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                                      Тема 3 

          Основні елементи правового статусу дитини 

                                        Описові питання: 

1. Поняття правового статусу  неповнолітнього та його структура . 

2. Класифікація правового статусу дитини. 

3. Характеристика окремих видів прав дитини: 

 Фізичні права дитини.  
 Особисті права дитини .  
 Соціальні та економічні права дитини. 
 Політичні права дитини 
 Культурні права дитини.  

4 . Обов’язки  дитини  як  вид ювенального статусу дитини :загальнотеоретична  
характеристика   

                                Контрольні запитання: 

1. Розмежуйте  поняття правовий статус особи та   ювенальний статус. 

2. Наведіть критерії поділу правового статусу  дитини . Відповідь 

обґрунтуйте. 

3. З яких елементів складається правовий статус  дитини  ?  

4.  Охарактеризуйте структурні елементи загального правового статусу.   

5.  У чому полягає суть фізичних прав неповнолітніх ?  

6. Охарактеризуйте право на життя особи під час ведення військових дій.  

7. Дайте визначення поняття особистісні права неповнолітніх. 

8. Охарактеризуйте право на ім’я  на підставі  рішенні «Гарнага проти 

України» (Case of Garnaga v. Ukraine). 

9. В чому полягає різниця в поняттях поваги честі та гідності? 

10. Охарактеризуйте право неповнолітньої особи на охорону таємниці 

особистого життя. 

11. У чому полягає суть соціально-економічних прав неповнолітніх? 

12. Доведіть  в чому полягає  порушення економічної рівності  неповнолітніх 

на підставі рішення Європейського  суду  з  прав  людини   у  справі  

«Мазурек  проти  Франції»  (Judgment  in  the  case  of Mazurek  v.  France)   

13.  Наведіть критерії розмежування  поняття про політичні права 

неповнолітніх  у нормативно-правових актах. 
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14. Проаналізуймо  дискусійні  аспекти  можливості  активного  виборчого 

права для осіб від 16 років.   

15. У чому полягає суть культурних прав дитини? 

16. Перерахуйте міжнародні акти , де зафіксовано право на освіту.  

17.  Охарактеризуйте національне законодавство щодо права на освіту. 

18.  Дайте обґрунтування  обов’язків дитини  як   одного з видів ювенального 

статусу дитини.  
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