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Аналізується гідність людини у світлі міжнародних стандартів. Розглядаються 
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HUMAN DIGNITY AND INTERNATIONAL STANDARDS 

 
This article by analyzing human’s dignity according to international standards. 

Considered scientific approaches to understanding the human dignity. In the article there are 
characterized the main international standards of the human’s right on dignity. The analysis of 
the European Court of Human Rights on this issue. 
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Постановка проблеми. Усе, що стосується людської особи, її гідності, свободи та рівності, 

становить актуальну тему дослідження у сучасний період. Будь-яка сфера формування та 
життєдіяльності особистості (духовна, культурна, моральна тощо) повинна охоплюватися тією чи 
іншою мірою такою співпрацею.  
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Гідність людини є однією з найважливіших цінностей, яка є у людини. Вона багатогранно і 
глибоко проникла у зміст права. Право людини на гідність закріплюється у різних міжнародних 
актах, а також відображене у практиці Європейського Суду з прав людини (далі – Суд).  

У зв’язку з тим, що постійно приймаються нові міжнародні акти, у яких згадується гідність 
людини та рішення Суду, які ухвалюються враховуючи ці норми, висвітлення означеного питання є 
актуальним.  

 
Аналіз дослідження проблеми. У юриспруденції деякі автори пропонують розглядати 

справедливість, формальну рівність та свободу як правові цінності, що випливають із людської 
гідності [1, c. 363]. Ми погоджуємось із такою думкою, зважаючи, зокрема, і на те, що у 
законодавстві України, зокрема у ст. 3 Конституції України, одними з найвищих соціальних 
цінностей визнано честь і гідність людини. Також фундаментальними міжнародними актами 
проголошується, що основою свободи, справедливості і загального миру є визнання гідності кожної 
людини та її рівних і невід’ємних прав [2]. 

У вітчизняній літературі є багато науковців, котрі зверталися до проблематики прав людини 
та закріплення їх у міжнародних актах – це О. В. Грищук, Д. А. Гудима, Л. М. Остапенко,  
П. М. Рабінович та ін.  

 
Мета роботи – охарактеризувати деякі міжнародні стандарти права людини на гідність. 

 
Виклад основного матеріалу. У міжнародних актах і в національному законодавстві 

багатьох держав йдеться про гідність як основу усієї системи прав людини.  
Вважається, що на міжнародному рівні презумпція гідності людини вперше була закріплена у 

ст. 1 Загальної декларації прав людини 1948 р. (далі –ЗДПЛ): “Усі люди народжуються вільними і 
рівними у своїй гідності та правах”. Щоправда, ще у преамбулі Статуту ООН 1945 р. однією з 
головних цілей проголошувалося, зокрема: “…затвердити віру в основні права людини, у гідність і 
цінність людської особистості”.  

Аналізуючи ці та інші всесвітні міжнародні акти, можна визначити міжнародні стандарти 
щодо людської гідності:  

– визнання гідності людини є основою свободи, справедливості і загального миру;  
– усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності [2];  
– усі права людей – і громадянські, і політичні, і економічні, і соціальні, і культурні – 

випливають з властивої людській особі гідності [3];  
– усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання гідності, 

властивої людській особі [3, ст. 10]; 
– заборона застосування тортур [2, ст. 5], катування [3, ст. 7], зокрема до дітей [4, ст. 37], і 

до інвалідів [5, ст. 15];  
– заборона жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи 

покарання [2, ст. 5], у т. ч. і до дітей [4, ст. 37], і до інвалідів [5, ст. 15];  
– заборона піддавати особу медичним чи науковим дослідам без її вільної згоди [3, ст. 7; 5, 

ст. 15]; 
– заборона расової дискримінації у усіх формах і проявах, і забезпечення розуміння та 

поважання гідності людини [6]; 
– дискримінація жінок у будь-якій сфері суспільного життя порушує принцип поваги до 

людської гідності [7];  
– дитина повинна бути вихована у дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, зокрема, у 

дусі гідності [4];  
– освіта повинна бути спрямована на усвідомлення гідності людини і зміцнювати повагу до 

прав людини і основних свобод [8, ст. 13]; 
– шкільна дисципліна повинна бути забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до 

людської гідності дитини [4, ст. 28]; 
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– забезпечення гідної роботи для усіх, у т. ч. для жінок і молоді, що визначено одним з 
центральних завдань національної міжнародної політики на рівні ООН [9, п. 47]; 

– право людей жити у гідних умовах, вільних від голоду і страху насилля, пригнічення і 
несправедливості [9, п. 143]; 

– заборона незаконного посягання на честь і гідність дитини; 
– неповноцінна у розумовому або фізичному відношенні дитина повинна вести повноцінне і 

достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність; 
– заходи щодо сприяння фізичному чи психологічному відновленню та соціальної інтеграції 

дитини повинні здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу і гідність дитини 
[4, ст.16, 23, 39]; 

– збір, обробка, використання та зберігання особових даних, зокрема медичних і генетичних 
даних, не повинні призводити до обмеження або мати своїм наслідком обмеження прав людини, 
основних свобод та людської гідності особистості [10, ст.19]; 

– принцип рівної гідності і поваги до усіх культур, зокрема культури осіб, які належать до 
меншин і корінних народів [11]. 

Необхідно пам’ятати і про те, що Україна є державами–учасницями Європейської конвенції з 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – ЄКПЛ або Конвенція). Відповідно, ці 
держави визнають щодо себе юрисдикцію Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або 
Суд) і зобов’язані виконувати його рішення. Ст. 3 ЄКПЛ чітко передбачає, що нікого не може бути 
піддано катуванню, або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. 

Розглядаючи справи на порушення ст. 3 ЄКПЛ, Суд наголошує, що ст. 3 ЄКПЛ захищає одну 
із найфундаментальніших цінностей демократичного суспільства. Держави, які підписали і 
ратифікували Конвенцію, несуть безумовний обов’язок захищати тих осіб, котрі знаходяться під їх 
юрисдикцією, від катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або 
покарання. Цей обов’язок, зокрема, включає у себе: по-перше здійснення ефективних заходів, 
спрямованих на захист дітей та інших соціально вразливих категорій населення від неналежного з 
ними поводження, про яке органи влади знали або повинні були знати [12, с. 77–80]; по-друге, 
державні органи повинні приділяти особливу увагу заявам особи про те, що її (його) депортація до 
третьої країни спричинить порушення закріплених у ст. 3 ЄКПЛ прав такої особи [12, с. 67–69]; по-
третє, держава зобов’язана забезпечити належні умови перебування ув’язнених у місцях 
позбавлення волі, що узгоджується з повагою до його людської гідності, зокрема у відповідних 
випадках надавати необхідну медичну допомогу [12, с. 99–102] і нестача матеріальних ресурсів, у 
будь-якому випадку, у принципі, не може виправдовувати такого рівня жорстокості, який 
призводить до порушення ст. 3 ЄКПЛ [13, с.78–80].  

Щоправда у цій статті Конвенції вживаються два терміни – “катування” і “жорстоке 
поводження”, і якщо гносеологічно їх зіставити, то принциповою відмінністю між ними буде те, що 
катування здійснюється для досягнення певної мети, а жорстоке поводження полягає лише у діях, 
що принижують, завдають болі, однак дуже важко провести чітку межу між різного роду 
знущаннями, які досягають рівня катувань, і тими, які такого рівня не досягли.  

Звичайно, що оцінка ЄСПЛ самої дії як жорстокого, нелюдського і принижуючого гідність 
поводження залежить від сукупності таких обставин, як тривалість й інтенсивність відповідного 
поводження, наслідки таких дій для здоров’я людини, стать, вік, попередній стан здоров’я та інші 
індивідуальні особливості [14].  

Крім того, з рішення ЄСПЛ у справі “Кемпбелл і Косанс проти Сполученого Королівства” 
(Campbell and Cosans v. the United Kingdom) від 25.02.1982 р. випливає те, що кожна людина оцінює 
себе індивідуально і суб’єктивно, тому у деяких випадках, наприклад, “погроза (школяру фізичним 
покаранням) на адресу невразливої людини може не справити на неї якогось помітного впливу, 
однак може бути такою, що принижує гідність; і навпаки, – уразлива людина може бути 
надзвичайно глибоко вражена погрозою, яку можна було б визнати як таку, що принижує гідність, 
лише спотворивши звичайне значення цього слова” [15]. Отже, ЄСПЛ кожного разу аналізує 
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конкретну ситуацію і виносить рішення тільки після врахування усієї сукупності обставин, що 
спричинили порушення ст. 3 Конвенції.  

Суд вказує на те, що до в’язнів, котрі страждають на серйозні психічні розлади і схильні до 
самогубства, мають вживатися спеціальні заходи, які були б пристосовані до їх стану для 
забезпечення людяного ставлення до них, а покарання, яке застосовують до психічно хворих 
в’язнів, повинно відповідати стандарту Ради Європи поводження з психічно хворими особами, 
інакше це буде трактуватись, як нелюдське або таке, що принижувало людську гідність [13, с. 55–
58]. Отже, необхідно пам’ятати про те, що, по-перше, психічно хворі пацієнти мають право на про-
фесійну, гуманну і гідну допомогу [16] і, по-друге, за будь-яких обставин необхідно поважати люд-
ську гідність пацієнта і повинні бути застосовані необхідні заходи для захисту його здоров’я [17]. 

Положення про те, що взаємовідносини лікаря і пацієнта повинні будуватись на повазі до 
гідності людини (відповідно є недопустимою маніпуляція людиною, незалежно від цілей) 
підтверджується практикою ЄСПЛ. Так у рішенні у справі “Яковенко проти України” (Yakovenko v. 
Ukraine) від 25.10.2007 р. Суд підтвердив ту позицію, що неспроможність компетентних органів 
забезпечити особі, яка тримається під вартою, вчасну і належну медичну допомогу також становить 
нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження, що вважається порушенням ст. 3 ЄКПЛ [13, 
с. 71–75]. У законодавстві України це положення підтверджується забороною застосування до 
людини медичних дослідів без її вільної згоди [18] та неможливістю застосування до пацієнта 
заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я 
можуть бути ущемлені загальновизнані права людини та громадянина [19, ст. 6].  

На міжнародному рівні не допускається практика, яка суперечить людській гідності, у т. ч. 
клонування людини з метою створення людської особи. Є також звернення до держав–учасниць 
ООН з пропозицією заборонити усі форми клонування людей у тій частині, у якій вони не сумісні з 
людською гідністю чи захистом людського життя [20]. А на рівні Ради Європи та в Україні прямо 
забороняється клонування людини, тобто створення людини, що генетично ідентична іншій 
людській особі, яка є живою чи вже померла [21, ст. 1, 2]. 

Також варто і врахувати те, що визнання евтаназії суспільством призвело б до применшення 
гідності людини. Що ж до міжнародної практики, то, зокрема, ЄСПЛ, розглядаючи справи згідно зі 
ст. 2 ЄКПЛ, вимагає від держав не лише утримуватися від умисного і незаконного позбавлення 
життя, а й уживати необхідних заходів для захисту життя тих людей, які перебувають під їхньою 
юрисдикцією, і стверджує, що ст. 2 ЄКПЛ не можна тлумачити як таку, що надає право померти; 
вона також не може породжувати і право на самовизначення у сенсі надання людині права обирати 
смерть, а не життя. Отже, ЄСПЛ наполягає на забороні застосування сили чи вчинення будь-яких 
інших діянь, що можуть призвести до смерті людини. Крім того, жодна особа не може вимагати від 
держави, щоб вона допустила чи сприяла б її смерті [22, с. 98–99, 175]. 

На міжнародному рівні визнано, по-перше, що усі права людини випливають із властивої 
людській природі гідності [3; 8]; по-друге, що людина може здійснювати соціальні, економічні та 
культурні права і право на соціальне забезпечення для підтримання гідності людини та вільного її 
розвитку [2, ст. 22]; по-третє, що освіта повинна спрямовуватися також і на усвідомлення гідності 
людини [8, ст. 13]; по-четверте, що право на гуманне поводження і на повагу до людської гідності 
мають усі особи, які позбавлені волі [3, ст. 10].  

Також варто звернути увагу на те, що у міжнародних актах гарантується право на 
справедливу і задовільну винагороду за працю, яка забезпечує гідне людини існування [2, ст. 23].  

Отже, можна зробити висновок, що відповідно до міжнародних стандартів, гідність людини 
розуміється як цінність, яка властива усім, без винятку, людям і з якої випливають усі права 
людини. Тобто, якщо говорити мовою філософії й теорії прав людини, то міжнародні акти 
закріплюють людську антропну гідність, яка властива усім членам земної цивілізації від 
народження, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей.  

 
Висновки. Основними міжнародними стандартами стосовно гідності людини, які є 

орієнтиром для усіх держав світу, є те, що: по-перше, визнання гідності людини є основою свободи, 
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справедливості і загального миру; по-друге, усі люди, незалежно від будь-яких індивідуальних 
особливостей, народжуються вільними та рівними у своїй гідності; по-третє, усі права людей – 
громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні – випливають з властивої людській 
особі гідності; по-четверте, усі люди (у т. ч. ті, які позбавлені волі, психічнохворі, жінки) мають 
право на повагу до своєї гідності. У зв’язку з цим на міжнародному рівні забороняється: 
1) застосування тортур, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, 
поводження чи покарання; 2) піддавати особу медичним чи науковим дослідам без її вільної згоди; 
3) расова дискримінація; 4) рабство.  

Крім того, і жінка, і чоловік у своїй гідності є рівними між собою; взаємовідносини між 
людьми повинні будуватися на повазі до гідності людини; людська гідність властива усім, 
незалежно від індивідуальних особливостей людини чи наявності у неї психічної чи іншої хвороби.  

Також у міжнародних актах містяться такі права, як: право здійснювати соціальні, економічні 
та культурні права та право на соціальне забезпечення для підтримання гідності людини та вільного 
її розвитку; право отримувати освіту, спрямовану також і на усвідомлення гідності людини; право 
на гуманне поводження і на повагу людської гідності мають особи у разі їх затримання, взяття під 
варту чи позбавлення волі. 

Отже, можна зробити загальний висновок про те, що на міжнародному рівні визнається право 
кожного на повагу до людської гідності. Відповідно кожна людина (незалежно від обсягу її 
дієздатності чи будь-яких індивідуальних особливостей) заслуговує на гідне з нею поводження з 
боку всіх інших осіб. Тому і забороняється застосування до людей тортур чи жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує їхню гідність, поводження і покарання, а також 
забороняється піддавати особу медичним чи науковим дослідам без її вільної згоди. Більше того: 
відповідно до міжнародних стандартів існує обов’язок кожної людської особи поводитися стосовно 
іншої особи гідно, професійно та гуманно, а першочерговим завданням правової держави є охорона 
і захист особи, її гідності, прав і свобод. 
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