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БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ У КОНТЕКСТі

ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Тероризм, безсумнівно, фактично і безпосередньо

відображається на правах людини, забираючи у людей можливість

користуватися правом на життя, свободу і фізичну недоторканність.

Тому питання організації ефективної боротьби з тероризмом не

втратить своєї актуальності.

Сьогодні рівень терористичної загрози у світі досить високий.

Від неї потерпають не лише країни, де тривають збройні конфлікти,

а також і країни Заходу. Протидіяти цій загрозі стає дедалі важче.

Тероризм – це тактика дій, яку в принципі неможливо знищити.

Міжнародний тероризм – це явище, що не має географічних

кордонів і не лише становить небезпеку, а в свою чергу, піддає під

сумнів стійкість міжнародного правопорядку та спроможність

протистояти викликам з боку міжнародних терористичних

організацій і квазідержавних утворень, які заявляють свої права

в системі міжнародних відносин. Нові тенденції у розвитку

міжнародного тероризму створюють додаткові виклики для

національної і міжнародної безпеки і потребують рішучих дій.

Відтак зусилля багатьох країн спрямовані на посилення захисту від

терористичної загрози. Варто зазначити, що і правове забезпечення

боротьби з тероризмом буде настільки успішним, наскільки правові

норми у цій сфері будуть збігатися з нормами суспільної та

індивідуальної моралі.



З розвитком науки і технології тероризм також розвивається

і удосконалюється. З огляду на це, актуальність цієї загрози

залишатиметься постійною, змінюватися може лише її рівень. Для

її нейтралізації та мінімізації можливих наслідків терористичної

діяльності державам необхідно постійно розвивати спроможності

протидії цій загрозі, що потребує, серед іншого, вагомих

матеріальних та фінансових ресурсів. В сучасний період маємо

факти, які засвідчують, що тероризм все більше впливає на стан

додержання та захисту прав та свобод людини і громадянина.

Практика та аналіз антитерористичної діяльності міжнародних

і регіональних організацій, дозволяє назвати актуальні тенденції

протидії тероризму. Як приклад, посилення взаємодії та обміну

інформацією з питань протидії тероризму між уповноваженими

органами на національному рівні:

У ЄС вжито низку заходів, спрямованих насамперед

на підвищення ефективності взаємодії та обміну інформацією між

національними спеціальними та поліцейськими службами, а також

посилення прикордонного контролю. У 2016 р. на основі інформації

Антитерористичної групи (м. Гаага) створено єдину базу даних,

до якої в режимі реального часу мають доступ понад 20

європейських спецслужб. Розроблено та заплановано реалізацію

пілотного проекту щодо автоматизованого обміну даними між

правоохоронними органами країн – членів ЄС щодо осіб, які мають

судимість. Крім цього, активізується робота з уведення в дію

Європейської інформаційної системи авторизації подорожей [1,

с.13].

Досвід вивчення даної проблеми свідчить про те, що сьогодні

не існує загальновизнаного визначення тероризму. Не існує на

універсальному рівні й угоди загального характеру, спрямованої на



боротьбу з тероризмом. Нині здійснюється розробка проекту

всеосяжної конвенції про міжнародний тероризм. Проте в рамках

ООН було прийнято ряд конвенцій і протоколів до них, присвячених

окремим питанням боротьби з тероризмом. Незважаючи

на декларовану готовність держав дотримуватися вимог

національного і міжнародного законодавства, практика показує, що

в інтересах підвищення ефективності антитерористичної діяльності

допускається вжиття уповноваженими органами і особами

заходів, що не завжди відповідають нормам права, зокрема:

- фізичне знищення лідерів терористичних організацій;

- використання спеціальних методів дізнання (тортур) щодо

осіб, причетних до тероризму;

- застосування репресивних заходів щодо родичів

терористів [1, с.18].

В сучасних умовах правоохоронним органам та спецслужбам

України доцільно сконцентрувати зусилля на підвищенні

ефективності міжвідомчої координації та забезпеченні ефективного

та дійового обміну інформацією, а також поліпшенні взаємодії

з іншими центральними та місцевими органами влади з питань

запобігання і боротьби з тероризмом.

Таким чином, з розвитком науки і технології тероризм також

розвивається і удосконалюється. Терористичні акти можуть

дестабілізувати уряди, руйнувати громадянське суспільство,

підривати мир і безпеку, ставити під загрозу процес

соціально-економічного розвитку та надавати особливо сильний

негативний вплив на деякі групи населення. Усе це в даний час

позначається на здійсненні основних прав людини.



Слід зазначити, що актуальність цієї небезпеки

залишатиметься постійною, змінюватися може лише її рівень. Для

послаблення та мінімізації можливих наслідків терористичної

діяльності державам необхідно постійно розвивати спроможності і

вести активну боротьбу з тероризмом, що потребує також вагомих

матеріальних та фінансових ресурсів. Тероризм ставить під загрозу

систему правого захисту населення, стабільності світової спільноти,

нівелює конституційні надбання, піддає сумніву ефективну

діяльність влади кожної держави, оскільки вона не може

гарантувати безпечне життя людини.
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