


} Praemonitus praemunitus (лат.)

} Forewarned is forearmed (англ.)

} Хто поінформований – той озброєний



1. Поняття та види юридичного самозахисту;
2. Права людини як об’єкт юридичного 
самозахисту. Межі прав людини.

3. Конституційні гарантії прав і свобод 
людини в механізмі юридичного 
самозахисту. 

4. Механізм юридичного самозахисту.





Юридичний самозахист - правомірні дії
юридичної або фізичної особи, що
вживаються для забезпечення, реалізації 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;

} 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;

} юридичний самозахист від протиправних 
суб’єктів господарювання;

} юридичний самозахист від протиправних 
дій фізичних осіб.



} самозахист громадянських (особистісних) 
прав;

} самозахист політичних прав;
} самозахист соціально-економічних прав;
} самозахист соціально-культурних прав;
} та ін.



} в адміністративному порядку;
} у судовому порядку;
} превентивні дії.





} «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;

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 
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, 
◦ 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.

} 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 гуманітарну допомогу.



} зміну статі; 
} трансплантацію органів; 
} клонування; 
} використання віртуальної реальності; 
} одностатеві шлюби; 
} штучне запліднення; 
} евтаназію; 
} вільну від дитини сім'ю; 
} незалежне від державного втручання життя за 
релігійними, моральними поглядами; 

} доступ до Інтернету.





} Порушення прав може здійснюватись як не 
правомірними діями так і шляхом 
зловживання правом. 

} Права людини не є абсолютними. Вони 
можуть бути обмежені в порядку та у 
випадках передбачених Конституцією та 
законом.



} Прислів’я виникло внаслідок історії про 
англійця Патріка Хулігена, ім’я якого стало 
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. наявність в особи суб’єктивного права (зловживати можна тільки
суб'єктивним правом);

} 2. діяльність особи, що спрямована нібито на реалізацію цього права, 
видимість правомірності поведінки;

} 3. неочевидність протиправної поведінки;

} 4. використання недозволених засобів і способів здійснення права;

} 5. здійснення права всупереч його соціальному призначенню;

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

} 7. заподіяння шкоди (збитку) інтересам суспільства чи інтересам іншої
особи;



} Так, у ст. 13 Цивільного кодексу України зазначено:

} 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, які встановлені частинами
другою - п'ятою цієї статті, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїми
правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом.



} Як різновид зловживання правом часто 
визнають зловживання владою чи службовим
становищем, перевищення повноважень з боку 
органів держави та місцевого самоврядування.

} Згідно ст.19 Конституції України: «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 України».

} Це означає, що будь які їхні дії, що виходять за 
межі законодавства можна розглядати як 
протиправні.



} 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 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), в основі диспозицій цих заборон 
прямо використано термін «зловживання» та ін.





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 
егідою.



здійснюються через різні регіональні утворення: 
◦ Європейський Союз, 
◦ Раду Європи, 
◦ Організацію Африканської Єдності, 
◦ Організацію американських держав, 
◦ 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-
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).

} 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 
(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.





Звернення громадян Процесуальні
документи

} пропозиція
(зауваження); 

} заява (клопотання); 
} скарга.

} заява; 
} клопотання; 
} скарга; 
} позов; 
} апеляційна та 
касаційна скарги; 

} угоди, що
укладаються у 
судовому процесі.





Види звернень 
громадян

пропозиція 
(зауваження)

заява 
(клопотання) скарга



звернення громадян, де висловлюються: 
} порада, рекомендація щодо діяльності:
◦ органів державної влади; 
◦ органів місцевого самоврядування; 
◦ депутатів усіх рівнів; 
◦ посадових осіб.

} думки щодо: 
◦ врегулювання суспільних відносин та умов життя 
громадян, 
◦ вдосконалення правової основи державного і 
громадського життя, соціальнокультурної та 
інших сфер діяльності держави і суспільства.



звернення громадян: 
} із проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав та 
інтересів;

} повідомлення про: 
◦ порушення чинного законодавства чи 
◦ недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб

} висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 

Клопотання - письмове звернення з проханням про 
визнання за особою відповідного статусу, прав чи 
свобод тощо.



} звернення з вимогою про поновлення прав і 
захист законних інтересів громадян, 
порушених діями (бездіяльністю), 
рішеннями: 
◦ державних органів, 
◦ органів місцевого самоврядування, 
◦ підприємств, установ, організацій, 
◦ об'єднань громадян, 
◦ посадових осіб.



} порушено права і законні інтереси чи свободи 
громадянина (групи громадян);

} створено перешкоди для здійснення 
громадянином його прав і законних інтересів 
чи свобод;

} незаконно покладено на громадянина які-
небудь обов'язки або його незаконно 
притягнуто до відповідальності.





Звернення адресуються органам державної 
влади і органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам, організаціям 
незалежно від форми власності, об’єднанням 
громадян або посадовим особам, до 
повноважень яких належить вирішення 
порушених у зверненнях питань.



Звернення може бути подано: 

} окремою особою (індивідуальне); 

} групою осіб (колективне).



} Усне звернення - викладається громадянином на особистому 
прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через 
визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та 
записується (реєструється) посадовою особою.

} Письмове звернення надсилається поштою або передається 
громадянином до відповідного органу, установи особисто чи 
через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені 
відповідно до законодавства. Письмове звернення також може 
бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів 
електронного зв’язку (електронне звернення).

} Особливою формою колективного звернення громадян до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, органу місцевого самоврядування є 
електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, 
передбаченому статтею 23 -1 цього Закону.



У зверненні має бути зазначено: 
} прізвище, ім’я, по батькові, 
} місце проживання громадянина, 
} викладено суть порушеного питання, зауваження, 
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано 
заявником (заявниками) із зазначенням дати.
В електронному зверненні також має бути зазначено 
електронну поштову адресу, на яку заявнику може 
бути надіслано відповідь, або відомості про інші 
засоби зв’язку з ним. 
Застосування електронного цифрового підпису при 
надсиланні електронного звернення не вимагається.



Звернення, оформлене без дотримання 
зазначених вимог, повертається заявнику з 
відповідними роз’ясненнями не пізніш як 
через десять днів від дня його надходження, 
крім випадків, передбачених частиною 
першою статті 7 цього Закону.



} особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи 
скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

} знайомитися з матеріалами перевірки; 
} подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті 
органом, який розглядає заяву чи скаргу;

} бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 
} користуватися послугами адвоката або представника 
трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну 
функцію, оформивши це уповноваження у встановленому 
законом порядку; 

} одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви 
чи скарги; 

} висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання 
таємниці розгляду заяви чи скарги; 

} вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 
порушень встановленого порядку розгляду звернень.



Звернення розглядаються і вирішуються:

} у термін не більше одного місяця від дня їх 
надходження;

} ті, які не потребують додаткового вивчення, 
- невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти 
днів від дня їх отримання.





} керівник відповідного органу, підприємства, 
установи, організації або його заступник 
встановлюють необхідний термін для його 
розгляду. 

} про це повідомляється особі, яка подала 
звернення (проміжний лист).

} загальний термін вирішення питань, 
порушених у зверненні, не може перевищувати 
сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина 
термін розгляду може бути скорочено від 
встановленого цією статтею терміну.




