
Семінарське заняття 4. 

Тема 2.2. Конституційні права і свободи громадян (підданих) в зарубіжних 

країнах. 

Навчальна мета: систематизувати та узагальнити інформацію про конституційні 

права, свободи і обов’язки громадян (підданих) у зарубіжних країнах; 

охарактеризувати складові системи конституційних гарантій прав і свобод; 

визначити місце і роль інституту омбудсмена в зарубіжних країнах.   

План 

1.Поняття, суть, класифікація конституційних прав і свобод громадян (підданих) в 

зарубіжних країнах. 

2. Конституційні обов’язки і конституційна відповідальність громадян (підданих). 

3.Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і свобод громадян 

(підданих) в зарубіжних країнах. 

4.Правовий захист конституційних прав і свобод громадян (підданих) спеціальними 

органами законодавчої і виконавчої влади. 

Ключові поняття: правовий статус, право, свобода, обов’язок, недоторканість, 

конституційна гарантія, механізм гарантій прав людини і громадянина, загальні 

гарантії, спеціальні юридичні гарантії, омбудсмен. 

Теми рефератів 

1. Порівняльна характеристика прав, свобод та обов’язків громадян (підданих) в 

країнах західної Європи. 

2. Формування інституту омбудсмена в зарубіжних країнах. 

3. Право на життя – найважливіше з природних прав людини. 

4. Евтаназія як реалізація права на смерть. 

5. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. 

6. Еволюція уявлень про приватну власність в історії людства. 

7. Порівняльна характеристика компетенцій омбудсмена в країнах світу. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності  

1.Визначте ієрархію прав громадянина. 

2.В яких країнах обов’язок голосувати на виборах має юридичний характер? 

3.Що розуміють під позитивним способом закріплення прав, свобод і обов’язків 

громадянина? 

4.Що відносять до особистих прав і свобод? 

5.Прокоментуйте методи юридичних гарантій прав і свобод людини. 

6.Які документи є основою для міжнародно-правового регулювання прав людини? 

7.Чи може бути свобода абсолютною? Аргументуйте відповідь. 

Література: 

7, с. 179 - 191 

8, с. 70 - 79 

9, с. 77 - 106 

Методичні рекомендації: 

При підготовці до першого питання слід усвідомити, що громадянське 

суспільство формується в процесі перетворення підданих на громадян, тобто на таких 

членів спільноти мешканців даної держави, які відчули почуття власної гідності та 

спромоглися робити політичний вибір, спираючись на чітке розуміння того, з чого 

складаються їхні природні права. Ні людське співіснування, ні самореалізація людини 

або її самовдосконалення неможливі без наявності у неї прав і свобод. Їх забезпечення 



є необхідною передумовою самого людського існування. Питання щодо сутності цих 

прав, рівності людей почали виникати вже тоді, коли внаслідок розпаду родових 

відносин та утворення приватної власності окрема людина виділяється й усвідомлює 

себе як особистість. 

В ході підготовки відповіді на дане питання необхідно підкреслити, що кожна 

людина має або повинна мати певні права від народження. Якщо ті права, що 

встановлюються суспільством, мають постійно змінюватись в результаті 

вдосконалення самого суспільства, то невід’ємні права кожної людини є тим 

правовим загальнолюдським мінімумом, без якого ніяке суспільство не може 

існувати і розвиватись. Права, які держава надає громадянам шляхом видання 

конституцій та інших нормативних і законодавчих актів, можуть бути скасовані 

державної владою. Природні права людини визнаються невід’ємними.  

Основні права і свободи можна поділити на три групи залежно від характеру 

відносин, що виникають між індивідуумом і державою, а також між самими 

індивідуумами. По-перше, як фізична особа людина наділяється певними особистими 

правами і свободами. По-друге, індивід як член громадяньської спільноти наділяється 

певними політичними правами і свободами. По-третє, особа як учасник економічних 

відносин наділяється певними соціально-економічними правами і свободами.  

Особисті права і свободи надаються людині як фізичній особі незалежно від того, 

чи є вона громадянином певної країни. Західна теорія часто розглядає цю категорію 

прав і свобод як природні, даровані людині не державою, а природою або Богом. На 

практиці ці права і свободи мають позитивний характер, тому що набувають політичної 

сили лише тоді, коли порядок їхнього застосування встановлюється законом.  

Численні особисті права і свободи умовно можна поділити на дві групи: 

- права і свободи, що захищають людину від сваволі з боку інших осіб; 

- права і свободи, що захищають людину від сваволі з боку держави. 

Найважливішим з природних прав людини є право на життя. Загальна декларація 

прав людини серед невід’ємних природних прав людини називає право приватної 

власності. Свобода та особиста недоторканість – найважливіші права людини, яких 

вона набуває від народження, які установлюються міжнародними документами 

обов’язкового характеру та національним законодавством. 

Охорона загальнолюдських прав є завданням багатьох міжнародних організацій, 

провідну роль серед яких відіграє Організація Об’єднаних Націй (ООН), статут якої 

ухвалений 24 жовтня 1945 року. Вперше в історії міжнародних відносин визначено 

головні права і свободи людини у «Загальній декларації прав людини», проголошеній 

10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН. Так, відповідно до ст. 3 Загальної 

декларації прав людини кожна людина має право на життя, на свободу та на особисту 

недоторканість. 

Питання щодо класифікації конституційних прав і свобод, політичних і 

соціально-економічних прав і свобод громадян (підданих) у зарубіжних країнах 

вивчається студентами самостійно. 

Засадовим стосовно всіх прав людини є принцип рівноправ’я.   

За змістом статусів людини і громадянина виділяють конституційні права, 

свободи і обов’язки, тобто ті, що закріплені в основному законі. 

Конституційне закріплення прав і свобод у різних країнах має особливості за 

формою: 



- позитивне закріплення – більшість конституцій включають розділи, де 

зафіксовано права, свободи і обов’язки, зазвичай ці розділи передують 

присвяченим державному механізму (Франція); 

- негативне закріплення – при відсутньому нормативно-правовому акті, який би 

визначав основи правового статусу індивіда, прийнято вважати, що права і 

свободи значною мірою формулюють суди, приймаючи рішення прецедентного 

значення і за їх змістом обмежуючи індивіда; відповідно, поза цими обмеженнями 

і знаходиться сфера існування прав і свобод (Великобританія, США). 

Закріплюючи права і свободи людини і громадянина, конституції нерідко 

передбачають можливості їх обмеження, які зазвичай пов’язують із введенням 

надзвичайного чи воєнного стану. Обмеження передбачають фактичне зупинення 

конституційних або законодавчих положень на відповідний період. Вони не стосуються 

особистих прав, безпосередньо співвіднесених з індивідуальною свободою. 

 

 Друге питання семінарського заняття винесене на самостійне опрацювання. 

Формулюючи відповідь на нього, слід зауважити, що конституційні статуси людини і 

громадянина визначаються шляхом аналізу не лише відповідних прав, а й обов’язків.     

Громадянські обов’язки – дотримання положень Конституції та державних законів, 

відстоювання і захист інтересів держави, зміцнення її могутності та авторитету, захист 

Вітчизни, поважне ставлення до інтересів і законних прав інших громадян.  

 «Традиційними» вважаються обов’язок дотримуватися конституції і законів, 

обов’язок сплачувати податки, військовий обов’язок. В окремих країнах (Білорусь, 

Казахстан, Росія, Узбекистан) передбачені обов’язки охороняти довкілля, історичну і 

культурну спадщину.  

Взаємозв’язок між конституційними правами і обов’язками передусім 

виникає у правовідносинах. Разом з тим, невиконання людиною або громадянином 

зафіксованого в основному законі обов’язку може обмежити їх у реалізації певних 

конституційних прав, зокрема, у зв’язку із застосуванням до них певних санкцій. 

Конституції фіксують не лише обов’язки людини і громадянина, а й держави. У 

багатьох новітніх конституціях забезпечення (гарантування) прав і свобод 

сформульоване, по суті, як обов’язок держави. У деяких пострадянських країнах права 

і свободи визначенні як найвищі цінності. В Азербайджані і Білорусі забезпечення прав 

і свобод конституційно визначене «найвищою метою держави» (у Білорусі і 

суспільства), у Португалії – одним з «основних завдань держави». Крім положень 

загального характеру щодо обов’язку держави забезпечувати права і свободи, 

конституції встановлюють більш конкретні гарантії їх реалізації.  

 

У третьому питанні необхідно зазначити, що права, як би широко вони не були 

декларовані, не становлять реальної цінності без гарантій їх реалізації. Конституційні 

гарантії реальні лише тоді, коли надійно підкріплені механізмом їх реалізації.  

Особисті права і свободи співвіднесені з поняттям процесуальних гарантій прав 

і свобод, які пов’язані передусім з процедурами судочинства. Окремі процесуальні 

гарантії прав і свобод та демократичні принципи судочинства були зафіксовані ще у 

Біллі про права (США). Так, в його ст. 5 (поправка V до Конституції) йдеться про так 

званий привілей проти самозвинувачення: «Нікого не можна примушувати свідчити 

проти самого себе у кримінальній справі». У ст.6 (поправка VІ) сформульоване право 

на захист у судовому процесі і визначені окремі принципи судочинства. Більш широкий 



вираз процесуальні гарантії отримали у новітніх конституціях. Принципи судочинства 

(доступність суду, гласність судового процесу, презумпція невинуватості), які правами 

не визнаються, нерідко закріплюються у відповідних розділах конституцій. Принципи 

судочинства трактуються як засоби забезпечення правового статусу особи. 

Механізм гарантій прав людина і громадянина – система правових засобів, 

визначених конституцією – державні правоохоронні органи, судова система, громадські 

організації із захисту прав людини та громадянина. 

Юридичний механізм захисту людиною своїх прав – активний зв’язок носія прав 

на захист і правоохоронного органу, зобов’язаного захистити ці права. 

Система гарантій прав і свобод людини передбачає створення умов 

економічного, політичного, організаційного і правового характеру, а також способів і 

методів, що забезпечують реальний фактичний захист цих прав, її структура: 

- загальні гарантії; 

- спеціальні юридичні гарантії. 

Класифікація загальний гарантій прав і свобод: 

- економічні; 

- політичні; 

- організаційні. 

Юридичні гарантії – надання державою формальної (юридичної) 

загальнообов’язковості умовам, які необхідні для того, щоб кожна людина могла 

скористатись своїми конституційними правами і обов’язками. Вони встановлюються в 

Конституції, нормах поточного законодавства. Їх мета – реальне забезпечення 

максимального здійснення громадянами своїх прав і свобод за допомогою наступних 

правових методів: 

- право на судовий захист; 

- право на відшкодування матеріального та морального збитку; 

- право на знання кожним своїх прав і обов’язків; 

- право на юридичну допомогу; 

- принцип неприпустимості обмеження прав і свобод людини і громадянина; 

- гарантії правосуддя; 

- ніхто не зобов’язаний виконувати свідомо злочинні розпорядження і накази; 

- ніхто не може бути притягнутий до відповідальності двічі за те саме 

правопорушення; 

- презумпція невинуватості; 

- визначення статусу людини в процесі правосуддя. 

  

Четверте питання покликане узагальнити інформацію про правовий захист 

конституційних прав і свобод громадян (підданих) спеціальними органами 

законодавчої і виконавчої влади. У разі конфлікту особистої свободи і спільного 

блага відновити їх гармонію та рівновагу може спеціально заснований державний 

орган – суд. Держава має захищати свободу індивіда за умов гарантування достатнього 

захисту суспільних інтересів. 

Для реалізації прав людини потрібні не тільки міжнародно визнані й закріплені 

конституцією правові норми, а й відповідні державні та міжнародні механізми і 

процедури захисту прав людини і громадянина, а також можливість захисту прав від 

свого імені в дійсно незалежному суді або в іншій державній чи міжнародній інстанції. 

Ст. 8 Загальної декларації прав людини проголошує – «Кожна людина має право 



на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у разі 

порушення її основних прав, наданих їй конституцією і законом». Система судових 

органів і порядок їх функціонування визначаються національним правом кожної 

держави. 

Принципово новим засобом захисту прав людини є інститут омбудсмена. Інститут 

уповноважених з прав людини сформувався у скандинавських країнах наприкінці ХІХ 

ст. У Швеції, Норвегії, Фінляндії уповноважений з прав людини називається 

омбудсмен, в Іспанії – народний захисник, у Португалії – гарант справедливості, у 

Великобританії – парламентській комісар з прав людини (уповноважений у справах 

адміністрації), у Франції – медіатор, в Італії – цивільний захисник, в Австрії – 

колегія народного правозахисту, в Нідерландах – національний омбудсмен, у Канаді 

– уповноважений у публічних розслідуваннях, у США – громадський адвокат і 

помічник громадян, у Російській Федерації – уповноважений з прав людини, в 

Україні – уповноважений Верховної Ради з прав людини. 

 Крім того, коли використано всі національні засоби захисту своїх прав, є 

можливість звернутись до міжнародних судових установ або організацій, членом або 

учасницею яких є держава. 
 


