


 Praemonitus praemunitus (лат.)

 Forewarned is forearmed (англ.)

Хто поінформований – той озброєний Хто поінформований – той озброєний



1. Поняття та види юридичного самозахисту;

2. Права людини як об’єкт юридичного 
самозахисту: поняття, характерні риси та 
види прав людини.

3. Юридичні гарантії прав людини.3. Юридичні гарантії прав людини.

4. Межі прав людини. Зловживання правом.





Юридичний самозахист - правомірні дії
юридичної або фізичної особи, що
вживаються нею для забезпечення,
реалізації та захисту своїх прав у разіреалізації та захисту своїх прав у разі
загрози порушення чи фактичного їхнього
порушення протиправними діями держави
або іншої юридичної чи фізичної особи.





 самозахист цивільних прав;

 самозахист трудових прав;

 самозахист конституційних прав;

 самозахист прав у кримінальному 
провадженні;провадженні;

 самозахист прав у цивільному провадженні;

 самозахист прав у адміністративному 
провадженні;

 та ін.



 юридичний самозахист від протиправних 
дій органів та посадових осіб держави;

 юридичний самозахист від протиправних 
дій органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування;самоврядування;

 юридичний самозахист від протиправних 
дій юридичних осіб;

 юридичний самозахист від протиправних 
дій фізичних осіб;



 самозахист громадянських (особистісних) 
прав;

 самозахист політичних прав;

 самозахист соціально-економічних прав;

 самозахист соціально-культурних прав; самозахист соціально-культурних прав;

 та ін.



 в адміністративному порядку;

 у судовому порядку;

 шляхом превентивних дій.





 «Права людини» або так звані «суб’єктивні 
права» – це зумовлені рівнем розвитку 
суспільства можливості людини.

Зміст суб’єктивного права

право на власні дії

право на дії іншої особи

право на дії держави



1. Це можливості за власною волею діяти 
тим чи іншим чином або ж утримуватись 
від тих чи інших дій;

2. Їхні зміст і обсяг зумовлений рівнем 
розвитку суспільства;розвитку суспільства;

3. Права людини повинні бути рівними, 
однаковими для усіх людей;

4. Людина може домагатися їхньої реалізації 
від держави, суспільства та інших осіб.



«Покоління прав людини» — це 
класифікація прав людини за критерієм 
етапів їхнього історичного розвитку. 
Ця концепція була розроблена у 1979 р 
Першим генеральним секретарем 
Міжнародного інституту прав людини 
у Страсбурзі Карелом Васаком
Народився: 26 червня 1929 Народився: 26 червня 1929 
р., Чехословаччина
Помер: 1 травня 2015 р., Страсбург, 
Франція



громадянські (особисті) і політичні права: 
◦ право на свободу думки, совісті і релігії, 
◦ на рівність перед законом, 
◦ на участь в управлінні державою, 
◦ на недоторканність особи, 
◦ на справедливий суд, ◦ на справедливий суд, 
◦ вибір релігії тощо. 

Ці права називають також негативними, 
оскільки вони закріплюють незалежність 
особи від свавілля з боку держави.



 соціально-економічні та соціально-
культурні права, які пов'язані з боротьбою 
людей за поліпшення свого соціально-
економічного становища та культурного 
рівня.рівня.

 Друге покоління прав людини називають 
ще системою позитивних прав. Вони не 
можуть реалізуватися без організаційної, 
координуючої та інших форм діяльності 
держави, спрямованих на їх забезпечення.



колективні права: 
◦ право нації на самовизначення, 

◦ право народу на розвиток, 

◦ права жінок, дітей, біженців, національних 
меншин.



 на економічний та соціальний розвиток; 

 на доступ до економічного, наукового і 
культурного потенціалу людства; 

 на мир і безпеку; 

 на здорове та безпечне довкілля;  на здорове та безпечне довкілля; 

 на гуманітарну допомогу.



 зміну статі; 
 трансплантацію органів; 
 клонування; 
 використання віртуальної реальності; 
 одностатеві шлюби; 

штучне запліднення;  штучне запліднення; 
 евтаназію; 
 вільну від дитини сім'ю; 
 незалежне від державного втручання життя за 

релігійними, моральними поглядами; 
 доступ до Інтернету.





закріплюються в Загальній декларації прав 
людини, міжнародних пактах про права 
людини та інших документах. Їх здійсненням 
займається Організація Об’єднаних Націй 
(ООН), а також організації які діють під її (ООН), а також організації які діють під її 
егідою.



здійснюються через різні регіональні утворення: 
◦ Європейський Союз, 
◦ Раду Європи, 
◦ Організацію Африканської Єдності, 
◦ Організацію американських держав, 
◦ Асоціацію держав Південно-східної Азії, ◦ Асоціацію держав Південно-східної Азії, 
◦ Співдружність Незалежних держав. 

Кожна з організацій керується власними міжнародно-
правовими актами.

Наприклад держави-члени Ради Європи керуються у 
своїй діяльності Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року та додатковими 
протоколами до неї. Контроль за їхньою реалізацією 
здійснює Європейський суд з прав людини.



 закріплюються у конституціях та 
національних галузевих нормативно-
правових актах.

 поділяються на конституційні (загальні) та 
галузеві (цивільно-правові, кримінально-галузеві (цивільно-правові, кримінально-
правові та ін.).



 1. Право на судовий захист;
 2. Право будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань.

 3. Право звертатися за захистом своїх прав до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини (ст.55 Конституції України).людини (ст.55 Конституції України).

 4. Право на відшкодування за рахунок держави чи 
органів місцевого самоврядування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при 
здійсненні ними своїх повноважень (ст.56 
Конституції України).



 5. Право знати свої права і обов’язки (ст.57 
Конституції України).

 6. Право на професійну правничу допомогу (ст.59 
Конституції України, ст.63 Конституції України). 

 7. Право не виконувати явно злочинні 
розпорядження чи накази (ст. 60 Конституції 
України).

 8. Презумпція невинуватості (ст. 62 Конституції 
України).

 9. Право не свідчити проти себе та своїх близьких  9. Право не свідчити проти себе та своїх близьких 
(ст.63 Конституції України)

 10. Згідно з ст.64 Конституції України 
конституційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути обмежені, крім 
випадків, передбачених Конституцією України.

 11. Юридична відповідальність.





 Прислів’я виникло внаслідок історії про 
англійця Патріка Хулігена, ім’я якого стало 
загальновживаним словом у 19 ст. Коли його загальновживаним словом у 19 ст. Коли його 
черговий раз судили за бійку, він заявив, що 
є вільною людиною і робить те, що захоче. 

 Суддя на це відповів: «Ваша свобода махати 
кулаками закінчується там, де починається 
кінчик носа людини, що стоїть поряд».



1. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй 
договором або актами цивільного законодавства.

2. При здійсненні своїх прав особа: 
◦ зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права 

інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. 
◦ повинна додержуватися моральних засад суспільства.

3. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром 
завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом 
в інших формах.

4. Не допускаються використання цивільних прав з метою 
неправомірного обмеження конкуренції, зловживання 
монопольним становищем на ринку, а також 
недобросовісна конкуренція.



У разі недодержання особою при здійсненні 
своїх прав вимог цієї статті, суд може 
зобов'язати її припинити зловживання своїми 
правами, а також застосувати інші наслідки, 
встановлені законом.встановлені законом.



 Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами передбачені Конституцією та законами 
України



 у сфері конституційного права («чорний піар», 
використовуваний у передвиборній агітації);

 у сфері сімейного права (фіктивні шлюби; зловживання 
батьківськими правами — заподіяння фізичної, психічної, 
моральної шкоди дитині тощо);

 у сфері цивільного права (зловживання домінуючим 
становищем на ринку; підкуп службовців конкурентом; 
несумлінна реклама з метою створення умов для збуту товарів) 
та ін.

 у сфері кримінального права: зловживання владою або  у сфері кримінального права: зловживання владою або 
службовим становищем (ст. 364 КК України); Зловживання 
повноваженнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової 
форми (ст. 364-1 КК України); Перевищення влади або 
службових повноважень працівником правоохоронного органу 
(ст. 365 КК України); Зловживання повноваженнями особами, 
які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК України) та 
зловживання впливом (ст. 369-2 КК України) та ін.



 наявність в особи суб’єктивного права;
 діяльність особи, що спрямована нібито на 

реалізацію цього права, видимість правомірності 
поведінки;

 використання недозволених засобів і способів 
здійснення права;

 здійснення права всупереч його соціальному  здійснення права всупереч його соціальному 
призначенню;

 усвідомлення особою незаконності своїх дій, 
свідомий вихід за встановлені законом межі 
(наявність умислу);

 заподіяння шкоди (збитку) інтересам суспільства чи 
інтересам іншої особи;

 неочевидність протиправної поведінки.
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