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THE FUNDAMENTALS OF HUMAN RIGHTS 

 
Human rights are rights that we have because we consider ourselves human. 

They are not given to a person by any state. Human rights are considered the rights 
of each of us regardless of citizenship, gender, language, religious beliefs. These 
include both fundamental rights, the right to life, and rights that make our lives 
better, the right to education, food, and freedom. From the moment of birth, a 
person accepts rights and freedoms that are not only inalienable, that is, no one has 
the opportunity to deprive a person of these rights, but also are not subject to 
restriction.The greatest attention is paid to the main right - the right to life and 
respect for one’s dignity.The right to life, after all, means that no one is allowed to 
take it: it is simply unacceptable. This statement hardly needs justification, and 
probably every citizen will agree with it. The right to liberty and security of a 
person means protection from cruel, inhuman or degrading treatment, the 
prohibition of slavery and forced labor. 

The main law of Ukraine, the Constitution, enshrines the rights and 
freedoms of man and citizen, which are called fundamental or constitutional rights 
and freedoms and provides a mechanism for their implementation. Every citizen 
should know them. Articles of the Constitution of Ukraine list personal and civil 
rights and freedoms, such as equality before the law, respect for honor and dignity, 
a sufficient standard of living, inviolability of person and home, security and free 
movement,the choice of residence, secrecy of correspondence, telephone and 
telegraph messages, etc. 

Civil rights and freedoms are quite numerous and can be divided into two 
main groups: rights and freedoms that protect people from arbitrariness by others, 
and rights and freedoms that protect people from arbitrariness by the state. 

Rights offer people respect and urge them to treat others with respect. John 
Stuart Mill, a British philosopher, sociologist, and politician, argued for individual 
freedom as opposed to unlimited state control. Everyone has the right not only to 
live his own life, but also to live it with dignity.  

Man has the right to his own opinion. As a result, he has the right to choose 
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the school, place of residence and work, whom to adore and love and whom to 
hate. Residents have the right to elect a president if guaranteed by the constitution 
of their state, and a pupil or a student has the right to go to school as well as to 
choose the university.  

Human rights are inherent in everyone. Ignoring declarations and laws, you 
must first remain an educated person. "Ignorance of the law does not absolve a 
person from responsibility" is a key legal expression that affects any inhabitant of 
the country. 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ НАБУТТЯ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ  

ДІЄЗДАТНОСТІ ОСІБ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ 18-РІЧНОГО ВІКУ 
 

Питання дієздатності завжди було актуальним, оскільки, як зазначено в 
Цивільному кодексі України, повна дієздатність настає з моменту досягнення 
особою 18-річного віку. Але і в цьому випадку є свої особливості, які, на на-
шу думку, потрібно розглянути більш детально. 

Ця новела була висвітлена на законодавчому рівні ще з прийняттям 
16 січня 2003 року Цивільного кодексу та мала назву «емансипація». Цей те-
рмін має багато варіантів тлумачення, тому що бере свій початок ще з часів, 
коли жінки взагалі не мали ніяких прав порівняно з чоловіками. Однак саме 
емансипація неповнолітніх осіб означає надання за певних юридичних фак-
тів, наприклад, реєстрація шлюбу, народження дитини, реєстрація підприєм-
ницької діяльності, неповнолітній особі повного обсягу дієздатності, яка за 
звичайних обставин настає з 18-річного віку. 

На думку науковців та правників, така рання повнота дієздатності осіб, 
що не досягли повноліття, зумовлена багатьма соціальними, економічними, 
політичними та культурними чинниками.  


