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1. Дахова Ірина Іванівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцентка кафедри конституційного права 

України 

3. Позитивні зобов’язання держави щодо особистих прав і свобод людини – 1,5 

друк. арк. 

4. Позитивні зобов’язання держави щодо особистих прав і свобод людини  – 4,7 

друк. арк. 

4.1. Розділи навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки, що полягають у 

наступному: 1) аналіз Конституції та законодавства України, юридичних позицій 

Конституційного Суду України, а також міжнародних актів і практики ЄСПЛ, 

дозволяє стверджувати, що єдиної позиції щодо каталогу абсолютних прав не 

існує. Конституція України при вирішенні питання про обмеження реалізації прав 

і свобод виходить із принципу неможливості їх обмеження. Так, ч. 1 ст. 64 

Основного Закону встановлює, що конституційні права і свободи людини і 

громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. Конституція України не містить переліку прав, які не 

можуть бути обмежені в жодному випадку,  тобто переліку абсолютних прав. При 

цьому слід звернути увагу на те, що в Основному Законі міститься норма, в якій 

вказано, які саме права не можуть бути обмежені в умовах воєнного або 

надзвичайного стану; 2) дискусійним залишається питання про віднесення до 

абсолютних права людини на життя. Конституція України визнає його 

абсолютним,  вказуючи на це у вже згадуваній частині 2 статті 64. Однак інша 



позиція знаходить відображення в Конвенції з прав людини, частина 2 ст. 2 якої 

передбачає випадки правомірного позбавлення життя. При цьому, як вказується у 

п. 37 рішення ЄСПЛ у справі «Pretty v. the UK», положення ст. 2 Конвенції 

гарантує право  на  життя,  без  якого здійснення   будь-якого  іншого  

конвенційного  права  та  свободи виявляється недійсним.  Воно визначає 

обмежений ряд обставин,  які можуть виправдовувати позбавлення життя.  

Одночасно Венеційська комісія у п. 52 Дослідження «Мірило 

правовладдя» до абсолютних прав відносить право на життя, заборону катування 

та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, 

заборону рабства, а також принцип nullum crimen, nullum poena.   

3) існує точка зору, згідно з якою Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод не допускається відступ також від протоколу №6, згідно 

зі ст. 1 якого смертна кара забороняється, і нікого не може бути засуджено до 

такого покарання або страчено. Однак з такою точкою зору не можна повністю 

погодитись, оскільки положення ст. 2 вказаного протоколу вказують на те, що 

«держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, 

вчинені під час війни або неминучої загрози війни»;  

4) аналіз практики ЄСПЛ дає змогу дійти висновку, що Суд визнає 

абсолютним право, передбачене статтею 3 Конвенції, тобто право на повагу 

гідності. У рішенні у справі «Soering v. the UK» від 8.07.1989 р. ЄСПЛ зазначає, 

що «стаття 3 Конвенції не знає виключень, а ст. 15 не допускає відступу від неї у 

період війни чи іншого надзвичайного стану, що загрожує життю нації. Це 

абсолютна заборона катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність 

поводження або покарання вказує, що стаття 3 втілює одну з основоположних 

цінностей демократичних держав, що входять до Ради Європи. До абсолютних 

також слід віднести право, передбачене ч. 1 ст. 4 Конвенції («Нікого не можна 

тримати в рабстві або і підневільному стані»). Вказана стаття закріплює одну з 

цінностей демократичних суспільств і, на відміну від більшості матеріально-

правових положень Конвенції, стаття 4 не передбачає жодних виключень із своєї 



дії, і держава не може відступити від своїх зобов’язань за цією статтею навіть за 

надзвичайних обставин, що загрожують життю нації. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 

брала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України: підготовлено відповідь на 

запит судді Конституційного Суду України Завгородньої І.М. щодо офіційного 

тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України в аспекті 

можливості притягнення Президента України до адміністративної 

відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час 

виконання повноважень. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 

самоврядування не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

Міжнародна наукова конференція «Конституційний дизайн: від макро до 

мікрорівня» (ХІІІ Тодиківські читання) (19 червня 2020 р., м. Харків);  

ІV Харківський міжнародний юридичний форум, Публічна дискусія 

«Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози» (25 вересня 

2020 р., м. Харків); 

Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука,  

законодавство і правозастосовна практика: закономірності та тенденції розвитку» 

(30-31 жовтня 2020р., м. Люблін, Республіка Польща). 

9. Видавнича діяльність:  

Статті: 

1) Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та шляхи 

вдосконалення в Україні (у співавторстві з Романчук А.О.) / І.І. Дахова, А.О. 

Романчук  // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 5 (27). – 2020. – С. 

50-58. – 0, 5 друк. арк. (наукова стаття); 

2) Інститут депутатської недоторканності: досвід функціонування в 



Україні та зарубіжних державах (у співавторстві з Гуржій В.О.) / І.І. Дахова, В.О. 

Гуржій  // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 5 (27). – 2020. – С. 

50-58. – 0, 5 друк. арк. (наукова стаття); 

Тези: 

1) До питання щодо каталогу абсолютних прав людини в конституційному 

законодавстві України та міжнародних актах //  «Міжнародна науково-практична 

конференція «Юридична наука,  законодавство і правозастосовна практика: 

закономірності та тенденції розвитку»: Збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. 

науково-практичної конференції. – Люблін, 2020. – С. 64-69. – 0, 4 друк. арк. (тези 

доповіді на конференції). 

Навчальний посібник: 

1) Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання / [Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І. І. 

Дахова та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 328 с. Всього 5 авторів, загальний обсяг 

19.0  ум. друк. арк. (авторські –  3,3 друк. арк.). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних:  

 1) Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та шляхи 

вдосконалення в Україні (у співавторстві з Романчук А.О.) / І.І. Дахова, А.О. 

Романчук  // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 5 (27). – 2020. – С. 

50-58. – 0, 5 друк. арк. (наукова стаття) – (Index Copernicus International 

(Республіка Польща); 

2) Інститут депутатської недоторканності: досвід функціонування в Україні 

та зарубіжних державах (у співавторстві з Гуржій В.О.) / І.І. Дахова, В.О. Гуржій  

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 5 (27). – 2020. – С. 50-58. – 0, 

5 друк. арк. (наукова стаття) – (Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

 

 

К.ю.н., доцентка 

кафедри конституційного права України                               І.І. Дахова 
 


