
З 4 по 10 грудня 2017 року в Україні проходить Всеукраїнський

тиждень права.

Проведення тижня має на меті підвищити рівень правової культури

населення, а також поінформованість громадян щодо їхніх конституційних

прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту.

Всеукраїнський 

тиждень права



Права людини — це комплекс природних і непорушних

свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування

людини в цивілізованому суспільстві.



"30 заповідей" Загальної декларації прав людини

З нагоди відзначення Всеукраїнського тижня права

представляємо Загальну декларацію прав людини, прийняту

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Її перекладено 375

мовами й діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду

Другої світової війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати

кожна людина. Вона мала рекомендаційний характер, містила 30 статей,

зміст яких був уточнений і розвинутий через інституції міжнародних

угод, регіональних та національних конституцій та законів.



Загальна декларація прав людини:

1. Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах.

2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені

цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри,

статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,

національного чи соціального походження, майнового, станового або

іншого становища.

3. Кожна людина має право на життя, на свободу i на особисту

недоторканнiсть.

4. Нiхто не повинен бути в рабствi або у пiдневiльному станi; рабство i

работоргiвля забороняються в усiх їх видах.

5. Нiхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або

такого, що принижує його гiднiсть, поводження i покарання.



6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її

правосуб'єктностi.

7. Всi люди рiвнi перед законом i мають право, без будь-якої рiзницi, на

рiвний їх захист законом.

8. Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах

компетентними нацiональними судами в разi порушення її основних

прав, наданих їй конституцiєю або законом.

9. Нiхто не може зазнавати безпiдставного арешту, затримання або

вигнання.

10. Кожна людина, для визначення її прав i обов'язкiв i для встановлення

обгрунтованостi пред'явленого їй кримiнального обвинувачення, має

право, на основi повної рiвностi, на те, щоб її справа була розглянута

прилюдно i з додержанням усiх вимог справедливостi незалежним i

безстороннiм судом.



13. Кожна людина має право вiльно пересуватися i обирати собi мiсце

проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право покинути будь-

яку країну, включаючи й свою власну, i повертатися у свою країну.

14. Кожна людина має право шукати притулку від переслiдувань в iнших країнах i

користуватися цим притулком.

Це право не може бути використане в разi переслiдування, яке в дійсності

грунтується на вчиненнi неполiтичного злочину, або дiяння, що суперечить цiлям

i принципам Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

15. Кожна людина має право на громадянство. Нiхто не може бути безпiдставно

позбавлений громадянства або права змiнити своє громадянство.

16 Чоловiки i жiнки, якi досягли повнолiття, мають право без будь-яких обмежень

за ознакою раси, нацiональностi або релiгiї одружуватися i засновувати сiм'ю.

Вони користуються однаковими правами щодо одруження пiд час шлюбу та пiд

час його розiрвання. Шлюб може укладатися тiльки при вiльнiй i повнiй згодi

сторiн, що одружуються. Сiм'я є природним i основним осередком суспiльства i

має право на захист з боку суспiльства та держави.

17. Кожна людина має право володiти майном як одноособово, так i разом з

iншими. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений свого майна.

11. Кожна людина, обвинувачена у вчиненнi злочину, має право вважатися

невинною доти, поки її виннiсть не буде встановлена в законному порядку

шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усi

можливостi для захисту.

12. Нiхто не може зазнавати безпiдставного втручання у його особисте i

сiмейне життя, безпiдставного посягання на недоторканнiсть його житла,

тайну його кореспонденцiї або на його честь i репутацiю.

13. Кожна людина має право вiльно пересуватися i обирати собi мiсце

проживання у межах кожної держави.

14. Кожна людина має право шукати притулку від переслiдувань в iнших

країнах i користуватися цим притулком.

15. Кожна людина має право на громадянство. Нiхто не може бути

безпiдставно позбавлений громадянства або права змiнити своє

громадянство.



16. Чоловiки i жiнки, якi досягли повнолiття, мають право без будь-яких

обмежень за ознакою раси, нацiональностi або релiгiї одружуватися i

засновувати сiм'ю. Шлюб може укладатися тiльки при вiльнiй i повнiй згодi

сторiн, що одружуються. 

17. Кожна людина має право володiти майном як одноособово, так i разом з

iншими. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений свого майна.

18. Кожна людина має право на свободу думки, совiстi i релiгiї.

19. Кожна людина має право на свободу переконань i на вiльне їх виявлення.

20. Кожна людина має право на свободу мирних зборiв i асоцiацiй.

21. Кожна людина має право брати участь в управлiннi своєю країною

безпосередньо або через вiльно обраних представникiв.



22. Кожна людина, як член суспiльства, має право на соцiальне

забезпечення i на здійснення необхiдних для пiдтримання її гiдностi i

для вiльного розвитку її особи прав у економiчнiй, соцiальнiй i

культурнiй галузях за допомогою нацiональних зусиль i мiжнародного

спiвробiтництва та вiдповiдно до структури i ресурсiв кожної держави.

23. Кожна людина має право на працю, на вільний вибiр роботи, на

справедливi i сприятливi умови працi та на захист від безробiття. Кожна

людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на рiвну оплату за рiвну

працю.

24. Кожна людина має право на вiдпочинок i дозвiлля, включаючи право

на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану перiодичну

вiдпустку.



25. Кожна людина має право на такий життєвий рiвень, включаючи їжу, одяг,

житло, медичний догляд та необхiдне соцiальне обслуговування, який є

необхiдним для пiдтримання здоров'я i добробуту її самої та її сiм'ї, i право

на забезпечення в разi безробiття, хвороби, iнвалiдностi, вдiвства, старостi чи

iншого випадку втрати засобiв до iснування через незалежнi вiд неї

обставини.

Материнство i дитинство дають право на особливе пiклування i допомогу.

Всi дiти, народженi у шлюбi або поза шлюбом, повиннi користуватися

однаковим соцiальним захистом.

26. Кожна людина має право на освiту. Освiта повинна бути безплатною, хоча

б початкова i загальна. Освiта повинна бути спрямована на повний розвиток

людської особи i збiльшення поваги до прав людини i основних свобод.

27. Кожна людина має право вiльно брати участь у культурному житті

суспiльства, втiшатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресi i

користуватися його благами.



28. Кожна людина має право на соцiальний i мiжнародний порядок, при

якому права i свободи, викладенi в цiй Декларацiї, можуть бути повністю

здiйсненi.

29. Кожна людина має обов'язки перед суспiльством, у якому тiльки й

можливий вiльний i повний розвиток її особи. При здiйсненнi своїх прав i

свобод кожна людина повинна зазнавати тiльки таких обмежень, якi

встановленi законом виключно з метою забезпечення належного визнання i

поваги прав i свобод iнших та забезпечення справедливих вимог моралi,

громадського порядку i загального добробуту в демократичному

суспiльствi. Здiйснення цих прав i свобод нi в якому разi не повинно

суперечити цiлям i принципам Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

30. Нiщо у цiй Декларацiї не може бути витлумачено як надання будь-якiй

державi, групi осiб або окремим особам права займатися будь-якою

дiяльнiстю або вчиняти дiї, спрямованi на знищення прав i свобод,

викладених у цiй Декларацiї.



Свобода людини — це спроможність людини діяти

відповідно до своїх інтересів і мети; це можливість власного,

незалежного вибору того чи іншого рішення.



Свободу людини визначають певні ознаки: 

- люди є вільними від народження;

- людина має право робити все, за винятком того, що прямо

заборонено чинним законодавством;

- у демократичному суспільстві саме держава є головним

гарантом свободи людини.



Права і свободи людини в  Конституції України:

стаття 25 — право на громадянство;
стаття 27 — право на життя;
стаття 28 — право на повагу гідності;
стаття 29 — право на свободу і власну недоторканність;
стаття 30 — право недоторканності житла;
стаття 31 — таємниця листування, недоторканність особистого життя;
стаття 33 — свобода пересування;
стаття 34 — свобода думки і слова;
стаття 35 — свобода світогляду;
стаття 40 — право звертатися до органів державної влади;
стаття 48 — право на гідний життєвий рівень;
стаття 49 — право на безпечне для життя середовище;
стаття 51 — право на свободу сім'ї;
стаття 52 — право дітей на захист;
стаття 55 — право на судовий захист своїх прав і свобод;
стаття 56 — право на відшкодування збитків;
стаття 57 — право захисту своїх прав і обов'язків;
стаття 58 — право не відповідати за дії, які під час їх вчинення не
були визнані законом як правопорушення;



Політичні права і свободи громадян України: 

стаття 38 — право участі у керівництві державними справами;

стаття 39 — право на участь у зборах, мітингах;

стаття 63 — право на свободу об'єднань.



Економічні, соціальні та культурні права й свободи 

людини і громадянина:

стаття 13 і 41 — право на користування
об'єктами державної та комунальної
власності;
стаття 41 — право на приватну власність;
стаття 42 — право на підприємницьку

діяльність;
стаття 43 — право на працю;
стаття 44 — право на страйк;
стаття 45 — право на відпочинок;
стаття 46 — право на соціальний захист;
стаття 47 — право на житло;
стаття 49 — право на охорону здоров'я,

медичну допомогу і медичне страхування ;
стаття 53 – право на освіту;
стаття 59 - право на професійну

правничу допомогу.



Якщо ти знатимеш свої права, тобі легше буде захистити себе.

Тільки не забувай – такі самі права як і ти має кожна людина! Реалізуючи

свої права, намагайся поважати права інших, поставити себе на їх місце.

Спробуй зробити це – і ти побачиш, як зміниться світ і люди, що тебе

оточують.


