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РАННІ ІДЕЇ ПРО ПРИРОДНІ ПРАВА ЛЮДИНИ 

ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРАВА 

 

Єфремова Наталя Володимирівна 

кандидат юридичних наук, доцент,  

доцент кафедри історії держави і права 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

 

Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи 

проблема прав людини сприймалась неоднозначно, незмінно 

залишаючись гостро дискусійною до сьогодення. Історія людської 

цивілізації демонструє нам, що кожна історична система права включала 

і включає певну юридичну концепцію людини як суб’єкта права і 

відповідні уявлення про його права, обов’язки і свободу. Сьогодні, 

ступінь та характер розвиненості прав людини прийнято визначати 

рівнем розвитку права, економіки та інших факторів у відповідному 

суспільстві. Але права людини – явище не тільки юридичне, а і 

соціально-історичне. Сучасна постановка питання про права людини за 

всієї своєї особливості спирається на багатий попередній досвід людства, 

насамперед у галузі правових форм організації суспільного та 

державного життя людей, правового способу регулювання їхніх 

соціальних відносин.  

Питанню дослідження історії становлення прав людини присвячені 

наукові праці, зокрема, таких визначних учених, як А. Робертсон, 

Д. Донеллі, Д. Меррілз, Д. Макгрегор Бернс, Д. Холт, В. Копєйчиков, 

М. Козюбра, Л. Луць, П. Рабінович, А. Саїдов, О. Скакун, В. Тацій, 

В. Чиркін, та ін., але в сучасних умовах проблематика прав людини 

набула статусу інтегрального спрямування юридичних досліджень, 

важливого для подальшого розвитку теоретичного та галузевого 

правознавства [1, c. 123]. Отже, подальший розвиток доктрини прав 

людини є актуальним завданням науки про державу і право.  

Боротьба за свободу і права завжди була частиною соціальних 

потрясінь, що змінювали державні режими, вона супроводжувала 

пошуки оптимальних форм державного устрою, а головне – виражала 

напружені стосунки індивіда зі всемогутньою державою. У конкретно-

історичний момент індивідуальні права виникли як протест людини-

підданого проти свавілля монархічних утисків, а з часом вони 

перетворилися на знаряддя опору всякому абсолютизму владарювання 

взагалі. Права людини як явище, що історично розвивається, на кожному 

черговому етапі своєї еволюції набували якісь нові межі і особливості, 
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завдяки чому підтримувався і продовжує підтримуватися науково-

дослідний інтерес до них. Актуальність вивчення прав людини в даний 

час пояснюється появою більш зрілої форми прав, в яку включені як би 

в знятому вигляді всі попередні основні моменти їх суті, структури, 

функцій, соціальній ролі та ін. З історико-логічної точки зору права 

людини є найважливішим показником громадської динаміки – процесів 

модернізації та глобалізації світу. З одного боку, права пов’язані з цими 

явищами, з іншого боку, стали інструментами їх активної реалізації. 

Процес модернізації розпочався з проголошення поваги до свободи 

людини та її майна. 

Економічні пріоритети періоду становлення буржуазних відносин 

відповідно визначили основний зміст прав людини як «буржуазні права». 

Процес глобалізації під впливом наростання загальних проблем у 

правовій та інших соціальних системах активізував гуманітарний аспект 

прав людини. У результаті, сучасна модернізація є тісно пов’язаною з 

глобалізацією та складає єдиний домінуючий процес сучасності, у якому 

права людини виступають чинником трансформації суспільних відносин 

на засадах пошани гідності та свободи особистості. У свою чергу, 

законодавче закріплення прав, що захищають можливість кожному 

проявити себе як самостійний суб’єкт, а не тільки як член того чи іншого 

стану і введення тим самим юридичної рівності у практику економічних, 

політичних та соціальних відносин започаткувало реальне буття прав 

людини. Аналізуючи впровадження юридичної рівності людей до основ 

суспільного життя професор О. Лейст оцінив цю подію в історії людства, 

як таку, що є тотожною руйнуванню первісної общини стародавньої доби 

з переходом до классово-станового ладу Давнього світу [2, c. 341]. 

Слід також нагадати і про те, що становлення прав людини відіграло 

важливу роль у справі гуманізації відносин між людьми, пом’якшенні 

звичаїв та сприяло підвищенню терпимості до інших думок та позицій. 

Так, завдяки ідеї прав людини суспільна свідомість та повсякденні 

практики повільно почали еволюціонувати від насильства у бік 

гуманності, накопичення потенціалу у моральних оцінках людського 

життя. Але, якщо виникнення юридичних прав людини традиційно 

датують із другої половини ХVІІІ століття, то історія боротьби з 

безправ’ям, за свободу та рівність людей – обчислюється століттями. 

Складний рух на захист особистості та її гідності, за право кожного 

самостійно влаштовувати своє життя є найважливішим показником 

прогресу державно-правового співжиття. Він пройшов тернистий шлях, 

адже у різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись 

політико-правовою, набувала або релігійного, або етичного, або 

філософського звучання в залежності від соціальної позиції класів, що 

перебували при владі. 
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Сьогодні важко навести точну дату появи перших правових норм, 

виданих для впровадження захисту прав людини. Історична теорія 

стверджує, що права є результатом творіння історичного процесу. 

Тривалий звичай із часом конкретизувався в конкретній формі права 

[3, c. 329], але вивчаючи історію стародавніх цивілізацій, можна знайти 

чимало цікавих прикладів. Наприклад, наказ одного з давньоєгипетських 

фараонів (близько 2000 до н.), який закріпив наступну практику: «Коли з 

Верхнього або Нижнього Нілу приїжджає прохач, зробіть так, щоб усе 

відбувалося відповідно до закону, із дотриманням звичаю та з повагою до 

права людини» [4, c. 5]. Наступні правителі Єгипту продовжили цю ідею 

у приписі чиновникам наступного змісту: «Утримайтеся від 

несправедливого покарання. Не вбивай… Не робіть різниці між сином 

людини, яка має важливе значення, і скромного походження» [5, р. 78–79]. 

Безумовно, що переклад давнього папірусу зазнав певної мовно- 

стилістичної адаптації, але суть документу від цього не змінюється.  

На увагу заслуговує і одна з найперших збірок права в історії людства. 

Так, у Законах царя Хаммурапі, написаних у XVIII столітті до н. е., йдеться 

про встановлення такого порядку: «щоб сильний не гнобив слабшого…». 

У цих словах, мабуть, максимально вдало відображено високе 

призначення права: захищати слабких від могутніших, надаючи їм 

непорушні права на захист від свавілля сильних. Можливо саме таким 

ставленням людське суспільство відрізняється від тваринного світу, де 

ображати слабких є нормою життя. І чим більш надійно захищені «слабкі», 

тобто більшість населення країни, тим більш гуманною, можна називати 

цю державу. Подібні накази були видані і царем Стародавньої Персії 

Киром великим приблизно в 539 році до н.е. Текст цього наказу був 

написаний аккадською мовою на циліндрі з обпаленої глини. Учені, які 

досліджували цей артефакт довели, що цар наказав звільнити рабів, 

оголосивши, що усі люди мають право самі вибирати собі релігію [6, р. 19]. 

У часи Античності ми також можемо побачити спроби визначити цю 

проблему. Так, наприклад, софісти Антифон, Алкідам і Лікофрон, ще у 

V-IV ст. до н.е. зазначали, що усі люди є рівними за природою і мають 

однакові, зумовлені нею, природні права [7, c. 7]. До таких, насамперед, 

належала свобода як найвища цінність людського життя. 

Давньоримський державний діяч Цицерон був одним з перших 

теоретиків природного права, що виступав проти смертної кари та 

визнавав за особистістю політичні права та право приватної власності 

[8, с. 285]. Отже, першою юридичною формою прав людини були 

невід’ємні права громадянина античного поліса. Основний принцип 

поглядів софістів був сформульований Протагором: «Людина є мірою 

усіх речей, існуючих – що вони існують, неіснуючих – що вони не 

існують» [9 с. 530]. Саме людський, а не традиційно божественний 
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початок виступав на думку Протагора, як міра всього існуючого, а основа 

всієї світобудови – людина. 

Поруч із прагненням знайти загальні норми, що регулюють людські 

відносини, виникали уявлення, у яких враховувалась природа індивіда. 

В основі цих уявлень було покладено думку про те, що держава 

створюється головним чином для захисту та задоволення потреб громадян. 

Виконати це завдання держава здатна лише у тому випадку, якщо вона 

заснована на договірних засадах. Таким договором між людьми, який 

«взаємно гарантує права» за Лікофроном, є закон або звичай.  

Аналогічні ідеї виникали і на Сході. Зокрема, китайський мислитель 

Мо-цзи (V ст. до н. є.) відстоював думку про те, що всі люди рівні перед 

небом, а держава є результатом їхньої угоди. На противагу вчення 

конфуціанців він висуває ідею «загальної любові», згідно якої усі люди 

повинні піклуватися про інших і робити все, «щоб примножувати блага 

та усувати всі проблеми в державі. Мо-цзи вважав, що влада та багатство 

повинні знаходитись у руках достойних, а для досягнення цієї мети він 

пропанував призначати на посади людей незалежно від походження, а 

лише згідно з їх моральними якостями та здібностями [10, c. 469].  

Цілком природно, що вже у перших писаних законах, створених у 

стародавні часи відобразились уявлення про справедливість. Права 

людини тоді по суті виводились із розуміння її гідності та цінності в 

суспільстві. У розвиток таких ідей свій внесок зробили різні особи, але 

сама концепція прав людини протягом, принаймні, двох з половиною 

тисячоліть була предметом постійних дискусій. Окремі ідеї втілювалися 

і в юридичні норми, але ранні уявлення про загальні права людини не 

зароджувалися виключно в одній місцевості з якоюсь конкретною 

формою правління. Вони стосувались віковічних та універсальних 

питань щодо взаємовідносин між окремими людьми та суспільством, але 

у ХХІ столітті розуміння зазначених аспектів політико-правової думки 

стародавнього світу сприятиме формуванню більш адекватного уявлення 

про історію розвитку доктрини прав людини. 
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Науковці розуміють під юридичною фікцією прийом юридичної 

техніки, який визнає юридичні факти, що відсутні в реальному житті, 

такими, що існують для того, щоб досягти цілі правового регулювання. 

Юридична фікція є необхідним прийомом для усунення формалізму 

застарілих норм, застосовується для скорочення нормативного масиву.  

Поряд з цим, юридичні фікції поза суто технічних аспектів 

законодавства, виступають як своєрідні програмуючі норми. Вони 

встановлюють як типовий або єдино можливий варіант змісту 


