдиного державного органу, уповноваженого 
для цілей пункту 1 цієї статті.

3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для забезпечення можливості передачі інформації, зазначеної 
в пункті 1 цієї статті, компетентним органам іншої Сторони згідно 
з умовами, установленими її національним законодавством та від-
повідними міжнародними документами.

Глава IX. Міжнародне співробітництво

Стаття 38. Загальні принципи
та заходи міжнародного співробітництва

1. Сторони співробітничають між собою настільки широко, на-
скільки це можливо, відповідно до положень цієї Конвенції та шля-
хом застосування відповідних чинних міжнародних та регіональних 
документів, домовленостей, погоджених на основі уніфікованого 
або взаємозобов’язувального законодавства й національного зако-
нодавства для:

a) запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насиль-
ству стосовно дітей і боротьби із цими явищами;

b) захисту жертв і надання їм допомоги;
c) розслідувань або проваджень, що стосуються правопорушень, 

установлених відповідно до цієї Конвенції.
2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
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заходів для забезпечення жертв правопорушення, установленого 
відповідно до цієї Конвенції, правом на території Сторони, іншої, 
ніж та, на якій вони проживають, подати скаргу до компетентних 
органів держави за місцем свого проживання.

3. Якщо Сторона, яка обумовлює надання взаємної правової до-
помоги в кримінальних справах або екстрадицію наявністю дого-
вору, отримує запит про надання правової допомоги або про екс-
традицію від Сторони, з якою вона не укладала такого договору, 
вона може вважати цю Конвенцію правовою підставою для надання 
взаємної правової допомоги в кримінальних справах або екстради-
ції, що стосуються правопорушень, установлених відповідно до цієї 
Конвенції.

4. Кожна Сторона докладає всіх зусиль для включення, де це до-
цільно, питань запобігання сексуальній експлуатації та сексуально-
му насильству стосовно дітей і боротьби із цими явищами в програ-
ми допомоги розвитку на користь третіх держав.

Глава X. Механізм моніторингу

Стаття 39. Комітет Сторін

1. Комітет Сторін складається з представників Сторін цієї Кон-
венції.

2. Комітет Сторін скликається Генеральним секретарем Ради Єв-
ропи. Його перше засідання проводиться протягом року з моменту 
набрання цією Конвенцією чинності для десяти держав, що її під-
писали та ратифікували. Подальші засідання Комітету скликаються 
на вимогу щонайменше однієї третини складу Сторін або Генераль-
ного секретаря.

3. Комітет Сторін приймає власні правила процедури.

Стаття 40. Інші представники

1. Парламентська Асамблея Ради Європи, Комісар з прав лю-
дини, Європейський комітет з проблем злочинності (CDPC), а та-
кож інші відповідні міжурядові комітети Ради Європи призначають 
кожного представника до Комітету Сторін.

2. Комітет міністрів може запропонувати іншим органам Ради 
Європи призначити представника до Комітету Сторін після кон-
сультації з останнім.

3. Представників громадянського суспільства та, зокрема, неуря-
дових організацій, може бути допущено як спостерігачів до Комі-
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тету Сторін з дотриманням процедури, установленої відповідними 
нормами Ради Європи.

4. Представники, призначені згідно з пунктами 1-3 цієї статті, 
беруть участь у засіданнях Комітету Сторін без права голосу.

Стаття 41. Функції Комітету Сторін

1. Комітет Сторін здійснює моніторинг виконання цієї Конвенції. 
Правила процедури Комітету Сторін визначають процедуру оцінки 
виконання цієї Конвенції.

2. Комітет Сторін сприяє зборові, аналізові та обмінові інформа-
цією, досвідом і позитивною практикою між державами для поліп-
шення їхньої здатності запобігати сексуальній експлуатації та сек-
суальному насильству стосовно дітей і боротися із цими явищами.

3. Комітет Сторін, де це доцільно, також:
а) сприяє ефективному використанню та виконанню цієї Конвен-

ції, зокрема встановленню будь-яких проблем та наслідків будь-якої 
заяви або застереження, зроблених відповідно до цієї Конвенції;

b) висловлює думку стосовно будь-якого питання про застосу-
вання цієї Конвенції та сприяє обмінові інформацією про важливі 
правові, політичні або технологічні події.

4. Секретаріат Ради Європи допомагає Комітетові Сторін вико-
нувати свої функції відповідно до цієї статті.

5. Європейський комітет з проблем злочинності (CDPC) періо-
дично інформують про діяльність, зазначену в пунктах 1, 2 й 3 цієї 
статті.

Глава ХІ. Зв’язок з іншими міжнародними документами

Стаття 42. Зв’язок з Конвенцією ООН про права дитини 
та Факультативним протоколом до неї щодо торгівлі дітьми, 

дитячої проституції і дитячої порнографії

Ця Конвенція не впливає на права та обов’язки, що випливають 
з положень Конвенції ООН про права дитини та Факультативного 
протоколу до неї щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 
порнографії, та має на меті поліпшити захист, який надається ними, 
а також розвивати й доповнювати стандарти, що містяться в них.

Стаття 43. Зв’язок з іншими міжнародними документами

1. Ця Конвенція не впливає на права та обов’язки, що виплива-
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ють з інших міжнародних документів, сторонами яких є або стануть 
Сторони цієї Конвенції та які містять положення, що стосуються 
регулювання цієї Конвенції, а також передбачають ще більший за-
хист і допомогу дітям, які стали жертвами сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства.

2. Сторони Конвенції можуть укладати між собою двосторонні 
чи багатосторонні угоди з питань, що регулюються цією Конвен-
цією, для доповнення та посилення її положень або для сприяння 
виконанню закріплених у ній принципів.

3. Сторони, які є членами Європейського Союзу, у відносинах 
між собою застосовують норми Співтовариства та Європейського 
Союзу настільки, наскільки існують норми Європейського Спів-
товариства або Європейського Союзу, що регулюють відповідний 
предмет і застосовуються до окремого випадку без шкоди для об’єк-
та й мети цієї Конвенції та без шкоди для її повного застосування 
з іншими Сторонами.

Глава XII. Поправки до Конвенції

Стаття 44. Поправки

1. Будь-яка пропозиція, зроблена Стороною, стосовно внесення 
поправки до цієї Конвенції повідомляється Генеральному секретарю 
Ради Європи та передається ним або нею державам-членам Ради 
Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, будь-якій дер-
жаві-учасниці, Європейському Співтовариству, будь-якій державі, 
якій запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до поло-
жень пункту 1 статті 45 цієї Конвенції, та будь-якій державі, якій за-
пропоновано приєднатися до цієї Конвенції відповідно до положень 
пункту 1 статті 46 цієї Конвенції.

2. Будь-яку поправку, запропоновану Стороною, повідомляють 
Європейському комітетові з проблем злочинності (CDPC), який 
надає Комітетові міністрів свій висновок стосовно запропонованої 
поправки.

3. Комітет міністрів розглядає запропоновану поправку й висно-
вок Європейського комітету з проблем злочинності та після обгово-
рення з державами, які не є членами Ради Європи, але є Сторонами 
цієї Конвенції, може прийняти поправку.

4. Текст будь-якої поправки, прийнятої Комітетом міністрів від-
повідно до пункту 3 цієї статті, передається Сторонам для прийнят-
тя.

5. Будь-яка поправка, прийнята відповідно до пункту 3 цієї стат-
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ті, набирає чинності в перший день місяця після закінчення місяч-
ного строку з дати, коли всі Сторони повідомили Генеральному се-
кретарю про прийняття ними поправки.

Глава XIII. Прикінцеві положення

Стаття 45. Підписання та набрання чинності

1. Ця Конвенція є відкритою для підписання державами — чле-
нами Ради Європи, державами, які не є членами Ради Європи, але 
брали участь у її розробці, а також Європейським Співтовариством.

2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвер-
дженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття 
чи затвердження передаються на зберігання Генеральному секрета-
рю Ради Європи.

3. Ця Конвенція набирає чинності з першого дня місяця, що на-
стає після закінчення тримісячного строку з дати, коли п’ять дер-
жав, які підписали Конвенцію, у тому числі щонайменше три держа-
ви — члени Ради Європи, висловили свою згоду на обов’язковість 
Конвенції відповідно до положень попереднього пункту цієї статті.

4. Якщо будь-яка держава, зазначена в пункті 1 цієї статті, 
або Європейське Співтовариство висловлять свою згоду на обов’яз-
ковість для них цієї Конвенції, вона набирає чинності з першого 
дня місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати 
передачі на зберігання їхньої ратифікаційної грамоти або документа 
про прийняття чи затвердження.

Стаття 46. Приєднання до Конвенції

1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів 
Ради Європи після консультацій зі Сторонами цієї Конвенції та от-
римання їхньої одностайної згоди може запропонувати будь-якій 
державі, яка не є членом Ради Європи, яка не брала участі в розроб-
ці Конвенції, приєднатися до цієї Конвенції за рішенням, прийня-
тим більшістю, передбаченою в пункті «d» статті 20 Статуту Ради 
Європи, та за умови одностайного голосування представників дого-
вірних Сторін, які мають право брати участь у засіданнях Комітету 
міністрів.

2. Для будь-якої держави, яка приєдналася до Конвенції, Конвен-
ція набирає чинності з першого дня місяця, що настає після закін-
чення тримісячного строку з дати передачі на зберігання Генераль-
ному секретарю Ради Європи документа про приєднання.
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Стаття 47. Територіальне застосування

1. Будь-яка держава або Європейське Співтовариство під час під-
писання або передачі на зберігання ратифікаційної грамоти або до-
кумента про прийняття, затвердження чи приєднання може визна-
чити територію або території, до яких застосовується ця Конвенція.

2. Будь-яка Сторона в подальшому шляхом надіслання заяви 
на ім’я Генерального секретаря Ради Європи може поширити за-
стосування цієї Конвенції на будь-яку іншу визначену в заяві те-
риторію, за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність 
або від імені якої вона вповноважена брати на себе зобов’язання. 
Для такої території Конвенція набирає чинності з першого дня мі-
сяця, який настає після закінчення тримісячного строку з дати от-
римання заяви Генеральним секретарем Ради Європи.

3. Будь-яку заяву, зроблену згідно з двома попередніми пунктами 
цієї статті, стосовно будь-якої території, визначеної в такій заяві, 
може бути відкликано шляхом повідомлення Генеральному секрета-
рю Ради Європи. Відкликання набирає чинності з першого дня мі-
сяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати отри-
мання такого повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.

Стаття 48. Застереження

Стосовно будь-якого положення цієї Конвенції не допускаються 
жодні застереження, за винятком безпосередньо передбачених засте-
режень. Будь-яке застереження може бути відкликане в будь-коли.

Стаття 49. Денонсація

1. Будь-яка Сторона може будь-коли денонсувати цю Конвенцію 
шляхом надіслання повідомлення Генеральному секретарю Ради 
Європи.

2. Така денонсація набирає чинності з першого дня місяця, 
що настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання 
повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.

Стаття 50. Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-членам 
Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, будь-
якій державі-учасниці, Європейському Співтовариству, будь-якій 
державі, якій запропоновано підписати цю Конвенцію згідно з поло-
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женнями її статті 45, а також будь-якій державі, якій запропоновано 
приєднатися до цієї Конвенції відповідно до положень її статті 46, 
про:

a) будь-яке підписання;
b) передачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти 

або документа про прийняття, затвердження чи приєднання;
c) будь-яку дату набрання цією Конвенцією чинності згідно з її 

статтями 45 й 46;
d) будь-яку поправку, прийняту згідно зі статтею 44 цієї Конвен-

ції, і дату набрання такою поправкою чинності;
e) будь-яке застереження, зроблене згідно зі статтею 48 цієї Кон-

венції;
f) будь-яку денонсацію, зроблену відповідно до положень статті 

49 цієї Конвенції;
g) будь-яку іншу дію, повідомлення або інформацію, що стосу-

ються цієї Конвенції.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином 

на це вповноважені, підписали цю Конвенцію.
Учинено в м. Ланцароте 25 жовтня 2007 року англійською 

та французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентич-
ними, в одному примірнику, який передається на зберігання в архіві 
Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвід-
чені копії кожній державі — члену Ради Європи, державам, які не 
є членами Ради Європи, але брали участь у розробці цієї Конвенції, 
та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до цієї Кон-
венції.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 
НЕТЕРПИМОСТИ И ДИСКРИМИНАЦИИ

НА ОСНОВЕ РЕЛИГИИ ИЛИ УБЕЖДЕНИЙ

25 ноября 1981 г.

Генеральная Ассамблея, принимая во внимание, что, согласно 
одному из основных принципов Устава Организации Объединен-
ных Наций (995_010), достоинство и равенство присущи каждому 
человеку и что все государства-члены обязались предпринимать 
совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Орга-
низацией Объединенных Наций для содействия и поощрения все-
общего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод 
для всех, без различия расы, пола, языка или религии,

принимая во внимание, что во Всеобщей декларации прав че-
ловека (995_015) и в Международных пактах о правах человека 
(995_042, 995_043) провозглашаются принципы недискриминации 
и равенства перед законом и право на свободу мысли, совести, ре-
лигии или убеждений, принимая во внимание, что игнорирование 
и нарушение прав человека и основных свобод, в частности права 
на свободу мысли, совести, религии или убеждений любого рода, 
являются прямо или косвенно причиной войн и тяжелых страданий 
человечества, особенно когда они служат средством иностранного 
вмешательства во внутренние дела других государств и приводят 
к разжиганию ненависти между народами и государствами,

принимая во внимание, что религия или убеждения являются 
для каждого, кто их придерживается, одним из основных элементов 
его понимания жизни и что свободу религии или убеждений следу-
ет полностью соблюдать и гарантировать,

считая важным содействовать пониманию, терпимости и уваже-
нию в вопросах свободы религии и убеждений и добиваться не-
допущения использования религии или убеждений в целях, несо-
вместимых с Уставом, другими соответствующими документами 
Организации Объединенных Наций и с целями и принципами на-
стоящей Декларации,
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будучи убеждена в том, что свобода религии или убеждений до-
лжна также содействовать достижению целей всеобщего мира, со-
циальной справедливости и дружбы между народами и ликвидации 
идеологий и практики колониализма и расовой дискриминации,

отмечая с удовлетворением принятие нескольких и вступление 
в силу некоторых конвенций, под эгидой Организации Объединен-
ных Наций и специализированных учреждений, о ликвидации раз-
личных форм дискриминации,

будучи обеспокоена проявлениями нетерпимости и наличием 
дискриминации в вопросах религии или убеждений, все еще на-
блюдающимися в некоторых районах мира,

преисполненная решимости принять все необходимые меры 
к скорейшей ликвидации такой нетерпимости во всех ее формах 
и проявлениях и предупреждать дискриминацию на основе религии 
или убеждений и бороться с ней,

провозглашает настоящую Декларацию о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений:

Статья 1

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-
лигии. Это право включает свободу иметь религию или убеждения 
любого рода по своему выбору и свободу исповедовать свою рели-
гию и выражать убеждения как единолично, так и сообща с други-
ми, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выпо-
лнении религиозных и ритуальных обрядов и учений.

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему 
его свободу иметь религию или убеждения по своему выбору.

3. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения под-
лежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым 
для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и мора-
ли, равно как и основных прав и свобод других лиц.

Статья 2

1. Никто не должен подвергаться дискриминации на основе ре-
лигии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, 
группы лиц или отдельных лиц.

2. В целях настоящей Декларации выражение «нетерпимость 
и дискриминация на основе религии или убеждений» означает лю-
бое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основан-
ное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием 
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уничтожение или умаление признания, пользования или осуществ-
ления на основе равенства прав человека и основных свобод.

Статья 3

Дискриминация людей на основе религии или убеждений являет-
ся оскорблением достоинства человеческой личности и отрицанием 
принципов Устава Организации Объединенных Наций и осуждает-
ся как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашен-
ных во Всеобщей декларации прав человека и подробно изложен-
ных в Международных пактах о правах человека, и как препятствие 
для дружественных и мирных отношений между государствами.

Статья 4

1. Все государства должны принимать эффективные меры 
для предупреждения и ликвидации дискриминации на основе рели-
гии или убеждений в признании, осуществлении и реализации прав 
человека и основных свобод во всех областях гражданской, эконо-
мической, политической, социальной и культурной жизни.

2. Все государства прилагают все усилия по принятию или от-
мене законодательства, когда это необходимо, для запрещения лю-
бой подобной дискриминации, а также для принятия всех соответ-
ствующих мер по борьбе против нетерпимости на основе религии 
или иных убеждений в данной области.

Статья 5

1. Родители или, в соответствующих случаях, законные опекуны 
ребенка имеют право определять образ жизни в рамках семьи в со-
ответствии со своей религией или убеждениями, а также исходя из 
нравственного воспитания, которое, по их мнению, должен полу-
чить ребенок.

2. Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в об-
ласти религии или убеждений в соответствии с желаниями его ро-
дителей или, в соответствующих случаях, законных опекунов и не 
принуждается к обучению в области религии или убеждений вопре-
ки желаниям его родителей или законных опекунов, причем руко-
водящим принципом являются интересы ребенка.

3. Ребенок ограждается от любой формы дискриминации на ос-
нове религии или убеждений. Он должен воспитываться в духе по-
нимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего 
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братства, уважения к свободе религии или убеждений других лю-
дей, а также с полным осознанием того, что его энергия и способ-
ности должны быть посвящены служению на благо других людей.

4. Если ребенок не находится на попечении своих родителей 
или законных опекунов, то принимаются должным образом во вни-
мание выражаемая ими воля или любые проявления их воли в во-
просах религии или убеждений, причем руководящим принципом 
являются интересы ребенка.

5. Практика религии или убеждений, в которых воспитывается 
ребенок, не должна наносить ущерба ни его физическому или ум-
ственному здоровью, ни его полному развитию, с соблюдением 
пункта 3 статьи 1 настоящей Декларации.

Статья 6

В соответствии со статьей 1 настоящей Декларации и с соблюде-
нием положений пункта 3 статьи 1 право на свободу мысли, совести, 
религии или убеждений включает, в частности, следующие свободы:

a) отправлять культы или собираться в связи с религией 
или убеждениями и создавать и содержать места для этих целей;

b) создавать и содержать соответствующие благотворительные 
или гуманитарные учреждения;

c) производить, приобретать и использовать в соответствующем 
объеме необходимые предметы и материалы, связанные с рели-
гиозными обрядами или обычаями или убеждениями;

d) писать, выпускать и распространять соответствующие публи-
кации в этих областях;

e) вести преподавание по вопросам религии или убеждений 
в местах, подходящих для этой цели;

f) испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций до-
бровольные финансовые и иные пожертвования;

g) готовить, назначать, избирать или назначать по праву насле-
дования соответствующих руководителей согласно потребностям 
и нормам той или иной религии или убеждений;

h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять об-
ряды в соответствии с предписаниями религии и убеждениями;

i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лица-
ми и общинами в области религии и убеждений на национальном 
и международном уровнях.
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Статья 7

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

Статья 8

Ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться 
в смысле ограничения или отхода от любого права, как оно опре-
делено во Всеобщей декларации прав человека и в Международных 
пактах о правах человека.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ЛИЦ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К НАЦИОНАЛЬНЫМ И ЭТНИЧЕСКИМ, 

РЕЛИГИОЗНЫМ И ЯЗЫКОВЫМ МЕНЬШИНСТВАМ

(18 декабря 1992 года)

Генеральная Ассамблея,вновь подтверждая, что одной из основ-
ных целей Организации Объединенных Наций, как провозглаше-
но в ее Уставе, является поощрение и развитие уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка или религии,вновь подтверждая веру в основные права чело-
века, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие 
мужчин и женщин и равенство больших и малых наций,стремясь 
способствовать реализации принципов, содержащихся в Уставе, 
Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о предупреж-
дении геноцида и наказании за него, Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах, Декларации 
о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений и в Конвенции оправах ребенка, а также 
в других соответствующих международныхдокументах, которые 
были приняты на всемирном или региональном уровне, и междуна-
родных документах, заключенных между отдельными государства-
ми — членами Организации Объединенных Наций,руководствуясь 
положениями статьи 27 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, касающимися прав лиц, принадлежащих к этни-
ческим, религиозным или языковым меньшинствам,считая, что поо-
щрение и защита прав лиц, принадлежащих к национальным или эт-
ническим, религиозным и языковым меньшинствам, способствуют 
политической и социальной стабильности государств, в которых они 
проживают,подчеркивая, что постоянное поощрение и осуществле-
ние прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам, в качестве неотъемлемой 
части развития общества в целом и в демократических рамках на ос-
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нове верховенства закона способствовало бы укреплению дружбы 
и сотрудничества между народами и государствами,считая, что Ор-
ганизация Объединенных Наций призвана играть важную роль в за-
щите меньшинств,принимая во внимание работу, проделанную к на-
стоящему времени в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, в частности Комиссией по правам человека Секретариата, ее 
Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите мень-
шинств и органами, созданными во исполнение Международных 
пактов о правах человека и других соответствующих международ-
ных документов в области прав человека, по поощрению и защите 
прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, рели-
гиозным и языковым меньшинствам,учитывая значительную рабо-
ту, проделанную межправительственными и неправительственными 
организациями по защите меньшинств, а также по поощрению и за-
щите прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам,признавая необходимость 
обеспечения еще более эффективного претворения в жизнь между-
народных документов по правам человека применительно к правам 
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам,провозглашает настоящую Декларацию 
о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, ре-
лигиозным и языковым меньшинствам:

Статья 1

1. Государства охраняют на их соответствующих территориях су-
ществование и самобытность национальных или этнических, куль-
турных, религиозных и языковых меньшинств и поощряют создание 
условий для развития этой самобытности.2. Государства принимают 
надлежащие законодательные и другие меры для достижения этих 
целей.

Статья 2

1. Лица, принадлежащие к национальным или этническим, ре-
лигиозным и языковым меньшинствам (в дальнейшем именуемые 
лицами, принадлежащими к меньшинствам), имеют право поль-
зоваться достоянием своей культуры, исповедовать свою религию 
и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык 
в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства или дис-
криминации в какой бы то ни было форме.2. Лица, принадлежащие 
к меньшинствам, имеют право активно участвовать в культурной, 
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религиозной, общественной, экономической и государственной жи-
зни.3. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно 
участвовать в принятии на национальном и, где это необходимо, ре-
гиональном уровне решений, касающихся того меньшинства, к кото-
рому они принадлежат, или тех регионов, в которых они проживают, 
в порядке, не противоречащем национальному законодательству.4. 
Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право создавать свои 
собственные ассоциации и обеспечивать их функционирование.5. 
Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право устанавливать 
и поддерживать без какой-либо дискриминации свободные и мир-
ные контакты с другими членами свой группы и с лицами, принад-
лежащими к другим меньшинствам, а также контакты через гра-
ницы с гражданами других государств, с которыми они связаны на-
циональными, этническими, религиозными или языковыми узами.

Статья 3

1. Лица, принадлежащие к меньшинствам, могут осуществлять 
свои права, в том числе права, изложенные в настоящей Деклара-
ции, как индивидуально, так и совместно с другими членами своей 
группы без какой бы то ни было дискриминации.2. Использование 
или неиспользование прав, изложенных в настоящей Декларации, 
не приводит к каким бы то ни было отрицательным последствиям 
для положения любого лица, принадлежащего к меньшинству.

Статья 4

1. Государства принимают при необходимости меры для обеспе-
чения того, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли 
в полной мере и эффективно осуществлять все свои права челове-
ка и основные свободы без какой бы то ни было дискриминации 
и на основе полного равенства пред законом.2. Государства при-
нимают меры для создания благоприятных условий, позволяющих 
лицам, принадлежащим к меньшинствам, выражать свои особенно-
сти и развивать свои культуру, язык, религию, традиции и обычаи, 
за исключением тех случаев, когда конкретная деятельность осуще-
ствляется в нарушение национального законодательства и противо-
речит международным нормам.

3. Государства принимают соответствующие меры к тому, чтобы 
там, где это осуществимо, лица, принадлежащие к меньшинствам, 
имели надлежащие возможности для изучения своего родного языка 
или обучения на своем родном языке.4. Государства при необходи-
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мости принимают меры в области образования с целью стимулиро-
вания изучения истории, традиций, языка и культуры меньшинств, 
проживающих на их территории. Лица, принадлежащие к меньшин-
ствам, должны иметь надлежащие возможности для получения зна-
ний, необходимых для жизни в обществе в целом.5. Государства рас-
сматривают вопрос о принятии надлежащих мер к тому, чтобы лица, 
принадлежащие к меньшинствам, могли в полной мере участвовать 
в обеспечении экономического прогресса и развития своей страны.

Статья 5

1. Национальная политика и программы планируются и осуще-
ствляются при должном учете законных интересов лиц, принадле-
жащих к меньшинствам.2. Программы сотрудничества и помощи 
между государствами планируются и осуществляются при должном 
учете законных интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Статья 6

Государствам следует сотрудничать в вопросах, касающихся лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, в том числе в обмене информа-
цией и опытом, с целью развития взаимопонимания и доверия.

Статья 7

Государствам следует сотрудничать с целью поощрения уваже-
ния прав, изложенных в настоящей Декларации.

Статья 8

1. Ничто в настоящей Декларации не препятствует выполнению 
государствами их международных обязательств в отношении лиц, 
принадлежащих к меньшинствам. В частности, государствам следу-
ет добросовестно выполнять обязанности и обязательства, которые 
они приняли на себя в соответствии с международными договорами 
и соглашениями, участниками которых они являются.2. Осуществ-
ление прав, изложенных в настоящей Декларации, не наносит ущер-
ба осуществлению всеми лицами общепризнанных прав человека 
и основных свобод.3. Меры, принимаемые государствами с целью 
обеспечения эффективного осуществления прав, изложенных в на-
стоящей Декларации, не считаются prima facie противоречащими 
принципу равенства, закрепленному во Всеобщей декларации прав 
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человека.4. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолко-
вано как допускающее какую бы то ни было деятельность, противо-
речащую целям и принципам Организации Объединенных Наций, 
включая принципы уважения суверенного равенства, территориаль-
ной целостности и политической независимости государств.

Статья 9

Специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций и другие организации содействуют полному осуществлению 
прав и принципов, изложенных в настоящей Декларации, в рамках 
их соответствующих сфер компетенции.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЮНЕСКО
О КУЛЬТУРНОМ РАЗНООБРАЗИИ

Принята на 31 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
2 ноября 2001г.

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии
Принята на 31 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

2 ноября 2001г.
Генеральная конференция,будучи привержена цели обеспечения 

в полном объеме прав человека и основных свобод, провозглашен-
ных во Всеобщей декларации прав человека и других общепризнан-
ных правовых актах, таких, как два Международных пакта 1966 
г., один из которых касается гражданских и политических прав, 
а другой-экономических, социальных и культурных прав,

напоминая о Преамбуле Устава ЮНЕСКО, которая гласит, 
что «...для поддержания человеческого достоинства необходимо ши-
рокое распространение культуры и образования среди всех людей 
на основе справедливости, свободы и мира; поэтому на все народы 
возлагается в этом отношении священная обязанность, которую сле-
дует выполнять в духе взаимного сотрудничества»,

напоминая также о статье I Устава, в которой перед ЮНЕСКО, 
среди прочего, ставится задача рекомендовать заключение «между-
народных соглашений которые она сочтет полезными для свобод-
ного распространения идей словесным и изобразительным путем»,

ссылаясь на положения, касающиеся культурного разнообразия 
и осуществления культурных прав, которые указываются в при-
нятых ЮНЕСКО международных правовых актах[1], вновь под-
тверждая, что культура должна рассматриваться как совокупность 
присущих обществу или социальной группе отличительных призна-
ков-духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональ-
ных-и что помимо искусства и литературы она охватывает образ 
жизни, «умение жить вместе», системы ценностей, традиции и ве-
рования[2], констатируя, что культура находится в центре нынеш-
ней дискуссии по вопросам самобытности, сплоченности общества 
и развития экономики на базе знаний, утверждая, что уважение раз-
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нообразия культур, терпимость, диалог и сотрудничество в обста-
новке доверия и взаимного понимания являются лучшим залогом 
мира и международной безопасности, стремясь к утверждению более 
широкой солидарности, основанной на признании культурного раз-
нообразия, осознании единства человечества и развитии межкуль-
турных обменов, считая, что процесс глобализации, стимулируемый 
быстрым развитием новых информационных и коммуникационных 
технологий, хотя и представляет вызов для культурного разнообра-
зия, вместе с тем создает условия для нового диалога между культу-
рами и цивилизациями, сознавая, что в рамках Организации Объе-
диненных Наций на ЮНЕСКО возложены конкретные полномочия 
обеспечить сохранение и содействие плодотворному разнообразию 
культур, провозглашает следующие принципы и принимает настоя-
щую Декларацию:

САМОБЫТНОСТЬ, РАЗНООБРАЗИЕ И ПЛЮРАЛИЗМ

Статья 1. Культурное разнообразие
как общее достояние человечества

Формы культуры изменяются во времени и пространстве. Это 
культурное разнообразие проявляется в неповторимости и много-
образии особенностей, присущих группам и сообществам, состав-
ляющим человечество. Будучи источником обменов, новаторства 
и творчества, культурное разнообразие так же необходимо для чело-
вечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом смысле 
оно является общим достоянием человечества и должно быть при-
знано и закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений.

Статья 2. От культурного разнообразия
к культурному плюрализму.

В нашем обществе, которое становится все более разнообразным, 
следует обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление 
к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической, много-
образной и динамичной культурной самобытностью. Политика, поо-
щряющая интеграцию и участие всех граждан, является залогом со-
циальной сплоченности, жизнеспособности гражданского общества 
и мира. В этом смысле культурный плюрализм представляет собой 
политический ответ на реалии культурного разнообразия. Культур-
ный плюрализм, неразрывно связанный с демократией, создает бла-
гоприятную среду для культурных обменов и расцвета творческих 
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способностей, питающих жизненные силы общества.

Статья 3. Культурное разнообразие как фактор развития

Культурное разнообразие расширяет возможности выбора, имею-
щиеся у каждого человека, оно является одним из источников раз-
вития, рассматриваемого не только в плане экономического роста, 
но и как средство, обеспечивающее полноценную интеллектуаль-
ную, эмоциональную, нравственную и духовную жизнь.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Статья 4. Права человека
как гарантия культурного разнообразия

Защита культурного разнообразия является этическим импера-
тивом, она неотделима от уважения достоинства человеческой лич-
ности. Она подразумевает обязательство уважать права человека 
и основные свободы, особенно права лиц, принадлежащих к мень-
шинствам, и права коренных народов. Недопустимо ссылаться 
на культурное разнообразие для нанесения ущерба правам челове-
ка, гарантированным международным правом, или для ограничения 
сферы их применения.

Статья 5. Культурные права
как фактор, благоприятствующий культурному разнообразию

Культурные права являются неотъемлемой составляющей прав 
человека, которые являются универсальными, неразделимыми 
и взаимозависимыми. Необходимым условием для развития твор-
ческого разнообразия является реализация в полном объеме куль-
турных прав как они определены в статье 27 Всеобщей деклара-
ции прав человека и в статьях 13 и 15 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах. Соответственно, 
каждый человек должен иметь возможность для самовыражения, 
творчества и распространения своих произведений на любом языке 
по своему выбору, и в частности на своем родном языке; каждый 
человек имеет право на качественное образование и профессио-
нальную подготовку в условиях полного уважения его культурной 
самобытности; каждый человек должен иметь возможность участво-
вать в культурной жизни по своему выбору и придерживаться своих 
культурных традиций в пределах, определяемых соблюдением прав 
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человека и основных свобод.

Статья 6. К культурному разнообразию, доступному для всех

Обеспечивая свободное распространение идей словесным 
и изобразительным путем, следует добиваться, чтобы все культуры 
могли быть объектом самовыражения и распространения. Залогом 
культурного разнообразия является свобода выражения мнений, 
плюрализм средств информации, многоязычие, равный доступ к во-
зможностям для художественного творчества, к научно-техниче-
ским знаниям, в том числе в цифровой форме, и обеспечение всем 
культурам доступа к средствам выражения и распространения идей.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Статья 7. Культурное наследие как источник творчества

Каждое творчество черпает свои силы в культурных традициях, 
но достигает расцвета в контакте с другими. Вот почему необходи-
мо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям 
культурное наследие во всех его формах, отражающих опыт и чая-
ния человечества, создавая тем самым питательную среду для твор-
чества во всем его многообразии и налаживая подлинный диалог 
между культурами.

Статья 8. Предметы и услуги культурного назначения-товар 
особого свойства

В условиях нынешних экономических и технических перемен, 
которые открывают широкие возможности для творчества и ново-
введений, особое внимание следует уделять разнообразию творчес-
кого предложения, справедливому учету прав авторов и творческих 
работников, а также специфике предметов и услуг культурного 
назначения, которые, будучи носителями самобытности, ценно-
сти и смысла, не должны рассматриваться как обычные предметы 
или потребительские товары.

Статья 9. Политика в области культуры
как катализатор творчества

Политика в области культуры, обеспечивая свободное распро-
странение идей и произведений, должна создавать условия, бла-
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гоприятствующие производству и распространению разнообразных 
товаров и услуг культурного назначения с помощью индустрий 
культуры, располагающих средствами, необходимыми для их утвер-
ждения на местном и глобальном уровнях. Каждое государство при 
соблюдении своих международных обязательств само разрабатыва-
ет политику в области культуры и проводит ее в жизнь теми мето-
дами, которые оно считает наиболее соответствующими, в том числе 
путем оперативной поддержки и создания надлежащей норматив-
но-правовой базы.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

Статья 10. Укрепление творческого потенциала и потенциала 
распространения материалов в глобальном масштабе

В условиях наблюдаемого в настоящее время дисбаланса в гло-
бальных потоках культурных ценностей и обменах ими следует 
укреплять международное сотрудничество и солидарность, опираясь 
на которые все страны, в том числе развивающиеся страны и страны 
переходного периода смогут создать устойчивые индустрии куль-
туры, способные конкурировать на национальном и международном 
уровнях.

Статья 11. Налаживание партнерства между государственным 
сектором, частным сектором и гражданским обществом

Сохранение и поощрение культурного разнообразия, являюще-
гося ключевым фактором устойчивого человеческого развития, не-
возможно обеспечить только силами рынка. Поэтому необходимо 
вновь подчеркнуть важнейшую роль государственной политики, 
осуществляемой в партнерстве с частным сектором и гражданским 
обществом.

Статья 12. Роль ЮНЕСКО

В силу своего мандата и функций ЮНЕСКО несет ответствен-
ность за:

(а) содействие учету провозглашенных в настоящей Декларации 
принципов в стратегиях развития, разрабатываемых различными 
межправительственными организациями;

(b) выполнение информационных функций и координацию уси-
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лий государств, международных правительственных и неправитель-
ственных организаций, гражданского общества и частного сектора 
по совместной разработке концепций, задач и политических реше-
ний в поддержку культурного разнообразия;

(с) проведение дальнейшей нормотворческой работы, деятельно-
сти по привлечению внимания общественности и укреплению по-
тенциалов в затрагиваемых настоящей Декларацией областях, отно-
сящихся к ее компетенции;

(d) содействие осуществлению Плана действий, основные на-
правления которого фигурируют в Приложении к настоящей Де-
кларации.
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

[Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44
№ 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68
№ 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142
№ 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143]
[Закон України
№ 2222-IV від 08.12.2004 визнано таким, що не відповідає Кон-

ституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Консти-
туційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 у зв’язку з по-
рушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття]

[Положення Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Вер-
ховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповнення-
ми, внесеними законами України № 2222-IV від 08.12.2004, № 2952-
VI від 01.02.2011, № 586-VII від 19.09.2013, визнано такими, що є 
чинними на території України Постановою Верховної Ради України 
№ 750-VII від 22.02.2014]

Верховна Рада України від імені Українського народу-громадян 
України всіх національностей,

виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського державотво-

рення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським 
народом права на самовизначення,

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов 
її життя,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі Укра-
їни,

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, пра-
вову державу,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, 
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 
серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голо-
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суванням, приймає цю Конституцію-Основний Закон України.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соці-
альна, правова держава.

[Офіційне тлумачення положення статті 1 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недо-

торканною.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-

канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод люди-
ни є головним обов’язком держави.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття 
і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. 

Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, 
№ 6-рп/2008 від 16.04.2008]

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні на-
лежить виключно народові і не може бути узурповане державою, її 
органами або посадовими особами.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, 
№ 6-рп/2008 від 16.04.2008]

Ніхто не може узурпувати державну владу.
[Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005]
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її 

поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють 



166

свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самовря-
дування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони 

та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конститу-
ції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення 
до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції 
України, можливе лише після внесення відповідних змін до Кон-
ституції України.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
[Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 10-рп/99 від 14.12.99]
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування укра-

їнської мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 
України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист 
російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України 

та визначається законом.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові україн-

ської нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також 
розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 
всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культур-
них і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси, які знаходяться в межах території України, при-
родні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. 
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, ви-
значених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єк-
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тами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися 

на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності 

і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти 
права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що пере-
буває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається 
і реалізується громадянами, юридичними особами та державою ви-
ключно відповідно до закону.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах по-
літичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.
Цензура заборонена.
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої 

Конституцією і законами України.
Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання еко-

логічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чор-
нобильської катастрофи-катастрофи планетарного масштабу, збере-
ження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності Украї-
ни, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найваж-
ливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісно-
сті і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 
України покладаються на відповідні військові формування та пра-
воохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 
визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким 
не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян 
або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів вла-
ди чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які пе-
ребувають на службі у Збройних Силах України та в інших військо-
вих формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування 
будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних 
військових баз.

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована 



168

на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтри-
мання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжна-
родного співтовариства за загальновизнаними принципами і норма-
ми міжнародного права.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, 
що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах по-
вноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 19 
див. в Рішенні Конституційного Суду України № 7-рп/2009 
від 16.04.2009]

Стаття 20. Державними символами України є Державний Пра-
пор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України-стяг із двох рівновеликих горизон-
тальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуван-
ням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізько-
го законом, що приймається не менш як двома третинами від кон-
ституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак 
Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб 
України).

Державний Гімн України-національний гімн на музику М. Вер-
бицького із словами, затвердженими законом, що приймається 
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 
Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання 
встановлюються законом, що приймається не менш як двома трети-
нами від конституційного складу Верховної Ради України.

Столицею України є місто Київ.

Розділ II

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені 
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цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів 

не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї 

особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших 
людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується 
вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічно-
го та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам 
рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і куль-
турній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці 
та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці 
і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, 
які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; 
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою мате-
ринства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток 
та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

[Офіційне тлумачення положення статті 24 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 9-рп/2012 від 12.04.2012]

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений гро-
мадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України 
або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які пе-
ребувають за її межами.

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають 
в Україні на законних підставах, користуються тими самими пра-
вами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадя-
ни України,-за винятками, встановленими Конституцією, законами 
чи міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано приту-
лок у порядку, встановленому законом.

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави-захищати життя людини.
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Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здо-
ров’я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюд-

ському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи по-
каранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медич-
ним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту не-
доторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах 
та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його пе-
репинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати 
тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, об-
ґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути пере-
вірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 
сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотиво-
ваного рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідклад-
но повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його 
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе 
особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді 
своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомле-
но родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивова-
ним рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя лю-
дей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрю-
ються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, 
порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, про-
ведення в них огляду і обшуку.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки мо-
жуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених зако-
ном, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час роз-
слідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати 
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інформацію неможливо.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте 

і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією Украї-
ни.

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 32 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012]

Не допускається збирання, зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випад-
ків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 32 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012]

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях 
з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною 
законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати не-
достовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимага-
ти вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 
використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на те-
риторії України, гарантується свобода пересування, вільний ви-
бір місця проживання, право вільно залишати територію України, 
за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-
який час повернутися в Україну.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і сло-
ва, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати 
і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб-на свій 
вибір.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012]

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах на-
ціональної безпеки, територіальної цілісності або громадського по-
рядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденцій-
но, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012]
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Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віроспо-
відання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію 
або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово 
чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну 
діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в ін-
тересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності насе-
лення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, 
а школа-від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою 
як обов’язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед дер-
жавою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігій-
них переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку су-
перечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього 
обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) служ-
бою.

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднан-
ня у політичні партії та громадські організації для здійснення і за-
хисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, 
встановлених законом в інтересах національної безпеки та громад-
ського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і сво-
бод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню 
політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами полі-
тичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження 
щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно 
цією Конституцією і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою 
захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 
Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують 
громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної 
діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозво-
лу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають 
рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках вста-
новлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднан-
ня громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність 
до політичних партій або громадських організацій.

Усі об’єднання громадян рівні перед законом.
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громад-
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ських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на лікві-
дацію незалежності України, зміну конституційного ладу насиль-
ницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної ціліс-
ності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, 
расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, 
здоров’я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєні-
зованих формувань.

Не допускається створення і діяльність організаційних структур 
політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконав-
чих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, 
а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та ін-
ших державних установах і організаціях.

Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в су-
довому порядку.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референду-
мах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування.

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99]

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної 
служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї 
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведен-
ня яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування.

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2001 від 19.04.2001]

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися 
судом відповідно до закону і лише в інтересах національної без-
пеки та громадського порядку-з метою запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав 
і свобод інших людей.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи ко-
лективні письмові звернення або особисто звертатися до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення 
і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоря-
джатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, твор-
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чої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному 

законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користувати-

ся об’єктами права державної та комунальної власності відповідно 
до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. 
Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може 
бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідно-
сті, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попе-
реднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчужен-
ня таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості 
допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішен-
ням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свобо-
дам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати еколо-
гічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, 
яка не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових 
осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій ді-
яльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем 
на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна 
конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю 
і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльно-
сті громадських організацій споживачів.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість 
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами 
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 
трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспіль-
них потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважаєть-
ся примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) 
служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за виро-
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ком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний 
і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, 
на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх-
нього здоров’я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається 

законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту 

своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом 

з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, 
охорони здоров’я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті 
у страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочин-

ку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скоро-
ченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороче-
ної тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість 
відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові 
дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються зако-
ном.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, 
що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безро-
біття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соці-
альним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, під-
приємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших дже-
рел соціального забезпечення; створенням мережі державних, кому-
нальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 
від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, 
за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, при-
дбати його у власність або взяти в оренду.
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Громадянам, які потребують соціального захисту, житло нада-
ється державою та органами місцевого самоврядування безоплатно 
або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше 
як на підставі закону за рішенням суду.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допо-
могу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням 
відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоро-
вчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; 
існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава 
сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2002 від 29.05.2002]

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпе-
чує санітарно-епідемічне благополуччя.

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права 
шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації 
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побу-
ту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може 
бути засекречена.

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. 
Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повноліт-
ні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються дер-
жавою.

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, 
а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація пересліду-
ються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує 
і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.
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Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, пов-

ної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в дер-
жавних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, 
повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, ви-
щої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання дер-
жавних стипендій та пільг учням і студентам.

[Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004]

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в дер-
жавних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно 
до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на ви-
вчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах 
або через національні культурні товариства.

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, ху-
дожньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної влас-
ності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, 
що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльно-
сті.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелекту-
альної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або по-
ширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’яз-
ків України зі світовим співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших 

об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для по-
вернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться 
за її межами.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються 
судом.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 55 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97]

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб.

[Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішен-
нях Конституційного Суду№ 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 
від 14.12.2011]

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини.
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Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до від-
повідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами 
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних пося-
гань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держа-
ви чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх по-
садових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права 
і обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають пра-
ва і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення 
у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права 
і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, 
встановленому законом, є нечинними.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або ска-
совують відповідальність особи.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 58 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 1-рп/99 від 09.02.99]

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення 
не визнавалися законом як правопорушення.

[Офіційне тлумачення статті 58 див. в Рішеннях Конституційно-
го Суду № 1-зп від 13.05.97, № 6-рп/2000 від 19.04.2000]

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен 
є вільним у виборі захисника своїх прав.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 59 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 13-рп/2000 від 16.11.00]

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 59 «ко-
жен має право на правову допомогу» див. в Рішенні Конституційно-
го Суду № 23-рп/2009 від 30.09.2009]

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних 
органах в Україні діє адвокатура.

[Офіційне тлумачення частини другої статті 59 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 13-рп/2000 від 16.11.00]



179

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 59 «для 
... надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших 
державних органах в Україні діє адвокатура» див. в Рішенні Консти-
туційного Суду № 23-рп/2009 від 30.09.2009]

Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні роз-
порядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи на-
казу настає юридична відповідальність.

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочи-

ну і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину 
не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинуваль-
ним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних не-
законним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо дове-
деності вини особи тлумачаться на її користь.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, від-
повідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 
одержаних незаконним шляхом, див. вРішенні Конституційного 
Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011]

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава від-
шкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним за-
судженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати по-
казання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, 
коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, 

за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком 
суду.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина 
не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституці-
єю України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлю-
ватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії 
цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передба-
чені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63цієї Конституції.
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[Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного 
Суду № 9-зп від 25.12.97]

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної ці-
лісності України, шанування її державних символів є обов’язком 
громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, 

культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в по-

рядку і розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за міс-

цем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за ми-
нулий рік у порядку, встановленому законом.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Кон-
ституції України та законів України, не посягати на права і свободи, 
честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Розділ III. ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, 
референдум та інші форми безпосередньої демократії.

[Офіційне тлумачення положень статті 69 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 6-рп/2008 від 16.04.2008]

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають гро-
мадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти 
років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієз-
датними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верхов-

ною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх 
повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініці-
ативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, 
які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення ре-
ферендуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш 
як по сто тисяч підписів у кожній області.

[Офіційне тлумачення положень частини другої статті 72 див. 
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в Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2008 від 16.04.2008]
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішують-

ся питання про зміну території України.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів 

з питань податків, бюджету та амністії.

Розділ IV. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є пар-
ламент-Верховна Рада України.

[Офіційне тлумачення положень статті 75 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002]

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України-чоти-
риста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на ос-
нові загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємно-
го голосування строком на п’ять років.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина 
України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має пра-
во голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, 
який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця суди-
мість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Кон-
ституцією та законами України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять ро-
ків

[Стаття 76 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбува-

ються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верхов-
ної Ради України.

[Частина перша статті 77 в редакції Законів № 2952-VI 
від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014]

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються 
Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня 
опублікування рішення про дострокове припинення повноважень 
Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України вста-
новлюється законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повнова-
ження на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого представниць-
кого мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані 



182

посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяль-
ністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити 
до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або ор-
ганізації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими ви-
дами діяльності встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо не-
сумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, на-
родний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення 
таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву 
про складення повноважень народного депутата України.

[Стаття 78 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України 

складають перед Верховною Радою України таку присягу:
«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями 

боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Ві-
тчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів Украї-
ни, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України 
перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, 
після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її 
текстом.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського 
мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з мо-
менту складення присяги.

[Офіційне тлумачення статті 79 див. в Рішенні Конституційного 
Суду № 1-зп від 13.05.97]

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутат-
ська недоторканність.

[Офіційне тлумачення положень частини першої статті 80 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2003 від 26.06.2003]

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності 
за результати голосування або висловлювання у парламенті та його 
органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної 
Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затри-
мані чи заарештовані.

[Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 80 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 9-рп/99 від 27.10.99, № 12-
рп/2003 від 26.06.2003]
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Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припи-
няються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради 
України.

Повноваження народного депутата України припиняються до-
строково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне 

проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, 

які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатсько-
го мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усуну-
то;

6) невходження народного депутата України, обраного від полі-
тичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депу-
татської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політич-
них партій) або виходу народного депутата України із складу такої 
фракції;

7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються до-

строково також у разі дострокового припинення відповідно до Кон-
ституції України повноважень Верховної Ради України-в день від-
криття першого засідання Верховної Ради України нового скликан-
ня.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного 
депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини 
другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у ви-
падку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті,-судом.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду 
щодо народного депутата України, визнання народного депутата 
України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження 
припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі 
смерті народного депутата України-з дня смерті, засвідченої свідоц-
твом про смерть.

У разі невходження народного депутата України, обраного від по-
літичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу де-
путатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політич-
них партій) або виходу народного депутата України із складу такої 
фракції його повноваження припиняються достроково на підставі 
закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної 
партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого 
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рішення.
[Стаття 81 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш 

як двох третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше 

ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів 
виборів.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває 
найстарший за віком народний депутат України.

[Стаття 82 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються 

першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням поряд-

ку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимо-
гу Президента України або на вимогу не менш як третини народ-
них депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 
України.

У разі оголошення указу Президента України про введення во-
єнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях 
Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк 
без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України 
під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження про-
довжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради 
України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Кон-
ституцією України таРегламентом Верховної Ради України.

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі 
узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських 
фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів Укра-
їни від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України фор-
мується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання 
Верховної Ради України, що проводиться після чергових або по-
зачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця 
з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Вер-
ховній Раді України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відпо-
відно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України 
щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно 
до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу 
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Кабінету Міністрів України.
Засади формування, організації діяльності та припинення діяль-

ності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України вста-
новлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради 
України.

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої 
входить більшість народних депутатів України від конституційно-
го складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських 
фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.

[Стаття 83 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться 

відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості 
від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її 
пленарних засіданнях шляхом голосування.

[Офіційне тлумачення частини другої статті 84 див. в Рішен-
нях Конституційного Суду№ 11-рп/98 від 07.07.98, № 16-рп/2003 
від 14.10.2003]

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється 
народним депутатом України особисто.

[Офіційне тлумачення частини третьої статті 84 див. в Рішенні 
Конституційного Суду№ 11-рп/98 від 07.07.98]

[Офіційне тлумачення положень статті 84 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002]

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, пе-

редбачених розділом XIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначе-

них статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін 

до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, 
прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, на-

уково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 
охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України у строки, передба-
чені цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президен-
та України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни 
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і укладення миру, схвалення рішення Президента України про ви-
користання Збройних Сил України та інших військових формувань 
у разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої 
процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Консти-
туції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми ді-
яльності Кабінету Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-мі-
ністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних 
справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України 
інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонополь-
ного комітету України, Голови Державного комітету телебачення 
і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, 
звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відстав-
ку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;

12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням 
Президента України Голови Служби безпеки України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів Укра-
їни відповідно до цієї Конституції та закону;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і еконо-
мічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаці-
ям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків 
і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Дер-
жавним бюджетом України, здійснення контролю за їх використан-
ням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та ін-

ших членів Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваже-

ного Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його 
щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод 
людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Націо-
нального банку України за поданням Президента України;

19) призначення на посади та звільнення з посад половини скла-
ду Ради Національного банку України;

20) призначення на посади та звільнення з посад половини скла-
ду Національної ради України з питань телебачення і радіомовлен-
ня;

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Цен-
тральної виборчої комісії за поданням Президента України;
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22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення 
функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, 
а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим 
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України 
до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших 
держав на територію України;

24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з по-

сади Президентом України Генерального прокурора України; ви-
словлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має на-
слідком його відставку з посади;

26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу 
Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Авто-

номної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного 
Суду України про порушення нею Конституції України або законів 
України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж ра-
йонів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найме-
нування і перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів 
місцевого самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Пре-
зидента України указів про введення воєнного чи надзвичайного 
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або част-
кову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами над-
звичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних дого-
ворів України та денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених 
цією Конституцією та законом;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента 
України на вимогу народного депутата України, групи народних де-
путатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо 
підтриману не менш як однією третиною від конституційного скла-
ду Верховної Ради України;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апа-
рату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної 
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Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, 

що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучен-
ня об’єктів права приватної власності;

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки 
Крим, змін до неї.

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, 
які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

[Стаття 85 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Вер-

ховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної 
Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а та-
кож до керівників підприємств, установ і організацій, розташова-
них на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм 
власності.

[Офіційне тлумачення положень частини першої статті 86 
див. в Рішеннях Конституційного Суду № 4-рп/99 від 19.05.99, 
№ 4-рп/2000 від 11.04.2000, № 4-рп/2002 від 20.03.2002, № 5-рп/2003 
від 05.03.2003, № 16-рп/2003 від 14.10.2003]

Керівники органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ і організацій зобов’язані повідомити 
народного депутата України про результати розгляду його запиту.

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента 
України або не менш як однієї третини народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради України може розгляну-
ти питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та при-
йняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю 
від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 
не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу 
протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвален-
ня Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом 
останньої сесії Верховної Ради України.

[Стаття 87 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову 

Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови 
Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.

[Частина перша статті 88 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України;
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2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяль-
ність її органів;

[Пункт 2 частини другої статті 88 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими ор-

ганами державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, перед-

бачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом 
Верховної Ради України.

[Частина третя статті 88 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопро-
ектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, відне-
сених до її повноважень, виконання контрольних функцій відпо-
відно до Конституції України створює з числа народних депутатів 
України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших 
заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може ство-
рювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього 
розгляду питань.

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, 
що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, 
якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституцій-
ного складу Верховної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирі-
шальними для слідства і суду.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради Укра-
їни, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій вста-
новлюються законом.

[Стаття 89 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняють-

ся у день відкриття першого засідання Верховної Ради України но-
вого скликання.

Президент України має право достроково припинити повнова-
ження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сфор-
мовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї 
Конституції;

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів 
України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів 
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України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідан-

ня не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної 

Ради України приймається Президентом України після консульта-
цій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та голо-
вами депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачер-
гових виборах, проведених після дострокового припинення Прези-
дентом України повноважень Верховної Ради України попереднього 
скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня 
її обрання.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достро-
ково припинені Президентом України в останні шість місяців стро-
ку повноважень Верховної Ради України або Президента України.

[Стаття 90 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови 

та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, 
передбачених цією Конституцією.

[Офіційне тлумачення положень статті 91 див. в Рішеннях Кон-
ституційного Суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002, № 16-рп/2003 
від 14.10.2003]

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і сво-

бод; основні обов’язки громадянина;
2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців 

та осіб без громадянства;
3) права корінних народів і національних меншин;
4) порядок застосування мов;
5) засади використання природних ресурсів, виключної (мор-

ської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння кос-
мічного простору, організації та експлуатації енергосистем, тран-
спорту і зв’язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпе-
чення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони 
дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури 
і охорони здоров’я; екологічної безпеки;

7) правовий режим власності;
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції 

та норми антимонопольного регулювання;
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, 

митної справи;
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10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;
11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших 

об’єднань громадян, засобів масової інформації;
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи дер-

жавної служби, організації державної статистики та інформатики;
13) територіальний устрій України;
[Офіційне тлумачення пункту 13 частини першої статті 92 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001]
14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової екс-

пертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання 
і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи 
організації та діяльності адвокатури;

15) засади місцевого самоврядування;
16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил 

України і забезпечення громадського порядку;
18) правовий режим державного кордону;
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзви-

чайної екологічної ситуації;
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, 

статус народних депутатів України;
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є зло-

чинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушення-
ми, та відповідальність за них.

[Офіційне тлумачення положення пункту 22 частини пер-
шої статті 92 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2001 
від 30.05.2001]

Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України і бюджетна система України; си-

стема оподаткування, податки і збори; засади створення і функціо-
нування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного рин-
ків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют 
на території України; порядок утворення і погашення державного 
внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу дер-
жавних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України 
до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозді-
лів збройних сил інших держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних 
стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;
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5) державні нагороди;
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні зван-

ня;
7) державні свята;
8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеці-

альних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмін-
ний від загального.

Законом України оголошується амністія.
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Укра-

їни належить Президентові України, народним депутатам України 
та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, 
розглядаються Верховною Радою України позачергово.

[Стаття 93 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і не-

відкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання 

закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюд-
нює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульо-
ваними пропозиціями до Верховної Ради України для повторного 
розгляду.

[Офіційне тлумачення частини другої статті 94 див. в Рішен-
нях Конституційного Суду№ 11-рп/98 від 07.07.98, № 6-рп/2008 
від 16.04.2008]

У разі якщо Президент України протягом встановленого стро-
ку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається 
схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно 
оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 
Верховною Радою України не менш як двома третинами від її кон-
ституційного складу, Президент України зобов’язаний його підпи-
сати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо 
Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офі-
ційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опублі-
ковується за його підписом.

[Частина четверта статті 94 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не ра-
ніше дня його опублікування.

[Офіційне тлумачення частини п’ятої статті 94 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 4-зп від 03.10.97]
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Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах 
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства 
між громадянами і територіальними громадами.

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 95 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

Виключно законом про Державний бюджет України визначають-
ся будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір 
і цільове спрямування цих видатків.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

Держава прагне до збалансованості бюджету України.
[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 95 див. 

в Рішеннях Конституційного Суду № 26-рп/2008 від 27.11.2008, 
№ 3-рп/2012 від 25.01.2012]

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету Укра-
їни мають бути оприлюднені.

Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно 
Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за 
особливих обставин-на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року 
подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бю-
джет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається 
доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточно-
го року.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 96 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає 
до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюдже-
ту України.

Поданий звіт має бути оприлюднений.
Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надхо-

дженням коштів до Державного бюджету України та їх використан-
ням здійснює Рахункова палата.

Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової па-
лати визначаються законом.

[Стаття 98 в редакції Законів № 586-VII від 19.09.2013, № 742-
VII від 21.02.2014]

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функці-

єю центрального банку держави-Національного банку України.
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє ос-

новні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її 
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проведенням.
Правовий статус Ради Національного банку України визначаєть-

ся законом.
Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням консти-

туційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав людини.

Розділ V. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає 
від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, терито-
ріальної цілісності України, додержання Конституції України, прав 
і свобод людини і громадянина.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України 
на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування строком на п’ять років.

[Офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2014 від 15.05.2014]

Президентом України може бути обраний громадянин Украї-
ни, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає 
в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та во-
лодіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше 
ніж два строки підряд.

[Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 103 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 22-рп/2003 від 25.12.2003]

Президент України не може мати іншого представницького ман-
дата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях 
громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприєм-
ницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наг-
лядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню не-
ділю березня п’ятого року повноважень Президента України. У разі 
дострокового припинення повноважень Президента України вибори 
Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня при-
пинення повноважень.

[Частина п’ята статті 103 в редакції Законів № 2952-VI 
від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014]

[Офіційне тлумачення положень частини п’ятої статті 103 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2014 від 15.05.2014]

Порядок проведення виборів Президента України встановлюєть-
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ся законом.
Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост 

не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення 
результатів виборів, з моменту складення присяги народові на уро-
чистому засіданні Верховної Ради України.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова 
Конституційного Суду України.

Президент України складає таку присягу:
«Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний Президентом Укра-

їни, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність 
Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет 
і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Україн-
ського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися 
Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки 
в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у сві-
ті».

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає 
присягу у п’ятиденний строк після офіційного оголошення резуль-
татів виборів.

[Офіційне тлумачення положень статті 104 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002]

Стаття 105. Президент України користується правом недотор-
канності на час виконання повноважень.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 105 див. в Рішенні 
Конституційного Суду№ 19-рп/2003 від 10.12.2003]

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи 
притягаються до відповідальності на підставі закону.

Звання Президента України охороняється законом і зберігається 
за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений 
з поста в порядку імпічменту.

Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і пра-

вонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і поза-

черговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє 
і зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює ке-
рівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде перего-
вори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв 

України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає 
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вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних 
держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції 
України відповідно достатті 156 цієї Конституції, проголошує всеу-
країнський референдум за народною ініціативою;

[Офіційне тлумачення пункту 6 частини першої статті 106 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 23-рп/2008 від 15.10.2008]

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України 
у строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, 
передбачених цією Конституцією;

[Пункт 8 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Вер-
ховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Консти-
туції України, подання про призначення Верховною Радою України 
Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий 
день після одержання такої пропозиції;

[Пункт 9 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначен-
ня Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

[Пункт 10 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верхов-
ної Ради України Генерального прокурора України;

[Пункт 11 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу 
Ради Національного банку України;

[Пункт 12 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

[Пункт 13 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначен-
ня на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки Укра-
їни;

[Пункт 14 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів не-
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відповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Консти-
туційного Суду України щодо їх конституційності;

[Пункт 15 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
[Пункт 16 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-

VII від 21.02.2014]
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 

призначає на посади та звільняє з посад вище командування Зброй-
них Сил України, інших військових формувань; здійснює керівниц-
тво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення 

стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішен-
ня про використання Збройних Сил України та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань;

[Пункт 19 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або част-
кову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в ок-
ремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні 
або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує 
у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної 
екологічної ситуації-з наступним затвердженням цих рішень Вер-
ховною Радою України;

22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Кон-
ституційного Суду України;

[Пункт 22 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги 

та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президент-

ські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства Украї-

ни та припинення громадянства України, про надання притулку 
в Україні;

27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бю-

джеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, 
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дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України 

законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) 
з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради 
України;

[Пункт 30 частини першої статті 106 в редакції Закону № 742-
VII від 21.02.2014]

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією Укра-
їни.

Президент України не може передавати свої повноваження ін-
шим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і за-
конів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими 
до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, перед-
бачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами 
Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його 
виконання.

[Частина четверта статті 106 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є ко-
ординаційним органом з питань національної безпеки і оборони при 
Президентові України.

Рада національної безпеки і оборони України координує і кон-
тролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони.

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Прези-
дент України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни формує Президент України.

До складу Ради національної безпеки і оборони України за по-
садою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, 
Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, 
Міністр закордонних справ України.

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може 
брати участь Голова Верховної Ради України.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться 
в дію указами Президента України.

Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони 
України визначаються законом.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження 
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до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково 

у разі:
1) відставки;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здо-

ров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності 

з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засі-
данні Верховної Ради України.

Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України сво-
їх повноважень за станом здоров’я має бути встановлена на засі-
данні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийня-
тим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового 
подання Верховного Суду України-за зверненням Верховної Ради 
України, і медичного висновку.

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Вер-
ховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним 
державної зради або іншого злочину.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні 
Конституційного Суду№ 19-рп/2003 від 10.12.2003]

Питання про усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Вер-
ховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює 
спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються 
спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються 
на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома 
третинами від її конституційного складу приймає рішення про зви-
нувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як 
трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки 
справи Конституційним Судом України і отримання його висновку 
щодо додержання конституційної процедури розслідування і роз-
гляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного 
Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент 
України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Пре-
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зидента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Кон-
ституції виконання обов’язків Президента України на період до об-
рання і вступу на пост нового Президента України покладається 
на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України 
в період виконання ним обов’язків Президента України не може 
здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 
24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.

[Стаття 112 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]

Розділ VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.

ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у систе-
мі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом 
України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний 
Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією 
Конституцією та законами України, а також указами Президента 
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими від-
повідно до Конституції та законів України.

[Стаття 113 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України вхо-

дять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, ві-
це-прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою Укра-
їни за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра Укра-
їни вносить Президент України за пропозицією коаліції депутат-
ських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно 
до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до скла-
ду якої входить більшість народних депутатів України від конститу-
ційного складу Верховної Ради України.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України 
призначаються Верховною Радою України за поданням Президен-
та України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються 
Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів 
України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

[Стаття 114 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
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Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження 
перед новообраною Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України 
мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Ра-
дою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України ма-
ють наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 
У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування ново-
го складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що ви-
значені цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед но-
вообраною Верховною Радою України або відставку якого прийня-
то Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повно-
важення до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів 
України.

[Стаття 115 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, ви-
конання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина;

[Офіційне тлумачення положення пункту 2 статті 116 див. в Рі-
шенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної 
та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості насе-
лення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони при-
роди, екологічної безпеки і природокористування;

[Офіційне тлумачення положення пункту 3 статті 116 див. в Рі-
шенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічно-
го, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює 
управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України 
і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України 
Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт 
про його виконання;

[Офіційне тлумачення положення пункту 6 статті 116 див. в Рі-
шенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і наці-
ональної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі зло-
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чинністю;
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної ді-

яльності України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів ви-

конавчої влади;
9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до зако-

ну міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, дію-
чи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої 
влади;

[Статтю 116 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 742-VII 
від 21.02.2014]

9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням 
Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконав-
чої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України;

[Статтю 116 доповнено пунктом 9-2 згідно із Законом № 742-VII 
від 21.02.2014]

10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та за-
конами України.

[Пункт 10 статті 116 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014]
Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції 

видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконан-
ня.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр 
України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають 
реєстрації в порядку, встановленому законом.

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві 
та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 118 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, 
№ 9-рп/2005 від 13.10.2005]

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Се-
вастополі визначаються окремими законами України.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 118 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, 
№ 9-рп/2005 від 13.10.2005]

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови міс-
цевих державних адміністрацій.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 118 
див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003]

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на по-
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саду і звільняються з посади Президентом України за поданням Ка-
бінету Міністрів України.

[Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 118 
див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, 
№ 9-рп/2005 від 13.10.2005]

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх 
повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом 
Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої 
влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам 
у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними 
чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам 
виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції та законам України, іншим актам законодавства Украї-
ни, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом Украї-
ни або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відпо-
відної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент 
України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміні-
страції висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, 
Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої 
державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній тери-
торії забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президен-
та України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод грома-
дян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-е-
кономічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, 
а в місцях компактного проживання корінних народів і національ-
них меншин-також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бю-
джетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих від-

повідними радами повноважень.
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Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права су-
міщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викла-
дацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити 
до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або ор-
ганізації, що має на меті одержання прибутку.

[Частина перша статті 120 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міні-
стрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої 
влади визначаються Конституцією і законами України.

Розділ VII
ПРОКУРАТУРА

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, 
на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді 

у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять опе-

ративно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадяни-
на, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами.

[Статтю 121 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 742-VII 
від 21.02.2014]

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний проку-
рор України, який призначається на посаду та звільняється з посади 
за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна 
Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві 
України, що має наслідком його відставку з посади.

[Частина перша статті 122 в редакції Закону № 742-VII 
від 21.02.2014]

Строк повноважень Генерального прокурора України-п’ять років.
[Офіційне тлумачення положень частини другої статті 122 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2008 від 02.04.2008]
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Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокурату-
ри України визначаються законом.

Розділ VIII
ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно суда-
ми. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій 
іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що вини-
кають у державі.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 124 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97, № 8-рп/2002 
від 07.05.2002, № 15-рп/2002 від 09.07.2002, № 3-рп/2012 
від 25.01.2012]

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України 
та судами загальної юрисдикції.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 124 
див. в Рішенні Конституційного Суду № 8-рп/2002 від 07.05.2002]

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’яз-
ковими до виконання на всій території України.

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні буду-
ється за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдик-
ції є Верховний Суд України.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 125 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 8-рп/2010 від 11.03.2010]

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні 
вищі суди.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 125 
див. в Рішенні Конституційного Суду № 8-рп/2010 від 11.03.2010]

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються 

Конституцією і законами України.
[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 126 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004]
Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.
[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 126 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004]
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Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затрима-
ний чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституцій-
ного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді 
вперше.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призна-
чив, у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;
2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здо-

ров’я;
4) порушення суддею вимог щодо несумісності;
5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з по-

сади за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.
Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у ви-

значених законом випадках, народні засідателі і присяжні.
Професійні судді не можуть належати до політичних партій 

та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 
представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької 
та творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною 
комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти 
років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права 
не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років 
та володіє державною мовою.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 127 
див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2013 від 12.06.2013]

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають 
фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправ-
ляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку 
та їх професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, 
встановленому законом.

Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного суд-
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ді строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі 
інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються 
Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому 
законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звіль-
няється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верхов-
ного Суду України в порядку, встановленому законом.

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підко-
ряються лише закону.

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 129 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012]

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів 
чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:
1) законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і су-

дом;
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх до-

казів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) гласність судового процесу та його повне фіксування техніч-

ними засобами;
[Офіційне тлумачення положення пункту 7 частини третьої 

статті 129 див. в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2011 
від 08.12.2011]

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішен-
ня суду, крім випадків, встановлених законом;

[Офіційне тлумачення положення пункту 8 частини третьої 
статті 129 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 11-рп/2007 
від 11.12.2007, № 8-рп/2010 від 11.03.2010]

9) обов’язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства 

в судах окремих судових юрисдикцій.
За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юри-

дичної відповідальності.
Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови 

для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бю-
джеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.

[Офіційне тлумачення положення частини першої статті 130 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2010 від 11.03.2010]
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Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддів-
ське самоврядування.

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої 
належить:

1) внесення подання про призначення суддів на посади або про 
звільнення їх з посад;

[Офіційне тлумачення пункту 1 частини першої статті 131 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 14-рп/2001 від 16.10.2001]

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурора-
ми вимог щодо несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів 
Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів 
та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також про-
курорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада 
України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів 
України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закла-
дів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три 
члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури-двох 
членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Вер-
ховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний про-
курор України.

Розділ IX
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на заса-
дах єдності та цілісності державної території, поєднання централіза-
ції і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості 
і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх істо-
ричних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 
особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою 
України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, 
міста, райони в містах, селища і села.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в Рішенні 
Конституційного Суду№ 11-рп/2001 від 13.07.2001]

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Ві-
нницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кірово-
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градська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтав-
ська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста 
Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який ви-
значається законами України.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 133 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, 
№ 9-рп/2005 від 13.10.2005]

Розділ X
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід’ємною складо-
вою частиною України і в межах повноважень, визначених Консти-
туцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Авто-
номної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш 
як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
не можуть суперечити Конституції і законам України та прийма-
ються відповідно до Конституції України, законів України, актів 
Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконан-
ня.

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки 
Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої 
обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових ви-
борах, становить п’ять років. Припинення повноважень Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення по-
вноважень її депутатів.

[Частина перша статті 136 в редакції Законів № 2952-VI 
від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014]

Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових 
виборах.

[Статтю 136 доповнено новою частиною згідно із Законами 
№ 2952-VI від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014]
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[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 136 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2013 від 29.05.2013]

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх по-
вноважень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими 
до виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автоном-
ної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президен-
том України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республі-
ки Крим визначаються Конституцією України та законами України, 
нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється суда-
ми, що належать до єдиної системи судів України.

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне 
регулювання з питань:

1) сільського господарства і лісів;
2) меліорації і кар’єрів;
3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;
4) містобудування і житлового господарства;
5) туризму, готельної справи, ярмарків;
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, істори-

ко-культурних заповідників;
7) транспорту загального користування, автошляхів, водопрово-

дів;
8) мисливства, рибальства;
9) санітарної і лікарняної служб.
З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верхов-

ної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та за-
конам України Президент України може зупинити дію цих норма-
тивно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності.

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автоном-
ної Республіки Крим;

2) організація та проведення місцевих референдумів;
3) управління майном, що належить Автономній Республіці 
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Крим;
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автоном-

ної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної полі-
тики України;

5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної 
Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, раціонального природокористування, охорони довкіл-
ля-відповідно до загальнодержавних програм;

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон 
санітарної охорони курортів;

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної 
злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та наці-
ональних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона 
і використання пам’яток історії;

9) участь у розробленні та реалізації державних програм повер-
нення депортованих народів;

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлен-
ня зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці 
Крим або в окремих її місцевостях.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути де-
леговані також інші повноваження.

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво 
Президента України, статус якого визначається законом України.

Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної 
громади-жителів села чи добровільного об’єднання у сільську гро-
маду жителів кількох сіл, селища та міста-самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 140 див. в Рішеннях 
Конституційного Суду№ 12-рп/2002 від 18.06.2002, № 21-рп/2003 
від 25.12.2003]

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Киє-
ві та Севастополі визначаються окремими законами України.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 140 див. 
в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, 
№ 9-рп/2005 від 13.10.2005]

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною грома-
дою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і че-
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рез органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради 
та їх виконавчі органи.

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 140 
див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003]

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та об-
ласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить 
до компетенції міських рад.

[Офіційне тлумачення частини п’ятої статті 140 див. в Рішенні 
Конституційного Суду№ 11-рп/2001 від 13.07.2001]

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою 
жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи 
самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетен-
ції, фінансів, майна.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, об-
ласної ради входять депутати, які обираються жителями села, се-
лища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень 
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої 
обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення по-
вноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має 
наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

[Частина перша статті 141 в редакції Законів № 2952-VI 
від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014]

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого ви-
борчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно 
сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий 
орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сіль-
ського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, 
становить п’ять років.

[Частина друга статті 141 в редакції Законів № 2952-VI 
від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014]

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, облас-
них рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню 
неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відпо-
відного голови, обраних на чергових виборах.

[Статтю 141 доповнено новою частиною згідно із Законами 
№ 2952-VI від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014]

[Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 141 
див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2013 від 29.05.2013]

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повно-
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важення, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються 
законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною 
радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого са-
моврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюдже-
тів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти 
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних 
і обласних рад.

[Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в Рішенні 
Конституційного Суду№ 11-рп/2001 від 13.07.2001]

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати 
на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кош-
ти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій 
і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцево-
го самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. 
Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок 
рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосе-
редньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 
управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують 
програми соціально-економічного та культурного розвитку і кон-
тролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адмі-
ністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забез-
печують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх ре-
зультатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 
підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль 
за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, від-
несені законом до їхньої компетенції.

[Офіційне тлумачення положень частини першої статті 143 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010]

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-еко-
номічного та культурного розвитку відповідних областей і районів 
та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бю-
джети, які формуються з коштів державного бюджету для їх від-
повідного розподілу між територіальними громадами або для ви-
конання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних 
засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-е-
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кономічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; 
вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом 
окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує 
здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів 
Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого 
бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодер-
жавних податків, передає органам місцевого самоврядування відпо-
відні об’єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними по-
вноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним ор-
ганам виконавчої влади.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повнова-
жень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими 
до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідпо-
відності Конституції чи законам України зупиняються у встановле-
ному законом порядку з одночасним зверненням до суду.

[Офіційне тлумачення положень статті 144 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009]

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в су-
довому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, 
формування, діяльності та відповідальності органів місцевого само-
врядування визначаються законом.

Розділ XII
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом кон-
ституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 
законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне 
тлумачення Конституції України та законів України.

Стаття 148. Конституційний Суд України складається з вісім-
надцяти суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів Укра-
їни призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин 
України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу 
юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, 
проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє 
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державною мовою.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять 

років без права бути призначеним на повторний строк.
Голова Конституційного Суду України обирається на спеціаль-

ному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу 
суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосуван-
ня лише на один трирічний строк.

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України по-
ширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави 
щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї Конституції, 
та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 
цієї Конституції.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України на-
лежить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України 
(конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;
[Офіційне тлумачення положення абзацу другого пункту 1 ча-

стини першої статті 150 див. в Рішенні Конституційного Суду 
№ 7-рп/2002 від 27.03.2002]

актів Президента України;
[Офіційне тлумачення положення абзацу третього пункту 1 

частини першої статті 150 див. в Рішенні Конституційного Суду 
№ 7-рп/2002 від 27.03.2002]

актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; 

не менш як сорока п’яти народних депутатів України; Верховного 
Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд Укра-

їни ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на терито-
рії України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 150 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 15-рп/2000 від 14.12.2000]

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Пре-
зидента України або Кабінету Міністрів України дає висновки 
про відповідність Конституції України чинних міжнародних дого-
ворів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Вер-
ховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд 
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України дає висновок щодо додержання конституційної процедури 
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України 
з поста в порядку імпічменту.

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Консти-
туційного Суду України визнаються неконституційними повністю 
чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції Укра-
їни або якщо була порушена встановлена Конституцією України 
процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані 
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конститу-
ційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридич-
ним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшко-
довується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного 
Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються зако-
ном.

Розділ XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України може бути поданий до Верховної Ради України Президен-
том України або не менш як третиною народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України, крім розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. 
Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції Укра-
їни», попередньо схвалений більшістю від конституційного складу 
Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступ-
ній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало 
не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради 
України.

[Офіційне тлумачення положення статті 155 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 1-рп/2016 від 15.03.2016]

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I «За-
гальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII 
«Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної 
Ради України Президентом України або не менш як двома третина-
ми від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови 
його прийняття не менш як двома третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським ре-
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ферендумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів 

I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе 
лише до Верховної Ради України наступного скликання.

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо 
зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини 
і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежнос-
ті чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного 
або надзвичайного стану.

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конститу-
ції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон 
не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України 
не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього зако-
нопроекту.

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень 
не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції Укра-
їни.

[Офіційне тлумачення положення частини другої статті 158 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 8-рп/98 від 09.06.98]

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України розглядається Верховною Радою України за наявності вис-
новку Конституційного Суду України щодо відповідності законо-
проекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.

[Офіційне тлумачення статті 159 див. в Рішенні Конституційно-
го Суду № 8-рп/98 від 09.06.98]

Розділ XIV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її при-
йняття.

[Офіційне тлумачення статті 160 див. в Рішенні Конституційно-
го Суду № 4-зп від 03.10.97]

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним 
святом-Днем Конституції України.

Розділ XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності 
цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Консти-
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туції України.
2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України 

здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією.
Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у берез-

ні 1998 року.
[Офіційне тлумачення пункту 2 Перехідних положень див. в Рі-

шенні Конституційного Суду № 1-зп від 13.05.97]
3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню 

неділю жовтня 1999 року.
4. Президент України протягом трьох років після набуття чинно-

сті Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом 
Міністрів України і скріплені підписом Прем’єр-міністра України 
укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночас-
ним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради Укра-
їни в порядку, встановленомустаттею 93 цієї Конституції.

Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом 
тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту (за винят-
ком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме 
закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її кон-
ституційного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятим 
Верховною Радою України з цих питань.

5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Кон-
ституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.

6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї 
Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. 
До створення Конституційного Суду України тлумачення законів 
здійснює Верховна Рада України.

7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чин-
ності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих держав-
них адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а після об-
рання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад.

8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після набуття 
чинності Конституцією України здійснюють визначені нею повнова-
ження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року.

Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Кон-
ституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформуван-
ня нового складу цих рад відповідно до Конституції України.

Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинно-
сті цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно 
до закону.

9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних 
законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів 
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та функцію попереднього слідства-до введення в дію законів, що ре-
гулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержан-
ням законів, та до сформування системи досудового слідства і вве-
дення в дію законів, що регулюють її функціонування.

10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення 
виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 
118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють від-
повідні державні адміністрації.

11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію піс-
ля введення національної грошової одиниці-гривні.

12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України 
здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодав-
ства України до сформування системи судів загальної юрисдикції 
в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше 
ніж п’ять років.

Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття 
чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої пов-
новаження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, 
на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності 
цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження 
протягом одного року.

13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Конститу-
цією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою 
і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також по-
рядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння 
особи.

14. Використання існуючих військових баз на території Украї-
ни для тимчасового перебування іноземних військових формувань 
можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними 
договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.

15. Чергові вибори до Верховної Ради України після відновлення 
положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року 
за Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 
року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення 
змін до Конституції України проводяться в останню неділю жовтня 
2012 року.

[Розділ XV доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 2952-VI 
від 01.02.2011]

16. Чергові вибори Президента України після відновлення поло-
жень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за Рі-
шенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року 
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№ 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін 
до Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 
року.

[Розділ XV доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 2952-VI 
від 01.02.2011]

***
Конституція України
прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року
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МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ
І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної 
Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73)

Держави, які беруть участь у цьому Пакті,
беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Ста-

тутом Організації Об’єднаних Націй (995_010), визнання гідності, 
властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх 
є основою свободи, справедливості і загального миру,

визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі 
гідності,

визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини 
(995_015) ідеал вільної людської особи, яка користується грома-
дянською і політичною свободою і свободою від страху та нужди, 
можна здійснити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких 
кожен може користуватися своїми економічними, соціальними 
і культурними правами, так само, як і своїми громадянськими та по-
літичними правами, беручи до уваги, що за Статутом Організації 
Об’єднаних Націй держави зобов’язані заохочувати загальне пова-
жання і додержання прав і свобод людини,

беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки 
щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить, по-
винна добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у цьому 
Пакті, погоджуються про такі статті:

Частина I

Стаття 1

1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього 
права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно 
забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розви-
ток. розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами 
без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнарод-
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ного економічного співробітництва, основаного на принципі взаєм-
ної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі 
не може бути позбавлений належних йому засобів існування.

3. Всі держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі 
ті, що несуть відповідальність за управління несамоврядними і пі-
допічними територіями, повинні, відповідно до положень Статуту 
Організації Об’єднаних Націй, заохочувати здійснення права на са-
мовизначення і поважати це право.

Частина II

Стаття 2

1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується 
поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території 
та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-
якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політич-
них чи інших переконань, національного чи соціального походжен-
ня, майнового стану, народження чи іншої обставини.

2. Якщо це вже не передбачено існуючими законодавчими чи ін-
шими заходами, кожна держава-учасниця цього Пакту зобов’язу-
ється вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституційних 
процедур і положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих 
або інших заходів, які можуть виявитися необхідними для здійснен-
ня прав, визнаних у цьому Пакті.

3. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується:
а) забезпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьому 

Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли 
це порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні;

b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої осо-
би, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними 
судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-
яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою систе-
мою держави, і розвивати можливості судового захисту;

с) забезпечити застосування компетентними властями засобів 
правового захисту, коли вони надаються.

Стаття 3

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

1. Під час надзвичайного становища в державі, при якому життя 
нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно ого-
лошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів 
на відступ від своїх зобов’язань за цим Пактом тільки в такій мірі, 
в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі за-
ходи не є несумісними з їх іншими зобов’язаннями за міжнарод-
ним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі 
раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

2. Це положення не може бути підставою для якихось відступів 
від статей 6, 7, 8 (пункти 1 і 2), 11, 15, 16 і 18.

3. Будь-яка держава, що бере участь у цьому Пакті і використо-
вує право відступу, повинна негайно інформувати інші держави, 
що беруть участь у цьому Пакті, за посередництвом Генерального 
секретаря Організації Об’єднаних Націй про положення, від яких 
вона відступила, і про причини, що спонукали до такого рішення. 
Має бути також зроблено повідомлення через того ж посередника 
про дату, коли вона припиняє такий відступ.

Стаття 5

1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що озна-
чає, що якась держава, якась група чи якась особа має право за-
йматися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані 
на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пак-
ті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому 
Пакті.

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав 
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці 
цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не до-
пускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі 
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

Частина III
Стаття 6

1. Право на життя є невід’ємне право кожної людини. Це право 
охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя.

2. В країнах, які не скасували смертної кари, смертні вироки мо-
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жуть виноситися тільки за найтяжчі злочини відповідно до закону, 
який діяв під час вчинення злочину і який не суперечить поста-
новам цього Пакту і Конвенції про запобігання злочинові геноци-
ду і покарання за нього. Це покарання може бути здійснене тільки 
на виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом.

3. Коли позбавлення життя становить злочин геноциду, слід мати 
на увазі, що ніщо в цій статті не дає державам-учасницям цього 
Пакту права яким би то не було шляхом відступати від будь-яких 
зобов’язань, прийнятих згідно з постановами Конвенції про запобі-
гання злочинові геноциду і покарання за нього.

4. Кожен, кого засуджено до смертної кари, має право просити 
про помилування чи про пом’якшення вироку. Амністія, помилу-
вання або заміна смертного вироку можуть бути даровані в усіх ви-
падках.

5. Смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, 
молодшими за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних 
жінок.

6. Ніщо в цій статті не може бути підставою для відстрочення 
або недопущення скасування смертної кари будь-якою державою-у-
часницею цього Пакту.

Стаття 7

Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюд-
ському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зо-
крема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медич-
ним чи науковим дослідам.

Стаття 8

1. Нікого не можуть, держати в рабстві: рабство і работоргівля 
забороняються в усіх їх видах.

2. Нікого не можуть держати в підневільному стані.
3. а) Нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов’яз-

кової праці;
b) в тих країнах, де у вигляді покарання за злочин може призна-

чатися позбавлення волі, зв’язане з каторжними роботами, пункт 
3 (а) не вважається перешкодою для виконання каторжних робіт 
за вироком компетентного суду, що призначив таке покарання;

с) терміном «примусова чи обов’язкова праця» в цьому пункті 
не охоплюється:

І) будь-яка не згадана в підпункті (b) робота чи служба, котру, 
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як правило, повинна виконувати особа, що перебуває в ув’язненні 
на підставі законного розпорядження суду, або особа, умовно звіль-
нена від такого ув’язнення;

ІІ) будь-яка служба військового характеру, а в тих країнах, де ви-
знається відмовлення від військової служби з політичних чи релігій-
но-етичних мотивів, будь-яка служба, передбачена законом для осіб, 
що відмовляються від військової служби з таких мотивів;

ІІІ) будь-яка служба, обов’язкова у випадках надзвичайного ста-
новища або лиха, що загрожують життю чи благополуччю населен-
ня;

IV) будь-яка робота чи служба, що входять до звичайних громад-
ських обов’язків.

Стаття 9

1. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. Нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триман-
ню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як 
на підставах і відповідно до такої процедури, які встановлено зако-
ном.

2. Кожному заарештованому повідомляються при арешті причи-
ни його арешту і в терміновому порядку повідомляється будь-яке 
пред’явлене йому обвинувачення.

3. Кожна заарештована або затримана за кримінальним обви-
нуваченням особа в терміновому порядку доставляється до суд-
ді чи до іншої службової особи, якій належить за законом право 
здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд протя-
гом розумного строку або на звільнення. Тримання під вартою осіб, 
які чекають судового розгляду, не має бути загальним правилом, 
але звільнення може ставитись у залежність від подання гарантій 
явки на суд, явки на судовий розгляд у будь-якій іншій його стадії 
і, в разі необхідності, явки для виконання вироку.

4. Кожному, хто позбавлений волі внаслідок арешту чи тримання 
під вартою, належить право на розгляд його справи у суді, щоб цей 
суд міг невідкладно винести постанову щодо законності його за-
тримання і розпорядитися про його звільнення, якщо затримання 
є незаконним.

5. Кожен, хто був жертвою незаконного арешту чи тримання під 
вартою, має право на компенсацію, якій надано позовної сили.

Стаття 10
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1. Всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводжен-
ня і поважання гідності, властивої людській особі.

2. а) Обвинувачені у випадках, коли немає виняткових обставин, 
поміщаються окремо від засуджених, і їм надається окремий режим, 
що відповідає їх статусу незасуджених осіб.

b) обвинувачені неповнолітні відокремлюються від повнолітніх 
і в найкоротший строк доставляються до суду для винесення рішен-
ня.

3. Пенітенціарною системою передбачається режим для ув’язне-
них, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне переви-
ховання. Неповнолітні правопорушники відокремлюються від по-
внолітніх, і їм надається режим, що відповідає їх віку і правовому 
статусу.

Стаття 11

Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що він 
не в змозі виконати якесь договірне зобов’язання.

Стаття 12

1. Кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держа-
ви, належить, у межах цієї території, право на вільне пересування 
і свобода вибору місця проживання.

2. Кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаю-
чи свою власну.

3. Згадані вище права не можуть бути об’єктом ніяких обмежень, 
крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони 
державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності 
населення або прав та свобод інших і є сумісними з іншими права-
ми, визначеними в цьому Пакті.

4. Ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в’їзд 
у свою власну країну.

Стаття 13

Іноземець, що законно перебуває на території будь-якої держа-
ви-учасниці цього Пакту, може бути висланий тільки на виконання 
рішення, винесеного відповідно до закону, і, якщо імперативні мір-
кування державної безпеки не вимагають іншого, має право на по-
дання доводів проти свого вислання, на перегляд своєї справи ком-
петентною властю чи особою або особами, спеціально призначени-
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ми компетентною властю, і на те, щоб бути представленим для цієї 
мети перед цією властю, особою чи особами.

Стаття 14

1. Всі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен 
має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачен-
ня, пред’явленого йому, або при визначенні його права та обов’яз-
ків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний 
розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, 
створеним на підставі закону. Преса і публіка можуть не допуска-
тися на весь судовий розгляд або частину його з міркувань моралі, 
громадського порядку чи державної безпеки в демократичному су-
спільстві, або коли того вимагають інтереси приватного життя сто-
рін, або-в тій мірі, в якій це, на думку суду, є строго необхідним,-при 
особливих обставинах, коли публічність порушувала б інтереси пра-
восуддя; однак будь-яка судова постанова в кримінальній або ци-
вільній справі повинна бути публічною, за винятком тих випадків, 
коли інтереси неповнолітніх вимагають іншого чи коли справа сто-
сується матримоніальних спорів або опіки над дітьми.

2. Кожен обвинувачений в кримінальному злочині має право 
вважатися невинним, поки винність його не буде доведена згідно 
з законом.

3. Кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого йому 
кримінального обвинувачення як мінімум на такі гарантії на основі 
цілковитої рівності:

а) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він ро-
зуміє, про характер і підставу пред’явленого йому обвинувачення;

b) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту 
і спілкуватися з обраним самим ним захисником;

с) бути судженим без невиправданої затримки;
d) бути судженим в його присутності і захищати себе особисто 

або за посередництвом обраного ним захисника; якщо він не має за-
хисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного йому 
захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вима-
гають, безплатно для нього в усякому такому випадку, коли у нього 
немає достатньо коштів для оплати цього захисника;

е) допитувати свідків, які дають проти нього показання, або мати 
право на те, щоб цих свідків було допитано, і мати право на виклик 
і допит його свідків на тих самих умовах, які існують для свідків, 
що дають показання проти нього;

f) користуватися безплатною допомогою перекладача, якщо він 
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не розуміє мови, використовуваної в суді, або не говорить цією мо-
вою;

g) не бути приневоленим до давання свідчень проти самого себе 
чи до визнання себе винним.

4. Щодо неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб врахову-
вались їх вік і бажаність сприяння їх перевихованню.

5. Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, 
щоб його засудження і вирок були переглянуті вищестоящою судо-
вою інстанцією згідно з законом.

6. Коли будь-яку особу остаточним рішенням було засуджено 
за кримінальний злочин і коли винесений їй вирок був потім скасо-
ваний або їй було даровано помилування на тій підставі, що якась 
нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить наявність 
судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в результа-
ті такого засудження, одержує компенсацію згідно з законом, коли 
не буде доведено, що зазначена невідома обставина не була свого 
часу виявлена виключно або частково з її вини.

7. Ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за зло-
чин, за який він уже був остаточно засуджений або виправданий 
відповідно до закону і кримінально-процесуального права кожної 
країни.

Стаття 15

1. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-яко-
го кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, що, 
згідно з діючим на момент його вчинення внутрідержавним законо-
давством або міжнародним правом, не були кримінальним злочи-
ном. Так само не може призначатися більш тяжке покарання, ніж те, 
яке підлягало застосуванню на момент вчинення кримінального зло-
чину. Якщо після вчинення злочину законом встановлюється більш 
легке покарання, дія цього закону поширюється на даного злочинця.

2. Ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і покаран-
ню будь-якої особи за будь-яке діяння чи упущення, що на момент 
вчинення були кримінальним злочином згідно з загальними прин-
ципами права, визнаними міжнародним товариством.

Стаття 16

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання 
її правосуб’єктності.
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Стаття 17

1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втру-
чання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних 
посягань на недоторканність його житла або таємницю його корес-
понденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію.

2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручан-
ня чи таких посягань.

Стаття 18

1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. 
Це право включає свободу мати чи приймати релігію або переко-
нання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переко-
нання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи приватно, 
у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів 
та вчень.

2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свобо-
ду мати чи приймати релігію або переконання на свій вибір.

3. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише 
обмеженням, які встановлено законом і які є необхідними для охо-
рони суспільної безпеки, порядку, здоров’я і моралі, так само як 
і основних прав та свобод інших осіб.

4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються по-
важати свободу батьків і у відповідних випадках законних опікунів 
забезпечувати релігійне і моральне виховання своїх дітей відповід-
но до своїх власних переконань.

Стаття 19

1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх 
поглядів.

2. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; 
це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-
яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, 
письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження 
чи іншими способами на свій вибір.

3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами 
накладає особливі обов’язки і особливу відповідальність. Воно може 
бути, отже, пов’язане з певними обмеженнями, які, однак, мають 
встановлюватися законом і бути необхідними:

а) для поважання прав і репутації інших осіб;
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b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здо-
ров’я чи моральності населення.

Стаття 20

1. Будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом.
2. Будь-який виступ на користь національної, расової чи релі-

гійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, 
ворожнечі або насильства, повинен бути заборонений законом.

Стаття 21

Визнається право на мирні збори. Користування цим правом 
не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відпо-
відно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві 
в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, 
охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та сво-
бод інших осіб.

Стаття 22

1. Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, вклю-
чаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту 
своїх інтересів.

2. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, 
крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демо-
кратичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпе-
ки, громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населен-
ня або захисту прав та свобод інших осіб. Ця стаття не перешкод-
жає запровадженню законних обмежень користування цим правом 
для осіб, що входять до складу збройних сил і поліції.

3. Ніщо в цій статті не дає права державам, які беруть участь 
у Конвенції Міжнародної організації праці 1948 року щодо свободи 
асоціацій і захисту прав на організацію, приймати законодавчі акти 
на шкоду гарантіям, передбаченим у зазначеній Конвенції, або за-
стосувати закон так, щоб завдавалося шкоди цим гарантіям.

Стаття 23

1. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має 
право на захист з боку суспільства і держави.

2. За чоловіками і жінками, які досягли шлюбного віку, визнаєть-
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ся право на одруження і право заснувати сім’ю.
3. Жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої 

згоди тих, що одружуються.
4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, повинні вжити на-

лежних заходів для забезпечення рівності прав і обов’язків обох 
з подружжя щодо одруження, під час перебування в шлюбі і при 
його розірванні. В разі розірвання шлюбу має передбачатися необ-
хідний захист усіх дітей.

Стаття 24

1. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального по-
ходження, майнового стану або народження має право на такі захо-
ди захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку 
її сім’ї, суспільства і держави.

2. Кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її 
народження і повинна мати ім’я.

3. Кожна дитина має право на набуття громадянства.

Стаття 25

Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, 
згаданої в статті 2, і без необґрунтованих обмежень право і можли-
вість:

а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так 
і за посередництвом вільно обраних представників;

b) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних вибо-
рах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права 
при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення 
виборців;

с) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності 
до державної служби.

Стаття 26

Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої 
дискримінації на рівний захист закону.

В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути 
заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рів-
ний і ефективний захист проти дискримінації за будь-якою озна-
кою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші 
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переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, 
народження чи інші обставини.

Стаття 27

У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншості, 
особам, які належать до таких меншостей, не може бути відмовлено 
в праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися своєю 
культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а та-
кож користуватися рідною мовою.

Частина IV

Стаття 28

1. Створюється Комітет по правах людини (іменований нижче 
в цьому Пакті «Комітет»). Він складається з вісімнадцяти членів 
і виконує функції, передбачені нижче.

2. До складу Комітету входять особи, які є громадянами дер-
жав-учасниць цього Пакту і мають високі моральні якості та визна-
ну компетентність у галузі прав людини, причому береться до уваги 
корисність участі кількох осіб, що мають юридичний досвід.

3. Члени Комітету обираються і працюють як такі.

Стаття 29

1. Члени Комітету обираються таємним голосуванням із списку 
осіб, що відповідають вимогам, передбаченим у статті 28, і були ви-
сунуті для цієї мети державами-учасницями цього Пакту.

2. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, може висунути 
не більше двох осіб. Ці особи повинні бути громадянами держави, 
що їх висуває.

3. Будь-яка особа має право на повторне висунення.

Стаття 30

1. Перші вибори проводяться не пізніше як через шість місяців 
з дня набрання чинності цим Пактом.

2. Принаймні за чотири місяці до дня кожних виборів до Ко-
мітету, крім виборів для заповнення тих вакансій, про відкриття 
яких оголошується відповідно до статті 34, Генеральний секретар 
Організації Об’єднаних Націй звертається з письмовим запрошен-
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ням до держав-учасниць цього Пакту подати протягом трьох місяців 
кандидатури в члени Комітету.

3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй складає 
в алфавітному порядку список усіх висунутих таким чином осіб 
із зазначенням держав-учасниць цього Пакту, які висунули даних 
осіб, і подає цей список державам, що беруть участь у цьому Пакті, 
не пізніш як за місяць до дати проведення кожних виборів.

4. Обрання членів Комітету проводиться на засіданні держав-у-
часниць цього Пакту, яке скликає Генеральний секретар Організації 
Об’єднаних Націй в центральних установах Організації Об’єднаних 
Націй. На цьому засіданні, для якого кворумом є присутність двох 
третин держав-учасниць цього Пакту, обраними до Комітету є ті 
особи, кандидатури яких дістають найбільше число голосів присут-
ніх і голосуючих представників держав-учасниць.

Стаття 31

1. До Комітету не може входити більш як по одному громадяни-
ну однієї і тієї ж держави.

2. При виборах до Комітету береться до уваги справедливий гео-
графічний розподіл членів і представництво різних форм цивілізації 
та основних правових систем.

Стаття 32

1. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони ма-
ють право бути переобраними при повторному висуненні їх канди-
датур. Однак строк повноважень дев’яти з тих членів, яких обрано 
на перших виборах, минає в кінці дворічного періоду; негайно після 
перших виборів імена цих дев’яти членів визначає за жеребом голо-
ва засідання, про яке згадується в пункті 4 статті 30.

2. По закінченні повноважень вибори проводяться відповідно 
до попередніх статей даної частини цього Пакту.

Стаття 33

1. Якщо, на одностайну думку інших членів, якийсь член Комі-
тету припинив виконання своїх функцій з будь-якої причини, крім 
тимчасової відсутності, Голова Комітету повідомляє Генерального 
секретаря Організації Об’єднаних Націй, який оголошує потім міс-
це цього члена вакантним.

2. У разі смерті або виходу у відставку якогось члена Коміте-
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ту Голова негайно повідомляє Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй, який оголошує це місце вакантним з дня смерті 
або з того дня, коли вихід у відставку стає дійсним.

Стаття 34

1. Коли оголошується відкриття вакансії відповідно до стат-
ті 33 і коли строк повноважень члена, що його має бути замінено, 
не скінчується протягом шести місяців після оголошення цієї вакан-
сії, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє 
про це кожну державу-учасницю цього Пакту, яка може протягом 
двох місяців подати відповідно до статті 29 кандидатуру для запо-
внення цієї вакансії.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй складає 
в алфавітному порядку список висунутих таким чином осіб і по-
дає цей список державам, які беруть участь у цьому Пакті. Вибори 
для заповнення вакансії проводяться потім згідно з відповідними 
положеннями даної частини цього Пакту.

3. Член Комітету, обраний для зайняття вакансії, оголошеної від-
повідно до статті 33, займає посаду протягом решти частини строку 
повноважень члена, який звільнив місце в Комітеті, згідно з поло-
женнями зазначеної статті.

Стаття 35

Члени Комітету одержують затверджену Генеральною Асамбле-
єю Організації Об’єднаних Націй винагороду з коштів Організації 
Об’єднаних Націй в порядку і на умовах, встановлюваних Генераль-
ною Асамблеєю з урахуванням важливості обов’язків Комітету.

Стаття 36

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає необ-
хідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення 
функцій Комітету відповідно до цього Пакту.

Стаття 37

1. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй скликає 
перше засідання Комітету в центральних установах Організації 
Об’єднаних Націй.

2. Після свого першого засідання Комітет збирається в такий час, 
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який передбачено в його правилах процедури.
3. Комітет звичайно збирається в центральних установах Орга-

нізації Об’єднаних Націй або у Відділенні Організації Об’єднаних 
Націй у Женеві.

Стаття 38

Кожний член Комітету до того, як почати виконання своїх 
обов’язків, робить урочисту заяву на відкритому засіданні Комітету 
про те, що здійснюватиме свої функції безсторонньо і сумлінно.

Стаття 39

1. Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк. Вони 
можуть бути переобрані.

2. Комітет встановлює свої власні правила процедури, але ці пра-
вила повинні, зокрема, передбачити, що:

а) дванадцять членів Комітету утворюють кворум;
b) постанови Комітету приймаються більшістю голосів присут-

ніх членів.

Стаття 40

1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються по-
давати доповіді про здійснені ними заходи для втілення у життя 
прав, визнаних у цьому Пакті, і про прогрес, досягнутий у викорис-
танні цих прав:

а) протягом одного року після набрання чинності цим Пактом 
щодо відповідних держав-учасниць;

b) після цього в усіх випадках, коли того зажадає Комітет.
2. Всі доповіді подаються Генеральному секретареві Організації 

Об’єднаних Націй, який надсилає їх у Комітет для розгляду. В до-
повідях зазначаються фактори та утруднення, коли такі є, що впли-
вають на втілення у життя цього Пакту.

3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй після 
консультацій з Комітетом може послати заінтересованим спеціалі-
зованим установам примірники тих частин доповідей, які можуть 
стосуватися сфери їх компетенції.

4. Комітет вивчає доповіді, подані державами, які беруть участь 
у цьому Пакті. Він надсилає державам-учасницям свої доповіді 
і такі зауваження загального порядку, які вважатиме доцільними. 
Комітет може також послати Економічній і соціальній раді ці заува-
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ження разом з примірниками доповідей, одержаними ним від дер-
жав, які беруть участь у цьому Пакті.

5. Держави-учасниці цього Пакту можуть подавати до Комітету 
свої міркування щодо будь-яких зауважень, що їх може бути зробле-
но відповідно до пункту 4 цієї статті.

Стаття 41

1. Відповідно до цієї статті держава, яка бере участь у цьому 
Пакті, може в будь-який час заявити, що вона визнає компетенцію 
Комітету одержувати і розглядати повідомлення про те, що якась 
держава-учасниця твердить, що інша держава-учасниця не вико-
нує своїх зобов’язань за цим Пактом. Повідомлення, передбачені 
цією статтею, можуть прийматися і розглядатися тільки в тому разі, 
коли їх подала держава-учасниця, яка зробила заяву про визнання 
для себе компетенції цього Комітету. Комітет не приймає ніяких по-
відомлень, коли вони стосуються держави-учасниці, яка не зробила 
такої заяви. Повідомлення, одержані згідно з цією статтею, розгля-
даються відповідно до такої процедури:

а) коли якась держава-учасниця цього Пакту вважає, що інша 
держава-учасниця не втілює в життя постанов цього Пакту, то вона 
може письмовим повідомленням довести це питання до відома за-
значеної держави-учасниці. Протягом трьох місяців після одержан-
ня цього повідомлення держава, яка одержала його, подає в письмо-
вій формі тій державі, яка надіслала таке повідомлення, пояснення 
чи будь-яку іншу заяву з роз’ясненням у цьому питанні, де має бути, 
наскільки це є можливим і доцільним, зазначено внутрішні проце-
дури і заходи, яких було вжито, буде вжито або може бути вжито 
в цьому питанні;

b) коли питання не вирішено на задоволення обох заінтересо-
ваних держав-учасниць протягом шести місяців після отримання 
одержуючою державою першого повідомлення, будь-яка з цих дер-
жав має право передати це питання в Комітет, повідомивши про це 
Комітет і другу державу;

с) Комітет розглядає передане йому питання тільки після того, 
як переконається, що відповідно до загальновизнаних принципів 
міжнародного права всі доступні внутрішні засоби було випробува-
но і вичерпано в даному разі. Це правило не діє в тих випадках, коли 
застосування цих засобів невиправдано затягується;

d) при розгляді повідомлень, передбачених цією статтею, Комі-
тет проводить закриті засідання;

е) з додержанням постанов підпункту (с) Комітет надає свої до-
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брі послуги заінтересованим державам-учасницям з метою друж-
нього вирішення питання на основі поважання прав людини та ос-
новних свобод, визнаних в цьому Пакті;

f) в будь-якому переданому на його розгляд питанні Комітет 
може звернутися до заінтересованих держав-учасниць, згаданих 
у підпункті (b), з проханням подати будь-яку інформацію, що сто-
сується справи;

g) заінтересовані держави-учасниці, згадані в підпункті (b), ма-
ють право бути представленими при розгляді в Комітеті питання 
і робити заяви усно і (або) письмово;

h) Комітет подає протягом дванадцяти місяців з дня одержання 
повідомлення відповідно до підпункту (b) доповідь:

І) коли досягається вирішення в рамках постанов підпункту (е), 
то Комітет обмежується в своїй доповіді коротким викладом фактів 
і досягнутого рішення;

ІІ) коли вирішення в рамках постанов підпункту (е) не досяг-
нуто, то Комітет обмежується в своїй доповіді коротким викладом 
фактів; письмові заяви і запис усних заяв, що їх виклали заінтересо-
вані держави-учасниці, додаються до доповіді.

У кожному питанні доповідь надсилається заінтересованим дер-
жавам-учасницям.

2. Постанови цієї статті набирають чинності, коли десять дер-
жав, які беруть участь у цьому Пакті, зроблять заяву відповідно 
до пункту 1 цієї статті. Такі заяви депонуються державами-учасни-
цями у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй, який 
надсилає їх копії решті держав-учасниць. Заява може бути в будь-
який час взята назад повідомленням Генерального секретаря. Така 
дія не перешкоджає розглядові будь-якого питання, що є предметом 
повідомлення, вже переданого відповідно до цієї статті, ніякі по-
дальші повідомлення будь-якої держави-учасниці не приймаються 
після одержання Генеральним секретарем повідомлення про взяття 
заяви назад, якщо заінтересована держава-учасниця не зробила но-
вої заяви.

Стаття 42

1. а) Коли будь-яке запитання, передане Комітету відповідно 
до статті 41, не вирішено на задоволення заінтересованих держав-у-
часниць, Комітет може за попередньою згодою заінтересованих дер-
жав-учасниць призначити спеціальну Погоджувальну комісію (далі 
іменовану Комісія). Добрі послуги Комісії надаються заінтересова-
ним державам-учасницям з метою полюбовного вирішення даного 
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питання на основі додержання положень цього Пакту;
b) Комісія складається з п’яти осіб, прийнятних для заінтере-

сованих держав-учасниць. Якщо заінтересовані держави-учасни-
ці не досягнуть протягом трьох місяців згоди щодо всього складу 
або частини складу Комісії, то ті члени Комісії, про призначення 
яких не було досягнуто згоди, обираються шляхом таємного голо-
сування більшістю в дві третини голосів Комітету із складу його 
членів.

2. Члени Комісії як такі виконують свої обов’язки. Вони не по-
винні бути громадянами заінтересованих держав-учасниць або дер-
жави, що не бере участі в цьому Пакті, чи держави-учасниці, 
яка не зробила заяви відповідно до статті 41.

3. Комісія обирає свого Голову і встановлює свої власні правила 
процедури.

4. Засідання Комісії звичайно проводяться в центральних уста-
новах Організації Об’єднаних Націй або у Відділенні Організації 
Об’єднаних Націй у Женеві. Однак вони можуть проводитися в ін-
ших місцях, які може визначити Комісія в консультації з Генераль-
ним секретарем Організації Об’єднаних Націй і відповідними дер-
жавами-учасницями.

5. Секретаріат, наданий відповідно до статті 36, також обслуговує 
комісії, що призначаються на підставі цієї статті.

6. Одержана і вивчена Комітетом інформація надається в роз-
порядження Комісії, і Комісія може звернутися до заінтересованих 
держав-учасниць з проханням подати будь-яку інформацію, що сто-
сується справи.

7. Коли Комісія повністю розгляне питання, але в усякому разі 
не пізніше ніж через дванадцять місяців після того, як їй було пере-
дано це питання, вона подає Голові Комітету доповідь для надіслан-
ня її заінтересованим державам-учасницям:

а) якщо Комісія не може завершити розгляд даного питання 
в межах дванадцяти місяців, вона обмежує свою доповідь коротким 
викладом про стан розгляду нею даного питання;

b) якщо досягається полюбовне вирішення даного питання 
на снові додержання прав людини, визнаних у цьому Пакті, Комі-
сія обмежує свою доповідь коротким викладом фактів і досягнутого 
вирішення;

с) якщо вирішення, зазначене в підпункті (b), не досягається, 
доповідь Комісії містить її висновки в усіх питаннях фактичного 
характеру, що стосується спору між заінтересованими державами-у-
часницями, та її міркування про можливості полюбовного врегу-
лювання цього питання. Ця доповідь також містить письмові заяви 
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і запис усних заяв, зроблених заінтересованими державами-учасни-
цями;

d) якщо доповідь Комісії подається згідно з підпунктом (с), за-
інтересовані держави-учасниці протягом трьох місяців після одер-
жання цієї доповіді повідомляють Голову Комітету про те, чи згодні 
вони із змістом доповіді Комісії.

8. Постанови цієї статті не принижують обов’язків Комітету, пе-
редбачених у статті 41.

9. Заінтересовані держави-учасниці рівною мірою несуть усі ви-
трати членів Комісії відповідно до кошторису, що подається Гене-
ральним секретарем Організації Об’єднаних Націй.

10. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй має пра-
во оплачувати витрати членів Комісії, коли необхідно, до їх від-
шкодування заінтересованими державами-учасницями відповідно 
до пункту 9 цієї статті.

Стаття 43

Члени Комітету і спеціальних погоджувальних комісій, яких 
може бути призначено згідно з статтею 42, мають право на піль-
ги, привілеї та імунітети експертів, що посилаються Організацією 
Об’єднаних Націй у відрядження, як це передбачено у відповідних 
розділах Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об’єдна-
них Націй (995_150).

Стаття 44

Положення про здійснення цього Пакту застосовуються без шко-
ди для процедур у галузі прав людини, визначених установчими 
актами і конвенціями Організації Об’єднаних Націй та спеціалізо-
ваних установ або відповідно до них, і не перешкоджають державам, 
які беруть участь у цьому Пакті, вдаватися до інших процедур вирі-
шення спору на підставі діючих між ними загальних і спеціальних 
міжнародних угод.

Стаття 45

Комітет подає Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних На-
цій через Економічну і соціальну раду щорічну доповідь про свою 
роботу.
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Частина V

Стаття 46

Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження зна-
чення постанов Статуту Організації Об’єднаних Націй і статутів 
спеціалізованих установ, що визначають відповідні обов’язки різ-
них органів Організації Об’єднаних Націй і спеціалізованих установ 
щодо тих предметів, яких стосується цей Пакт.

Стаття 47

Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як ущемлення не-
від’ємного права всіх народів володіти і користуватися повною мі-
рою і вільно своїм природними багатствами та ресурсами.

Частина VI

Стаття 48

1. Цей Пакт відкрито для підписання будь-якою державою-чле-
ном Організації Об’єднаних Націй або членом будь-якої з її спеціа-
лізованих установ, будь-якою державою-учасницею Статуту Міжна-
родного Суду та будь-якою іншою державою, запрошеною Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй до участі в цьому 
Пакті.

2. Цей Пакт підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти депо-
нуються у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

3. Цей Пакт відкрито для приєднання будь-якої держави, зазна-
ченої в пункті 1 цієї статті.

4. Приєднання здійснюється депонуванням документа про при-
єднання у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

5. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідом-
ляє всі держави, які підписали цей Пакт або приєдналися до ньо-
го, про депонування кожної ратифікаційної грамоти або документа 
про приєднання.

Стаття 49

1. Цей Пакт набирає чинності через три місяці з дня депонування 
у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй тридцять 
п’ятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
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2. Для кожної держави, яка ратифікує цей Пакт або приєдна-
ється до нього після депонування тридцять п’ятої ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання, цей Пакт набирає чинності 
через три місяці з дня депонування її власної ратифікаційної грамо-
ти або документа про приєднання.

Стаття 50

Постанови цього Пакту поширюються на всі частини федератив-
них держав без будь-яких обмежень чи винятків.

Стаття 51

1. Будь-яка держава, що бере участь у цьому Пакті, може про-
понувати поправки і подавати їх Генеральному секретареві Орга-
нізації Об’єднаних Націй. Генеральний секретар Організації Об’єд-
наних Націй пересилає потім будь-які запропоновані поправки 
державам-учасницям цього Пакту з проханням повідомити його, 
чи висловлюються вони за скликання конференції держав-учасниць 
з метою розгляду цих пропозицій і проведення щодо них голосуван-
ня. Якщо принаймні третина держав-учасниць висловиться за таку 
конференцію, Генеральний секретар скликає цю конференцію під 
егідою Організації Об’єднаних Націй. Будь-яка поправка, прийнята 
більшістю держав-учасниць, що були присутні і брали участь у го-
лосуванні на цій конференції, подається Генеральній Асамблеї Ор-
ганізації Об’єднаних Націй на затвердження.

2. Поправки набирають чинності після затвердження їх Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй і прийняття їх біль-
шістю в дві третини держав-учасниць цього Пакту відповідно до їх 
конституційних процедур.

3. Коли поправки набирають чинності, вони стають обов’язко-
вими для тих держав-учасниць, які їх прийняли, а для інших дер-
жав-учасниць залишаються обов’язковими постанови цього Пакту 
та будь-які попередні поправки, ними прийняті.

Стаття 52

Незалежно від повідомлень, зроблених згідно з пунктом 5 статті 
48, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє 
всі держави, про які йдеться в пункті 1 тієї ж статті, про таке:

а) підписання, ратифікації і приєднання згідно з статтею 48;
b) дату набрання чинності цим Пактом згідно з статтею 49 і дату 



242

набрання чинності будь-якими поправками згідно з статтею 51.

Стаття 53

1. Цей Пакт, англійський, іспанський, китайський, російський 
і французький тексти якого є цілком автентичними, підлягає здачі 
на зберігання в архів Організації Об’єднаних Націй.

2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй пересилає 
засвідчені копії цього Пакту всім державам, зазначеним у статті 48.

Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН.
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КОНВЕНЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАХИСТ ДІТЕЙ 
ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛЬСТВА

Конвенцію ратифіковано з заявами Законом № 4988-VI 
від 20.06.2012

Офіційний переклад

Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали 
цю Конвенцію,

ураховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдно-
сті між її членами;

ураховуючи, що кожна дитина має право на такі заходи захисту 
з боку її сім’ї, суспільства та держави, яких потребує її статус непо-
внолітньої особи;

відзначаючи, що сексуальна експлуатація дітей, зокрема у фор-
мах дитячої порнографії та проституції, а також всі інші форми сек-
суального насильства стосовно дітей, у тому числі діяння, які вчи-
нюються за кордоном, є руйнівними для дитячого здоров’я та пси-
хосоціального розвитку;

відзначаючи, що сексуальна експлуатація та сексуальне насиль-
ство стосовно дітей набули тривожних розмірів на національному 
та міжнародному рівнях, зокрема стосовно зростаючого використан-
ня як дітьми, так і злочинцями інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, і що запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному 
насильству стосовно дітей і боротьба із цими явищами потребують 
міжнародного співробітництва;

ураховуючи, що добробут і найкращі інтереси дітей є основними 
цінностями, що визнаються всіма державами-членами, та повинні 
підтримуватися без будь-якого обмеження;

відзначаючи План дій, прийнятий на Третьому саміті глав дер-
жав та урядів Ради Європи (м. Варшава, 16-17 травня 2005 року), 
який вимагає розробки заходів для припинення сексуальної експлу-
атації дітей;
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відзначаючи, зокрема, Рекомендацію № R (91) 11 Комітету мі-
ністрів про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, 
а також торгівлю дітьми та підлітками, Рекомендацію Rec (2001) 16 
про захист дітей від сексуальної експлуатації та Конвенцію про кі-
берзлочинність(ETS № 185), зокрема статтю 9 цієї Конвенції, а та-
кож Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми (CETS № 197);

беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини і осново-
положних свобод (1950 року, ETS № 5), переглянуту Європейську 
соціальну хартію (1996 року, ETS № 163) та Конвенцію про здійс-
нення прав дітей (1996 року, ETS № 160);

також беручи до уваги Конвенцію ООН про права дитини, зо-
крема статтю 34 цієї Конвенції, Факультативний протокол до Кон-
венції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції 
і дитячої порнографії, Протокол про попередження і припинення 
торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, 
що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти тран-
снаціональної організованої злочинності, а також Конвенцію Між-
народної організації праці щодо заборони та прийняття негайних 
заходів для усунення найгірших форм дитячої праці;

беручи до уваги Рамкове рішення Ради Європейського Союзу 
про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей і дитячою пор-
нографією (2004/68/JHA), Рамкове рішення Ради Європейського 
Союзу про становище жертв у кримінальному процесі (2001/220/
JHA) таРамкове рішення Ради Європейського Союзу про боротьбу 
з торгівлею людьми (2002/629/JHA);

ураховуючи інші відповідні міжнародні документи й програми 
в цій сфері, зокрема Стокгольмську декларацію та Порядок дій, 
прийняті на першому Світовому конгресі проти сексуальної екс-
плуатації дітей для комерційних цілей (27-31 серпня 1996 року), 
Йокогамські глобальні зобов’язання, прийняті на Другому світово-
му конгресі проти сексуальної експлуатації дітей для комерційних 
цілей (17-20 грудня 2001 року), Будапештські зобов’язання та План 
дій, прийняті на підготовчій конференції до Другого світового кон-
гресу проти сексуальної експлуатації дітей для комерційних цілей 
(20 – 21 листопада 2001 року), Резолюцію Генеральної Асамблеї 
ООН S-27/2-«Світ, придатний для життя дітей» і трирічну програ-
му «Розбудова Європи для дітей та з дітьми», прийняту за резуль-
татами Третього саміту й запроваджену на Монакській конференції 
(4-5 квітня 2006 року);

будучи сповненими рішучості ефективно сприяти загальній меті 
стосовно захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 
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насильства, незалежно від того, хто може бути злочинцем, та забез-
печення допомоги жертвам;

беручи до уваги необхідність підготовки всеосяжного міжнарод-
ного документа, завданням якого були б запобіжні, захисні та кри-
мінально-правові аспекти боротьби з усіма формами сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей і створення 
особливого механізму моніторингу, домовилися про таке:

Глава І. Цілі, принцип недискримінації та визначення

Стаття 1. Цілі

1. Цілями цієї Конвенції є:
а) запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насиль-

ству стосовно дітей і боротьба із цими явищами;
b) захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуата-

ції та сексуального насильства;
c) сприяння національному та міжнародному співробітництву 

в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним насиль-
ством стосовно дітей.

2. Ця Конвенція для забезпечення ефективного виконання Сто-
ронами її положень установлює особливий механізм моніторингу.

Стаття 2. Принцип недискримінації

Виконання положень цієї Конвенції Сторонами, зокрема вжиття 
заходів для захисту прав жертв, забезпечується без дискримінації 
за будь-якою ознакою, як-от: статі, раси, кольору шкіри, мови, ре-
лігійних, політичних або інших переконань, національного або со-
ціального походження, належності до національної меншини, май-
нового стану, народження, сексуальної орієнтації, стану здоров’я, 
інвалідності або іншого статусу.

Стаття 3. Визначення

Для цілей цієї Конвенції:
а) «дитина» означає будь-яку особу віком до вісімнадцяти років;
b) «сексуальна експлуатація дітей та сексуальне насильство сто-

совно дітей» охоплює поведінку, зазначену в статтях 18-23 цієї Кон-
венції;

с) «жертва» означає будь-яку дитину, яка піддавалася сексуаль-
ній експлуатації або сексуальному насильству.
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Глава ІІ. Запобіжні заходи

Стаття 4. Принципи

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для запобігання всім формам сексуальної експлуатації та сексу-
ального насильства стосовно дітей і для захисту дітей.

Стаття 5. Наймання, навчання та підвищення обізнаності спеціа-
лістів, які працюють у контакті з дітьми

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для сприяння обізнаності про захист і права дітей серед 
осіб, які постійно контактують з дітьми в галузях освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, у судовій та правоохоронній сферах 
і в галузях, пов’язаних зі спортом, культурою та відпочинком.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення надання особам, згаданим у пункті 1 цієї 
статті, відповідних знань про сексуальну експлуатацію та сексуаль-
не насильство стосовно дітей, засоби виявлення таких явищ та мож-
ливості, згадані впункті 1 статті 12 цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів відповідно до свого національного законодавства для забез-
печення умов, за яких унеможливлюється зайняття кандидатами, 
засудженими за вчинення діянь сексуальної експлуатації або сек-
суального насильства стосовно дітей, професіями, виконання яких 
передбачає регулярні контакти з дітьми.

Стаття 6. Освіта для дітей

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення отримання дітьми протягом дошкільної та за-
гальної середньої освіти інформації про ризик сексуальної експлу-
атації та сексуального насильства, а також про засоби самозахисту 
відповідно до їхнього рівня розвитку. Ця інформація, яка забезпечу-
ється, де це доречно, у співробітництві з батьками, надається в за-
гальнішому контексті інформації про статеве життя, звертає особли-
ву увагу на випадки ризику, особливо ті, які містять використання 
нових інформаційно-комунікаційних технологій.
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Стаття 7. Програми або заходи запобіжного втручання

Кожна Сторона забезпечує можливість доступу тим особам, 
які побоюються, що можуть учинити будь-яке з правопорушень, 
установлених відповідно до цієї Конвенції, де це доречно, до про-
грам або заходів ефективного втручання, спрямованих на оцінюван-
ня та недопущення ризику можливого скоєння правопорушень.

Стаття 8. Заходи для громадськості

1. Кожна Сторона вживає комплексних заходів з підвищення обі-
знаності громадськості, надаючи інформацію про явище сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей і про запо-
біжні заходи, яких може бути вжито.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для запобігання розповсюдженню матеріалів, що рекла-
мують установлені відповідно до цієї Конвенції правопорушення, 
або для заборони їх.

Стаття 9. Участь дітей, приватний сектор, засоби масової 
інформації та громадянське суспільство

1. Кожна Сторона сприяє участі дітей відповідно до їхнього рів-
ня розвитку в розробці та реалізації державної політики, програм 
або інших ініціатив стосовно боротьби із сексуальною експлуатацію 
та сексуальним насильством стосовно дітей.

2. Кожна Сторона заохочує приватний сектор, зокрема сектор 
інформаційно-комунікаційних технологій, індустрію туризму та по-
дорожей, банківський та фінансовий сектори, а також громадянське 
суспільство брати участь у розробці та реалізації політики запобі-
гання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосов-
но дітей і застосовувати внутрішні норми шляхом здійснення само-
регулювання або спільного регулювання.

3. Кожна Сторона заохочує засоби масової інформації висвітлю-
вати належну інформацію стосовно всіх аспектів сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства стосовно дітей з належною по-
вагою до незалежності засобів масової інформації та свободи слова.

4. Кожна Сторона заохочує фінансування, зокрема, де це дореч-
но, шляхом створення фондів, а також проектів і програм, які гро-
мадянське суспільство виконує для запобігання сексуальній екс-
плуатації та сексуальному насильству стосовно дітей і для їхнього 
захисту.
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Глава ІІІ. Спеціалізовані установи та координуючі органи

Стаття 10. Національні засоби координації та співробітництва

1. Кожна Сторона вживає необхідних заходів для забезпечення 
координації на національному або місцевому рівнях між різними 
установами, відповідальними за захист дітей від сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства, запобігання цим явищам 
та боротьбу з ними, зокрема в галузях освіти, охорони здоров’я, со-
ціальних послуг, правоохоронних та судових органів.

2. Кожна Сторона вживає законодавчих або інших заходів 
для створення або призначення:

а) незалежних компетентних національних або місцевих інсти-
туцій для сприяння правам дітей і їхнього захисту, забезпечуючи їх 
відповідними ресурсами та компетенцією;

b) механізмів для збору даних або інформаційних центрів на на-
ціональному або місцевому рівні та в співробітництві з громадян-
ським суспільством для спостереження за явищем сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей і для його 
оцінювання з урахуванням вимог стосовно захисту особових даних.

3. Кожна Сторона заохочує співробітництво між компетентними 
державними органами, громадянським суспільством та приватним 
сектором для ліпшого запобігання сексуальній експлуатації та сек-
суальному насильству стосовно дітей і боротьби із цими явищами.

Глава ІV. Засоби для захисту та допомога жертвам

Стаття 11. Принципи

1. Кожна Сторона запроваджує ефективні соціальні програми 
й створює багатопрофільні структури для забезпечення необхідної 
підтримки жертвам, їхнім близьким родичам та будь-якій іншій осо-
бі, яка відповідає за піклування над ними.

2. Коли вік жертви невизначено та є підстави вважати, що жер-
тва є дитиною, кожна Сторона вживає необхідних законодавчих 
або інших заходів для забезпечення вжиття передбачених для дітей 
заходів захисту й допомоги доти, доки тривають перевірки її віку.

Стаття 12. Повідомлення про підозру в сексуальній експлуатації 
та сексуальному насильстві

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
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заходів для забезпечення неперешкоджання правилами конфіден-
ційності, установленими національним законодавством для фахів-
ців, які працюють у контакті з дітьми, отриманню цими фахівцями 
можливості повідомити соціальним службам, відповідальним за за-
хист дітей, про будь-яку ситуацію у випадках, коли є обґрунтовані 
підстави вважати, що дитина є жертвою сексуальної експлуатації 
або сексуального насильства.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для заохочення будь-якої особи, яка знає про випадки сек-
суальної експлуатації або сексуального насильства стосовно дітей 
або має обґрунтовані підстави так уважати, повідомити про це ком-
петентним службам.

Стаття 13. Лінії допомоги

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для заохочення й підтримки створення інформаційних служб, 
зокрема служби телефонної допомоги або допомоги в мережі Інтер-
нет, для надання порад абонентам, навіть конфіденційно або з на-
лежним урахуванням анонімності.

Стаття 14. Допомога жертвам

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для допомоги у фізичній та соціальній реабілітації жертв у ко-
роткий та довгий строки. Заходи, яких ужито згідно із цим пунктом, 
повинні враховувати належним чином погляди, потреби та інтереси 
дитини.

2. Кожна Сторона вживає заходів відповідно до умов свого націо-
нального законодавства для співробітництва з неурядовими органі-
заціями, іншими відповідними організаціями або іншими елемента-
ми громадянського суспільства, яких залучено до надання допомоги 
жертвам.

3. Якщо батьки або особи, які дбають про дитину, мають стосунок 
до сексуальної експлуатації або сексуального насильства стосовно 
неї, процедури втручання, зазначені в пункті 1 статті 11 цієї Кон-
венції, охоплюють:

• можливість усунення ймовірного злочинця;
• можливість вилучення жертви з її сімейного оточення. Умо-

ви й тривалість такого вилучення визначаються відповідно 
до найкращих інтересів дитини.

4. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
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заходів для надання, де це можливо, особам, близьким до жертви, 
медичної допомоги, зокрема термінової психологічної допомоги.

Глава V. Програми та заходи втручання

Стаття 15. Загальні принципи

1. Кожна Сторона відповідно до свого національного законодав-
ства забезпечує ефективні програми та заходи втручання або сприяє 
їм для осіб, зазначених у пунктах 1 та 2 статті 16 цієї Конвенції, 
для мінімізації та недопущення ризиків повторюваних правопору-
шень сексуального характеру проти дітей. Такі програми або захо-
ди є доступними будь-коли під час кримінального переслідування, 
усередині та за межами в’язниці відповідно до умов, установлених 
національним законодавством.

2. Кожна Сторона забезпечує або підтримує відповідно до свого 
національного законодавства розвиток партнерства або інших форм 
співробітництва між компетентними органами, зокрема закладами 
охорони здоров’я та соціальними службами, судовими органами 
та іншими органами, відповідальними за супровід осіб, зазначених 
у пунктах 1 та 2 статті 16 цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона дає відповідно до свого національного законо-
давства оцінку небезпеки та можливих ризиків повторного вчинен-
ня правопорушень, установлених відповідно до цієї Конвенції, осо-
бами, зазначеними в пунктах 1 та 2 статті 16 цієї Конвенції, для ви-
значення відповідних програм або заходів.

4. Кожна Сторона відповідно до свого національного законодав-
ства дає оцінку ефективності здійснюваних програм та вжитих за-
ходів.

Стаття 16. Реципієнти програм та заходів утручання

1. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства можливість доступу тим особам згідно з криміналь-
ним судочинством стосовно будь-якого з правопорушень, установ-
лених відповідно до цієї Конвенції, до програм та заходів, зазначе-
них у пункті 1 статті 15 цієї Конвенції, відповідно до умов, які не 
суперечать і не шкодять правам на захист і вимогам справедливого 
й безстороннього судового процесу, та, зокрема, з належним ураху-
ванням принципу презумпції невинуватості.

2. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства можливість доступу тим особам, визнаними винни-
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ми у вчиненні одного з правопорушень, установлених відповідно 
до цієї Конвенції, до програм та заходів, зазначених у пункті 1 статті 
15 цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства розробку та зміну програм і заходів відповідно до по-
треб дітей, які вчинили статеве правопорушення, зокрема до тих, 
вік яких менше віку, з якого настає кримінальна відповідальність, 
для вирішення проблем їхньої сексуальної поведінки.

Стаття 17. Інформація та згода

1. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національно-
го законодавства інформування зазначених у статті 16 цієї Конвен-
ції осіб, яким було запропоновано програми та заходи втручання, 
про причини такої пропозиції та надання ними згоди на програму 
або захід з повною обізнаністю фактів.

2. Кожна Сторона забезпечує відповідно до свого національного 
законодавства особам, яким було запропоновано програми та захо-
ди втручання, можливість відмовитися від них та, якщо це засудже-
ні особи, інформування їх про можливі наслідки такої відмови.

Глава VI. Матеріальне кримінальне право

Стаття 18. Сексуальне насильство

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) заняття діяльністю сексуального характеру з дитиною, 
яка не досягла передбаченого законодавством віку для заняття ді-
яльністю сексуального характеру;

b) заняття діяльністю сексуального характеру з дитиною, коли:
• використовується примус, сила чи погрози або
• насильство здійснюється зі свідомим використанням довіри, 

авторитету чи впливу на дитину, зокрема в сім’ї, або
• насильство здійснюється в особливо вразливій для дитини 

ситуації, зокрема з причини розумової чи фізичної неспро-
можності або залежного становища.

2. Для цілей пункту 1 цієї статті кожна Сторона визначає вік, 
до досягнення якого забороняється займатися діяльністю сексуаль-
ного характеру з дитиною.

3. Дія положень підпункту «a» пункту 1 цієї статті не поши-
рюється на врегулювання статевих стосунків між неповнолітніми, 
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що здійснюються за взаємною згодою.

Стаття 19. Правопорушення, що стосуються дитячої проституції

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) вербування дітей для заняття проституцією або спонукання 
дитини до участі в проституції;

b) примушування дитини до проституції або отримання прибут-
ку від цього або іншого використання дитини із цією метою;

c) звернення до дитячої проституції.
2. Для цілей цієї статті термін «дитяча проституція» означає 

факт використання дитини для діяльності сексуального характеру, 
коли грошова чи інша форма винагороди або відшкодування нада-
ються чи обіцяються як оплата, незалежно від того, чи здійснюється 
ця оплата, ця обіцянка або це відшкодування дитині чи третій особі.

Стаття 20. Правопорушення, що стосуються дитячої порнографії

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки, 
учиненої без правових підстав:

a) виготовлення дитячої порнографії;
b) пропонування або надання доступу до дитячої порнографії;
c) розповсюдження або передавання дитячої порнографії;
d) придбання дитячої порнографії для себе або іншої особи;
e) володіння дитячою порнографією;
f) свідоме одержання доступу до дитячої порнографії за допомо-

гою інформаційно-комунікаційних технологій.
2. Для цілей цієї статті термін «дитяча порнографія» означає 

будь-які матеріали, які візуально зображують дитину, залучену 
до реальної або модельованої явно сексуальної поведінки, чи будь-
яке зображення дитячих статевих органів, здебільшого із сексуаль-
ною метою.

3. Кожна Сторона може залишити за собою право не застосову-
вати цілком або частково підпунктів «а» та «е» пункту 1 цієї статті 
до виготовлення порнографічної продукції та володіння нею:

• яка складається лише з модельованих образів або реалістич-
них зображень неіснуючої дитини;

• до якої залучено дітей, які досягли віку, визначеного під час 
застосування пункту 2 статті 18 цієї Конвенції, якщо за їх-
ньою згодою й тільки для їхнього приватного використання 
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вони виготовили ці зображення або володіють ними.
4. Кожна Сторона може залишити за собою право не застосову-

вати цілком або частково підпункту «f» пункту 1 цієї статті.

Стаття 21. Правопорушення, що стосуються участі дитини 
в порнографічних виставах

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) вербування дітей для участі в порнографічних виставах 
або спонукання дитини до участі в таких виставах;

b) примушування дитини до участі в порнографічних виставах 
або отримання користі від цього чи іншого використання дитини 
із цією метою;

c) свідоме відвідування порнографічних вистав, у яких залучено 
дітей.

2. Кожна Сторона може залишити за собою право обмежити за-
стосування підпункту «с» пункту 1 цієї статті до випадків, коли 
дітей вербували або примушували відповідно до підпунктів «a» 
чи «b» пункту 1 цієї статті.

Стаття 22. Розбещення дітей

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення криміналізації умисного спонукання дитини, 
яка не досягла віку, передбаченого пунктом 2 статті 18 цієї Конвен-
ції, спостерігати за сексуальним насильством або діяльністю сексу-
ального характеру, навіть якщо вона не бере в цьому участі.

Стаття 23. Домагання дитини для сексуальних цілей

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для забезпечення криміналізації умисної пропозиції, зробле-
ної дорослою людиною за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій, зустрітися з дитиною, яка не досягла віку, передбачено-
го пунктом 2 статті 18 цієї Конвенції, для скоєння проти неї одного 
з правопорушень, передбаченихпідпунктом «а» пункту 1 статті 18 
або підпунктом «а» пункту 1 статті 20 цієї Конвенції, якщо після 
цієї пропозиції відбулись істотні дії, що призвели до такої зустрічі.
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Стаття 24. Пособництво, спонукання та замах

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для визнання кримінальними правопорушеннями умисно 
скоєного пособництва та підбурення у вчиненні будь-якого з право-
порушень, установлених відповідно до цієї Конвенції.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для визнання кримінальними правопорушеннями умисно 
вчинених замахів на скоєння правопорушень, установлених відпо-
відно до цієї Конвенції.

3. Кожна Сторона може залишити за собою право не застосову-
вати цілком або частково пункту 2 цієї статті до правопорушень, 
установлених відповідно до підпунктів «b», «d», «е» та«f» пункту 1 
статті 20, підпункту «с» пункту 1 статті 21, статті 22 й статті 23 цієї 
Конвенції.

Стаття 25. Юрисдикція

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким правопорушен-
ням, установленим відповідно до цієї Конвенції, якщо правопору-
шення вчинено:

a) на її території, або
b) на борту корабельного судна під прапором цієї Сторони, або
c) на борту повітряного судна, зареєстрованого відповідно до за-

конодавства цієї Сторони, або
d) одним з її громадян, або
e) особою, яка постійно проживає на її території.
2. Кожна Сторона намагається вживати необхідних законодав-

чих або інших заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким 
правопорушенням, установленим відповідно до цієї Конвенції, якщо 
правопорушення вчинено проти одного з її громадян або особи, 
яка постійно проживає на її території.

3. Кожна Сторона під час підписання або передачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвер-
дження чи приєднання може в заяві, адресованій Генеральному се-
кретарю Ради Європи, залишити за собою право не застосовувати 
норм юрисдикції, передбачених у підпункті «е» пункту 1 цієї статті, 
або застосовувати їх лише в окремих випадках чи за певних умов.

4. Для кримінального переслідування правопорушень, установ-
лених відповідно до статей 18, 19, підпункту «а» пункту 1 статті 
20 й підпунктів «а» та «b» пункту 1 статті 21 цієї Конвенції, кожна 
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Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для за-
безпечення унеможливлення залежності її юрисдикції стосовно під-
пункту «d» пункту 1 цієї статті від умови, що дії криміналізовано 
в місці, де їх було вчинено.

5. Кожна Сторона під час підписання або передачі на зберіган-
ня своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, за-
твердження чи приєднання може в заяві, адресованій Генеральному 
секретарю Ради Європи, залишити за собою право обмежити засто-
сування пункту 4 цієї статті стосовно правопорушень, установлених 
відповідно до другого й третього відступів підпункту «b» пункту 1 
статті 18 цієї Конвенції, до випадків, коли її громадянин постійно 
проживає на її території.

6. Для кримінального переслідування правопорушень, установ-
лених відповідно до статей 18, 19, підпункту «а» пункту 1 статті 20 
й статті 21 цієї Конвенції, кожна Сторона вживає необхідних зако-
нодавчих або інших заходів для забезпечення її юрисдикції стосов-
но підпунктів «d» та «e» пункту 1 цієї статті, незалежно від умови, 
що кримінальне переслідування може бути розпочато тільки після 
заяви жертви або повідомлення держави, на території якої було вчи-
нено злочин.

7. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для встановлення юрисдикції стосовно правопорушень, уста-
новлених відповідно до цієї Конвенції, у випадках, коли ймовірний 
правопорушник присутній на її території та не підлягає екстрадиції 
іншій Стороні тільки на підставі свого громадянства.

8. У випадках, коли ймовірне правопорушення, установлене від-
повідно до цієї Конвенції, підпадає під юрисдикцію більше ніж одні-
єї Сторони, такі Сторони у разі необхідності проводять консультації 
для визначення найсприятливішої юрисдикції для кримінального 
переслідування.

9. Без шкоди загальним нормам міжнародного права ця Конвен-
ція не виключає будь-якої кримінальної юрисдикції, що здійснює 
Сторона відповідно до свого національного законодавства.

Стаття 26. Відповідальність юридичних осіб

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення можливості притягнення до відповідаль-
ності юридичної особи за правопорушення, установлене відповідно 
до цієї Конвенції, яке вчинено на її користь будь-якою фізичною 
особою, яка діяла особисто чи в складі органу юридичної особи 
та займала керівну посаду в межах цієї юридичної особи, на підставі:
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a) повноважень представництва юридичної особи;
b) повноважень приймати рішення від імені юридичної особи;
c) повноважень здійснювати контроль у межах юридичної особи.
2. Крім випадків, передбачених у пункті 1 цієї статті, кожна Сто-

рона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забез-
печення можливості притягнення до відповідальності юридичної 
особи в разі, коли відсутність нагляду або контролю з боку фізич-
ної особи, зазначеної в пункті 1, призвела до можливості вчинення 
правопорушення, установленого відповідно до цієї Конвенції, в ін-
тересах цієї юридичної особи фізичною особою, яка діє під її керів-
ництвом.

3. Відповідно до принципів правової системи Сторони відпові-
дальність юридичної особи може бути кримінальною, цивільною 
або адміністративною.

4. Така відповідальність не впливає на кримінальну відповідаль-
ність фізичних осіб, які скоїли правопорушення.

Стаття 27. Санкції та заходи

1. Кожна Сторона вживає законодавчих або інших заходів 
для забезпечення покарання ефективними, пропорційними та пере-
конливими санкціями за скоєння правопорушень, установлених від-
повідно до цієї Конвенції, з урахуванням ступеню їхньої тяжкості. 
Ці санкції охоплюють покарання, що передбачають позбавлення 
свободи, що може стати причиною екстрадиції.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення застосування до юридичних осіб, при-
тягнутих до відповідальності згідно зі статтею 26 цієї Конвенції, 
ефективних, пропорційних та переконливих санкцій, які охоплюють 
грошові кримінальні або некримінальні стягнення та можуть охо-
плювати інші заходи, зокрема:

a) позбавлення права отримання державних пільг або допомоги;
b) тимчасове або постійне позбавлення права займатися комер-

ційною діяльністю;
c) взяття під судовий нагляд;
d) судове рішення про ліквідацію.
3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 

заходів для:
а) передбачення арешту й конфіскації:
• товарів, документів й інших засобів, використаних для вчи-

нення правопорушень, установлених відповідно до цієї Кон-
венції, або для сприяння їхньому вчиненню;
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• доходів, одержаних від таких злочинів, або власності, вар-
тість якої еквівалентна таким доходам;

b) передбачення закриття на тимчасовій або постійній основі 
будь-якого закладу, використаного для вчинення будь-якого з пра-
вопорушень, установленого відповідно до цієї Конвенцією, без об-
меження прав третіх осіб, які діяли добросовісно, або позбавлен-
ня злочинця права постійно чи тимчасово займатися професійною 
або волонтерською діяльністю, яка охоплює контакт з дітьми, під 
час якого було вчинено злочин.

4. Кожна Сторона може вжити інших заходів стосовно право-
порушників, як-от: позбавлення батьківських прав або здійснення 
контролю або нагляду за засудженою особою.

5. Кожна Сторона може встановити, що доходи від злочину 
або власність, конфісковані відповідно до цієї статті, можуть бути 
спрямовані до спеціального фонду з метою фінансування програм 
запобігання та допомоги для жертв будь-якого правопорушення, 
установленого відповідно до цієї Конвенції.

Стаття 28. Обтяжуючі обставини

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення можливості врахування таких обставин, якщо 
вони вже не є частиною складових елементів злочину, згідно з від-
повідними положеннями національного законодавства як обтяжу-
ючі обставини під час визначення покарання за правопорушення, 
установлені відповідно до цієї Конвенції:

a) злочин завдав серйозної шкоди фізичному або психічному 
здоров’ю жертви;

b) злочину передувало або його супроводжувало катування 
чи тяжке насилля;

c) злочин було скоєно проти особливо вразливої жертви;
d) злочин було скоєно членом сім’ї, особою, яка проживала з ди-

тиною, або особою, яка зловживала своїми повноваженнями;
e) злочин було скоєно кількома особами, які діяли разом;
f) злочин було скоєно в рамках злочинної організації;
g) правопорушника вже було засуджено за злочин подібного ха-

рактеру.

Стаття 29. Попередні засудження

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для передбачення можливості під час визначення покарань 
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враховувати остаточні вироки, винесені іншою Стороною стосовно 
правопорушень, установлених відповідно до цієї Конвенції.

Глава VІІ. Розслідування, кримінальне переслідування 
та процесуальне право

Стаття 30. Принципи

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для забезпечення проведення розслідування та кримінального 
провадження в найкращих інтересах та з повагою до прав дитини.

2. Кожна Сторона впроваджує захисний підхід до жертв, забез-
печуючи унеможливлення посилення розслідуванням та криміналь-
ним провадженням травми, отриманої дитиною, та надання під час 
кримінального судочинства допомоги, якщо це доцільно.

3. Кожна Сторона забезпечує пріоритетне розслідування та кри-
мінальне провадження, а також проведення їх без будь-яких необ-
ґрунтованих затримок.

4. Кожна Сторона забезпечує унеможливлення обмеження захо-
дами, які застосовуються відповідно до цієї глави, прав на захист 
і вимог стосовно справедливого та неупередженого судового розгля-
ду відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод.

5. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів відповідно до основних принципів свого національного за-
конодавства для:

• забезпечення ефективного розслідування та кримінального 
переслідування стосовно правопорушень, установлених від-
повідно до цієї Конвенції, дозволяючи, де це доцільно, мож-
ливість таємних операцій;

• надання підрозділам або слідчим службам права ідентифіку-
вати жертв злочинів, установлених відповідно до статті 20 
цієї Конвенції, зокрема шляхом вивчення матеріалів дитячої 
порнографії, у тому числі фотографій та аудіовізуальних за-
писів, переданих або наданих шляхом використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

Стаття 31. Основні заходи захисту

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для захисту прав й інтересів жертв, у тому числі їхніх осо-
бливих потреб як свідків, на всіх стадіях розслідування та кримі-
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нального провадження, зокрема шляхом:
a) інформування їх про їхні права й послуги, які їм може бути 

надано, та, крім випадків, коли вони не бажають отримувати такої 
інформації, про наслідки розгляду їхньої заяви, обвинувачень, за-
гальний розвиток розслідування або провадження, їхню роль у цьо-
му, а також результат розгляду їхніх справ;

b) забезпечення, якщо є необхідність, надання інформації, при-
наймні у випадках, коли жертви та їхні сім’ї можуть опинитися 
в небезпеці, коли обвинувачувану або засуджену особу тимчасово 
або остаточно звільнено;

c) надання їм можливості в спосіб, що відповідає процесуальним 
нормам національного законодавства, бути вислуханими, надавати 
докази та вибирати засоби для викладу безпосередньо або через по-
середника своїх думок, потреб і стурбованостей, а також для враху-
вання їх;

d) забезпечення їх належними послугами підтримки для пред-
ставлення та врахування належним чином їхніх прав й інтересів;

e) захисту їхнього приватного життя, їхньої особистості та їхньої 
репутації та вжиття заходів відповідно до національного законодав-
ства для запобігання публічному розповсюдженню будь-якої інфор-
мації, яка могла б призвести до встановлення їхньої особи;

f) забезпечення їхньої безпеки, а також безпеки їхніх сімей та з їх-
нього боку свідків від погроз, помсти та повторної віктимізації;

g) забезпечення уникнення контакту між жертвами та правопо-
рушниками в суді та приміщеннях правоохоронних органів, крім 
випадків, коли компетентні органи встановлять інше в найкращих 
інтересах дитини або коли розслідування чи провадження вимага-
ють такого контакту.

2. Кожна Сторона забезпечує можливість отримання жертвами, 
починаючи з першого контакту з компетентними органами, доступу 
до інформації про відповідні судові та адміністративні процедури.

3. Кожна Сторона забезпечує одержання жертвою в передбаче-
них випадках доступу до безоплатної правової допомоги, коли жер-
тва може отримати статус сторони в кримінальному провадженні.

4. Кожна Сторона передбачає можливість для судових органів 
призначати спеціального представника для жертви тоді, коли згід-
но з національним законодавством вона може мати статус Сторони 
в кримінальному провадженні, й тоді, коли особам, які несуть бать-
ківську відповідальність, заборонено представляти дитину в такому 
провадженні через конфлікт інтересів між ними та жертвою.

5. Кожна Сторона забезпечує шляхом законодавчих або інших 
заходів відповідно до умов свого національного законодавства мож-
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ливість групам, фундаціям, асоціаціям, урядовим чи неурядовим ор-
ганізаціям надання допомоги та (або) підтримки жертві за її згодою 
під час кримінального провадження, що стосується злочинів, уста-
новлених відповідно до цієї Конвенції.

6. Кожна Сторона забезпечує згідно з положеннями цієї статті 
надання жертвам інформації в спосіб, що відповідає їхньому вікові 
й ступеню зрілості, і мовою, яку вони можуть розуміти.

Стаття 32. Порушення справи

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших захо-
дів для забезпечення незалежності розслідувань або кримінального 
переслідування стосовно правопорушень, установлених відповідно 
до цієї Конвенції, від заяви чи обвинувачень, зроблених жертвою, 
та можливості продовження провадження навіть тоді, коли жертва 
відкликала свою заяву.

Стаття 33. Строки давності

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення подовження строків давності для пору-
шення справи стосовно злочинів, установлених відповідно до стат-
ті 18, підпунктів «а» та «b» пункту 1 статті 19 та підпунктів «а» 
та «b» пункту 1 статті 21 цієї Конвенції, на строк, який достатній 
для здійснення ефективного початку провадження після досягнення 
жертвою повноліття і який буде домірним до ступеня тяжкості зло-
чину, про який ідеться.

Стаття 34. Розслідування

1. Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути не-
обхідні для забезпечення спеціалізації осіб, підрозділів та служб, 
що займаються розслідуваннями у сфері боротьби із сексуальною 
експлуатацією та сексуальним насильством стосовно дітей, або за-
безпечує навчання відповідних працівників для цих цілей. Такі під-
розділи або служби забезпечуються відповідним фінансуванням.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для унеможливлення перешкоджання порушенню кримі-
нального розслідування через невпевненість стосовно точного віку 
жертви.
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Стаття 35. Опитування дитини

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення:

а) проведення опитувань дитини без необґрунтованої затримки, 
відразу після повідомлення фактів компетентним органам;

b) проведення опитувань дитини, якщо це необхідно, у спеціаль-
но обладнаному та прилаштованому для цих цілей приміщенні;

c) проведення опитувань дитини особою, спеціально підготовле-
ною для цих цілей;

d) проведення всіх опитувань дитини одними й тими самими 
особами, якщо це можливо та де це доцільно;

e) якомога меншої кількості опитувань і настільки, наскільки 
це є вкрай необхідним для цілей кримінального провадження;

f) можливості супроводження дитини її законним представником 
або, де це доцільно, дорослим, якого вона сама вибирає, якщо сто-
совно цієї особи не буде винесено мотивованого рішення про інше.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення можливості запису на відеоплівку опиту-
вання жертви або, де це доцільно, свідка дитини та прийняття таких 
відеосвідчень як доказу в суді згідно з нормами її національного 
законодавства.

3. Якщо вік жертви не встановлено та є підстави вважати, 
що жертва є дитиною, то заходи, передбачені в пунктах 1 та 2 цієї 
статті, застосовуються до неї доти, доки тривають перевірки її віку.

Стаття 36. Судовий розгляд кримінальної справи

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів з належним дотриманням норм, що регулюють незалежність 
правових професій, для забезпечення можливості навчання всіх 
осіб, яких залучено до провадження, зокрема суддів, прокурорів 
та адвокатів, з питань, що стосуються прав дитини й сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства стосовно дітей.

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення згідно з нормами національного законо-
давства можливості:

а) судді призначити судове слухання без присутності громад-
ськості;

b) жертві свідчити, не перебуваючи при цьому в залі суду, тобто 
шляхом використання належних комунікаційних технологій.
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Глава VIII. Запис та зберігання даних

Стаття 37. Запис та зберігання національних даних стосовно осіб, 
засуджених за злочини сексуального характеру

1. Для запобігання скоєнню злочинів, установлених відповідно 
до цієї Конвенції, та забезпечення їхнього кримінального переслі-
дування кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для накопичення та зберігання з урахуванням відповідних 
положень стосовно охорони й захисту особових даних та інших 
відповідних норм і гарантій, передбачених національним законо-
давством, інформації про ідентифікаційні дані та генетичний код 
(ДНК) осіб, засуджених за скоєння правопорушень, установлених 
відповідно до цієї Конвенції.

2. Кожна Сторона під час підписання або передачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвер-
дження чи приєднання повідомляє Генеральному секретарю Ради 
Європи назву та адресу єдиного державного органу, уповноваженого 
для цілей пункту 1 цієї статті.

3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших за-
ходів для забезпечення можливості передачі інформації, зазначеної 
в пункті 1 цієї статті, компетентним органам іншої Сторони згідно 
з умовами, установленими її національним законодавством та від-
повідними міжнародними документами.

Глава IX. Міжнародне співробітництво

Стаття 38. Загальні принципи та заходи міжнародного 
співробітництва

1. Сторони співробітничають між собою настільки широко, на-
скільки це можливо, відповідно до положень цієї Конвенції та шля-
хом застосування відповідних чинних міжнародних та регіональних 
документів, домовленостей, погоджених на основі уніфікованого 
або взаємозобов’язувального законодавства й національного зако-
нодавства для:

a) запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насиль-
ству стосовно дітей і боротьби із цими явищами;

b) захисту жертв і надання їм допомоги;
c) розслідувань або проваджень, що стосуються правопорушень, 

установлених відповідно до цієї Конвенції.
2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
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заходів для забезпечення жертв правопорушення, установленого 
відповідно до цієї Конвенції, правом на території Сторони, іншої, 
ніж та, на якій вони проживають, подати скаргу до компетентних 
органів держави за місцем свого проживання.

3. Якщо Сторона, яка обумовлює надання взаємної правової до-
помоги в кримінальних справах або екстрадицію наявністю дого-
вору, отримує запит про надання правової допомоги або про екс-
традицію від Сторони, з якою вона не укладала такого договору, 
вона може вважати цю Конвенцію правовою підставою для надання 
взаємної правової допомоги в кримінальних справах або екстради-
ції, що стосуються правопорушень, установлених відповідно до цієї 
Конвенції.

4. Кожна Сторона докладає всіх зусиль для включення, де це до-
цільно, питань запобігання сексуальній експлуатації та сексуально-
му насильству стосовно дітей і боротьби із цими явищами в програ-
ми допомоги розвитку на користь третіх держав.

Глава X. Механізм моніторингу

Стаття 39. Комітет Сторін

1. Комітет Сторін складається з представників Сторін цієї Кон-
венції.

2. Комітет Сторін скликається Генеральним секретарем Ради Єв-
ропи. Його перше засідання проводиться протягом року з моменту 
набрання цією Конвенцією чинності для десяти держав, що її під-
писали та ратифікували. Подальші засідання Комітету скликаються 
на вимогу щонайменше однієї третини складу Сторін або Генераль-
ного секретаря.

3. Комітет Сторін приймає власні правила процедури.

Стаття 40. Інші представники

1. Парламентська Асамблея Ради Європи, Комісар з прав лю-
дини, Європейський комітет з проблем злочинності (CDPC), а та-
кож інші відповідні міжурядові комітети Ради Європи призначають 
кожного представника до Комітету Сторін.

2. Комітет міністрів може запропонувати іншим органам Ради 
Європи призначити представника до Комітету Сторін після кон-
сультації з останнім.

3. Представників громадянського суспільства та, зокрема, неуря-
дових організацій, може бути допущено як спостерігачів до Комі-
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тету Сторін з дотриманням процедури, установленої відповідними 
нормами Ради Європи.

4. Представники, призначені згідно з пунктами 1-3 цієї статті, 
беруть участь у засіданнях Комітету Сторін без права голосу.

Стаття 41. Функції Комітету Сторін

1. Комітет Сторін здійснює моніторинг виконання цієї Конвенції. 
Правила процедури Комітету Сторін визначають процедуру оцінки 
виконання цієї Конвенції.

2. Комітет Сторін сприяє зборові, аналізові та обмінові інформа-
цією, досвідом і позитивною практикою між державами для поліп-
шення їхньої здатності запобігати сексуальній експлуатації та сек-
суальному насильству стосовно дітей і боротися із цими явищами.

3. Комітет Сторін, де це доцільно, також:
а) сприяє ефективному використанню та виконанню цієї Конвен-

ції, зокрема встановленню будь-яких проблем та наслідків будь-якої 
заяви або застереження, зроблених відповідно до цієї Конвенції;

b) висловлює думку стосовно будь-якого питання про застосу-
вання цієї Конвенції та сприяє обмінові інформацією про важливі 
правові, політичні або технологічні події.

4. Секретаріат Ради Європи допомагає Комітетові Сторін вико-
нувати свої функції відповідно до цієї статті.

5. Європейський комітет з проблем злочинності (CDPC) періо-
дично інформують про діяльність, зазначену в пунктах 1, 2 й 3 цієї 
статті.

Глава ХІ. Зв’язок з іншими міжнародними документами

Стаття 42. Зв’язок з Конвенцією ООН про права дитини 
та Факультативним протоколом до неї щодо торгівлі дітьми, 

дитячої проституції і дитячої порнографії

Ця Конвенція не впливає на права та обов’язки, що випливають 
з положень Конвенції ООН про права дитини та Факультативного 
протоколу до неї щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 
порнографії, та має на меті поліпшити захист, який надається ними, 
а також розвивати й доповнювати стандарти, що містяться в них.
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Стаття 43. Зв’язок з іншими міжнародними документами

1. Ця Конвенція не впливає на права та обов’язки, що виплива-
ють з інших міжнародних документів, сторонами яких є або стануть 
Сторони цієї Конвенції та які містять положення, що стосуються 
регулювання цієї Конвенції, а також передбачають ще більший за-
хист і допомогу дітям, які стали жертвами сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства.

2. Сторони Конвенції можуть укладати між собою двосторонні 
чи багатосторонні угоди з питань, що регулюються цією Конвен-
цією, для доповнення та посилення її положень або для сприяння 
виконанню закріплених у ній принципів.

3. Сторони, які є членами Європейського Союзу, у відносинах 
між собою застосовують норми Співтовариства та Європейського 
Союзу настільки, наскільки існують норми Європейського Спів-
товариства або Європейського Союзу, що регулюють відповідний 
предмет і застосовуються до окремого випадку без шкоди для об’єк-
та й мети цієї Конвенції та без шкоди для її повного застосування 
з іншими Сторонами.

Глава XII. Поправки до Конвенції

Стаття 44. Поправки

1. Будь-яка пропозиція, зроблена Стороною, стосовно внесення 
поправки до цієї Конвенції повідомляється Генеральному секретарю 
Ради Європи та передається ним або нею державам-членам Ради 
Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, будь-якій дер-
жаві-учасниці, Європейському Співтовариству, будь-якій державі, 
якій запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до поло-
жень пункту 1 статті 45 цієї Конвенції, та будь-якій державі, якій за-
пропоновано приєднатися до цієї Конвенції відповідно до положень 
пункту 1 статті 46 цієї Конвенції.

2. Будь-яку поправку, запропоновану Стороною, повідомляють 
Європейському комітетові з проблем злочинності (CDPC), який 
надає Комітетові міністрів свій висновок стосовно запропонованої 
поправки.

3. Комітет міністрів розглядає запропоновану поправку й висно-
вок Європейського комітету з проблем злочинності та після обгово-
рення з державами, які не є членами Ради Європи, але є Сторонами 
цієї Конвенції, може прийняти поправку.

4. Текст будь-якої поправки, прийнятої Комітетом міністрів 
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відповідно до пункту 3 цієї статті, передається Сторонам 
для прийняття.

5. Будь-яка поправка, прийнята відповідно до пункту 3 цієї стат-
ті, набирає чинності в перший день місяця після закінчення місяч-
ного строку з дати, коли всі Сторони повідомили Генеральному се-
кретарю про прийняття ними поправки.

Глава XIII. Прикінцеві положення

Стаття 45. Підписання та набрання чинності

1. Ця Конвенція є відкритою для підписання державами — чле-
нами Ради Європи, державами, які не є членами Ради Європи, але 
брали участь у її розробці, а також Європейським Співтовариством.

2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвер-
дженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття 
чи затвердження передаються на зберігання Генеральному секрета-
рю Ради Європи.

3. Ця Конвенція набирає чинності з першого дня місяця, що на-
стає після закінчення тримісячного строку з дати, коли п’ять дер-
жав, які підписали Конвенцію, у тому числі щонайменше три держа-
ви — члени Ради Європи, висловили свою згоду на обов’язковість 
Конвенції відповідно до положень попереднього пункту цієї статті.

4. Якщо будь-яка держава, зазначена в пункті 1 цієї статті, 
або Європейське Співтовариство висловлять свою згоду на обов’яз-
ковість для них цієї Конвенції, вона набирає чинності з першого 
дня місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати 
передачі на зберігання їхньої ратифікаційної грамоти або документа 
про прийняття чи затвердження.

Стаття 46. Приєднання до Конвенції

1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів 
Ради Європи після консультацій зі Сторонами цієї Конвенції та от-
римання їхньої одностайної згоди може запропонувати будь-якій 
державі, яка не є членом Ради Європи, яка не брала участі в розроб-
ці Конвенції, приєднатися до цієї Конвенції за рішенням, прийня-
тим більшістю, передбаченою в пункті «d» статті 20 Статуту Ради 
Європи, та за умови одностайного голосування представників дого-
вірних Сторін, які мають право брати участь у засіданнях Комітету 
міністрів.

2. Для будь-якої держави, яка приєдналася до Конвенції, Конвен-
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ція набирає чинності з першого дня місяця, що настає після закін-
чення тримісячного строку з дати передачі на зберігання Генераль-
ному секретарю Ради Європи документа про приєднання.

Стаття 47. Територіальне застосування

1. Будь-яка держава або Європейське Співтовариство під час під-
писання або передачі на зберігання ратифікаційної грамоти або до-
кумента про прийняття, затвердження чи приєднання може визна-
чити територію або території, до яких застосовується ця Конвенція.

2. Будь-яка Сторона в подальшому шляхом надіслання заяви 
на ім’я Генерального секретаря Ради Європи може поширити за-
стосування цієї Конвенції на будь-яку іншу визначену в заяві те-
риторію, за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність 
або від імені якої вона вповноважена брати на себе зобов’язання. 
Для такої території Конвенція набирає чинності з першого дня мі-
сяця, який настає після закінчення тримісячного строку з дати от-
римання заяви Генеральним секретарем Ради Європи.

3. Будь-яку заяву, зроблену згідно з двома попередніми пунктами 
цієї статті, стосовно будь-якої території, визначеної в такій заяві, 
може бути відкликано шляхом повідомлення Генеральному секрета-
рю Ради Європи. Відкликання набирає чинності з першого дня мі-
сяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати отри-
мання такого повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.

Стаття 48. Застереження

Стосовно будь-якого положення цієї Конвенції не допускаються 
жодні застереження, за винятком безпосередньо передбачених засте-
режень. Будь-яке застереження може бути відкликане в будь-коли.

Стаття 49. Денонсація

1. Будь-яка Сторона може будь-коли денонсувати цю Конвенцію 
шляхом надіслання повідомлення Генеральному секретарю Ради 
Європи.

2. Така денонсація набирає чинності з першого дня місяця, 
що настає після закінчення тримісячного строку з дати отримання 
повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.
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Стаття 50. Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-членам 
Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію, будь-
якій державі-учасниці, Європейському Співтовариству, будь-якій 
державі, якій запропоновано підписати цю Конвенцію згідно з поло-
женнями її статті 45, а також будь-якій державі, якій запропоновано 
приєднатися до цієї Конвенції відповідно до положень її статті 46, 
про:

a) будь-яке підписання;
b) передачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти 

або документа про прийняття, затвердження чи приєднання;
c) будь-яку дату набрання цією Конвенцією чинності згідно з її 

статтями 45 й 46;
d) будь-яку поправку, прийняту згідно зі статтею 44 цієї Конвен-

ції, і дату набрання такою поправкою чинності;
e) будь-яке застереження, зроблене згідно зі статтею 48 цієї Кон-

венції;
f) будь-яку денонсацію, зроблену відповідно до положень статті 

49 цієї Конвенції;
g) будь-яку іншу дію, повідомлення або інформацію, що стосу-

ються цієї Конвенції.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином 

на це вповноважені, підписали цю Конвенцію.
Учинено в м. Ланцароте 25 жовтня 2007 року англійською 

та французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентич-
ними, в одному примірнику, який передається на зберігання в архіві 
Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвід-
чені копії кожній державі — члену Ради Європи, державам, які не 
є членами Ради Європи, але брали участь у розробці цієї Конвенції, 
та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до цієї Кон-
венції.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст.283)
[Вводиться в дію Постановою ВР
№ 988-XII від 23.04.91, ВВР, 1991, № 25, ст.284]
[Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2140-XII від 19.02.92, ВВР, 

1992, № 20, ст.277; № 2295-XII від 23.04.92, ВВР, 1992, № 30, ст.418
Декретом № 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, № 10, ст. 76
Законами № 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277; № 3795-XII 

від 23.12.93, ВВР, 1994, № 13, ст. 66; № 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, 
№ 3, ст. 11; № 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 8, ст. 62; № 429-IV 
від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст. 87; № 875-VI від 15.01.2009, ВВР, 
2009, № 23, ст. 282; № 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62; № 721-
VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.801-втратив чинність на підста-
ві Закону№ 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811; № 767-VII 
від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593; № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, 
№ 11, ст.75]

[У назві і тексті Закону слова «Української Радянської Соціалістичної 
Республіки», «Української РСР», «Українською РСР», «Українській РСР», 
«Українська РСР» замінено відповідно словами «України», «Україною», 
«Україні», «Україна» згідно із Законом № 3795-XII від 23.12.93]

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону

Завданнями цього Закону є:
гарантування права на свободу совісті громадянам України 

та здійснення цього права;
забезпечення відповідно до Конституції України, Декларації 

про державний суверенітет України та норм міжнародного права, 
визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захисту 
прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до ре-
лігії;
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визначення обов’язків держави щодо релігійних організацій;
визначення обов’язків релігійних організацій перед державою 

і суспільством;
подолання негативних наслідків державної політики щодо релігії 

і церкви;
гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі 

і гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей неза-
лежно від їх світогляду чи віровизнання.

Стаття 2. Законодавство України про свободу совісті та релігійні 
організації

В Україні усі правовідносини, пов’язані із свободою совісті 
і діяльністю релігійних організацій, регулюються законодавством 
України.

Законодавство України про свободу совісті та релігійні організа-
ції складається з цього Закону та інших законодавчих актів України, 
виданих відповідно до нього.

Стаття 3. Право на свободу совісті

Кожному громадянину в Україні гарантується право на свобо-
ду совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати 
релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово 
чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 
ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно по-
ширювати свої релігійні або атеїстичні переконання.

Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світо-
гляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні гро-
мадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови 
від сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релі-
гійних обрядах і церемоніях, навчання релігії.

Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою мають 
право виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переко-
нань та ставлення до релігії.

Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання підля-
гає лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської 
безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод 
інших громадян, встановлені законом і відповідають міжнародним 
зобов’язанням України.

Ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомо-
стей, одержаних ними при сповіді віруючих.
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Стаття 4. Рівноправність громадян незалежно
від їх ставлення до релігії

Громадяни України є рівними перед законом і мають рівні права 
в усіх галузях економічного, політичного, соціального і культурного 
життя незалежно від їх ставлення до релігії. В офіційних докумен-
тах ставлення громадянина до релігії не вказується.

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення пря-
мих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до ре-
лігії, так само як і розпалювання пов’язаних з цим ворожнечі й не-
нависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відпові-
дальність, встановлену законом.

Ніхто не може з мотивів своїх релігійних переконань ухилятися 
від виконання конституційних обов’язків. Заміна виконання одного 
обов’язку іншим з мотивів переконань допускається лише у випад-
ках, передбачених законодавством України.

Стаття 5. Відокремлення церкви
(релігійних організацій) від держави

В Україні здійснення державної політики щодо релігії і церкви 
належить виключно до відання України.

Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держа-
ви.

Держава захищає права і законні інтереси релігійних організа-
цій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світогляд-
ної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію 
або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх ре-
лігійними організаціями; бере до відома і поважає традиції та вну-
трішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать 
чинному законодавству.

Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 
релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організа-
цій, створених за ознакою ставлення до релігії.

Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними пе-
ред законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї 
релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не до-
пускається.

Релігійні організації не виконують державних функцій.
Релігійні організації мають право брати участь у громадському 

житті, а також використовувати нарівні з громадськими об’єднання-
ми засоби масової інформації.
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Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних 
партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, 
не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агі-
тації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих орга-
нів. Священнослужителі мають право на участь у політичному жит-
ті нарівні з усіма громадянами.

Релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших 
релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, 
нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань.

Релігійна організація зобов’язана додержувати вимог чинного за-
конодавства і правопорядку.

[Частина десята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 721-VII від 16.01.2014-втратив чинність на підставі Закону 
№ 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 767-VII від 23.02.2014]

Стаття 6. Відокремлення школи від церкви
(релігійних організацій)

Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви (ре-
лігійних організацій), має світський характер. Доступ до різних ви-
дів і рівнів освіти надається громадянам незалежно від їх ставлення 
до релігії.

Не допускається обмеження на ведення наукових досліджень, 
у тому числі фінансованих державою, пропаганду їх результатів 
або включення їх до загальноосвітніх програм за ознакою відповід-
ності чи невідповідності положенням будь-якої релігії або атеїзму.

Громадяни можуть навчатися релігійного віровчення та здобува-
ти релігійну освіту індивідуально або разом з іншими, вільно оби-
раючи мову навчання.

Релігійні організації мають право відповідно до своїх внутрішніх 
настанов створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчаль-
ні заклади і групи, а також проводити навчання в інших формах, 
використовуючи для цього приміщення, що їм належать або нада-
ються у користування.

Викладачі релігійних віровчень і релігійні проповідники зобов’я-
зані виховувати своїх слухачів у дусі терпимості і поваги до грома-
дян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.
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Розділ II
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття 7. Релігійні організації

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення 
релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють 
відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обира-
ють, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами 
(положеннями).

Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управ-
ління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товари-
ства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що скла-
даються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єд-
нання представляються своїми центрами (управліннями).

На інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія цього 
Закону не поширюється.

Стаття 8. Релігійна громада

Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих 
громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії 
або толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задово-
лення релігійних потреб.

Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у ка-
нонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні 
та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну 
цієї підлеглості.

Повідомлення державних органів про утворення релігійної гро-
мади не є обов’язковим.

Стаття 9. Релігійні управління і центри

Релігійні управління і центри діють на підставі своїх статутів 
(положень), що реєструються у порядку, встановленому статтею 14 
цього Закону.

Релігійні організації, керівні центри яких знаходяться за межа-
ми України, можуть керуватись у своїй діяльності настановами цих 
центрів, якщо при цьому не порушується законодавство України.

Не регламентовані законом відносини держави з релігійними 
управліннями і центрами, в тому числі й тими, що знаходяться 
за межами України, регулюються відповідно до домовленостей між 
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ними і державними органами.

Стаття 10. Монастирі, релігійні братства і місії

Релігійні управління і центри мають право відповідно до своїх 
зареєстрованих статутів (положень) засновувати монастирі, релі-
гійні братства, місіонерські товариства (місії), які діють на підставі 
своїх статутів (положень), що реєструються у порядку, встановлено-
му статтею 14 цього Закону.

Монастирі та релігійні братства можуть бути утворені також 
у порядку, передбаченому цим Законом для утворення релігійних 
громад, з реєстрацією їх статутів (положень).

Стаття 11. Духовні навчальні заклади

Релігійні управління і центри відповідно до своїх зареєстрованих 
статутів (положень) мають право створювати духовні навчальні за-
клади для підготовки священнослужителів і служителів інших не-
обхідних їм релігійних спеціальностей. Духовні навчальні заклади 
діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у по-
рядку, встановленому статтею 14 цього Закону.

Громадяни, які навчаються у вищих і середніх духовних навчаль-
них закладах, користуються правами і пільгами щодо відстрочення 
проходження військової служби, оподаткування, включення часу 
навчання до трудового стажу в порядку і на умовах, встановлених 
для студентів та учнів державних навчальних закладів.

Стаття 12. Статути (положення) релігійних організацій

Статут (положення) релігійної організації, який відповідно 
до цивільного законодавства визначає її правоздатність, підлягає 
реєстрації у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.

Статут (положення) релігійної організації приймається на за-
гальних зборах віруючих громадян або на релігійних з’їздах, кон-
ференціях.

Статут (положення) релігійної організації повинен містити відо-
мості про:

1) вид релігійної організації, її віросповідну приналежність і міс-
цезнаходження;

2) місце релігійної організації в організаційній структурі релігій-
ного об’єднання;

3) майновий стан релігійної організації;
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4) права релігійної організації на заснування підприємств, засо-
бів масової інформації, інших релігійних організацій, створення на-
вчальних закладів;

5) порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення) 
релігійної організації;

6) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припи-
нення діяльності релігійної організації.

Статут (положення) може містити й інші відомості, пов’язані 
з особливостями діяльності даної релігійної організації.

Статут (положення) релігійної організації не повинен суперечи-
ти чинному законодавству.

Документи, які визначають віросповідну діяльність, вирішують 
інші внутрішні питання релігійної організації, не підлягають реє-
страції в державних органах.

Стаття 13. Релігійна організація-юридична особа

Релігійна організація визнається юридичною особою з дня її дер-
жавної реєстрації.

[Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 5461-VI від 16.10.2012]

Релігійна організація як юридична особа користується правами 
і несе обов’язки відповідно до чинного законодавства і свого статуту 
(положення).

Стаття 14. Реєстрація статутів (положень)
релігійних організацій

Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади грома-
дяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 
18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстра-
цію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим-до Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим.

[Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Закона-
ми № 3795-12 від 23.12.93, № 5461-VI від 16.10.2012]

Релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії 
та духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут (поло-
ження) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері релігії.

[Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 5461-VI від 16.10.2012]
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Орган, який здійснює реєстрацію, в місячний термін розглядає 
заяву, статут (положення) релігійної організації, приймає відповід-
не рішення і не пізніш як у десятиденний термін письмово повідом-
ляє про нього заявникам.

У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статутів 
(положень) релігійних організацій, може зажадати висновок місце-
вої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про ре-
єстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається 
у тримісячний термін.

[Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Зако-
нами № 3795-12 від 23.12.93, № 5461-VI від 16.10.2012]

Перевищення встановленого цим Законом терміну прийняття 
рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій 
може бути оскаржено в суд у порядку, передбаченому цивільним 
процесуальним законодавством України.

Зміни і доповнення статутів (положень) релігійних організацій 
підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що і реє-
страція статутів (положень).

У разі необхідності в розгляді питання про реєстрацію статуту 
(положення) можуть брати участь з дорадчим голосом представни-
ки релігійної організації.

Стаття 15. Відмова в реєстрації статуту (положення)
релігійної організації

У реєстрації статуту (положення) релігійної організації може 
бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність супере-
чать чинному законодавству.

Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної 
організації із зазначенням підстав відмови повідомляється заявни-
кам письмово в десятиденний термін. Це рішення може бути оскар-
жено в суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним за-
конодавством України.

Стаття 16. Припинення діяльності релігійної організації

Діяльність релігійної організації може бути припинено у зв’язку 
з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідаці-
єю.

Реорганізація або ліквідація релігійної організації здійснюється 
відповідно до її власних настанов. Реєстрація статутів (положень) 
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новоутворених після реорганізації релігійних організацій здійсню-
ється в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.

У разі порушення релігійною організацією, що є юридичною осо-
бою, положень цього Закону та інших законодавчих актів України її 
діяльність може бути припинено також за рішенням суду.

У судовому порядку діяльність релігійної організації припиня-
ється лише у випадках:

1) вчинення релігійною організацією дій, недопустимість яких 
передбачена статтями 3, 5 і17 цього Закону;

2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігій-
ної організації з посяганнями на життя, здоров’я, свободу і гідність 
особи;

3) систематичного порушення релігійною організацією встанов-
леного законодавством порядку проведення публічних релігійних 
заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо);

4) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних 
обов’язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями гро-
мадського порядку чи посяганням на права і майно державних, гро-
мадських або релігійних організацій.

[Статтю 16 доповнено частиною четвертою згідно із Законом 
№ 3795-12 від 23.12.93]

Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної орга-
нізації порядком позовного провадження, передбаченого Цивільним 
процесуальним кодексом України, за заявою органу, уповноважено-
го здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації, 
або прокурора.

[Статтю 16 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом 
№ 3795-12 від 23.12.93]

Розділ III
МАЙНОВИЙ СТАН РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 17. Користування майном, яке є власністю держави, 
громадських організацій або громадян

Релігійні організації мають право використовувати для своїх по-
треб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах держав-
ними, громадськими організаціями або громадянами.

Культові будівлі і майно, які становлять державну власність, пе-
редаються організаціями, на балансі яких вони знаходяться, у бе-
зоплатне користування або повертаються у власність релігійних 
організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та Се-
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вастопольської міських державних адміністрацій, а в Республіці 
Крим-Уряду Республіки Крим.

[Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 3795-12 від 23.12.93]

Культова будівля і майно, що є державною власністю, можуть 
передаватися у почергове користування двом або більше релігійним 
громадам за їх взаємною згодою. За відсутності такої згоди дер-
жавний орган визначає порядок користування культовою будівлею 
і майном шляхом укладення з кожною громадою окремого договору.

[Частина третя статті 17 в редакції Закону № 3795-12 від 23.12.93]
Культова будівля та інше майно, які становлять історичну, ху-

дожню або іншу культурну цінність, передаються релігійним органі-
заціям і використовуються ними з додержанням установлених пра-
вил охорони і використання пам’яток історії та культури.

Клопотання про передачу релігійним організаціям культових бу-
дівель і майна у власність чи безоплатне користування розглядаєть-
ся в місячний термін з письмовим повідомленням про це заявників.

Релігійні організації мають переважне право на передачу їм куль-
тових будівель із земельною ділянкою, необхідною для обслугову-
вання цих будівель.

Користування землею релігійні організації здійснюють у поряд-
ку, встановленому Земельним кодексом України та іншими зако-
нодавчими актами України. Земельні ділянки, що надаються релі-
гійним організаціям у постійне користування для будівництва і об-
слуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпе-
чення їх діяльності, забороняється використовувати для здійснення 
підприємницької діяльності.

[Частина сьома статті 17 із змінами, внесеними згідно із Закона-
ми № 3180-12 від 05.05.93, № 875-VI від 15.01.2009]

Договори про надання в користування релігійним організаціям 
культових та інших будівель і майна можуть бути розірвані або при-
пинені в порядку і на підставах, передбачених цивільним законодав-
ством України.

Самовільне захоплення культових будівель чи привласнення 
культового майна не допускається.

Рішення державних органів з питань володіння та користуван-
ня культовими будівлями і майном можуть бути оскаржені до суду 
в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом 
України.

[Частина десята статті 17 в редакції Закону № 2295-12 
від 23.04.92]
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Стаття 18. Власність релігійних організацій

Релігійні організації володіють, користуються і розпоряджають-
ся майном, яке належить їм на праві власності.

У власності релігійних організацій можуть бути будівлі, предме-
ти культу, об’єкти виробничого, соціального і добродійного призна-
чення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення 
їх діяльності.

Релігійні організації мають право власності на майно, придбане 
або створене ними за рахунок власних коштів, пожертвуване гро-
мадянами, організаціями або передане державою, а також придбане 
на інших підставах, передбачених законом.

У власності релігійних організацій може бути також майно, 
що знаходиться за межами України.

Релігійні організації мають право звертатися за добровільними 
фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.

[Частина шоста статті 18 втратила чинність в частині звільнення 
від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на до-
бавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну 
територію України на підставі Закону № 608/96-ВР від 17.12.96]

[Частина шоста статті 18 втратила чинність в частині звільнен-
ня від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і подат-
ку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються 
на підставі Закону № 498/95-ВР від 22.12.95]

Фінансові та майнові пожертвування, як і інші доходи релігійних 
організацій, не оподатковуються.

Релігійні організації не мають права проводити примусове об-
кладання віруючих.

Право власності релігійних організацій охороняється законом.

Стаття 19. Виробнича і господарська діяльність
релігійних організацій

Релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодав-
ством, мають право для виконання своїх статутних завдань заснову-
вати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, 
сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні за-
клади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юри-
дичної особи.

[Дію частини другої статті 19 зупинено в частині звільнення 
від оподаткування прибутку згідно з Декретом № 12-92 від 26.12.92]

Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств 
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релігійних організацій оподатковуються відповідно до чинного за-
конодавства в порядку і розмірах, установлених для підприємств 
громадських організацій. Суми їх прибутку, які використовуються 
в добродійних цілях, не оподатковуються.

Будівництво культових та інших будівель релігійними організа-
ціями здійснюється в порядку, встановленому чинним законодав-
ством для об’єктів цивільного призначення.

Реставрація і ремонт культових будівель-пам’яток історії та куль-
тури здійснюються з додержанням установлених правил охорони 
і використання пам’яток історії та культури.

Стаття 20. Розпорядження майном релігійних організацій, 
що припинили свою діяльність

У разі припинення діяльності релігійної організації майнові пи-
тання вирішуються відповідно до її статуту (положення) і чинного 
законодавства.

Після припинення діяльності релігійних організацій майно, на-
дане їм у користування державними, громадськими організаціями 
або громадянами, повертається його колишньому власнику.

На майно культового призначення, що належить релігійним ор-
ганізаціям, не може бути звернено стягнення за претензіями креди-
торів.

При відсутності правонаступників майно релігійної організації, 
що припинила свою діяльність, переходить у власність держави.

У разі припинення діяльності релігійної організації у зв’язку 
з порушенням цього Закону та інших законодавчих актів України 
майно, що перебуває в її власності, за винятком культового, може 
безоплатно переходити у власність держави. Культове майно пере-
дається іншим релігійним організаціям.

Розділ IV
ПРАВА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН, 

ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СВОБОДОЮ ВІРОСПОВІДАННЯ

Стаття 21. Релігійні обряди і церемонії

Релігійні організації мають право засновувати і утримувати віль-
но доступні місця богослужінь або релігійних зібрань, а також міс-
ця, шановані в тій чи іншій релігії (місця паломництва).

Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безпере-
шкодно проводяться в культових будівлях і на прилеглій території, 
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у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладо-
вищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будин-
ках громадян, а також в установах, організаціях і на підприємствах 
за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації.

Командування військових частин надає можливість військовос-
лужбовцям брати участь у богослужіннях і виконанні релігійних 
обрядів.

Богослужіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, будин-
ках для престарілих та інвалідів, місцях попереднього ув’язнення 
і відбування покарання проводяться на прохання громадян, які пе-
ребувають в них, або за ініціативою релігійних організацій. Адміні-
страція зазначених установ сприяє цьому, бере участь у визначенні 
часу та інших умов проведення богослужіння, обряду або церемонії.

В інших випадках публічні богослужіння, релігійні обряди, цере-
монії та процесії проводяться щоразу з дозволу відповідної місцевої 
державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради. Клопотання про видачу вказаного дозволу подаєть-
ся не пізніш як за десять днів до призначеного строку проведення 
богослужіння, обряду, церемонії чи процесії, крім випадків, які не 
терплять зволікання.

[Частина п’ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Закона-
ми № 3795-12 від 23.12.93, № 5461-VI від 16.10.2012]

Стаття 22. Література і предмети релігійного призначення

Громадяни та релігійні організації мають право на придбання, во-
лодіння і використання релігійної літератури мовою на свій вибір, 
а також інших предметів й матеріалів релігійного призначення.

Релігійні організації мають право виготовляти, експортувати, 
імпортувати і розповсюджувати предмети релігійного призначен-
ня, релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного 
змісту.

Релігійні організації користуються виключним правом заснуван-
ня підприємств для випуску богослужбової літератури і виробни-
цтва предметів культового призначення.

Стаття 23. Добродійна і культурно-освітня діяльність
релігійних організацій

При релігійних організаціях можуть утворюватися товариства, 
братства, асоціації, інші об’єднання громадян для здійснення до-
бродійництва, вивчення та розповсюдження релігійної літератури 
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та іншої культурно-освітньої діяльності. Вони можуть мати свої ста-
тути, що реєструються в порядку, встановленому для громадських 
об’єднань.

Релігійні організації мають право здійснювати добродійну діяль-
ність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди. Суми 
витрат на цю мету оподаткуванню не підлягають.

Стаття 24. Міжнародні зв’язки та контакти
релігійних організацій і віруючих

Релігійні організації і віруючі, одноосібно або разом з іншими, 
мають право встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки 
та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для палом-
ництва, участі в зборах та релігійних заходах.

Учасники цих контактів і заходів можуть в порядку, встановле-
ному чинним законодавством, придбавати, одержувати і везти з со-
бою релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійно-
го змісту.

Релігійні організації можуть направляти громадян за кордон 
для навчання в духовних навчальних закладах і приймати з цією 
метою іноземних громадян.

Священнослужителі, релігійні проповідники, наставники, інші 
представники зарубіжних організацій, які є іноземними громадяна-
ми і тимчасово перебувають в Україні, можуть займатися проповіду-
ванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи ін-
шою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях, 
за запрошенням яких вони прибули, і за офіційним погодженням 
з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положен-
ня) відповідної релігійної організації.

[Статтю 24 доповнено частиною четвертою згідно із Законом 
№ 3795-12 від 23.12.93]

Розділ V
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

ТА НА ЇХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття 25. Трудові правовідносини у релігійних організаціях

Релігійна організація має право приймати на роботу громадян.
Умови праці встановлюються за угодою між релігійною органі-

зацією та працівником і визначаються трудовим договором, який 
укладається у письмовій формі.



283

Релігійна організація зобов’язана в установленому порядку заре-
єструвати трудовий договір.

У такому ж порядку реєструються документи, що визначають 
умови оплати праці священнослужителів, церковнослужителів 
і осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах.

Громадяни, які працюють у релігійній організації за трудовим до-
говором, можуть бути членами профспілки.

Стаття 26. Трудові права громадян, які працюють у релігійних 
організаціях та створених ними підприємствах і закладах

На громадян, які працюють у релігійних організаціях та створе-
них ними підприємствах, добродійних закладах на умовах трудово-
го договору, поширюється дія законодавства про працю, загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.

[Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3795-12 
від 23.12.93, в редакції Закону № 429-IV від 16.01.2003]

[Статтю 27 виключено на підставі Закону № 429-IV від 16.01.2003]
Стаття 28. Право на соціальний захист громадян, які працюють 

у релігійних організаціях та створених ними підприємствах і закла-
дах

Громадяни, які працюють у релігійних організаціях, створених 
ними підприємствах, закладах на умовах трудового договору, а та-
кож священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють 
у релігійних організаціях на виборних посадах, підлягають загаль-
нообов’язковому державному соціальному страхуванню на умовах 
і в порядку, встановлених законодавством про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

Релігійні організації, їх підприємства та заклади, а у випадках, 
передбачених законом, також і працівники цих організацій, під-
приємств, закладів сплачують страхові внески до Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування України на ви-
падок безробіття, Фонду соціального страхування України, а також 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного 
фонду України в порядку і розмірах, установлених законодавством.

[Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 77-VIII від 28.12.2014]

Усім громадянам, які працюють у релігійних організаціях, їх під-
приємствах і закладах, державна пенсія призначається і виплачуєть-
ся на загальних підставах відповідно до законодавства.

[Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3795-12 
від 23.12.93, в редакції Закону № 429-IV від 16.01.2003]
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Розділ VI
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства 
про свободу совісті та релігійні організації

Забезпечення виконання та додержання законодавства про сво-
боду совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації здій-
снюють у межах компетенції центральні органи виконавчої влади, 
що забезпечують формування та реалізують державну політику 
у сфері релігії, інші центральні органи виконавчої влади, органи 
прокуратури, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування.

[Стаття 29 в редакції Закону № 5461-VI від 16.10.2012]

Стаття 30. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері релігії

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері релігії, забезпечує проведення державної політики 
щодо релігій і церкви шляхом:

здійснення реєстрації статутів (положень) релігійних організа-
цій, зазначених у частині другій статті 14 цього Закону, а також змін 
і доповнень до них;

офіційного погодження можливості зайняття проповідницькою 
чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів 
священнослужителями, релігійними проповідниками, наставни-
ками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, 
які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

здійснення контактів і координаційних зв’язків із відповідними 
органами інших держав;

забезпечення релігієзнавчої експертизи за участю представників 
релігійних організацій та відповідних спеціалістів;

сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігій-
ними організаціями різних віросповідань;

сприяння участі релігійних організацій у міжнародних релігій-
них рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійни-
ми центрами та зарубіжними релігійними організаціями.

[Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2140-12 
від 19.02.92; в редакції Закону № 5461-VI від 16.10.2012]
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Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства 
про свободу совісті та релігійні організації

Особи, винні в порушенні законодавства про свободу совісті 
та релігійні організації, несуть відповідальність, встановлену зако-
нодавством України.

[Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI 
від 16.10.2012]

Стаття 32. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Украї-
на, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство 
про свободу совісті та релігійні організації, то застосовуються пра-
вила міжнародного договору.

Голова Верховної Ради України   Л. КРАВЧУК
м. Київ, 23 квітня 1991 року № 987-XII



286

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРАВ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНИ

(ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (ВВР), 1991, № 53, 
СТ. 799)

Верховна Рада України, виходячи з Декларації про державний 
суверенітет України, з Акта проголошення незалежності України, 
керуючись Загальною декларацією прав людини та ратифікованими 
Україною міжнародними пактами про права та свободи особистості,

прагнучи утвердження в незалежній, демократичній Україні свя-
щенних принципів свободи, гуманізму, соціальної справедливості, 
рівноправності всіх етнічних груп народу України, беручи до уваги, 
що на території України проживають громадяни понад 100 націо-
нальностей, які разом з українцями становлять п’ятдесятидвохміль-
йонний народ України, приймає цю Декларацію прав національнос-
тей України:

Стаття 1

Українська держава гарантує всім народам, національним гру-
пам, громадянам, які проживають на її території, рівні політичні, 
економічні, соціальні та культурні права.

Представники народів та національних груп обираються на рів-
них правах до органів державної влади всіх рівнів, займають будь-
які посади в органах управління, на підприємствах, в установах 
та організаціях.

Дискримінація за національною ознакою забороняється й кара-
ється за законом.

Стаття 2

Українська держава гарантує всім національностям право на збе-
реження їх традиційного розселення і забезпечує існування націо-
нально-адміністративних одиниць, бере на себе обов’язок створю-
вати належні умови для розвитку всіх національних мов і культур.
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Стаття 3

Українська держава гарантує всім народам і національним гру-
пам право вільного користування рідними мовами в усіх сферах 
суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання 
і розповсюдження інформації.

Верховна Рада України тлумачить статтю 3 Закону «Про мови 
в Українській РСР» таким чином, що в межах адміністративно-те-
риторіальних одиниць, де компактно проживає певна національ-
ність, може функціонувати її мова нарівні з державною мовою.

Українська держава забезпечує право своїм громадянам вільно-
го користування російською мовою. В регіонах, де компактно про-
живає кілька національних груп, нарівні з державною українською 
мовою може функціонувати мова, прийнятна для всього населення 
даної місцевості.

Стаття 4

Усім громадянам України кожної національності гарантується 
право сповідувати свою релігію, використовувати свою національну 
символіку, відзначати свої національні свята, брати участь у тради-
ційних обрядах своїх народів.

Стаття 5

Пам’ятки історії та культури народів та національних груп на те-
риторії України охороняються законом.

Стаття 6

Українська держава гарантує всім національностям право ство-
рювати свої культурні центри, товариства, земляцтва, об’єднання. 
Ці організації можуть здійснювати діяльність, спрямовану на роз-
виток національної культури, проводити в установленому законом 
порядку масові заходи, сприяти створенню національних газет, жур-
налів, видавництв, музеїв, художніх колективів, театрів, кіностудій.

Стаття 7

Національні культурні центри і товариства, представники на-
ціональних меншин право на вільні контакти із своєю історичною 
батьківщиною.

Верховна Рада України
м. Київ, 1 листопада 1991 року № 1771-XII
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УГОДА
МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ І УРЯДОМ ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

У СПРАВАХ ДЕПОРТОВАНИХ

осіб німецької національності та взаємне забезпечення прав 
національних меншин

Уряд України і Уряд Федеративної Республіки Німеччина, 
що надалі іменуються Сторонами,

висловлюючи тверду волю забезпечити права людини та основні 
свободи так, як вони, насамперед, викладені у Загальній декларації 
прав людини (995_015), Міжнародному пакті про громадянські 
та політичні права від 19 грудня 1966 р. (995_043), Міжнародній 
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 7 
березня 1966 р. (995_105) і в інших міжнародно-правових 
нормах, а також в положеннях та зобов’язаннях Наради з безпеки 
та співробітництва в Європі,

спираючись на Спільну декларацію про основи відносин між 
Федеративною Республікою Німеччина і Україною від 10 червня 
1993 року, що відкриває можливості для широкого співробітництва 
між обома Сторонами,

у відповідності до Угоди між Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина та Урядом України про культурне співробітництво 
(276_056) від 15 лютого 1993 року,

беручи до уваги, що реабілітація осіб німецької національності, 
які стали жертвами політичних репресій та повернення 
депортованих з території України в місця їх колишнього 
проживання є актом історичної справедливості,

враховуючи, що належне вирішення питань повернення 
депортованих осіб німецької національності в Україну 
та забезпечення умов німецької меншини в Україні і української 
меншини в Німеччині є важливою основою для плідної 
і різнобічної співпраці між народами України і Німеччини, 
усвідомлюючи те, що заходи по добровільному поверненню осіб 
німецької національності і їх поселення в Україні потребує значних 
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фінансових і матеріально-технічних витрат, тісної координації 
зусиль Сторін, необхідних для досягнення цієї мети, домовились 
про таке:

Стаття 1

1. Сторони домовились про правову обов’язковість 
по відношенню до них норм щодо захисту національних меншин, 
які викладені у Документі Копенгагенської наради по людському 
виміру Нарад з питань безпеки та співробітництва в Європі від 29 
червня 1990 р. (994_082), а також в інших документах НБСЄ.

2. Особи, які належать до німецької меншини в Україні 
і української меншини в Німеччині мають право відповідно 
до законодавства сторін-поодинці або разом з іншими членами 
своєї групи вільно проявляти, зберігати та розвивати свою етнічну, 
культурну, мовну та релігійну самобутність. Вони мають право 
вільно користуватися рідною мовою в побуті та серед громадськості 
обмінюватися інформацією на ній, розповсюджувати її, мати 
доступ до неї. Вони мають право у повному обсязі та ефективно 
користуватися правами людини та основними свободами без будь-
якої дискримінації та у повній відповідності із Законом.

Стаття 2

1. Україна зобов’язується реабілітувати осіб німецької 
національності, які в 1930-1940-і роки були жертвами 
переслідувань, відновити їх права і про це офіційно повідомити. 
Україна сприятиме і допомагатиме поверненню депортованих 
громадян німецької національності та поселенню в місцях їх 
історичного проживання і залученню до усіх сфер суспільного 
життя. Уряд Федеративної Республіки Німеччина цінує ці зусилля 
і працюватиме спільно з Урядом України для здійснення цих цілей 
згідно з Угодою.

2. Сторони погоджуються у тому, що представники німецької 
меншини, які вже проживають в Україні, будуть залучені до цієї 
спільної роботи.

3. Сторони будуть залучати до цієї спільної роботи також інших 
осіб німецької національності, які переселятимуться в Україну. 
Україна має намір також і для цього кола осіб створювати 
передумови для їх залучення до усіх сфер суспільного життя. 
Уточнення щодо цього будуть розроблені урядовою комісією.

4. Український Уряд гарантує законодавче врегулювання 
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положень цієї Угоди в майбутньому.
5. Українська Сторона забезпечуватиме спрощений порядок 

набуття громадянства депортованими особами, які повертаються 
на постійне проживання в Україну, надання їм земельних ділянок, 
а також здійснення у межах можливостей додаткових соціальних 
заходів, що пов’язані з їх поверненням.

Стаття 3

Уряд Федеративної Республіки Німеччина зобов’язується 
підтримувати процес повернення і поселення депортованих 
представників німецької меншини в Україні і, виходячи з цього, 
здійснювати в рамках своїх можливостей подальші заходи на благо 
німецької меншини в таких напрямках:

• участь у розробці програм, економічна та фінансова 
допомога в їх реалізації;

• культурні заходи, особливо заходи для поглиблення 
чи відновлення знань німецької мови як рідної через 
відповідне обладнання дитсадків, шкіл, недільних 
шкіл, а також перепідготовку вихователів та вчителів, 
делегування вчителів та педагогічного персоналу, кадрова 
та матеріальна підтримка німецькомовних засобів масової 
інформації, молодіжні обміни, підтримка загальних 
культурних програм;

• участь у розбудові інфраструктури;

• надання допомоги по технічному обладнанню 
нових та переобладнанню існуючих промислових 
та сільськогосподарських підприємств;

• участь фахівців у розробці та здійсненні 
широкомасштабних економічних програм та у земельній 
реформі;

• підготовка фахівців.

Стаття 4

Сторони відповідним чином підтримують партнерство 
на всіх рівнях та залучають до співробітництва промислові 
підриємства та об’єднання, державні, недержавні, релігійні 
та приватні організації своїх країн, а також окремих громадян. 
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Сторони сприятимуть налагодженню безпосередніх зв’язків 
між федеральними землями Німеччини і областями України 
в інтересах реалізації цієї Угоди.

Стаття 5

1. Україна сприяє виконанню програм Федеративної Республіки 
Німеччина по підтримці представників німецької меншини 
в Україні. Зокрема, вона не вимагатиме митних зборів та сплат 
за ввезення товарів, які призначені для підтримки німецької 
меншини.

2. Україна підтримуватиме в рамках свого внутрішнього 
законодавства на своїй території організації, які уповноважені 
Урядом Федеративної Республіки Німеччина виконувати 
цю Угоду.

3. Статус німецьких організацій в Україні, які уповноважені 
Федеральним Урядом і направлених туди цими організаціями 
спеціалістів буде врегульовано в додатку до Угоди, що є складовою 
частиною цієї Угоди. Додаток набирає чинності одночасно 
з Угодою.

Стаття 6

1. Реалізація цієї Угоди, а також узгодження спільних проектів 
і заходів покладається на Німецько-українську урядову комісію, 
що була створена 28 лютого 1992 року в Києві, в якій беруть 
участь представники німецької меншини.

2. Комісія збирається на засідання за потребою, але щонайменше 
двічі на рік, почергово в Німеччині і Україні. З окремих напрямків 
співробітництва можуть бути створені підкомісії та інші органи. 
Проекти, які виконуватимуться у відповідності до цієї Угоди, 
а також рішення комісії будуть спільно фіксуватися у протоколах, 
які матимуть обов’язковий характер для обох Сторін.

3. Надання відповідних коштів потребуватиме згоди парламентів 
Федеративної Республіки Німеччина і України.

Стаття 7

Термін дії цієї Угоди складає 10 років. Після цього її дія 
автоматично продовжуватиметься на наступні 5 років, якщо 
одна з Договірних Сторін не повідомить письмово за 6 місяців 
до закінчення строку дії цієї Угоди про свій намір припинити її 
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дію.
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.
Укладено в Києві 10 червня 1993 року у двох примірниках, 

кожний німецькою і українською мовами, при цьому обидва 
тексти мають однакову силу.
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ГЛОСАРІЙ

Акультурація — процес взаємовпливу культур (обмін культур-
ними особливостями), сприйняття одним народом повністю або 
частково культури іншого народу. При цьому оригінальні культурні 
моделі однієї або обох груп можуть змінюватись, самі групи зберіга-
ють свою специфіку. Варто розрізняти акультурацію та асиміляцію, 
за умов якої відбувається цілковита втрата одним із народів власної 
мови, та культури під час контакту з іншим, більш домінантним. 
Однак, варто пам’ятати, що акультурація може бути першим кроком 
на шляху до цілковитої асиміляції. Відомі зразки примусової та від-
носно м’якої асиміляції.

артефакти людських переконань, лояльностей і почуття солідар-
ності. Люди можуть вважатись представниками однієї нації, коли 
вони визнають, що належать до однієї нації. Визнання один одного 
як членів співтовариства перетворює їх у націю (Е. Гелнер);

Архетипи – поняття введене К. Г. Юнгом – загальнолюдські про-
образи, що лежать в основі символіки творчості, ритуалів, сновидінь 
і комплексів. Архетипи є базовими елементами культури, що фор-
мують константні моделі духовного життя і виражаються у низці 
суспільних явищ – від символіки храму до маячні божевільних. Ар-
хетипи поділяються на етнічні (ментальні характеристики окремих 
народів) та універсальні (загальнолюдські смисли). Як міфологічні 
фігури, архетипи виникли на зорі людства і визначають інстинктив-
ні дії. У чистому виді несуть руйнівну енергію. Формою опосередко-
ваного вираження архетипу є символ і візуальний образ (Я, Персо-
на, Тінь, Аніма, Анімус, Старець, дитя, Велика Мати, трікстер, хаос, 
космос, Золотий вік тощо).

Багатоперспективність — підхід, що реалізується у процесі робо-
ти із суперечливими питаннями історії для обґрунтування різнобіч-
них інтерпретацій подій і явищ.

велика спільність, створена розумінням, усвідомленням жертви, 
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колись принесеної, і готовність до нової. Вона існувала в минулому, 
вона відновлюється в сучасному реальною дією: розумінням, чітко 
висловленим прагненням продовжувати життя спільноти. Існуван-
ня нації… — це щоденний плебісцит (Е. Ренан);

Гастарбайтер — (нім. gastarbeiter; дослівно: гість-працівник) — 
жаргонізм, що позначає іноземця, який працює в межах тимчасового 
найму.

Гендер — це заданий суспільством певний стандарт чоловічої або 
жіночої поведінки.

Гендерна роль — набір очікуваних зразків поведінки (або норм) 
для людей тієї чи іншої статі.

Глобалізація — процес загальносвітової економічної, політичної, 
культурної та релігійної інтеграції та уніфікації. Глобалізація являє 
собою процес зміни структури світового господарства, включення у 
світовий ринок, переплетення економік на основі транснаціоналіза-
ції та регіоналізації.

Громадянське суспільство — сфера самодіяльності вільних гро-
мадян і добровільно сформованих асоціацій та організацій, незалеж-
на від прямого втручання і довільної регламентації з боку державної 
влади.

Громадянськість — моральна позиція, що проявляється в почутті 
обов’язку і відповідальності перед громадою, до якої вона належить, 
та суспільством в цілому, в готовності відстоювати і захищати від 
будь-яких зазіхань права та інтереси цієї громади, спільноти.

група людей, об’єднаних спільною помилкою щодо свого минуло-
го і спільною відразою до своїх сусідів (іронічна дефініція ХІХ ст.). 

Гуманізм (від лат. homo — «людина») — визнання цінності лю-
дини як особистості, її права на вільний розвиток і реалізацію здіб-
ностей; утвердження блага людини як критерію оцінки суспільних 
відносин.

Демографічні характеристики — показники статі, віку, рівня до-
ходів і соціального статусу.

Демографія — наука, що вивчає динаміку чисельності та складу 
населення.

Депортація — насильницьке переселення або виселення з країни. 
Діалог культур — процес взаємопроникнення смислів різних 

культур, що, зберігаючи власну автентичність, одночасно постають 
як відкриті одна до одної.
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Діалогістика — діалогічна філософія як напрям гуманітарної 
думки ХХ ст., що своїми ідейними витоками заглиблюється у філо-
софсько-антропологічні та релігійно-етнічні доктрини М. Бубера, 
Ф. Розенцвейга, Е. Левінаса, а надалі розвивається у рамках філо-
софії тексту М. Бахтіна, семіотичної школи Ю. Лотмана, педагогіки 
В. Біблера та ін. Специфічною парадигмально особливістю діало-
гістики є її усвідомлено прикордонний статус в опозиції модерну 
(універсалізму) з притаманною йому абсолютизацією мислячого 
суб’єкта і тоталітарністю та постмодерну (партикуляризму), що пе-
редбачає деконструкцію суб’єкта і радикальну релятивацію смислів 
культури. Як установка на єдність у багатоманітності діалогістика 
моделює суб’єкта у комунікативно-екзистенційній якості творця та 
інтерпретатора інтертексту.

Діалого-культурологічний підхід — інтердискурсивний концеп-
туальний підхід до гуманітарного дослідження та освітнього процесу, 
що є результатом взаємного проникнення методологій діалогістики 
та культурології через семантичне розуміння діалогу як смислової 
інтеракції. Головним предметом уваги в межах діалого-культуроло-
гічного підходу як моделі філософування, методології та освітньої 
технології є суб’єкт у його творчій інтерактивності на межі з іншим 
суб’єктом, особливості культурної ідентифікації в транскультурно-
му просторі, моделювання особистості як діалектичного синтезу са-
мості та чужості.

Емансипація — (від лат. emancipatio) — звільнення від залеж-
ності, підпорядкованості, гноблення, стереотипів. Емансипація жі-
нок — забезпечення рівноправності в суспільному, трудовому та 
сімейному житті.

Емпатія — розуміння емоційного стану іншої людини через спі-
впереживання, проникнення в її суб’єктивний світ; вважається не-
обхідним елементом розвитку ідентичності та вагомим соціальним 
чинником, за допомогою якого створюється єдність серед членів 
суспільства.

Етнічні групи — термін, що позначає сукупність людей, 
що є структурною частиною етносу, але має певні специфічні риси 
й сприймається як окрема група.

Етноренесанс — процес відродження етнічних культур в умовах 
глобалізації.

Етнос — група людей, які об’єднані спільними ознаками, об’єк-
тивними, або суб’єктивними. Різноманітні напрями в етнології 
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включають у ці ознаки походження, мову, культуру (за Д. Армстрон-
гом – символи, міфи та способи комунікації), територію проживан-
ня. Існує біологічне визначення поняття «етносу» – це біологічне 
співтовариство, пов’язане спільним походженням, спільною гене-
тикою. Співвідноситься з расою як вид з родом або як різновид з 
видом.

Етнос — історично сформована стійка сукупність людей, що 
поєднані спільним походженням, мовою, культурою, територією 
проживання, самосвідомістю тощо.

Етноцентризм — установка на етнос як вищу цінність культурно-
го буття. Знаходить вираження в усіх формах націоналізму. Своїм 
походженням заглиблюється у родоплемінну архетипну опозицію 
«Свої — Чужі».

Етос — звичай, норов, психічний склад, стиль мислення, систе-
ма життєвих приписів особи або спільноти; простір міжкультурної 
взаємодії, у якому формуються спільні звички і навички духу, мо-
ральні правила. 

Ідентичність — відчуття приналежності людини до різних со-
ціальних, національних, професійних, мовних, політичних, релігій-
них, расових та інших груп.

Ідентичність — властивість індивіда залишатися самим собою 
в соціальних ситуаціях, що змінюються. Ідентичність є результатом 
усвідомлення індивідом самого себе як людської особистості, що 
відрізняється від інших; властивість людини, пов’язана з її відчут-
тям власної приналежності до певної групи – нації, релігійної кон-
фесії, раси, політичної партії тощо.

Ідентіфікція (від лат. identifico «ототожнювати») — встановлення 
тотожності невідомого об’єкта відомому на підставі спільних ознак.

Ідеологія — система поглядів і ідей, що виражають інтереси різ-
них спільнот, соціальних , економічних, політичних та інших груп.

ІКОМОС (скор. з анг. «International Council on Monuments and 
Sites») — міжнародна організація, яка займається збереженням та 
охороною культурно-історичних місць по всьому світу і здійснює 
оцінку об’єктів, які пропонуються до включення у список всесвіт-
ньої спадщини ООН.

Інтерактивне навчання (комунікативно-діалогове) — різновид 
проблемного навчання, побудований на діалозі учасників навчаль-
ного процесу. У широкому розумінні інтерактивним називають та-
кий аспект спілкування, який характеризується стратегією взаємодії 
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партнерів. Визначають такі типи стратегій взаємодії: конкуренція, 
кооперація, співробітництво. Реалізується інтерактивне навчання за 
допомогою активних методів, таких як дискусія, рольова гра, моде-
лювання ситуації тощо.

Інтернаціоналізм — ідеологія, що пропагує дружбу і співробіт-
ництво між націями і народами для теоретичного блага усіх ; одне 
з ключових понять радянської ідеології, що проголошувало вищість 
класових інтересів над національними.

Історіографія — спеціальна історична дисципліна, що вивчає 
історію історичної науки.

Конфесія (або віросповідання) — особливість віросповідання 
в межах певного релігійного вчення, а також об’єднання віруючих, 
які дотримуються цього віросповідання.

Кооперативне навчання (від англ. Соореrаtіvе learning) — це на-
вчання учнів у невеликих групах, що базується на трьох основ-
них принципах: заохочування – отримання всією групою однієї 
на всіх бальної оцінки, якогось сертифікату, відзнаки, похвали або 
іншого виду оцінки їх спільної діяльності; індивідуалізації – ви-
конання кожним учнем своєї частки загальної справи і персональ-
на відповідальність кожного учня за всіх і невдачі групи; рівних 
можливостей — принесення кожним учнем групи балів до загальної 
скарбнички команди, зроблених шляхом покращення власних попе-
редніх результатів (оскільки саме цей показник, а не успіх порівня-
но з іншими учнями, є вирішальним у нарахуванні балів).

Культура-донор — культура, яка у діалозі більше віддає, ніж от-
римує. Поняття, що використовується у бінарній опозиції з іншим 
поняттям – «культура-реципієнт».

Культура-реципієнт — культура, яка в діалозі більше отримує, 
ніж віддає. Поняття, що використовується у парі з поняттям «куль-
тура-донор».

Культурна спадщина — частина матеріальної і духовної культу-
ри, створена минулими поколіннями, що витримала випробування 
часом і передається поколінням як щось цінне і значиме.

Культурний «імперіалізм» — спосіб споглядання світу лише 
очима власної культури, вважаючи її мірилом, а все інше вважається 
відхиленням від норми, тобто незрілими цінностями.

Культурний простір — простір поширення ідей і поглядів, мови і 
традицій, вірувань і норм тощо.
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Культурологія релігії — наука й академічна дисципліна, що є ін-
тегративною концептуальною парадигмою культурологічного знан-
ня, предметом якої постають релігійні типи культур, засновані на 
сакральних смислах, складовою яких є також і богословська реф-
лексія самої культури як предмет релігійної культурології. Культу-
рологія релігії відрізняється від релігійної культурології, оскільки 
перша фіксує предмет (релігійний тип культурного досвіду), а дру-
га — характер дослідження (релігійна модель філософування). Куль-
турологія релігії із світських науково-нейтральних позицій вивчає 
релігійні типи культур, а релігійна культуролога — із богословських 
і релігійно-філософських позицій — теологічні концепції культури. 
Культурологія релігії та релігійна культурологія виробляють нові 
підходи до осмислення природи і наслідків релігійної полі куль-
турності на засадах активної толерантності, дружньої нейтральності, 
емпатії та діалогу культур.

Лютеранство (від імені засновника Мартіна Лютера) — христи-
янське протестантське вчення, що виникло в XVI столітті у процесі 
Реформаційного руху в Німеччині.

Медресе — мусульманський навчальний заклад, який виконує 
роль середньої школи і мусульманської духовної семінарії.

Менталітет (від лат. mentis — «розум» і alis — «інші») — сукуп-
ність інтелектуальних, емоційних, культурних особливостей, цінніс-
них орієнтацій і установок, спосіб мислення.

Мігрант — переселенець, людина, що переїхала в інше місце про-
живання.

Міграція (від лат. migratio — «переселення») — переселення лю-
дей з одного регіону (країни, світу) в іншій.

Міжкультурна комунікація — спілкування між представниками 
різних культур, що передбачає як безпосередні контакти між людь-
ми, спільнотами, так і опосередковані форми комунікації.

Міжкультурний (полікультурний) підхід в освіті — ознайом-
лення із способами подолання виявів ксенофобії, расизму, насиль-
ства, дискримінації; налагодження співпраці та відчуття соціальної 
відповідальності між різними культурними громадами; виховання 
поваги до прав людини, зокрема до прав іншого; розвиток демо-
кратичного громадянства, громадянської відповідальності кожного 
члена соціуму; виховання почуття емпатії, що поглиблюється між-
культурним діалогом.

Мультикультуралізм — теорія, ідеологія та політика, що поля-
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гає у вимозі паралельного існування культур в цілях їх взаємно-
го проникнення, збагачення і розвитку в загальнолюдському руслі 
масової культури. Ідея мультикультуралізму популярна головним 
чином у європейських суспільствах, де наявний високий рівень 
культурного розвитку. У сучасній Європі мультикультуралізм при-
пускає передусім включення в її культурне поле елементів культур 
іммігрантів з країн «третього світу». Мультикультуралізм проти-
ставляється концепції «плавильного казана» (англ. meltig pot), що 
передбачає злиття всіх культур в одну.

Націоналісти — прихильники ідеології та політики націоналізму, 
які визначають свою націю як найвищу цінність, її основну роль 
у формуванні та існуванні держави.

Національна меншина — група громадян певної держави, 
які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття на-
ціонального самоусвідомлення та спільності між собою.

Нація (від лат.) — тип етносу, соціально-економічна і духовна 
спільнота людей з певною психологією і свідомістю, виникнення 
якої відбулося історично і якій властива стійка сукупність сутніс-
них характеристик, що по-різному визначається різними науковими 
школами.

Ономастика — наука, що вивчає власні імена людей та їх поход-
ження.

ООН (скор. «Організація Об’єднаних Націй») — глобальна між-
народна організація, що декларує підтримку і зміцнення миру, між-
народної безпеки та співробітництва.

Особистісно зорієнтований підхід – один з провідних принципів 
історичної освіти, згідно з яким у центр навчально-виховного проце-
су ставляться інтереси особи – учня. Цей підхід передбачає: гуман-
не суб’єкт-суб’єктне співробітництво всіх учасників навально-ви-
ховного процесу; діагностично-стимулювальний спосіб організації 
навчального пізнання; діяльнісно-комунікативну активність учнів 
(проектування індивідуальних досягнень в усіх видах пізнавальної 
діяльності ); якомога повніше врахування в доборі змісту, методах, 
стимулах навчання та системі оцінювання діапазону особистих по-
треб.

Полікультурна компетентність — це інтегрована якість особи-
стості майбутнього вчителя історії, яка формується під час навчан-
ня у вищому навчальному закладі, і включає систему полікультур-
них знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, мотивів, цінностей, 
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полікультурних якостей, досвіду соціальної нормативної і правової 
поведінки, необхідної для повсякденного життя і професійної діяль-
ності у багатокультурному суспільстві.

Полікультурне суспільство — суспільство, що складається 
з носіїв різних культур.

Полікуртурна освіта — основоположний принцип виховної 
діяльності від шкільних навчальних закладів до університетів, 
включаючи позашкільні освітні установи, своєрідний підхід і пер-
спектива вивчення вже наявних предметів (в особливості історії) 
у дусі визнання різних культур і цінностей, передбачає створення 
рівних можливостей для кожного учня на освіту і культурний ро-
звиток (незалежно від його культурної, релігійної та соціальної при-
належності).

політична спільнота, кожна з яких відрізняється способом уяв-
лення (Б. Андерсон);

Політичні репресії — покарання, каральні заходи, застосовується 
державними органами з метою захисту і збереження існуючого ладу 
у недемократичних країнах.

Протестант — представник одного з напрямків християнства — 
протестантизму.

Релігійна культурологія — наука й академічна дисципліна, що є 
інтегративною концептуальною парадигмою культурологічного 
знання, предметом якої постає богословсько-теологічна та релігій-
но-філософська рефлексія культури як складова частина сакраль-
ного досвіду тої чи іншої цивілізаційної традиції. Релігійна думка 
про культурологічні проблеми є складовою частиною відповідного 
типу культури, заснованої на релігійних цінностях і смислах, тому 
методологічною основою релігійної культурології (в окремих захід-
них дослідженнях – «теологія культури») є діалогічна філософія 
із притаманним для неї гуманістичним, екзистенційно-антрополо-
гічним, феноменолого-герменевтичним і семантичним підходом 
до світоглядного аналізу релігії як складової інтерактивним дифузії 
смислів культури.

Ренесанс (від франц. «Renaissance» — Відродження) — епоха, 
період бурхливого розквіту науки і мистецтва у низці європейських 
країн в XIV–XVI ст.

Репатріація — повернення до країни громадянства, постійного 
проживання або походження тих осіб, що в силу різних обставин 
опинилися за її межами.
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Репресії (від repressio придушення, гноблення) — каральні за-
ходи.

Референдум — всенародне голосування, що проводиться в зв’яз-
ку з ухваленням важливих законів або внесенням до них змін.

Світова спадщина ЮНЕСКО — природні або створені людиною 
об’єкти особливого культурного, історичного або екологічного зна-
чення, офіційно визнані ЮНЕСКО.

Субкультура (від лат. sub — «під» і cultura — «культура») — ча-
стина культури суспільства, що відрізняється від панівної культури.

сукупність людей, що має власну назву, свою історичну тери-
торію, спільні міфи та історичну пам’ять, спільну масову, громадян-
ську культуру, спільну економіку і єдині юридичні права й обов’яз-
ки для всіх її членів (Е. Сміт).

Талмуд (іврит — «вивчення, навчання») — багатотомний звід 
правових і релігійно-етичних положень іудаїзму (юдаїзму).

Толерантність — у діалогічному розумінні, це морально-психоло-
гічна та культурно-духовна якість суб’єкта, що виявляється ширшою 
за прості лояльність чи терпимість і передбачає активну жертовну 
гуманістичну позицію турботи за життя Іншого, опікування його 
вразливістю й беззахисністю та переймання на себе екзистенційної 
вини й відповідальності за його смертність і конечність. Толерант-
ність як діалогічна властивість свідомості суб’єкта передбачає єд-
ність принциповості та лояльності, самості й іншості, відкритості 
світові та відданості власним переконанням, універсальності і пар-
тикулярності.

Топос — простір як складова хронотопу (часопростору) і куль-
турно-символічний параметр (наприклад, топос Чужого або са-
кральний топос Храму).

Третій — абсолютний смисл у діалозі релятивних фігур Я та Ін-
шого, що сприяє діалектичному розвитку взаємодії від онтичного, 
емпіричного (Dasein) до онтологічного, духовного (Самість) рівня 
існування на основі їх абсолютного синтезу в циклічному русу від 
самості через іншість до самості. Третій постає нормативно-регуля-
тивним і ціннісно-смисловим принципом діалогу, що сприяє гумані-
стичному нарощуванні його фігур у порядку збільшення мораль-
ного пафосу: від Чужого до Іншого, від Іншого до Ближнього, від 
гомогенно-моністичного до плюрально-гетерогенного Я, здатного 
утримувати власну ідентичність на межі із ідентичністю свого спів-
бесідника. Третій здійснює аксіологічне опосередкування та правову 
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регламентацію діалогу, постаючи одночасно і як об’єктивна зовніш-
ня сила (Закон, критерій, міра), і як суб’єктивна інстанція людя-
ності й любові («другий Інший»), інкорпорована через універсалії 
культури в глибинні екзистенціали суб’єктів взаємодії.

Фронтир (від анг. frontier – «кордон», «порубіжжя») — контакт-
на зона тісної економічної, ментальної, культурної, взаємодії при-
кордонних етносів, статутних груп.

Цивілізація — єдність історичного процесу і сукупність ма-
теріальних і духовних досягнень людства в ході цього процесу 
(людська цивілізація в історії Землі).

Чужий — суб’єкт, що лякає своєю несхожістю із звичним і рід-
ним. Образ ворога в культурі. Як «монстр» Чужий має свій топос 
у вигляді «антисвіту» та асоціюється з диваками й іноземцями, 
табуйованими персоналіями культури (злочинець, юродивий, мар-
гінал). У ролі Чужого виступає також архетип Тіні як міфологічна 
фігура.

ЮНЕСКО — структурна організація ООН з питань освіти, науки 
і культури.
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