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Тема 4. Природа гідності людини  
у прецедентній судовій практиці 

 
Теоретичні питання: 

 
1. Природа гідності людини у прецедентній судовій практиці 

(конституційна цінність, принцип чи самостійне 

основоположне право) 

2. Дефініція та абстракті ознаки гідності людини у 

прецедентній судовій практиці 

3. Питання обмеження та співвідношення гідності людини з 

іншими правовими цінностями та правами у прецедентній 

судовій практиці.  

4. Загальний та диференційований характер гідності людини 

у прецедентній судовій практиці. 

5. Гідність людини та держава (негативні та позитивні 

обов’язки) у прецедентній судовій практиці. 

 
Відеоматеріали для підготовки: 

 
1. Людська гідність як джерело прав людини. Розуміємо права 

людини. – Опубліковано 8 лип. 2012  

2. Шишкіна Е. Людська гідність: аналіз сучасного стану. – Олена 

Шаблій. – Опубліковано 15 бер. 2017 

3. Human Dignity. Artur Silveira. – Опубліковано 5  жовтн. 2015 

4. Understanding Human Dignity. – Berkley Center. – Опубліковано 28 

квітн. 2014  

Практичні завдання: 
1. Ознайомтесь із наведеними обставинами судових справ та 
висловіть аргументи щодо наявності та відсутності порушення 
гідності людини. 
(Виконання завдання передбачатиме поділ студентів на різні 
групи, які будуть відстоювати протилежні позиції). 

1.1. Поштова служба Німеччини у рахунку за 
телекомунікаційні послуги допустила помилку у прізвищі 
особи. Така помилка спричинила внутрішні страждання цієї 
особи і вона звернулась до суду про відшкодування цих 
страждань, посилаючись на приниження її гідності. 
Перед Конституційним Судом Німеччини постало питання, 
чи може помилка у документах призводити до суттєвого 
порушення гідності людини? 

Аргументи щодо порушення гідності людини 

ЗА ПРОТИ 

1 ... … 

2 ... … 

3 ... … 

1.2. Безробітний Януш К., котрий опинився в складному 
фінансовому становищі, опублікував у друкованому засобі 
масової інформації оголошення наступного змісту:  
«Орендую власну особу як раба на термін 1 рік за відповідну 
плату – 2000 $ на місяць.  
Моєму роботодавцю надається право морально мене 
принижувати, обпльовувати та наносити мені легкі фізичні 
ушкодження». Як наслідок, Януш К. на оголошення отримав 
відповідь від однієї особи, з якою було укладено договір у 
письмовій формі.  
В подальшому Януш К. відмовився від виконання договору, 
що стало підставою для звернення до суду. 

Аргументи щодо порушення гідності людини 
ЗА ПРОТИ 

1 ... … 

2 ... … 

3 ... … 

https://www.youtube.com/watch?v=4E7UB58R3yY
https://www.youtube.com/watch?v=4E7UB58R3yY
https://www.youtube.com/watch?v=S0vCWvlKSm0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=S0vCWvlKSm0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Px81F4adpdU
https://www.youtube.com/watch?v=qQXdn7WYFSM
https://www.youtube.com/watch?v=qQXdn7WYFSM


1.3. На початку 90-х років ХХ ст. у Франції стала 
популярною розвага «Метання карликом». 
Гра передбачала заохочення глядача до кидка іншої особи 
(карлика) в захисному одязі та касці на відстань над 
захисним матеріалом. Це проходило за добровільної згоди 
сторін і грошової винагороди карликові.  
У 1991 році Міністр внутрішніх справ Франції видав указ, в 
якому всім префектам указувалося рекомендувати мерам 
заборонити проведення змагань з гри «Метання карликом» 
у зв’язку з порушенням права на повагу до людської гідності 
карликів. 
Адміністративною палатою Державної ради Франції у 
постанові від 27 жовтня 1995 року було оцінено законність 
розпоряджень голів міст, прийнятих у межах їхньої 
компетенції, щодо забезпечення публічного порядку. 

Аргументи щодо порушення гідності людини 
ЗА ПРОТИ 

1 ... … 

2 ... … 

3 ... … 

 
2. Оцініть наведені нижче обставини та висловіть свою 
позицію щодо можливості правомірного обмеження 
гідності людини та її балансування з іншими правовими 
цінностями та правами людини. Чи погоджуєтесь Ви із 
рішенням регіонального суду? Відповідь обґрунтуйте. 

У 2002 році в Німеччині громадянин Маґнус Ґефґен (Gäfgen) 
заподіяв, шляхом удушення, смерть одинадцятирічного підлітка, 
та заховав його тіло біля озера. Він вимагав у батьків дитини 
викуп. Невдовзі після одержання ним грошей його було 
заарештовано, направлено до комісаріату поліції і допитано про 
місцезнаходження постраждалого.  

Наступного дня, сподіваючись, що підліток може бути живим, 
заступник начальника комісаріату наказав одному із своїх 
підлеглих залякати заявника погрозами застосування фізичних 
страждань та, при необхідності, заподіяти йому такі страждання, 
з метою змусити його вказати місцезнаходження дитини. 

Підкоряючись наказу, поліцейський повідомив громадянину 
Маґнусe Ґефґенe (Gäfgen), що спеціально підготовлена особа 
змусить його жорстко постраждати. Через десять хвилин, із 
остраху зазнати такого впливу, громадянин Маґнус Ґефґен 
(Gäfgen),  вказав, де він заховав тіло жертви. Поліція 
супроводила його на місце скоєння злочину, де було віднайдено 
тіло та речові докази які викривали заявника, а саме сліди шин 
його машини.  

У ході подальшого кримінального судочинства регіональний 
суд постановив, що одержані у ході слідства докази не можуть 
бути застосовані у якості доказів, оскільки їх було здобуто під 
тиском.  
Дивіться також: Рішення ЄСПЛ у справі «Ґефґен проти 
Німеччини» від 1 червня 2010 року  
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