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ЗАгАЛьНА ДеКЛАРАцІя ПРАВ ЛЮДИНИ 
ВІД 10 гРуДНя 1948 РОКу

Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. 

Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного 
в дусі братерства.
Стаття 2

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією 
Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політич-
них або інших переконань, національного чи соціального походження, май-
нового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися 
ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного ста-
тусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи 
є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь 
інакше обмеженою у своєму суверенітеті.
Стаття 3

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторкан-
ність.
Стаття 4

Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і 
работоргівля забороняються в усіх їх видах. 
Стаття 5

Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або 
такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
Стаття 6

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її пра-
восуб’єктності. 
Стаття 7

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на 
рівний їх захист законом. усі люди мають право на рівний захист від якої б 
то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було 
підбурювання до такої дискримінації. 
Стаття 8

Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компе-
тентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих 
їй конституцією або законом.
Стаття 9

Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або ви-
гнання.
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Стаття 10
Кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановлення 

обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, 
на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з 
додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.
Стаття 11

1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися 
невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному по-
рядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечу-
ють усі можливості для захисту.

2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення 
будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не стано-
вили злочину за національними законами або за міжнародним правом. 
Не може також накладатись покарання тяжче від того, яке могло бути 
застосоване на час вчинення злочину. 

Стаття 12
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і 

сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, 
таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина 
має право на захист закону від такого втручання або таких посягань. 
Стаття 13

1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце про-
живання у межах кожної держави.

2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою 
власну, і повертатися у свою країну.

Стаття 14
1. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших 

країнах і користуватися цим притулком.
2. це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійс-

ності ґрунтується на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що 
суперечить цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.

Стаття 15 
1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права 

змінити своє громадянство. 
Стаття 16 

1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких 
обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися 
і засновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодо 
одруження під час шлюбу та під час його розірвання.

2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що 
одружуються.

3. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на за-
хист з боку суспільства та держави.

Стаття 17 
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом 

з іншими.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна. 
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Стаття 18
 Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право 

включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу спові-
дувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, 
прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні ре-
лігійних та ритуальних обрядів. 
Стаття 19

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх вияв-
лення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх пе-
реконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї 
будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. 
Стаття 20

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації. 

Стаття 21
1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною без-

посередньо або через вільно обраних представників.
2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй 

країні.
3. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна ви-

являтися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні про-
вадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного 
голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свобо-
ду голосування. 

Стаття 22 
     Кожна людина як член суспільства, має право на соціальне забезпе-

чення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного 
розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за до-
помогою національних зусиль і  міжнародного співробітництва та відповід-
но до структури і ресурсів кожної держави.
Стаття 23 

1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на спра-
ведливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату 
за рівну працю.

3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, 
яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім’ї, і яка в разі не-
обхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.

4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до 
професійних спілок для захисту своїх інтересів.

Стаття 24
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи пра-

во на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну від-
пустку. 
Стаття 25 

1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, 
одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, 
який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її 
сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, 
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вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через 
незалежні від неї обставини.

2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допо-
могу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користува-
тися однаковим соціальним захистом.

Стаття 26
1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, 

хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов’язко-
вою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а 
вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі зді-
бностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і 
збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна 
сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, ра-
совими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Органі-
зації Об’єднаних Націй по підтриманню миру.

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малоліт-
ніх дітей. 

Стаття 27
1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті су-

спільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і 
користуватися його благами.

2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтере-
сів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, авто-
ром яких вона є. 

Стаття 28
Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при 

якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю 
здійснені.
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Свобода ЩастяПланшет

Забеспечена 
школа

Свобода 
віросповідання

Здоров’я

Повага телевізор з  
пласким екраном демократія

Заборона 
рабства Ліки творчість
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Висока зарплата

Любов Інтерактивна
дошка Їжа

Вільний час Родина Гарний одяг

Робота дорогий телефон Мир

красиве тіло обдаровані
учні
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Чиста вода
Свобода

словаВласна квартира

Заборона тортур особиста 
недоторканність Безпека

Свобода 
пересувань Рівність Людська гідність

Чісте повітря дім Велосипед
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друзі
домашні 
твариниЗахист

Хобі
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КОНВеНцІя ПРО ЗАхИСТ цИВІЛьНОгО 
НАСеЛеННя  ПІД ЧАС ВІЙНИ 

від 12 серпня 1949 року
ВИТяг

Стаття 3
у разі збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру й ви-

никає на території однієї з Високих Договірних Сторін, кожна сторона кон-
флікту зобов’язана застосовувати як мінімум такі положення:

1. З особами, які не беруть активної участі в бойових діях, у тому числі з 
особами зі складу збройних сил, що склали зброю, а також із тими, хто 
hors de combat3 унаслідок хвороби, поранення, затримання чи з будь-
якої іншої причини, поводяться гуманно, без будь-якої ворожої дискри-
мінації, причиною якої слугують раса, колір шкіри, релігія чи вірування, 
стать, походження чи майновий стан чи будь-які інші подібні критерії.
Із цією метою є забороненими й залишатимуться забороненими 

будь-коли та будь-де такі діяння стосовно зазначених вище осіб:
a)  насилля над життям й особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання 

каліцтва, жорстоке поводження й тортури;
b)  захоплення заручників;
c)  наруга над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе пово-

дження;
d)  засудження та застосування покарання без попереднього судового рі-

шення, винесеного судом, який створено належним чином і який надає 
судові гарантії, визнані цивілізованими народами як необхідні.

2. Підбирати поранених і хворих та надавати їм допомогу. 
           (ст. 3 спільна для чотирьох Женевських конвенцій 1949 р.).

3  Hors de combat – той, що вийшов з ладу (фр.). – Прим. ред.
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КОНВеНцІя ПРО ЗАхИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І 
ОСНОВОПОЛОЖНИх СВОБОД 

від 4 лютого 1950 року
ВИТяг

Стаття 2. Право на життя
1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути 

умисно позбавлено життя інакше, ніж на виконання смертного виро-
ку 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 порушен-
ня цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосу-
вання 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 пов-

стання. 
Стаття 3. Заборона катування

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
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’язко-

ву працю.
Стаття 7. Ніякого покарання без закону

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого криміналь-
ного правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на 
час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з 
національним законом або міжнародним правом. Також не може бути 
призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на 
час вчинення кримінального правопорушення.

2. ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покаран-
ня будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчи-
нення становила кримінальне правопорушення відповідно до загаль-
них принципів права, визнаних цивілізованими націями. 

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 заходів, що відступа-
ють від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких 
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вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать 
іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом.

2. Наведене вище положення не може бути підставою для відступу 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 право на від-
ступ від своїх зобов’язань, у повному обсязі інформує генерального се-
кретаря 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 Конвен-
ції знову застосовуються повною мірою.

додаток 4
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КОНВеНцІя ПРО ЗАхИСТ цИВІЛьНОгО 
НАСеЛеННя ПІД ЧАС ВІЙНИ 

від 12 серпня 1949 року
ВИТяг

Частина II. 
Загальний захист населення від деяких наслідків війни
Стаття 13

Положення частини II стосуються всього населення країн, які перебу-
вають у конфлікті, без будь-якої дискримінації за ознакою, зокрема, раси, на-
ціональності, релігійних або політичних переконань, і спрямовані на полег-
шення страждань, спричинених війною.
Стаття 15

Будь-яка сторона конфлікту може звернутися безпосередньо або за 
посередництвом нейтральної держави чи якоїсь гуманітарної організації до 
протилежної сторони з пропозицією про створення в районах, де відбува-
ються бойові дії, нейтралізованих зон, призначених для захисту від наслідків 
війни таких осіб, без різниці:

a) поранених та хворих комбатантів або некомбатантів;
b) цивільних осіб, які не беруть участі в бойових діях та, перебуваючи в 

зонах, не виконують жодної роботи воєнного характеру.
Коли відповідні сторони доходять згоди стосовно географічного поло-

ження нейтралізованої зони, керівництва нею, постачання продуктів хар-
чування до неї та здійснення контролю над нею, представники сторін кон-
флікту укладають й підписують письмову угоду. угода встановлює початок і 
тривалість нейтралізації зони.
Стаття 16

Поранені та хворі, а також інваліди та вагітні жінки перебувають під 
особливим захистом і користуються особливим шануванням.

Настільки, наскільки дозволяють воєнні фактори, які необхідно врахо-
вувати, кожна сторона конфлікту сприяє заходам, ужитим для розшуку вби-
тих та поранених, з метою надання допомоги особам, які зазнали корабель-
ної аварії, та іншим особам, що наражаються на серйозну небезпеку, а також 
з метою захисту їх від пограбування та поганого поводження.
Стаття 17

Сторони конфлікту намагаються укладати місцеві угоди про евакуацію 
з обложених або оточених зон поранених, хворих, інвалідів, осіб похилого 
віку, дітей і породіллей та про пропуск служителів культу всіх віросповідань, 
медичного персоналу та санітарного майна на їхньому шляху до таких зон.
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Звичаєві норми міжнародного гуманітарного права
Розрізнення між цивільними особами та комбатантами

Норма 1. Сторони збройного конфлікту завжди повинні розрізняти 
цивільних осіб та комбатантів. Напади можуть бути спрямовані лише проти 
комбатантів. Напади не повинні спрямовуватися проти цивільних осіб. 
[МЗК/НМЗК] 
Норма 2. Забороняються акти насилля або погрози насиллям, основною 
метою яких є тероризування цивільного населення. [МЗК/ НМЗК] 
Норма 3. Всі особи, що входять до особового складу збройних сил сторони 
конфлікту, є комбатантами, окрім медичного та духовного персоналу. [МЗК] 
Норма 4. Збройні сили сторони конфлікту складаються з усіх організованих 
збройних сил, груп та формувань, які перебувають під командуванням особи 
або осіб, відповідальних перед цією стороною за поведінку своїх підлеглих. 
[МЗК] 
Норма 5. цивільні особи – це особи, які не входять до особового складу 
збройних сил. цивільне населення складається з усіх осіб, що є цивільними 
особами. [МЗК/НМЗК] 
Норма 6. цивільні особи перебувають під захистом від нападів, окрім 
випадків, коли і доки вони беруть безпосередню участь у воєнних діях. [МЗК/
НМЗК]
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