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У статті здійснено порівняльний аналіз правового статусу корінних народів, племен
та каст Бразилії, Індії та Канади на основі дослідження Конституцій та Конституційних
актів, Конвенцій про захист прав корінних народів, діяльності Національних комісій для
захисту означених категорій. Зроблено висновки про наявність подібностей і відмінностей у
формуванні конституційного статусу досліджуваних етносів та відношенні до них
колонізаторів.
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Постановка проблеми. Сьогодні на земній кулі налічується понад 5000
етнічних і 2500 мовних груп. На ній фактично не залишилось моноетнічних
держав. Усі вони мають міжетнічні проблеми. Саме це обумовлює гостроту
проблеми та актуальність її дослідження [1, с. 5]. Актуальність теми має
комплексний характер, що полягає, насамперед, в отриманні досвіду
унікального вирішення проблеми конституційного статусу корінних народів
Бразилії, Індії та Канади, визначенні необхідності забезпечення їх не тільки
мовними правами, але й відповідним рівнем добробуту, та у здатності сприяти
стабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні й зміцненню відносин із
сусідніми країнами та Європейським Союзом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання статусу бразильських
індіанців фактично залишилися поза увагою дослідників. Племена та касти
Індії різною мірою описано у працях таких дослідників, як І. В. Борисова
(I. V. Borisova), Р. Берман (R. Berman), С. А. Горохов (S. A. Gorohov),
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Р. В. Дмітрієв (R. V. Dmytriev), А. І. Захаров (A. I. Zaharov), С. С. Кузнєцова
(S. S. Kuznetsova), М. В. Кузнєцов (M. V. Kuznetsov), А. Н. Мочалов
(A. N. Mochalov), М. А. Плєшкова (M. A. Plyeshkova), Д. А. Родівілова
(D. A. Rodivilova), Я. О. Садовнікова (Y. O. Sadovnikova), В. В. Чуксіна
(V. V. Chuksina), А. Ю. Яковлєв (A. Y. Yakovlev) та ін. Деякі питання корінних
народів Канади вивчали Т. А. Захарова (T. A. Zaharova), А. А. Ларічев
(A. A. Larichev), Д. Д. Максімова (D. D. Maksimova), Н. Б. Семенова
(N. B. Semenova), В. А. Соловйова (V. A. Solovyova), Г. Ю. Френк (G. Y. Frenk)
та ін. Проте конституційний статус бразильських індіанців, канадських
корінних народів та племен і каст Індії не аналізувався.
Мета статті – здійснити порівняльний аналіз конституційного статусу
корінних народів Бразилії, Канади та Індії на підставі вивчення відповідних
положень Основних законів, спеціальних міжнародних документів та наукових
досліджень.
Виклад основного матеріалу. Корінні народи впродовж століть
зазнавали дискримінації, експлуатації, позбавлялись володінь і виселялись. Так,
на час появи європейців на сучасній території Бразилії нараховувалось близько
2000 племен, більшість яких була знищена, і сьогодні їх нараховується лише
200 [2]. У Канаді практикувалась дискримінація аборигенів, створювалось
расистське законодавство [3, с. 22–24.]. Подібною була ситуація і в інших
країнах. І тільки у другій половині ХХ ст. з метою їх захисту Міжнародною
Організацією Праці (МОП) та ООН було прийнято дві постанови [4, с. 60]. Так,
у 1957 р. Генеральною конференцією МОП було ухвалено Конвенцію № 107
«Про захист і інтеграцію корінного і іншого населення, що веде племінний і
напівплемінний спосіб життя в незалежних країнах» [5], яка стала першим
міжнародним документом, присвяченим виключно проблемам корінних народів
[6]. Конвенція містила 8 розділів, 32 статті й передбачала широкий перелік прав
корінних народів, зокрема право на землі, рівні умови прийому на роботу та її
виконання, на професійне навчання, кустарне виробництво та сільські ремесла,
соціальне забезпечення та охорону здоров’я, освіту та засоби спілкування,
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управління [6]. Цей документ було переглянуто у 1982 р. у зв’язку з фактами
порушення вимог 1957 р. і в 1989 р. нарешті було визначено її статус Конвенції,
яка включала вже 10 розділів і 44 статей. У ній констатувалося порушення
вимог попереднього документа, а також наголошувалося, що її узгоджено із
Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні,
соціальні та культурні права, Міжнародним пактом про громадянські та
політичні права, Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН,
Організацією з питань освіти, науки та культури, Всесвітньою організацією
охорони здоров’я і Міжнародним інститутом з питань індіанського населення.
Конвенція нагадувала країнам про відповідальність за порушення прав
корінних народів і створення органів контролю, участь відповідних народів у
прийнятті рішень та проведення політики, які їх стосувались [7].
Бразильська Конституція була прийнята у 1988 р. і певною мірою
враховувала вимоги Конвенції № 107 1957 р. Вона містить главу «Індіанці», яка
законодавчо врегульовує статус цих етносів. Так, ст. 231 визнає за індіанцями
соціальну організацію, звичаї, мови, вірування і традиції, їхні первісні права на
землі, на яких вони традиційно мешкають. Основний закон наділяє владу
Федерації повноваженнями щодо розмежування означених земель, захист їхніх
власників і попередження будь-яких зазіхань на їхнє майно. Параграф 1 ст. 231
Конституції визначає належні індіанцям землі, вважаючи такими ті, на яких
вони постійно проживають, які використовують у своїй виробничій діяльності,
є необхідними для збереження природних ресурсів і забезпечення добробуту
етносів та їх фізичного й культурного відтворення за їхніми правилами життя,
звичаями і традиціями [8, пр. 1, с. 515].
Конституція наголошує, що традиційно займані індіанцями землі
призначаються для їхнього постійного володіння, надання їм виняткового права
на користування багатствами ґрунту, річок та озер, що протікають і
перебувають на цих землях. Використання гідроресурсів разом з потенційними
джерелами енергії, дослідження та видобуток мінеральних багатств на
індіанських землях можуть здійснюватись лише за дозволом Національного
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Конгресу після отримання висновків відповідних спільнот. Участь у розподілі
результатів означених ресурсів забезпечується відповідно до ухваленого
закону. Параграф 4 ст. 231 наголошує, що визнані власністю індіанців землі є
невідчужуваними, а права на них – невід’ємними. Основний закон констатує
заборону переселяти індіанські племена з їхніх територій, за винятком у
випадках катастроф та епідемій, які піддають ризику їхнє населення, або за
необхідності забезпечення суверенітету території після розгляду питання
Національним Конгресом. У всіх означених випадках після зникнення чи
усунення ризиків майно повертається його власникам [8, пр. 4–5, с. 515].
Конституція також проголошує недійсними будь-які акти, спрямовані на
заняття, отримання у власність чи володіння земель або експлуатацію
природних багатств землі, річок та озер, що протікають і перебувають на цих
землях. І в даному випадку винятком може бути виникнення вищих публічних
інтересів Союзу відповідно до положень окремого закону. Вказана недійсність
не

тягне

жодних

прав

щодо

відшкодування

збитків

або

судового

переслідування Союзу, за винятком приписів закону і здійснених із добрими
намірами вдосконалень [Там само, пр. 6, с. 515]. Крім того, у ст. 232
наголошується, що індіанці, їхні спільноти та організації є сторонами в
трибуналах щодо захисту їхніх прав та інтересів, причому прокуратура
зобов’язана брати участь в усіх стадіях процесу [Там само, с. 515]. Стаття 210
гл. 3 «Освіта, культура та спорт» констатує необхідність враховувати у
початковій освіті культурні, художні національні та регіональні цінності. У той
час як звичайна початкова освіта в країні здійснюється португальською мовою,
«для індіанських спільнот гарантується використання рідної мови та власних
особливих методів навчання» [Там само, с. 509].
До початку 1970-х років політика урядів Канади зводилась до
насильницької асиміляції аборигенів у канадське суспільство з метою
залучення їх до «вищої» європейської культури. Політика асиміляції
передбачала навчання дітей аборигенів у школах закритого типу, насильницьку
християнізацію учнів, заборону користування рідною мовою та дотримання
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аборигенних традицій і норм життя. Погане фінансування і господарські роботи
із самозабезпечення призводили до високого рівня смертності та захворювання
[9, с. 2–6]. Документи 1957 і 1982 рр. справили відповідний вплив на правлячі
кола Канади, який знайшов практичний прояв у внесенні до Основного закону
Конституційного акта 1982 р. [10, с. 383–388]. Після здійснюваної на його
підставі демократизації політики щодо аборигенів мовна політика Канади
відносно корінних народів здійснюється на принципах використання і
збереження мов, застосування мови в суспільному житті племені та общини,
вивчення рідних мов у місцевих навчальних закладах, популяризація мов
аборигенів через ЗМІ [11, с. 4–6]. Корінні народи отримали право
користуватись цілий рік безліцензійним мисливством [12, с. 7–35], і
риболовством, що складає визначальну основу забезпечення життєдіяльності і
реалізацію споконвічних прав корінних народів [13, с. 1–7]. Аборигенам надане
право на самоврядування на чолі з вождем. Вони звільнені від податків. Уряд
уклав 22 угоди про самоврядування з 36 общинами корінних народів усієї
країни. 18 із 22 угод є «всеосяжними угодами про розділ власності на землю»
[14, с. 7].
Конституційний Акт 1982 р. у трьох частинах містить положення щодо
статусу корінних народів. Його перша частина – Канадська хартія прав і свобод
– є основним документом, який визначає основи правового статусу особи та
гарантує право на освіту мовою меншин [10, ст. 24, пп. 1–3, с. 386; 15, с. 356].
Зокрема, у ст. 25 наголошується неможливість тлумачити гарантовані Хартією
певні права і свободи у спосіб, який «скасовує чи обмежує будь-які корінні,
договірні чи інші права або свободи, що належать корінним народам Канади»
[10, с. 387]. У ч. 2 Конституційного Акта 1982 р. «Права корінних народів
Канади» визнаються й підтверджуються «існуючі та договірні права корінних
народів Канади». До цього поняття Конституція відносить індіанців, інуїтів і
метисів країни. Поняття «договірні права» означає права, які вже функціонують
або можуть бути передбачені угодою про використання земель. Ці права
гарантуються також рівною мірою чоловікам і жінкам [10, ст. 35, пп. 1–4,
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с. 388]. Уряд Канади та уряди провінцій «зобов’язані додержуватись того
принципу», що внесення будь-якої постанови до визначених вище прав є
можливим лише у процесі переговорів Прем’єр-міністрів країни, провінцій та
запрошених представників корінних народів для участі в обговоренні посталого
питання [10, ст. 35, с. 388].
Відповідно до ч. 3 Конституційного Акта 1982 р. «Урівняння і
регіональні розбіжності» парламент і легіслатури разом з урядом Канади та
урядами провінцій зобов’язані сприяти встановленню рівних можливостей
забезпечення рівня добробуту канадців, підтримувати економічний розвиток із
забезпеченням зменшення відмінностей у можливостях, надавати основні
громадські послуги прийнятної якості всім канадцям. Основний закон
зобов’язує парламент та уряд Канади «шанувати принцип» здійснення
стабілізаційних

виплат

з

метою

забезпечення

достатнього

прибутку

провінційних урядів для надання ними громадських послуг загалом порівняної
якості за умови відповідності загалом порівняному оподаткуванню [10, ст. 36,
пп. 1–2, с. 388]. Таким чином, Конституція гарантує політичні права корінних
народів у загальній частині, а про гарантії їхнього статусу на рівні з іншими
громадянами наголошує окремо.
Сьогодні у Канаді нараховується 1,5 млн осіб корінних народів (4,3 %
усього населення країни), які складають три групи: індіанці, інуїти (ескімоси)
та метиси (потомки змішаних шлюбів між індіанцями та європейцями). Серед
них індіанців – 2,6 %, метисів ‒ 1, 4 %, інуїтів – 0, 2 % [11, с. 3–6].
Права відсталих етносів Індії передбачались ще до прийняття Конституції
у програмах руху за отримання країною незалежності, що і було зафіксовано в
Основному законі 1949 р. На відміну від Конституції Канади, яка формулює
статус корінних народів у трьох частинах, Основний закон Індії врегульовує
статус окремих етнічних груп у численних частинах: ІІІ, ІV, V, VІ, ІХ, ІХ-А, ХV
і ХVІІ. Частина 3 «Основні права» надає рівні права всім без будь-якого
винятку громадянам і забезпечує їх рівний захист. Забороняється дискримінація
за мотивами релігійної, расової, кастової приналежності, статі чи місця
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народження або за будь-яким із цих мотивів [16, ст. 14–15]. Констатується
відсутність будь-яких перешкод виданню державою особливих постанов, які
стосуються розвитку будь-яких соціально чи культурно відсталих класів
громадян або внесених до списків каст та племен [Там само, ст. 15]. Таким же
чином держава має право видавати будь-які постанови стосовно резервування у
сфері просування на посади на державній службі будь-якого класу чи класів із
числа внесених у списки каст і племен, які, на погляд Держави, недостатньо
представлені на державній службі [Там само, ст. 16]. Далі йдеться про права у
сфері культури, освіти та охорону інтересів меншин. Охороняються інтереси
меншин і у сфері культури. Будь-яка група громадян, що має особливу мову,
писемність або культуру, має право їх зберігати. Забороняється відмова
громадянам у вступі до будь-якого фінансованого державою навчального
закладу за мотивами релігійної, расової, кастової приналежності чи мови [Там
само, ст. 29]. Меншинам надається право відкриття навчальних закладів та
управління ними. Під час видання закону, який передбачає примусове
придбання будь-якої власності освітнього характеру, держава повинна
гарантувати справедливу ціну [Там само, ст. 30].
Частина 4 «Керівні принципи політики держави» зобов’язує державу
забезпечувати соціальний порядок, що сприяє добробуту народу, зведенню до
мінімуму нерівності у доходах і в статусі [Там само, ст. 38]. Держава повинна
сприяти культурному й економічному розвитку каст, внесених у списки племен
та

інших

малих

прошарків

населення,

захищати

їх

від

соціальної

несправедливості й усіх форм експлуатації [Там само, ст. 46]. Стаття 120 ч. 5
«Союз» передбачає право представників відсталих прошарків населення у
зібраннях штатів виступати рідною мовою у випадку незнання хінді чи
англійської мови [16]. Частина 8 «Штати» запроваджує у штатах Біхар, МадхьяПрадеш та Орісса посаду міністра, відповідального за добробут племен,
внесених до списків каст і відсталих класів населення [Там само, ст. 164].
У ч. 9 «Панчаяти» викладаються умови участі відсталих прошарків
населення у сільських органах самоврядування – панчаятах. Стаття 243
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зобов’язує владу резервувати місця для внесених до списків каст і племен у
кожному панчаяті, які відповідають пропорційному відношенню до загального
числа населення на цій території. Одна третина зарезервованих місць повинна
належати жінкам занесених у списки каст і племен. Це ж стосується і посади
Голів панчаятів, що розповсюджується і на жінок. Легіслатури штатів мають
право видавати постанови щодо врегулювання означених вище положень [16].
Подібні положення викладаються у частині дев’ятій – А – Муніципалітети
стосовно міських органів самоврядування [Там само, ст. 243].
Частина 16 «Спеціальні постанови, що стосуються деяких класів
населення» передбачає резервування місць у Народній Палаті внесеним до
списків каст і племен, за винятком тих, що мешкають в автономних округах
Штату Ассам [Там само, ст. 330]. Нарешті ч. 17 «Офіційна мова. Спеціальні
директиви» надає Легіслатурам Штатів право ухвалювати законодавчо
постанови про використання мови хінді у штаті [Там само, статті 347, 351].
Таким же повноваженням володіє і Президент [Там само, ст. 347]. Основний
закон зобов’язує усі органи влади сприяти розповсюдженню мови хінді з тим,
щоб вона стала засобом вираження для усіх представників складної культури
Індії, не порушуючи при цьому духу мови, форми, стилю других мов країни
[Там само, ст. 351].
Конвенції 1957, 1982 та 1989 років справили своєрідний вплив на
політику правлячих кіл країни відносно певних етносів. Він знайшов реалізацію
в тому, що у 1990-ті роки в Індії у 25 із 29 штатів було організовано різні
комісії для захисту прав окремих категорій населення: Національна комісія
захисту прав етнічних, релігійних і лінгвістичних меншин (1995), Національна
комісія захисту осіб, віднесених до зареєстрованих каст (1990), Комісія захисту
осіб, віднесених до зареєстрованих племен (1990), Комісія захисту окремих
каст [17, с. 90]. Так, Комісія з прав людини штату Ассамі показала типові
проблеми порушення прав означених вище етносів: високий рівень смертності,
застосування насильства до ув’язнених представників каст, до затриманих
поліцією, сексуальне насилування нею на робочому місті жінок із числа
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зареєстрованих каст і племен тощо [18, с. 8].
Повільними темпами формувалось і розвивалось самоврядування на рівні
панчаятів (сільських рад) та муніципій (міських рад). Так, за визначенням
Я. О. Садовнікової, 833087662 людини мешкають у сільській місцевості, а
377105760 – у міській. Відтак інститути системи панчаятів складають базовий
елементи управління, на основі якого будується весь комплекс політичної
системи Республіки Індія [19, с. 125, 127]. Вона додає, що сьогодні інститути
панчаятів і муніципалітетів «виявились важливою складовою частиною
політичної системи» Індії [Там само, с. 148]. Набуття Конституційного статусу
зафіксувало

повномасштабну

імплементацію

інститутів

місцевого

самоврядування у політичну систему [Там само, с. 191]. Касти розпочали
справляти вплив на вибори до законодавчих зборів штатів, а також на вибори
до панчаятів і муніципалітетів та борються за резервування місць в
університетах. Тим самим відбувається посилення кастового фактора на
національному рівні [20, с. 16, 19, 21]. У 2010 р. в країні існували 29500
панчаятів. До їх складу було обрано 2,8 млн членів, з яких 19 % – представники
зареєстрованих каст, а 11 % – зареєстрованих племен [19, с. 139–140].
Зареєстровані племена проживають зазвичай у лісах і горах і не увійшли до
кастової системи [Там само, с. 141–142]. Раніше їх називали «кримінальними
племенами», оскільки вони займались крадіжкою худоби, зерна, розбоєм тощо
[21, с. 4–16]. Племена складають 67, 76 млн осіб (8,08 % населення країни) і
володіють 20 % території Індії, на якій зосереджується 70 % ресурсів країни, в
тому числі ліси, води та корисні копалини [Там само, с. 5–16]. Щодо каст, то їх
нараховується 46635 [Там само, с. 6–16]. І вони не відзначаються високим
рівнем добробуту. Найбільш благополучним в економічному відношенні є штат
Пенджаб,

який

за

ВВП

на

душу

населення

перевершує

найбільш

неблагополучний Біхар у 4 рази [Там само, с. 14–16]. Сьогодні в Індії
зосереджено 22 % усіх нужденних світу. Половина мешканців країни ніколи не
навчались у школі, переважна їх частина живе в умовах натурального
господарства на межі фізичного виживання і багато з них – за цією межею.
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Понад 300 млн осіб існують без електрики, не знайомі із ЗМІ, ніколи не бачили
газет, не слухали радіо і не дивились телевізор [21, с. 16].
Висновки. Аналіз свідчить про наявність подібностей і відмінностей у
формуванні конституційного статусу досліджуваних етносів. До перших
відносяться властиві всім їм багатовікове жорстоке ставлення колонізаторів,
відповідний вплив міжнародних документів на оформлення конституційного
статусу, внесення до конституцій їхніх вимог. Відмінності полягають у
ставленні колонізаторів до аборигенів. Так, на території Бразилії тубільці
просто витіснялись і винищувались, у Канаді до такої ж політики додавалась
практика навернення представників корінних народів у рабство, яка до
початку 1970-х років зводилась до насильницької асиміляції аборигенів у
канадське суспільство з метою залучення їх до «вищої» європейської
культури, передбачала навчання дітей аборигенів у школах закритого типу,
насильницьку християнізацію учнів, заборону користування рідною мовою та
дотримання аборигенних традицій і норм життя. Індійську особливість
нищення аборигенів складала боротьба з племенами, які проживають у лісах і
горах, й отримали назву «кримінальних племен» у зв’язку з їхнім традиційним
заняттям крадіжкою худоби, зерна, розбоєм. У різні роки були прийняті і
Конституції досліджуваних країн: Індії – у 1949 р., внесення Конституційного
Акта 1982 р. до Основного закону Канади – в 1982 р. і Конституція Бразилії –
в 1988 р., що певною мірою вплинуло на форму їх реагування на Конвенції
1957, 1982 і 1989 рр. Права відсталих етносів Індії передбачались ще до
прийняття Конституції у програмах руху за отримання країною незалежності,
що і було зафіксовано в Основному законі 1949 р. Для представників каст і
племен резервуються місця у сільських, міських органах самоврядування та у
зібраннях штатів, де вони мають право виступати рідною мовою або мовою
хінді. Відповідно до вимог Конвенції 1989 р. у 1990-ті роки в Індії у 25 із 29
штатів організовано різні комісії для захисту прав окремих категорій
населення: Національна комісія захисту прав етнічних, релігійних і
лінгвістичних меншин (1995), Національна комісія захисту осіб, віднесених до
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осіб,

віднесених

до

зареєстрованих племен (1990), Комісія захисту окремих каст. Вони показували
уряду типові порушення прав означених вище етносів.
Конституція Бразилії наголошує, що традиційно займані індіанцями землі
призначаються для їхнього постійного володіння. Вона забороняє переселяти
індіанські племена із їхніх територій, за винятком постанови Національного
Конгресу у випадках катастроф та епідемій, які піддають ризику їхнє
населення, або за необхідності забезпечення суверенітету. Індіанці є сторонами
в трибуналах щодо захисту їхніх прав та інтересів. Прокуратура зобов’язана
брати участь в усіх стадіях процесу. За Конституцією Канади аборигени
отримали право вивчення мови у місцевих навчальних закладах та її
популяризації через ЗМІ, користуватись цілий рік безліцензійним мисливством
і риболовством, право на самоврядування на чолі із вождем, були звільнені від
податків. Внесення будь-якої постанови до визначених вище прав є можливим
лише у процесі переговорів Прем’єр-міністрів країни, провінцій та запрошених
представників корінних народів для участі в обговоренні посталого питання.
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Сравнительный анализ конституционного статуса коренных народов Бразилии,
Канады и Индии
На основе исследования Конституций и Конституционных актов, Конвенций о
защите прав коренных народов, деятельности Национальных комиссий для защиты
указанных категорий проведен сравнительный анализ правового статуса коренных народов,
племен и каст Бразилии, Индии и Канады. Сделаны выводы о наличии подобий и отличий в
формировании конституционного статуса исследуемых этносов и отношении к ним
колонизаторов.
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Comparative analysis of the constitutional status of indigenous peoples of Brazil,
Сanada and Іndia
There are now more than 5,000 ethnic and 2,500 language groups in the world, while there
are virtually no monoethnic states left. Almost all states have interethnic problems, which
determines the severity of the problem and its relevance. The relevance of the topic is: 1) to gain
experience of Brazil, Canada, India in solving the problem of the constitutional status of indigenous
peoples; 2) in emphasizing the need to provide them not only with language rights, but also with an
appropriate level of well-being; 3) in the ability to help stabilize the domestic political situation in
Ukraine and strengthen relations with neighboring countries and the European Union.
The purpose of the article – an attempt to conduct a comparative analysis of the
constitutional status of the indigenous peoples of Brazil, Canada and India on the basis of studying
the relevant provisions of the Constitutions, special international documents, scientific papers. The
Conventions of the United Nations and the International Labor Organization of 1957, 1982, 1989
«On protection and integration of indigenous and other peoples leading tribal and semi-tribal
lifestyles in independent countries», «On indigenous peoples and peoples leading tribal way of life
in independent countries» were considered and analyzed. An analysis of the Constitutions and
Constitutional Acts of Brazil, Canada and India, which reflect the reaction of these states to these
Conventions, was also conducted. There are similar and distinctive features in the formation of the
constitutional status of the studied ethnic groups. Similar features: centuries-old cruel treatment of
the colonizers, the corresponding influence of international documents on the design of the
constitutional status, the introduction of their requirements into the constitutions. Distinctive
features: different attitude of the colonizers to the aborigines – expulsion and destruction in Brazil,
enslavement, forced assimilation in Canada, the fight against tribes living in the mountains, forests
and theft, robbery in India; different deadlines for the adoption of acts protecting the rights of
indigenous backgammon.
Keywords: Brazil; India; Canada; Indians; indigenous peoples; tribes; castes.
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