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Філософсько методологічні проблеми співвідношення тероризму і 

людини у антропологічно-правовому аспекті 

 

Антропологія права, в процесі наукового дослідження, передбачає 

звернення до філософсько-правової проблеми буття людини та її природних 

прав. Так, на думку Г. Коінга, «…Філософія права, не відмовляючись від 

пізнання питань суто юридичних, повинна виходити за межи даної сфери, 

пов’язувати правові феномени, які розуміються як явище культури, з 

вирішенням загальних та принципових питань філософії»[1]. 

Найважливішою проблемою дослідження тероризму в контексті правової 

антропології є обґрунтування ідеї прав людини, тобто відповідь на питання: 

чому та в який спосіб правовий порядок передбачає дотримання прав людини в 

процесі боротьби з даним феноменом? Загальновідомо, що поза суспільством 

людина жити не може, тільки в суспільстві людина усвідомлює себе людиною.  

Феномен права найтіснішим чином пов'язаний з людиною, його сутністю, 

сенсом людського буття. Право - це явище, без якого людина не може існувати. 

Право виникає з людського буття, і ця обставина робить можливою власне 

правову антропологію. Отже, основний принцип обґрунтування прав людини з 

антропологічних позицій виражається в наступному:»людина як людина 

повинна мати право».  

Згідно Т. Гоббса, людина живучи в суспільстві, керується власними 

інтересами. Необхідність же правопорядку, тобто загальних для всіх людей 

норм, усвідомлюється їм лише під впливом страху перед насильством з боку 



таких же індивідів, і цей страх виправдовує механічну силу держави, що 

сполучає індивідів в одне ціле. У підсумку суб'єктом правопорядку виявляється 

абсолютно егоїстичний індивід, який прагне перетворити іншого на засіб і 

домовляється з ним під загрозою власній безпеці. Отже, образу людини, яка 

керується виключно власними інтересами і орієнтується на пошуки тільки 

особистої вигоди і щастя, відповідає такий образ права, де власне правова 

реальність підміняється реальністю державних розпоряджень[2]. 

Таким чином, співвідношення тероризму і людини в антропологічно-

правовому аспекті передбачає розгляд такого загального та принципового 

філософського питання, як буття людини, тобто природа людини та природні 

права людини, які випливають із цієї природи. Природне ж право означає 

сукупність правил, які випливають з природи буття людини та є незалежними 

від соціальних умов. 

За своєю природою людина є складною істотою, так, з одного боку, 

людина – «позитивна соціальна істота» і це означає : люди здатні допомагати 

один одному і доповнювати один одного. Він живе не тільки «для себе», але  й 

«для інших», здатний встановлювати порядок у взаєминах з іншими людьми. У 

той же час в ситуаціях, де втілюється позитивна природа людини, права 

людини виявляються непотрібними. Тому слід враховувати, що з іншого боку, 

людина – це «негативна соціальне істота», своїм протистоянням несе в собі 

загрозу іншим людям. З цієї небезпечної та конфліктної природи людини, і 

випливає необхідність існування прав людини.  

Тероризм, безумовно, безпосередньо відбивається на правах людини, 

позбавляючи людей можливості користуватися правом на життя, свободу і 

фізичну недоторканність. Крім цих людських втрат, тероризм може 

дестабілізувати роботу уряду, підривати функціонування громадянського 

суспільства, створювати загрозу миру, безпеки та соціально-економічному 

розвитку. Все це не може не відбиватися на можливостях реалізації природних 

прав людини 



Права людини являють собою універсальні цінності і правові гарантії, що 

захищають окремих осіб та їх групи від дій і бездіяльності головним чином з 

боку представників державної влади, які йдуть врозріз з основними свободами, 

правами і людською гідністю. Весь спектр прав людини передбачає повагу, 

захист і реалізацію цивільних, економічних, політичних і соціальних прав, а 

також права на розвиток. Права людини носять універсальний характер - 

іншими словами, вони є невід'ємними атрибутами кожної людини - 

взаємозалежними та неділимими [3]. 

Тероризм ж, ставить метою попросту ліквідувати права людини, 

демократію та законність. Він завдає удар по цінностям, які лежать в основі 

Статуту Організації Об'єднаних Націй та інших нормативно-правових актів: 

повага прав людини; верховенство права; правила ведення війни, що 

захищають цивільне населення; терпимість між народами і країнами; і мирне 

врегулювання конфліктів. 

Згубний вплив тероризму на права людини і безпека було визнано на 

найвищому рівні Організацією Об'єднаних Націй, в тому числі на рівні Ради 

Безпеки, Генеральної Асамблеї, колишньої Комісії з прав людини і нової Ради з 

прав людини [3]. 

Право на життя, яке прописане в нормативно-правових актах в області 

прав людини, наприклад Міжнародною конвенцією про боротьбу із 

захопленням заручників[4] дане право, кваліфікувалося як «основоположне 

право», оскільки за умов відсутності дієвих гарантій цього права всі інші права 

втратять всякий сенс. Тому держава зобов'язана захищати право на життя 

кожної людини, що знаходиться на її території і це право не допускає ніяких 

відступів навіть при виникненні надзвичайних ситуацій. Зобов'язання захищати 

право на життя вимагає, зокрема, від держави вживати всіх необхідних та 

адекватних заходів для захисту життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією. 

На виконання цього зобов'язання держави повинні створювати ефективні 

системи кримінального правосуддя та правозастосування, приймаючи в тому 



числі заходів для попередження і розслідування правопорушень; залучаючи до 

відповідальності осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів; надаючи 

жертвам дієві засоби правового захисту; і роблячи всі інші необхідні кроки для 

недопущення рецидиву порушень [4].  

Так, у контр терористичній стратегії Організації Об'єднаних Націй 

підтверджується нерозривний зв'язок між правами людини та безпекою, а 

повага законності та прав людини розглядається як центральний елемент 

міжнародних зусиль з боротьби з тероризмом. У рамках цієї стратегії держави-

члени взяли на себе зобов'язання поважати права людини і законність, як 

основу боротьби з тероризмом[5]. Для того щоб стати ефективною, ця стратегія 

повинна включати розробку національних антитерористичних стратегій, 

спрямованих на попередження терористичних актів і усунення умов, які йому 

сприяють; забезпечують переслідування або законну видачу осіб, винних у 

вчиненні подібних злочинних діянь; стимулюючих активну участь 

громадянського суспільства та його лідируючу роль; і що приділяють належну 

увагу правам всіх жертв порушень прав людини. 

Заохочення і захист прав людини є найважливішою передумовою 

боротьби з тероризмом. При цьому держави повинні стежити за тим, щоб всі 

заходи прийняті ними для протидії тероризму не йшли врозріз з їх 

міжнародними правозахисними зобов'язаннями. Так, в грудні 1972 Генеральна 

Асамблея прийняла цілий ряд антитерористичних резолюцій, які передбачають 

заходи для викорінення міжнародного тероризму шляхом наголошення зв'язку 

між боротьбою з тероризмом і правами людини. У них підкреслюється, що 

держави повинні забезпечувати, щоб будь-які заходи, що вживаються з метою 

боротьби з тероризмом, відповідали їх зобов'язанням за міжнародним правом, 

зокрема міжнародному праву прав людини, міжнародного біженська праву і 

міжнародному гуманітарному праву. 

Крім загального зобов'язання держав незмінно діяти в рамках поваги прав 

людини слід зазначити, що універсальні договори про боротьбу з тероризмом 



конкретно вимагають дотримання різних норм права прав людини. У контексті 

Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму[6] прикладом 

цьому можуть служити стаття 15 (конкретно роздільна державам відмовляти в 

видачу або наданні правової допомоги за наявності вагомих підстав вважати, 

що запитуюча Держава має на меті піддати особу переслідуванню чи 

покаранню на протизаконних дискримінаційних підставах); стаття 17 (що 

вимагає справедливого поводження з особами, ув'язненими під варту, у тому 

числі надання їм можливості користуватися всіма правами і гарантіями 

відповідно до застосовними положень міжнародного права прав людини); і 

стаття 21 (зведена стаття, в якій уточнюється, що Конвенція не зачіпає інших 

прав, зобов'язань та обов'язків держав). 

Боротьба з тероризмом, безпека, права людини і забезпечення 

правопорядку не є явища взаємовиключні. В умовах терористичної загрози 

вони повинні взаємодіяти один з одним. У більшості випадків вони не можуть 

ефективно працювати окремо один від одного. Контр терористичні заходи не 

можуть здійснюватися без дотримання стандартів в галузі прав людини - 

інакше їх здійснення може пошкодити їх справжньої мети, яка полягає в захисті 

і збереженні демократичного суспільства. З іншого боку, стандарти в галузі 

прав людини можуть вимагати проведення контр терористичних заходів, для 

того щоб забезпечити процвітання прав людини. Проте необхідно не забувати 

про те, що права людини - це не розкіш і не якесь необов'язкове доповнення до 

контр терористичної стратегії; права людини повинні лежати в основі таких 

стратегій. 

Необхідно відмітити, що кожна держава намагається виробити ефективну 

політику для захисту своїх громадян від загроз тероризму, але досить часто 

така політика проводиться занадто жорстко, порушуючи при цьому основні 

права людини, такі як особисті права громадян, права громадян на доступ до 

інформації, свободи преси та інші, в умовах надзвичайних ситуацій спецслужби 

наділяються широкими повноваженнями і мають доступ до банківських 



рахунків, прослуховуванню розмов, стежать за листуванням в Інтернеті і т.д. 

Держави часом забувають про те, що, проводячи в життя політику боротьби з 

тероризмом, часом порушують конституційні права громадян, тоді як існують 

вельми гнучкі підходи до даної проблеми і є країни, які вже довели їх 

результативність на практиці. Активність держави в боротьбі з тероризмом 

повинна складатися не тільки з силових методів, а й превентивних заходів, що 

вкрай важливо в правовому демократичному суспільстві. 

Враховуючи все вищезазначене можна зробити висновки, що проблеми, 

пов’язані з антропологічно-правовим співвідношенням людини і тероризму 

складають собою множину проблем захисту природних прав людини та не є 

дослідженими в повній мірі з концептуальної точки зору. Крім цього багато з 

них, взаємопов’язані також з питаннями, які мають велике значення для усієї 

філософії та окремих прав людини.  
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