
150 

Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти 

 

В Україні для належної організації виборчого процесу Центральна ви-
борча комісія впровадила заходи безпеки для протидії ризику поширення 
COVID-19 [2]. 

Загалом, оцінюючи ризики поширення COVID-19 під час проведення 
голосування в умовах пандемії, а також практичний досвід країн світу щодо 
вжиття відповідних запобіжних заходів, вважаємо, що саме дистанційне го-
лосування найбільш сприятиме забезпеченню безпеки виборців. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНВЕНЦІЙНОГО ПРАВА 

НА СВОБОДУ ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ 
 

В даний час забезпечення прав і свободи людини є дуже важливим пи-
танням внутрішньої та зовнішньої політики всіх країн міжнародного співто-
вариства, адже результати аналізу стану його фактичного здійснення свідчать 
про рівень демократичного розвитку, як будь-якої країни, так і всього суспі-
льства.  

Свобода віросповідання та переконань гарантується, насамперед, 
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статтею 18 Загальної декларації прав людини, статтею 18 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права, а також Декларацією про 
ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи 
вірування. 

З огляду на проблему, що розглядається, на особливу увагу заслуговує 
розгляд ролі релігійної грамотності та свободи релігії чи переконань у 
міжнародній дипломатії та зовнішній політиці. 

Так, наприклад, у 2016 р. представництвом ЄС в ООН у Женеві спільно 
зі Спеціальним доповідачем з питань свободи віросповідання чи віри та Сві-
тової ради церков було організовано відповідний захід на тему: «Релігія та 
релігійна свобода в міжнародній дипломатії», під час якого було наголошено 
на пріоритетному місці свободи віросповідання чи переконань у політиці ЄС, 
як основного права, на яке кожен має право скрізь [1]. 

З огляду на предмет даного дослідження доцільно проаналізувати 
практику розгляду Європейським судом з прав людини скарг на порушен-
ня аналізованого конвенційного права. Наприклад, у справі Ахмет Арслан 
та інші (127 членів релігійного об'єднання Aczimendi tarikaty) проти Туре-
ччини скаржилися до Європейського суду з прав людини щодо їх притяг-
нення до відповідальності в 1997 році за порушення закону про носіння 
головних уборів і правил носіння релігійного одягу в громадських місцях 
після того, як вони вийшли на вулицю і потім з'явилися на судове засідан-
ня в своєму традиційному вбранні (тюрбан, шаровари, туніка і посох). Суд 
констатував порушення статті 9 Конвенції, визнавши, зокрема, що були 
відсутні докази того, що заявники представляли загрозу для громадського 
порядку або були помічені в прозелітизмі, надаючи недоречний тиск на 
перехожих. Суд підкреслив, що, на відміну від інших випадків, ця справа 
стосувалося покарання за носіння певного одягу в громадських місцях, ві-
дкритих для всіх, а не регулювання питання про носіння релігійних симво-
лів у громадських закладах, де релігійний нейтралітет може мати пріоритет 
по відношенню до права сповідувати свою релігію [2]. Разом з цим, в ін-
шій справ проти Туреччини Суд визнав виправданими правила Стамбуль-
ського університету про заборону студентам носити ісламські хустки в на-
вчальному закладі [3]. 

Висновок. Краще розуміння релігій чи вірувань у міжнародній політи-
ці та міжнародному праві вимагає проведення подальших фундаментальних 
досліджень. Разом з цим, на нашу думку, підвищенню ефективності забезпе-
чення цього права сприятиме створення інклюзивного простору для сповіду-
вання будь-якої релігії.  
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СТАТУТ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 1864 РОКУ  
ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА:  

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 

Вказана в назві статті проблематика є достатньо актуальною та 
важливою для сучасної науки цивільного процесуального права, оскільки 
саме дане історичне правове джерело поклало початок сучасному цивільному 
процесу на українських землях. Серед українських дослідників подібної 
думки притримується В. Комаров, який прямо вказує, що судова реформа 
1864 р. (в контексті якої було розроблено та впроваджено Статут цивільного 
судочинства) поклала початок розвитку й становлення цивільного 
процесуального права України, яке існує сьогодні. Під час розробки даного 
джерела цивільного процесу використовувались вже існуючі напрацювання в 
даній царині деяких країн Європи [1].  Найбільше запозичень було взято із 
Цивільного процесуального кодексу Франції 1806 р. (славнозвісна 
кодифікація Наполеона), який став своєрідним фундаментом для Статуту 
цивільного судочинства 1864 р., однак вони (запозичення) не були механічно 
скопійовані, це була своєрідна, пристосована до реалій Російської імперії 
компіляційна адаптація зазначеного кодексу із джерелами цивільного 
процесу Австрії та Прусії [3, с. 142]. 

За основу Статуту його розробники поклали ряд якісних прогресивних 
фундаментальних нововведень: 

 впроваджувався принцип змагальності в процесі на зміну слідчого; 
 суд нарешті відокремлювався від адміністрації; 
 канцелярська таємниця скасовувалась, натомість почав діяти прин-

цип гласності в цивільному процесі; 
 починала діяти чітка система із двох судових інстанцій та каса-

ційного суду; при судах впроваджувався інститут постійних присяжних 
повірених; 


