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ПРЕМІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 2018 г.  
ЗА ВНЕСОК У СПРАВУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
ПРИЙОМ КАНДИДАТУР 

 
Оголошується прийом кандидатур на здобуття премії "Свобода-Рівність-

Братерство" за 2018 рік. Ця премія присуджується Французькою Республікою за внесок 
у захист прав людини, вручає її прем'єр-міністр Франції. 

Премія, заснована в 1988 році, вона присуджується окремим особам і 
організаціям незалежно від їх національної приналежності або державних кордонів за 
конкретний внесок у підтримку та  захист прав людини у Франції або за кордоном. 

 
1 - У 2018 році з нагоди 70-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав 

людини і 20-ї річниці Декларації про правозахисників Національна консультативна 
комісія з прав людини відзначить окремих осіб та  організації, які у своїй країні 
відзначилися діяльністю на захист та підтримку  прав людини, особливо ті особи і 
організації, які  внаслідок цього піддаються  переслідуванням або утискам. 

 
Неурядові організації (НУО) та окремі претенденти незалежно від країни, яку 

вони представляють або в якій вони працюють, повинні представити опис роботи, яку 
вони проводять у Франції або за кордоном з метою поширення  та захисту прав 
людини, а також проект, який вони мають намір реалізувати. 

• Премія за діяльність і акції правозахисників 
 
Термін "правозахисник" визначає людину, яка особисто або спільно з іншими 
займається діяльністю на підтримку та захист прав людини. Згідно із статтею 1 
Декларації про правозахисників (резолюція 53/144 Генеральної Асамблеї ООН від 9 
грудня 1998 року),  "кожна людина має право, індивідуально або спільно з іншими, 
діяти на підтримку та захист прав людини і основних свобод на національному і 
міжнародному рівнях ". 
 
Правозахисник займається захистом будь-яких основних прав від свого імені або від 
імені іншої особи або групи осіб. Правозахисники прагнуть підтримувати та захищати 
громадянські і політичні права, а також підтримувати, захищати і здійснювати 
економічні, соціальні, культурні та колективні права. 
 
На здобуття премії можуть висуватися окремі  кандидатури або неурядові організації, 
які займаються захистом або підтримкою діяльністю правозахисників. Також можуть 
бути відзначені особи та некомерційні організації, які захищають права окремих 



категорій громадян, наприклад, жінок, дітей, корінних народів, біженців і переміщених 
осіб, а також національних, мовних або сексуальних меншин.  
 
Декларація про правозахисників не вказує на особливі умови,  потрібні для того, щоб 
стати правозахисником -  кожен може бути правозахисником, якщо він бажає цього  і 
веде відповідну діяльність - однак Декларація  чітко визначає певні обов'язки 
для  правозахисників, які мають виконувати кандидати на здобуття  премії: 

- правозахисники мають визнавати універсальність  прав людини, як це 
визначено у Загальній декларації прав людини; 
- правозахисники маю діяти у ненасильницький спосіб для  дотримання 
положень  Декларації про правозахисників. 

2 – Перші п'ять лауреатів будуть запрошені у Париж на офіціальну церемонію.  Їм 
будуть вручені медалі та грошові премії із загального фонду у  70 тисяч євро, який 
виділяє Національна консультативна комісія з прав людини для здійснення проектів 
переможців. 
 
П'ять наступних лауреатів будуть нагороджені почесними медалями, які 
вручатимуть  посли Франції, що працюють в їх рідних країнах. 
 
 
3 – Кандидати на участь  у Премії мають дотримуватись її регламенту. 
Регламент Премії надається за відповідним запитом. З ним також можна ознайомитися 
на сайті Національної консультативної комісії з прав людини: 
http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme  (на французькій мові). 
 
 
4 – Досьє кандидате має бути складене на французькій мові та включати 
наступні  елементи: 

а) лист кандидата  на  здобуття Премії, підписаний керівником або юридичним 
представником відповідної НУО або окремим кандидатом; 
б) форма заявки кандидата додається до цього анонсу  про прийом кандидатур  і 
може бути завантажена з сайту Національної консультативної комісії з прав 
людини: http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme ; 
Заявка має містити  детальний опис діяльності, яку проводять  правозахисна 
асоціація 
в) презентацію відповідної НУО (статут, опис раніше проведеної роботи і т.п.);  
г) поштові та банківські реквізити НУО або окремого здобувача 

 

Кандидатури обов'язково повинні  направити всі зазначені документи до закінчення 
терміну прийому кандидатур15 жовтня 2018 року в генеральний секретаріат Комісії з 
прав людини: 

-  на адресу  TSA 40 720 - 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France 
- або на електронну пошту: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr   
 
Після оголошення журі лауреатів Премії за 2018 рік її буде урочисто вручено у Парижі 
Прем'єр-міністром або іншим членом уряду Французької Республіки  приблизно 10 
грудня 2018 року. 


