


      Пра́во — це обумовлена природою людини і суспільства 

система регулювання суспільних відносин, що виражає 

свободу особистості, та якій притаманні нормативність, 

формальна визначеність в офіційних джерелах і 

забезпеченість можливістю державного примусу. 

Термін  Пра́во вживається як у юридичних, так і в 

неюридичних значеннях . 

 



         

 

Види прав 
У будь-якій державі існує і виникає величезна кількість норм права. Ці норми 
можна  поділити на види за певним критерієм.  
Норми права за галузями права поділяються на : норми конституційного, 
адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права.  
 Норми права за формою закріплення бажаної поведінки суб'єктів 
праваподіляються на: імперативні  та диспозитивні. 
 Норми права за характером впливу на особу поділяються на : заохочувальні 
, рекомендаційні. 
 Норми права по субординації в правовому регулюванні поділяються на : 
матеріальні , процесуальні.  
 Норми права за суб'єктами правотворчості поділяються на : норми органів 
Представницької влади ,норми глави держави,норми органів виконавчої 
влади, 
 норми громадських об'єднань, комерційних організацій, трудових колективів 
підприємств та інші. 
 
 
 
 
 



      Міждержавні правові норми почали складатися  4 
тис. до н. е.. з виникненням перших рабовласницьких 
держав на базі вже наявних правил переддержавного 
міжплемінного «права». Батьківщиною міжнародного 
права з'явився Близький Схід, долини річок Тигру, 
Євфрату, Нілу.  Саме там в 4 тис. до н. е.. 
утворилися найдавніші держави. У процесі взаємодії 
між ними формувалися перші міждержавні правові 
норми. 

      Основними рисами таких міждержавних правових 
норм були: 

      1) прийшли з переддержавного міжплемінного 
«права» правила, закріплені в звичаях і договорах: 

      2) релігійність; 

      3) регіоналізм; 

      4) звичай як головне джерело міжнародного права. 

. 



    Конвенція була прийнята в Римі 4 

листопада 1950 року та вступила в силу в 

1953 

році  англійською і французькою мовами, 

обидва тексти Конвенції є однаково 

автентичними, кожен існує лише в одному 

примірнику, і зберігається в архіві Ради 

Європи.Та після її ухвалення Генеральний 

секретар Ради Європи надсилає засвідчені 

копії Конвенції кожній країні, що до неї 

приєднується. 



    Після її ухвалення було створено два 

незалежних органи: Європейська 

комісія з прав людини(1954) 

та Європейський суд з прав 

людини (1959). Вони повинні були 

слідкувати за дотриманням прав 

людини, що гарантувались Конвенцією. 



   Конвенція 

складається з 59 

статей та 3 

розділів: Права і 

свободи  

    (ст. 2-8), 

    Європейський суд 

з прав людини (ст. 

19-51), Інші 

положення (ст. 52-

59). 



    Європейська конвенція про захист прав 

людини, і основоположних 

свобод прийнята з метою додержання 

країнами-підписантами 

(учасниками Ради Європи) та 

забезпечення на своїй території прав та 

основоположних свобод людини. 



 Право на життя 

 Право на свободу і особисту недоторканість 

 Право на справедливий суд 

 Право на повагу до приватного та сімейного життя 

 Право на шлюб 

 Право на ефективний засіб юридичного захисту 

 Право на свободу думки, совісті релігії 

 Конвенція забороняє 

 Катування і  нелюдське, або таке, що принижує гідність, поводження чи 

покарання; 

 Смертну кару . 

 Рабство і примусову працю. 

 Дискримінацію у здійсненні прав і свобод, які викладені у Конвенції. 

 Вислання особи з території держави, громадянином якої вона є, або 

позбавлення особи права в'їзду на територію держави, громадянином якої 

вона є. 

 Покарання без закону. 

 


