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ных, если только эти данные обрабатываются незаконно или являются недосто-
верными. Поэтому доктринальная разработка проблемы «права на забвение» 
представляется перспективным направлением совершенствования организаци-
онно-правового механизма защиты информационного прайвеси в рамках общей 
стратегии евроинтеграции и приведения национального законодательства со 
стандартами ЕС. 

ПРИРОДНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ 
В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

Слінько Т. М. 
кандидат юридичних наук, доцент, 

виконуючий обов 'язки завідувача кафедри конституційного права України 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна 

Ідея природних і невідчужуваних прав людини сягає своїми витоками ще ча-
сів античності. Так, на прикінці XIX ст. відомий російський правознавець Б.М. 
Чичерін, розмірковуючи в роботі «Загальне державне право» (1894 р.) над по-
ходженням прав людини, писав, що давні народи мало переймалися особисти-
ми правами людини, а за часів античності ці права зводилися переважно до мо-
жливості брати участь в управлінні державними справами. Водночас уже в дав-
нину заява особи «civis Romanus sum» — «я громадянин Риму» захищала її від 
свавілля з боку влади [4. с. 211]. 

Основи сучасного розуміння прав людини, (права на життя, свободу, влас-
ність тощо) було закладено у XVII- XVIII ст. у працях Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ш.-Л. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Т. Джефферсона, Дж.-Ст. Мілля, І. Бе-
нтама. Видатні буржуазні мислителі доповнили і суттєво розвинули теорію 
природніх прав, висунули концепції виникнення держави із вільної угоди лю-
дей, ідеї про те, що держава спирається на природні закони. 

Природність прав означала їх приналежність тим живим істотам, які утво-
рюють рід людський. Невідчужуваність прав розумілася як їх невідривність, 
невід'ємність від людини, оскільки без них вона не зможе проявити себе саме 
як істота людська - незалежно від місця й часу її існування. Священність тлу-
мачилась як найбільша шана і повага до прав людини, як найвищий їх статус у 
суспільній системі цінностей [2. с. 26]. 

Природні і невід 'ємні права - це категорія, яка увійшла у конституційний ле-
ксикон з вчень французьких гуманістів XVIII ст., згідно з яким кожна людина 
від народження має певний набір прав і свобод, які є невідчужуваними і нале-
жать їй усе життя. Одним з перших конституційних документів, який закріпив 
ідею природних і невід'ємних прав є Декларація прав і свобод людини і грома-
дянина, яка була прийнята у 1789 р. у Парижі, після перемоги Великої францу-
зької революції. Згідно зі ст. 2 Декларації, «Мету кожної державної спілки ста-
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новить забезпечення природних і невід'ємних прав людини. Це свобода, влас-
ність, безпека і опір гнобленню». Принциповим є також таке розуміння свобо-
ди, яке зафіксоване у ст. 4 Декларації: «Свобода полягає у можливості робити 
все, що не шкодить іншому. Таким чином, здійснення природних прав кожної 
людини зустрічає лише ті межі, які забезпечують іншим членам суспільства ко-
ристування тими самими правами». При цьому, як підкреслено в Декларації, ці 
межі мають бути визначені лише законом. 

Права людини стали основним гаслом і найбільшим здобутком тогочасних 
буржуазно-демократичних революцій у Європі та війни за незалежність у США 
на прикінці XVIII- початку XIX ст. Уперше ліберальна концепція прав людини 
дістала систематизований юридичний вираз у 1776 р. у Вірджінській декларації 
(Декларації прав американського штату Вірджинія), яку було покладено в осно-
ву прийнятої тоді ж Конституції США, а згодом, у 1791 р., - в основу десяти 
поправок-доповнень до цієї Конституції («Білля про права»). У ст. 1 Декларації 
зазначалось, що «всі люди від природи однаково вільні й незалежні, мають пев-
ні невід'ємні права ..., а саме - права втішатися життям і волею, засобами на-
бувати й володіти власністю та пошуками щастя й безпеки». Слід зауважити, 
саме в Конституції вперше у світовій практиці були закріплені певні права і 
свободи людини не як милість з боку короля, уряду, держави, а як та природна 
межа, порушувати яку держава не має права, у тому числі й належно прийня-
тими законами. Таким чином, зазначені документи Франції і США стали свого 
роду еталоном, взірцем для законодавчого закріплення, насамперед, природніх і 
особистих (громадянських) та політичних прав людини (згодом їх було названо 
правами першого покоління). Саме з тих часів ідея природних і невідчужуваних 
прав і свобод людини і громадянина увійшла до кількості цінностей цивілізації. 

Надалі, в XIX -XXI ст. розвиток конституціоналізму супроводжувався роз-
ширенням номенклатури унормованих прав людини й удосконаленням юриди-
чних механізмів їх гарантування. На жаль, цей процес був зупинений і навіть 
повернутий у зворотньому напряму під час Першої та Другої світової воєн, які 
продемонстрували вразливість гуманітарних ідеалів людства та прав і свобод 
людини за відсутності відповідних міжнародних гарантій. 

У подальшому ідея природних і невідчужуваних прав і свобод людини і гро-
мадянина знайшла своє відображення в багатьох сучасних міжнародно - право-
вих документах про права людини (насамперед, Загальній декларації прав лю-
дини 1948 p.. Європейській конвенції про захист прав і основних свобод люди-
ни з протоколами 1950 p., тощо), які розглядають ці права як природні і не-
від'ємні. Тобто, це означає, що права людини - не є такими, що даровані дер-
жавою чи урядом, не залежать від місця, часу, устрою суспільства, держави. 
Принципові позиції з приводу розуміння сутності цього конституційного права 
були сформульовані Конституційним Судом України при розгляді справи за 
конституційним поданням 52 народних депутатів України від 29 січня 2008 р. 
№ 2-рп (справа про звільнення народних депутатів з інших посад у разі сумі-
щення). Зокрема, Суд зазначив: «За змістом вказаних документів природні пра-
ва є винятковими, невід'ємними від людини, невідчужуваними і непорушними 
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будь-ким, зокрема державою. Сукупність прав, зазначених у названих докумен-
тах, дістала відображення у Конституції» [3, с. 57]. 

Необхідно зауважити, що далеко не завжди можна знайти само слово «при-
родні», щодо прав і свобод людини і громадянина. Зумовлено це, насамперед, 
неоднозначними підходами до того, які з прав і свобод необхідно вважати 
«природними». 

У доктрині конституційного права можна зустріти різні концепції появлення 
прав з моменту народження людини - релігійні, антропологічні, такими, що по-
ходять з природи речей, із властивостей людини, як «соціальної особи». Але, як 
вже зазначалось, природні і невідчужувані права і свободи людини і громадя-
нина не залежать від волі держави, навпаки державна влада зв'язана цими пра-
вами у тому розумінні, що зобов'язана визнавати, дотримуватися і гарантувати 
їх. При цьому каталог прав і свобод розширюється, відповідно змінюється ро-
зуміння того, які з них є самими важливими для людини і тому вони не можуть 
бути вилучені ні за яких умов. 

В українській правовій науці усталилася думка, що права людини - це перед-
усім її природні права, які потрібні для нормального існування і розвитку осо-
би, певні невід'ємні можливості її особистої свободи, вільної життєдіяльності в 
суспільстві. Натомість свобода людини - це також спосіб її можливої та дозво-
леної поведінки [1, с. 21-22]. 

В Україні ідея природних (нввідчужуваних) прав людини також визнана і зна-
ходить своє відображення в Конституції України і в конституційно - правових 
актах. Діюча Конституція не застосовує термін «природні» по відношенню до 
прав і свобод. Разом з тим Конституція (ст. З ) проголошує людину найвищою 
соціальною цінністю і встановлює, що «Усі люди є вільні і рівні у своєї гідності 
та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» 
(ст. 21). Ця конституційна норма відповідає ст. 1 Загальної декларації прав лю-
дини 1948 p., автором якої був відомий французький вчений Рене Кассен, яка 
проголошує, що «Всі люди народжуються вільними і рівними у своєї гідності і 
в своїх правах». А також п. 2 частини 2 Декларації і Програми дій Всесвітньої 
конференції з прав людини: «Права людини та основні свободи є невід'ємним 
правом кожної людини, даним їй від народження» (Відень , 25 червня 1993 p.). 

Закріплюючи природні і невід'ємні права і свободи в Основному Законі, ін-
ших нормативних актах українська держава їх гарантує, при цьому враховує 
світову суспільну думку, загально визнані принципи і норми Декларації. Підт-
вердженням визнання ідеї природних (невідчужуваних) прав і свобод людини і 
громадянина в Україні є також порядок розміщення прав і свобод в Конститу-
ції. У перших статтях II Розділу Конституції України закріплюються «природні 
права» людини і громадянина (ст. ст. 21- 35). Особливість цих прав полягає в 
тому, що вони: надані людині від природи; носять природній і невідчужуваний 
характер; виступають у якості найвищої соціальної цінності; є безпосередньо 
діючим правом; знаходяться під захистом держави; відповідають міжнародним 
стандартам. 

Конституція України допускає можливість окремих обмежень прав і свобод в 
умовах воєнного або надзвичайного стану, але тільки з ціллю забезпечення без-
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пеки громадян із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 64). При цьому Кон-
ституція забороняє обмеження визначених прав і свобод, які відносяться до 
природних і невідчужуваних. Це - право на життя, повагу до гідності, право на 
свободу та особисту недоторканість, недоторканість житла, таємниця листу-
вання, телефонних розмов, свобода світогляду і віросповідання, свобода думки 
і слова, невтручання в особисте і сімейне життя (ст. ст. 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 
51,52, 55-63). 

Природні і невід'ємні права людини і громадянина існують як би об'єктивно 
і незалежно від того, закріплені вони в законодавстві чи ні, але їх реалізація і 
захист у повному обсязі забезпечується у тому випадку, якщо вони закріплені в 
Конституції держави. 
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В умовах здійснення практичної діяльності з реалізації правових приписів, 
що містяться в законах Української держави, об'єктивно зростає та актуалізу-
ється роль та значення феномену нормотворчості органів виконавчої влади, що 
носить підзаконний, вторинний характер. Особливого значення в цьому процесі 
набуває її перший формалізований етап - нормопроектувальна діяльність, що 
характеризується відповідними організаційними та технологічними особливос-
тями та телеологічними домінантами, здійснюється колом відповідних 
суб'єктів, що встановлені законодавством та у спосіб, що законодавством є пе-
редбачуваним, та завершується створенням проекту нормативно-правового ак-
ту. Це детерміновано тим, що недостатній або низький рівень нормопроекту-
вання в цій сфері призводить до неефективного та дефектного державного 
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