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     Стаття 3.  Людина,  її  життя  і здоров'я,  честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. 

     Права і свободи людини та  їх  гарантії  визначають  зміст  і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною 

за свою діяльність.  Утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод 

людини є головним обов'язком держави. 

 

 

     Стаття 8. В Україні визнається  і  діє  принцип  верховенства 

права. 

     Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції  України 

і повинні відповідати їй. 

     Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення  до 

суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина 

безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. 

 

 

     Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що  не 

передбачено  законодавством.   

     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. 

 

 

     Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його  особисте 

і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. 

     Не  допускається  збирання,  зберігання,   використання    та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її  згоди,  крім 

випадків, визначених законом,  і  лише  в  інтересах  національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

     Кожний громадянин має право знайомитися в  органах  державної 

влади, органах місцевого самоврядування, установах і  організаціях 

з відомостями про себе, які не є  державною  або  іншою  захищеною 

законом таємницею. 

     Кожному  гарантується  судовий  захист  права   спростовувати 

недостовірну інформацію про себе і членів  своєї  сім'ї  та  права 

вимагати  вилучення  будь-якої  інформації,  а  також  право    на 

відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої  збиранням, 

зберіганням,   використанням  та  поширенням  такої  недостовірної 

інформації. 

 

 

     Стаття  40.  Усі  мають  право  направляти  індивідуальні  чи 

колективні письмові звернення або особисто звертатися  до  органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових  і 

службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення  і 

дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

 

 

     Стаття 55. Права і свободи людини і  громадянина  захищаються 

судом. 

     Кожному гарантується право на оскарження в суді  рішень,  дій 

чи  бездіяльності  органів  державної  влади,  органів   місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. 

     Кожен  має  право  звертатися  за  захистом  своїх  прав   до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 



 2 

     Кожен має право після використання всіх національних  засобів 

правового захисту звертатися за захистом своїх прав  і  свобод  до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних  органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

     Кожен має право будь-якими не забороненими  законом  засобами 

захищати  свої  права  і  свободи  від  порушень  і   протиправних 

посягань. 

(  Офіційне  тлумачення  частини  другої  статті 55 див. в Рішенні 

Конституційного  Суду  N 6-зп ( v006p710-97 ) від 25.11.97; статті 

55  див. в Рішенні Конституційного Суду N 9-зп ( v009p710-97 ) від 

25.12.97 ) 

 

     Стаття 56.  Кожен  має  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. 

 

     Стаття 57. Кожному гарантується  право  знати  свої  права  і 

обов'язки. 

     Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і 

обов'язки громадян, мають бути  доведені  до  відома  населення  у 

порядку, встановленому законом. 

     Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і 

обов'язки громадян, не доведені до  відома  населення  у  порядку, 

встановленому законом, є нечинними. 

 

                               *** 
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