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Публічно-правовий вимір права людської гідності в Україні 

 
Стаття присвячена дослідженню публічно-правового забезпечення права людської гідності в 

Україні. У статті аналізується нормативне регулювання цього основного права людини на рівні 

Конституції України, законів України та рішень Конституційного Суду України. Окремо аналізуються 

вітчизняні та закордонні дослідження, присвячені осмисленню права людської гідності. На підставі 

проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій, спрямованих на посилення публічно-

правового забезпечення права людської гідності на рівні законодавства України. 

Ключові слова: права людини, людська гідність, абсолютний захист, публічно-правове 

регулювання, законодавство України. 

 

Статья посвящена исследованию публично-правового обеспечения права человеческого 

достоинства в Украине. В статье анализируется нормативное регулирование этого основного права 

человека на уровне: Конституции Украины, законов Украины и решений Конституционного Суда 

Украины. Отдельно анализируются отечественные и зарубежные исследования, посвященные 

правовому осмыслению права человеческого достоинства. На основании проведенного исследования 

сформулирован ряд предложений, направленных на усиление публично-правового обеспечения права 

человеческого достоинства на уровне законодательства Украины. 

Ключевые слова: права человека, человеческое достоинство, абсолютная защита, публично-

правовое регулирование, законодательство Украины. 

 

M.H. Kravchenko Public-Legal Measurement of the Human Dignity Right in Ukraine 

The article is devoted to the study of public and legal support of human dignity in Ukraine. The article 

analyzes the normative regulation of this fundamental human right at the level of the Constitution of Ukraine, 

laws of Ukraine and decisions of the Constitutional Court of Ukraine. Separately, domestic and foreign studies 

are devoted to the legal study of human dignity. 

On the basis of the conducted research it is found out that legal relations arising from guaranteeing, 

securing and protecting the right of human dignity are regulated by the norms of public (constitutional, 

administrative and criminal) and private (civil) law. At present, public-law regulation of the human dignity right 

in Ukraine is truncated, since the Constitution of Ukraine does not specify the directions of guaranteeing, 

ensuring and absolute protection of this fundamental human right, and the Criminal Code regulates only certain 

aspects of its protection. 

Strengthening public-law protection of the human dignity right should be done first and foremost by 

improving the legal regulation of this fundamental human right. We propose to adopt a special law on the 

protection of human dignity, which should become the legal basis for the protection of this fundamental human 

right by the state and individuals. In addition, it is necessary to make changes to Art. 28 of the Constitution of 

Ukraine and change the constitutional formula "respect for human dignity" to "absolute protection of human 

dignity". 
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Human dignity should be central to the system of constitutional values. We propose to introduce in 

Ukraine a system of constitutional values, which is now embodied in Germany and provides for the division of 

such values into: a) intact (human dignity) and b) those that may be interfered with and restricted in cases defined 

by law (human life, her health, human freedom, property, etc.). Given this, we propose to amend Art. 3 of the 

Constitution of Ukraine and normatively establish in it an appropriate system of constitutional values. 

Keywords: human rights, human dignity, absolute protection, public law, legislation of Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Право людської 

гідності, будучи фундаментом правового статусу 

людини, неодмінною властивістю її природи, є 

одним із найменш досліджених у вітчизняній 

юридичній науці. Така ситуація є невипадковою, 

адже саме категорія «людська гідність» є мало 

відомою для більшості громадян України. Якщо 

говорити конкретніше, то на побутовому рівні 

більшість пересічних громадян визнають те, що 

вони є носіями людської гідності. Однак, вони не 

можуть пояснити того, у чому, власне, 

виявляється її суть, та намагаються пояснити цю 

категорію через такі категорії як «честь людини», 

«недоторканість», «недискримінація» тощо. 

На рівні юристів-практиків ця категорія 

тлумачиться крізь призму її нормативного 

закріплення у законодавстві України. Інакше 

кажучи, вона розуміється і тлумачиться тією 

мірою, якою вона визначена у ст. ст. 3, 28, 68 та 

105 Конституції України [1]; ст. ст. 201, 289, 297 

ЦК України [2]; ст. ст. 50, 66, 116, 123, 163, 386 

КК України [3], п.3 ч.1 ст.8 Закону України «Про 

державну службу» [4]; ч. 4 ст. 7 Закону України 

«Про Національну поліцію» [5] та ін. законах 

України. Крім того, до тлумачення цієї категорії 

активно долучався Конституційний Суд України, 

який у справі за конституційним поданням 51 

народного депутата України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень 

статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального 

кодексу України в частині, що передбачає смертну 

кару як вид покарання (справа про смертну кару) 

від 29 грудня 1999 року № 11-рп/1999 [6], та у 

справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) частини шостої статті 216 

Кримінального процесуального кодексу України 

від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018 [7] дав власне 

тлумачення права людської гідності. 

При цьому варто одразу ж звернути увагу 

на те, що аналіз Конституції України та законів 

України не дає можливості визначити те, що ж, 

власне, ми маємо розуміти під категорією 

«людська гідність». Іншими словами, ця 

категорія активно використовується у 

законодавстві України, однак воно так і не 

розкриває її зміст. 

Нажаль, вітчизняна наука також не може 

допомогти у цій частині, оскільки у ній не 

склалося усталеного уявлення про те, що таке 

«людська гідність» [8]. При цьому, враховуючи 

те, що право людської гідності набуло своєї 

конкретизації на рівні ЦК України та було 

ґрунтовно досліджено саме на рівні спеціальних 

дисертаційних робіт спеціалістами у галузі 

цивільного права [9, 10], було створено хибне 

уявлення про те, що це основне право людини є 

лише особистим немайновим правом фізичної 

особи і має гарантуватися, забезпечуватися та 

реалізовуватися за рахунок норм саме 

приватного (цивільного) права. На наш погляд, 

такий підхід є занадто вузьким. Він штучно 

звужує публічно-правову, а насамперед 

адміністративно-правову, складову 

гарантування, забезпечення та охорони права 

людської гідності. Саме її ми б хотіли у загальних 

рисах дослідити у межах цієї статті. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Під час проведення дослідження 

нами була задіяна фахова юридична література 

різного галузевого спрямування: 

по-перше, конституційно-правові 

дослідження, які присвячені визначенню місця 

права людської гідності у системі 

конституційних прав [11, 12, 13]; 

по-друге, цивільно-правові дослідження, 

які присвячені аналізу права людської гідності як 

особистому немайновому праву, що забезпечує 

природне існування фізичної особи [9, 10, 14, 15]; 

по-третє, дослідження радянської доби, 

які присвячені співвідношенню категорій 

«гідність» і «честь» людини [16, 17, 18, 19]; 

по-четверте, дослідження німецьких 

спеціалістів, які присвячені з’ясуванню меж 

публічно-правової природи права людської 

гідності у ФРН [20, 21, 22, 23]. 
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Метою цієї статті є аналіз публічно-

правового виміру права людської гідності в 

Україні. Для досягнення поставленої мети 

дослідження необхідно вирішити наступні 

завдання: 1) проаналізувати поточний стан 

нормативного регулювання права людської 

гідності в Україні; 2) дослідити німецьке 

фундаментальне вчення про людську гідність; 3) 

виробити пропозиції щодо змін і доповнень до 

законодавства з метою покращення рівня 

гарантування та захисту права людської гідності 

в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки 

законодавство України не дає чіткого уявлення 

як про категорію «людська гідність», так і про її 

публічно-правове забезпечення, варто 

звернутися до напрацювань, насамперед 

вітчизняних вчених-юристів з цього приводу. 

Аналіз наукової літератури дозволяє 

стверджувати те, що у вітчизняній науковій 

літературі сформувалося декілька наукових 

позицій щодо розуміння категорії «людська 

гідність». Перша наукова позиція полягає в 

ототожненні категорії «гідність» та «честь» 

людини. Інакше кажучи, категорія «честь» 

використовується для пояснення категорії 

«гідність» людини. Найпослідовніше цей підхід 

відображений у працях вітчизняних дослідників 

радянської доби. Показовою у цьому випадку є 

наукова позиція Є. Г. Федоренко, який вважав, 

що категорія «честь» виражає особисту гідність 

людини, усвідомлення нею своєї людської 

гідності та визнання з боку суспільства [16, с. 

155]. 

Друга наукова позиція, яка, на наш 

погляд, є більш обґрунтованою, втілена у 

наукових дослідженнях спеціалістів у галузі 

цивільного права доби незалежної України. Її 

суть полягає у тому, що «…І гідність, і честь, і 

ділова репутація – три самостійні, «суверенні» 

правові категорії, які значно відрізняються одна 

від одної, що підтверджується об’єктивним 

процесом їх існування й розвитку, а тому їх 

ототожнення (повне або часткове) суперечить 

юридичній природі кожної з них» [9, с. 100]. 

Одне із найкращих визначень людської гідності 

дає у своєму дисертаційному дослідженні 

А. О. Церковна, яка зазначає, що «гідність – 

найвища соціальна цінність, яка свідчить, з 

одного, об’єктивного, боку, про значущість 

людини для суспільства з точки зору її 

моральних, духовних, фізичних (природних) 

якостей, тобто значущість індивіда як людини, як 

представника людства незалежно від належності 

до тієї чи іншої соціальної спільноти, групи та 

становища в суспільстві, а з іншого, 

суб’єктивного, боку – про особистісну 

значущість для особи її моральних, духовних, 

фізичних (природних) якостей незалежно від 

соціальної належності до тієї чи іншої спільноти 

людей і становища в суспільстві, про 

усвідомлення і почуття цієї значущості» [9, с. 72]. 

Звичайно, у вітчизняній літературі можна 

зустріти багато інших визначень категорії 

«людська гідність» як досить загальних, так і 

конкретних. Якщо говорити про останні, то як 

приклад можна навести визначення 

Р. О. Стефанчука, який у своєму дисертаційному 

дослідженні зазначає, що «гідність фізичної 

особи» слід розуміти не як її внутрішню 

(суб’єктивну) самооцінку, а як визнання цінності 

кожної фізичної особи як унікальної 

біопсихосоціальної істоти та як «мінімальний 

стандарт поводження» із фізичною особою [10, с. 

6]. 

Окремі вітчизняні дослідники навіть 

стверджують те, що виробити поняття «гідність 

людини» взагалі неможливо. Так, О. І. Анісімов 

зазначає: «Досвід дослідження показує, що єдине 

всеосяжне визначення гідності виробити 

практично неможливо в наслідок її специфіки, а 

тому безліч моделей, створених теоретиками, 

мають право на існування» [8, с. 55]. 

На наш погляд, такий підхід хоча і є 

можливим з позиції свободи наукової творчості, 

однак з позиції практики є сумнівним. Адже для 

практиків, а зокрема для суддів, адвокатів, 

прокурорів, правозахисників та інших 

зацікавлених приватних осіб, такий 

багатоваріантний підхід до розуміння «людської 

гідності» є недоцільним. Говорячи конкретніше, 

як можна захищати «людську гідність» 

конкретної фізичної особи, якщо не зрозуміло, 

що це таке? Очевидно, що необхідна конкретика 

та чіткість як щодо «людської гідності» в цілому, 

так і щодо шляхів її охорони, гарантування та 

захисту. 

До того ж у таких дослідженнях вчені 

намагаються не реформувати гарантування, 

забезпечення та охорону права людської гідності 

в Україні, а у кращому випадку, розширено 

тлумачити конституційну формулу «поваги до 
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гідності людини» [8, 9, 10], вдосконалити 

приватно правову складову його регулювання у 

ЦК України. Водночас без належної уваги 

залишається публічно-правове регулювання 

права людської гідності. 

Для того, щоб розкрити саме публічно-

правову складову гарантування, забезпечення та 

захисту права людської гідності треба звернутися 

до фундаментального вчення про права людини, 

яке розроблено у Німеччині. Саме через аналіз 

німецького вчення ми можемо краще зрозуміти 

те, що необхідно зробити в Україні, аби у ній 

існував абсолютний захист людської гідності, 

фундаментом якого є саме публічно-правове 

забезпечення цього основного права людини. 

Історичний ракурс. Майже усі 

дослідження вітчизняних спеціалістів будуються 

на аналізі: а) поточного нормативного 

регулювання права людської гідності в Україні; 

б) вітчизняної наукової літератури радянського 

та сучасного періоду дослідження права 

людської гідності; в) судової практики та актів 

судової влади. При цьому повністю 

виключається той факт, що право людської 

гідності є явищем історичним. Саме історія, її 

поглиблений аналіз, а особливо в частині 

порушення людської гідності, дає можливість 

краще зрозуміти те, що ж це за найвища цінність, 

яка має абсолютний захист. 

Власне, з цього починається аналіз 

людської гідності у Німеччині. Саме за рахунок 

історії пояснюється те, чому ст. 1 Основного 

закону ФРН говорить про абсолютний захист 

гідності людини [24]. Крім того, пояснюється 

логіка цієї статті та окремих її пунктів, а зокрема 

ч. 3, у якій закріплюється механізми захисту 

людської гідності від зловживань з боку 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Саме 

таке формулювання є реакцією на порушення 

людської гідності з боку держави за доби 

Веймарської республіка та за доби націонал-

соціалізму у Німеччині у 30-40 р.р. ХХ ст. [25, s. 

27]. 

Що ж стосується України, то тут ст. 28 

Конституції України лише констатує те, що 

кожен має право на повагу до його гідності [1]. 

Однак, повага не означає абсолютного захисту 

гідності кожного. При цьому, виходячи із 

положень ст. 105 Конституції України, лише 

гідність Президента України знаходиться під 

посиленою охороною Основного закону України 

[1].  

Такий підхід Конституції України 

свідчить про те, що вона не закріпила правового 

механізму абсолютного захисту права людської 

гідності. Основний закон України створювався 

без врахування значного не менш жахливого ніж 

у Німеччині досвіду порушення права людської 

гідності, який існував на землях сучасної 

України. Йдеться про масові репресії українців у 

30-40 р.р. ХХ ст.; їх свавільне ув’язнення; 

функціонування виправно-трудових лагерів, 

куди потрапляли у тому числі українці, які 

«заважали» радянській владі, тощо. Усі ці 

приклади об’єднує те, що порушником права 

людської гідності тут була не приватна особа, а 

держава, від імені якої «законно» порушувалося 

це фундаментальне право людини. 

Аксіологічний вимір людської гідності. 

Людська гідність з позиції аксіології як науки 

про цінності є однією соціальною цінністю, 

тобто такою цінністю, яка важлива не для 

окремої приватної особи, а для суспільства в 

цілому. При цьому після того, як гідність людини 

отримала нормативне регулювання, вона стала 

правовою цінністю. 

Для фундаментального німецького вчення 

про права людини людська гідність є тією 

цінністю, яка є непорушною та знаходиться на 

чолі системи конституційних цінностей [25, s. 

27]. 

Система конституційних цінностей у 

Німеччині побудована з: 1) непорушних 

цінностей та 2) тих, які охороняються 

Конституцією та законодавством ФРН, однак 

можуть зазнавати втручання і обмеження у 

випадках, визначених у законодавстві. Так, 

абсолютний захист надається виключно праву 

людської гідності. Інакше кажучи, ця цінність та 

відповідне суб’єктивне право не може бути 

порушене за будь-яких умов. Далі йдуть такі 

цінності, як: життя людини, її здоров’я, свобода 

людини, власність та ін. Ці цінності можуть 

зазнавати втручання та обмеження у випадках, 

встановлених як у федеральному законодавстві, 

так і законодавстві федеральних земель. 

Що ж стосується України, то ч. 1 ст. 3 

Конституції України встановила те, що людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю [1]. Водночас 
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виникає запитання про те, до чого спонукає ця 

норма Основного закону України? Фактично, 

вона закріпила перелік ознак (характеристик) 

людини, які не відсилають до конкретних прав, 

визначених у Конституції України. Таким чином, 

в Україні система конституційних цінностей є 

заплутаною та не орієнтованою на практику 

правозастосування. При цьому суттєво 

розходяться позиція Конституції України та 

Конституційного Суду України, який у своєму 

Рішенні [7] визнав право людської гідності 

фундаментом для усіх інших конституційних 

прав, мірилом визначення їх сутності та 

критерієм допустимості можливих обмежень 

таких прав. Отже, наразі Конституційний Суд 

України, а не Конституція України визначає 

ієрархію конституційних цінностей. На цій 

проблемі ми наголошували у нашому окремому 

дослідженні [26]. 

Саме тому ми пропонуємо на рівні ст. 3 

Конституції України закріпити «ієрархію 

правових цінностей», яка складається з: людської 

гідності, яка є недоторканною і має абсолютний 

захист; життя людини; її здоров’я та свободи, які 

можуть зазнавати втручання та обмеження у 

випадках, визначених у законодавстві. 

Вплив права людської гідності на 

повноваження держави, суб’єктів публічної 

адміністрації та діяльність публічних 

службовців. Право «людської гідності» 

розкривається також через систему заборон, які 

обмежують: державу, окремих суб’єктів 

публічної адміністрації та окремих публічних 

службовців. Досить багато із цих заборон 

нормативно закріплені у Європейській конвенції 

з прав людини [27]. Цей загальноєвропейський 

юридичний акт містить систему заборон, які 

спрямовані на охорону гідності людини, у тому 

числі від вказаних суб’єктів владних 

повноважень. Йдеться про наступні заборони:  

• заборона катування (ст. 3); 

• заборона нелюдського чи такого, 

що принижує гідність, поводження або 

покарання (ст. 3); 

• заборона рабства (ст. 4); 

• заборона примусової праці (ст. 4); 

• заборона незаконного арешту та 

ув’язнення (ст. 5); 

• заборона застосування до 

неповнолітнього безпідставних наглядових 

заходів виховного характеру (ст. 5) тощо [27]. 

Ця система заборон має безпосереднє 

значення для практики. Наприклад, здійснюючи 

правоохоронну функцію, держава через органи 

національної поліції та відповідну систему 

правоохоронних органів має затримувати осіб, 

які підозрюються у вчиненні злочину. Однак, 

таке затримання не надає право на нелюдське 

поводження із підозрюваним. Те саме стосується, 

наприклад, отримання показів від 

підозрюваного. Такий процес виключає 

застосування тортур чи інших видів нелюдського 

поводження з такими приватними особами із 

метою отримання від них зізнання у вчиненні 

конкретного злочину. 

Водночас існують окремі практичні 

ситуації, яким досить важко дати однозначну 

правову оцінку. Наприклад, спійманий терорист, 

який заклав вибухівку у житлових кварталах 

міста. Він відмовляться говорити органам 

дізнання про місце розташування цих вибухових 

пристроїв. Чи мають право органи дізнання 

застосувати до нього катування як засіб 

отримання інформації про місця розташування 

вибухових пристроїв з метою порятунку життя і 

здоров’я інших фізичних осіб? 

Межі захисту державою права людської 

гідності. Важливим аспектом функціонування 

права людської гідності є межі його захисту з 

боку держави. Інакше кажучи, з одного боку, 

йдеться про відповідь на запитання, коли 

починається цей захист та коли він закінчується, 

а, з іншого боку – про усі варіанти випадків, коли 

і за яких умов держава гарантує це право 

фізичним особам? Якщо говорити про 

Німеччину, то тут захист права людської гідності 

починається із запліднення яйцеклітини жінки 

сперматозоїдом чоловіка. Йдеться про захист 

державою ембріону людини від: експериментів 

над ним; незаконних абортів; некваліфікованих 

дій лікарів, які можуть загрожувати 

нормальному перебігу вагітності та розвитку 

плоду людини, та інших загроз. Тобто держава 

гарантує кожній майбутній людині право 

народитися. 

Звичайно, право людської гідності 

гарантується і зазнає абсолютного захисту з боку 

держави протягом життя будь-якого її 

громадянина та людини, які перебувають на її 

території. 

Захист права людської гідності 

продовжується до моменту біологічної смерті 
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людини та після її настання. Якщо говорити 

конкретніше, то саме держава гарантує людині, 

яка, наприклад, знаходиться у комі та не має 

шансів на одужання, її право гідно померти. 

Тобто, держава гарантує те, що її не відімкнуть 

від апарату штучного підтримання 

життєдіяльності до моменту її біологічної смерті. 

Крім того, саме держава буде гарантом того, що 

така людина після її смерті не стане донором 

органів. Інакше кажучи, якщо вона не дала дозвіл 

на вилучення у неї органів після смерті на 

користь інших осіб, у такої померлої фізичної 

особи не мають права вилучати органи як у 

донора. Те саме стосується обов’язку держави 

щодо захисту праху померлої людини від 

знущання з боку третіх осіб, наприклад актів 

вандалізму над могилою померлої людини. 

Напрями публічно-правового захисту 

державою права людської гідності. Важливе 

значення у цій частині має те, що 

правовідносини, які виникають з приводу 

гарантування, забезпечення та охорони права 

людської гідності, регулюються нормами 

публічного та приватного права. При цьому, як 

справедливо зазначають німецькі дослідники, 

саме держава визначає, які норми публічного чи 

приватного права вона використає для 

регулювання цих відносин [25, s. 31]. 

Така сама ситуація має місце в Україні, 

оскільки право людської гідності регулюється 

нормами як публічного права (конституційного, 

адміністративного, кримінального), так і 

нормами приватного (цивільного) права. Проте, 

межі такого нормативного регулювання, з одного 

боку, є не пропорційними, оскільки реалізація 

права людської гідності здійснюється на підставі 

приватно правових норм, які містяться у ЦК 

України та визначають порядок реалізації 

особистих немайнових прав. З іншого боку, 

публічно-правова складова нормативного 

регулювання цього права людини є достатньо 

усіченою, адже норми законодавства України 

передбачають лише захист права людської 

гідності через визначення міри юридичної 

відповідальності переважно приватних осіб. 

Інакше кажучи, досить мало норм, які б 

визначали саме механізм адміністративно-

правового гарантування та забезпечення 

реалізації цього права через взаємодію 

приватних осіб з державою в особі публічної 

адміністрації, а також захист людської гідності 

від зловживань з боку держави.  

У той же час ситуація у Німеччині є 

принципово іншою. Якщо її описати в загальних 

рисах, то йдеться про наступне. По-перше, сам 

Основний закон ФРН захищає право людської 

гідності від посягання з боку законодавчої, 

виконавчої і судової влади [24]. Інакше кажучи, 

перший напрям захисту права людської гідності 

– це захист її від свавілля держави у будь-яких 

проявах. Цей момент має принципове значення, 

адже Конституція України не визнає Українську 

державу порушником права людської гідності. 

Навпаки, вона надає посилений захист людської 

гідності окремим публічним службовцям, 

наприклад гідності Президента України. 

По-друге, окремим багатовекторним 

напрямом гарантування та забезпечення права 

людської гідності у Німеччині є створення і 

забезпечення певних стандартів життя людини. 

Як зазначають німецькі спеціалісти: «… держава 

є вільною щодо вибору моделей та напрямів 

гарантування права людської гідності» [25, s. 32]. 

Однак, вона має забезпечити кожному: безпеку і 

правопорядок; прожитковий мінімум (мінімум 

грошей, товарів та послуг); рівні можливості 

щодо розвитку особистості, захисту прав; захист 

від різних форм дискримінації тощо. 

Що ж стосується України, то очевидна 

необхідність запровадження цілісної системи 

публічно-правового гарантування та 

забезпечення права людської гідності. На наш 

погляд, судового захисту цього права замало, аби 

говорити про те, що воно гарантовано та 

забезпечено в Україні на належному рівні. Тому 

ми пропонуємо прийняти спеціальний Закон 

«Про захист людської гідності», який може стати 

юридичною основою для її захисту від 

законодавчої, виконавчої та судової влади, а 

також від посягань приватних осіб. Крім того, ми 

пропонуємо внести зміни до ст. 28 Конституції 

України, які передбачають заміну 

конституційної формули «повага до гідності 

людини» на «абсолютний захист права людської 

гідності». 

Висновки. В результаті проведеного 

дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. Правовідносини, які виникають з 

приводу гарантування, забезпечення та захисту 

права людської гідності регулюються за рахунок 

норм публічного (конституційного, 
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адміністративного та кримінального) та 

приватного (цивільного) права. Наразі в Україні 

публічно-правове регулювання права людської 

гідності має усічений характер, адже 

Конституція України не конкретизує напрями 

гарантування, забезпечення та абсолютного 

захисту цього основного права людини, а КК 

України регулює лише окремі аспекти його 

захисту. 

2. Посилення публічно-правового 

захисту права людської гідності має 

здійснюватися, у першу чергу, через 

вдосконалення нормативно-правового 

регулювання цього основного права людини. Ми 

пропонуємо прийняти спеціальний Закон «Про 

захист людської гідності», який повинен стати 

юридичною основою захисту цього 

фундаментального права людини від держави та 

приватних осіб. Крім того, необхідно внести 

зміни до ст. 28 Конституції України та змінити 

конституційну формулу «повага до людської 

гідності» на «абсолютний захист людської 

гідності». 

3. Людська гідність має посісти 

центральне місце у системі конституційних 

цінностей. Ми пропонуємо запровадити в 

Україні систему конституційних цінностей, яка 

наразі втілена у ФРН і передбачає поділ таких 

цінностей на: а) недоторкані (гідність людини) та 

б) ті, які можуть зазнати втручання та обмеження 

у випадках, визначених у законодавстві (життя 

людини, її здоров’я, свобода людини, власність 

тощо). 
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