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Гідність людини: сутність, зміст 
і передумови існування

Постанова питання (замість всту-
пу). Деякі пересічні люди, якщо 
не більшість із них, стверджують, що
людська гідність не має нічого спіль-
ного з повсякденним життям людини,
сповненим вад і маргіналізації. На
їхню думку, людська гідність не існує в
реальному матеріальному житті. Убо-
гість же широких верств населення в
усьому світі цілком позбавляє людей
цієї якості людини. Інші, говорячи про
дедалі частіші випадки насильства в
суспільстві, про поточну міжнародну
політику, а іноді й про жахіття Другої
світової війни, підкреслюють, що гід-
ність людини не існує сама по собі, без
зусиль держави і суспільства, або ж,
принаймні, вона не є беззастережно
дружньою людству [1, с. 196].

З іншого боку, всі представники
громадянського суспільства, особливо
політичні діячі, дискутують про люд-
ську гідність. Для них гідність людини
співвідноситься з якістю життя. Ці
публічні трибуни запевняють, що
звичайна людина з вулиці тільки тоді
має гідність, коли у неї в розпоря-

дженні є необхідна кількість грошей
для задоволення всіх своїх потреб,
коли у неї є власне житло і коли вона
нагодована. Цей підхід до людської
гідності також відповідає канонам
християнства. Зокрема, соціальна
доктрина церкви акцентує на устале-
ному зв’язку між бідністю і соціаль-
но-політичними умовами життя в су-
спільстві.

До цих позицій необхідно додати і
ту частину громадської думки, яка
цілком відхиляє ідеї та ідеали люд-
ської гідності. Представники цієї док-
трини переконані, що це поняття є
хіба що вигадкою людини, таким собі
соціальним мітом.

Для юристів, що досліджують 
позитивне право, будь-яке міркуван-
ня про гідність людини є чистою ме-
тафізикою. Не погоджуються з існу-
ванням цього поняття також різні
представники ідеалістичної філосо-
фії. Наприклад, Б. Паскаль казав,
що людина – це жменя пилу, випад-
ково розподілена в нескінченному
Всесвіті.
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При цьому для безлічі теорети-
ків людина не є чимось видатним.
Наводячи інший приклад, додамо
відоме визначення Ф. Ніцше, що
людина є лише «лінією, розтягнутою
над прірвою, яка з’єднує звіра і над-
людину». У цьому випадку не можна
говорити про гідність людини. Але
XXI ст. є однозначно епохою гумано-
центризму, осягнути сутність якого
без усвідомлення гідності людини
неможливо.

1. Гідність людської особи або люд-
ської істоти? Термінологічні розбіж-
ності. Гідність приписується різним су-
б’єктам, інститутам або навіть речам
матеріальним (і також перехідним яви-
щам). Наприклад, ідеться про гідність
управління, професії, підприємництва,
жінок, населення, тварин і навіть
моря. Згадані ототожнення слід роз-
глядати насамперед як типові прикла-
ди розпаду концепції. Предметом
нашого дослідження є тільки гідність
людини [8, p. 87–104].

Гідність людини є однією з варіа-
цій змісту досліджуваного поняття.
Документи міжнародного права вико-
ристовують різні нормативні конструк-
ції відповідної категорії. У Преамбулі
Декларації загальних прав людини від
10 грудня 1948 р., йдеться про гід-
ність «членів людської сім’ї». Перша
стаття Декларації пов’язує цю категорію
«з людським існуванням». У преамбу-
лах двох Міжнародних пактів про пра-
ва (громадянські, політичні, економіч-
ні, соціальні та культурні) від 16 грудня
1966 р. є також посилання на гідність
членів людської сім’ї, а гідність пов’я-
зують із «людською особою».

Схожа термінологічна розбіжність
властива й регіональним міжнародним
правозахисним документам. До прикла-
ду, Європейська конвенція про захист
прав та основних свобод людини від 
4 листопада 1950 р. не посилається на
гідність. Крім того, з нею пов’язують
два інші документи регіонального
права, що стосуються прав людини.
Стаття 5 Американської конвенції про

права людини від 4 листопада 1969 р.
згадує про гідність «людської особи».
Стаття 5 Африканської хартії прав лю-
дини і народів від 26 червня 1981 р. по-
в’язує гідність із «людським єством».

Наведені термінологічні підходи,за-
стосовані в міжнародних документах,
пов’язують гідність тільки з людиною.
Утім, поняття людини, своєю чергою,
також залишається дискусійним. У ці-
лому його зміст відтворює певний
етап біологічного і психологічного
розвитку індивіда. Таке поняття лю-
дини складно застосувати до його
початкового і кінцевого етапів життя.
Перші моменти життя людини визна-
чаються такими фазами, як дитина,
немовля чи маленька дитина. Кажу-
чи про людину в похилому віці, ми 
піддаємося постулатам «ейджизму»,
називаємо її літньою або старою лю-
диною, а в Польщі є вираз «це-то
була людина». У цьому випадку, зі
з’єднанням поняття людини з етапом
її формування в утробі матері або з 
її «попелом в урні» з’являються сум-
ніви, а крім того – протиставлення
між різними етапами еволюціонуван-
ня людини.

З іншого боку, можна сказати, що
поняття істоти чи особи підкреслює 
її належність до всього роду людсько-
го – всього людства як цивілізації.
Ці поняття відтворюють гуманістич-
ні ідеали і принципи, незалежно від
власних якостей конкретної людини.
Іншими словами,коли ми говоримо про
людську істоту чи особу, то підкреслює-
мо загальні особливості всіх людей і
вирізняємо людський рід загалом 
із-поміж інших родів і видів істот.

Отже, найкращим визначенням
досліджуваної категорії, на наш по-
гляд, було би визначення «гідність
людської істоти». Цей ідіоматичний
вираз дозволяє краще усвідомлювати
і захищати гідність людини. Зокрема,
запропоноване словосполучення до-
зволяє поширити позначений захист
на перші етапи розвитку людського
плоду.
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Так, зародок людини складно на-
звати особою. Незалежно від того,
яким чином ми визначимо поняття
«особа», воно завжди відображатиме
з’єднання певних якостей, які ви-
різняють індивід, особу чи просто лю-
дину. З’єднання двох статевих клітин –
гамет можна визначити як істоту.
Проблематично назвати особою люд-
ський плід (зародок), що має вік не
більше 10 тижнів, тоді як використан-
ня поняття «людська істота» не ви-
кликає утруднень.

Підтримує це поняття і Конвенція
про захист прав людини і гідності люд-
ської істоти у зв’язку з застосуванням
біології та медицини, затверджена
Радою Європи в листопаді 1996 р.
Зокрема, в її положеннях визначено,
що використання в тексті слова «істота»
замість «особа» випливає з універ-
сального характеру першого вислов-
лювання. Це дозволяє правозахисни-
кам і державам захищати життя від
моменту його зачаття. Так, п. 2 ст. 1
Конвенції залишає в компетенції
національного права кожної держави
свободу регулювання правового захи-
сту «людських осіб». Тобто, в доку-
ментах міжнародного права життя
захищається як абсолютна цінність, а
національне законодавство може ви-
значати різні правові режими буття
людської істоти [7, p. 166–170].

На додаток до цього необхідно від-
значити, що досліджувані поняття –
істота й особа – найкращим чином по-
в’язуються з християнським корінням
людської гідності,відображаючи єдність
між істотою людською та істотою
божественною, що є приводом для її
звеличення або її тлумачення як не-
порушної святині.

2. Передумови визначення люд-
ської гідності. Аби визначити, що таке
людська гідність як правова категорія,

необхідно почати з дефініції людини.
Якщо описувати людину як сукуп-
ність (систему) генів (клітин) та / або
як проміжну форму білкового життя,
або як найбільш розвиненого ссавця
на світі, то буде складно побачити в
людині щось особливе, відмінне від її
оточення. Нині, цю позицію виражено
низкою екологічних рухів або органі-
заціями із захисту тварин.

Турбота про світ тварин і рослин у
сучасному світі зайшла так далеко, що
визнає правосуб’єктність тварин або
прагне зберегти природу недоторканою
такою мірою, ніби вона не змінюва-
лася в межах природної еволюції.

З іншого боку, розглядати людину
як особу означає розглядати її як
особу неповторну, індивідуальну – уні-
кальне у всесвіті, і тоді нескладно
побачити її перевагу і панування над
усім, що її оточує. Нині ця позиція
властива польському культурно-ду-
ховному середовищу, зокрема в римо-
католицькій церкві. У рамках тради-
ційного католицького, а так само і
православного вчення, загальна особ-
ливість людського життя полягає в
тому, що її гідність виходить за межі її
буття. Життя для людської істоти, у
площині християнського світогляду,
є станом, підпорядкованим певним
цілям і цінностям. Це – не життя заради
самого життя. Людина не існує тільки
в біологічній площині. Вона втілює в
собі, насамперед, піднесений і багатий
духовний світ, відображений у знаннях
і відчуттях1.

У відповідності з цими світогля-
дами існують різні підходи до визна-
чення людської гідності. Можна ствер-
джувати, що за межею християнських
вчень неможливо визначити людську
гідність як абсолютну категорію.
Крім того, різні гуманітарні течії теж
бачать у людині особу, тобто її непов-
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1 Див: публікації правників із цілого світу в пам’ятній книзі для Папи Римського
Іоанна Павла II A. (Loiodice і M. Vari (dirs.), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Iti-
nerari per il terzo millenio. Omaggio dei giuristi a sua Santit? nel XXV anno di Pontificato,
Bardi Editore srl, Rim 2003.).



торність. Проте, цей погляд повною
мірою не є послідовним. Відповідну
різницю явно можна побачити в ас-
пекті смерті та страждання. Для без-
вірних людей смерть є сумною подією,
позбавленою сенсу, припиненням
життєвих функцій організму й т. д.
В іудейсько-християнських традиціях
смерть має більш істотне, навіть са-
кральне, значення. Вона не закінчує
життя, а навпаки – започатковує його.
Крім того, в цьому підході важливу
роль відіграють страждання. «Той, хто
покликаний до вчення Христа,– чи-
таємо в Катехізисі католицької церк-
ви,– повинен, насамперед, шукати
духовний здобуток, яким є пізнання
Христа; ... владою воскресіння і з’єд-
нання з його стражданнями» [2, la cita
es del numeral 428].

3. Документи міжнародного права
та міжнародно-правові стандарти у
сфері гідності людини. Міжнародно-
правові документи, підписані й ратифі-
ковані всіма державами світу або їх
переважною більшістю, вирізняють
загальні критерії визначення людської
гідності. Утім, вони не містять дефі-
ніції людської гідності. Вивчаючи їх,
можна вирізнити лише істотні риси
цього поняття.

По суті, ці риси зводяться до трьох
головних характеристик досліджува-
ного нами явища: 1) гідність (людської
особи) природжена, невід’ємна і абсо-
лютна. Природний характер людської
гідності означає, що її неможливо
від’єднати від її носія і вона єдиносущ-
на з людиною. Водночас людська
особа означає дещо виняткове, ви-
датне. Незважаючи на всі зусилля 

звести людину до стану тварини, не-
можливо заперечувати, те, що в при-
роді людина є чимось надособливим.
Виокремлюється низка сутнісних і
змістовних характеристик, належних
винятково їй. Немає особливої не-
обхідності нагадувати про них у цій
статті. У будь-якому випадку можна
сказати, що гідністю людини є сама
людина як найвища цінність, як при-
клад для інших цінностей та їх кінце-
ве мірило. Це – святість людини, або,
щоб уникнути політично некоректно-
го поняття, homo noumenom. Як ска-
зав грецький філософ «людина є
мірою всіх речей»2.

Невід’ємний характер людської
гідності означає, що гідність не можна
продати, обміняти, відступитися від
неї. Тому всі договори або угоди, які
навіть незначно зменшують гідність, є
недійсними. Відповідно, слід звернути
особливу увагу на низку правових
норм, які це забороняють. Зокрема,
йдеться про положення національно-
го законодавства різних держав світу,
згідно з якими вчені не можуть прово-
дити наукові експерименти над людь-
ми, особливо медичні, без поперед-
ньої згоди останніх. Крім того, охо-
рона державою гідності людини в
аспекті медичних експериментів узго-
джується на сьогодні з посиленою
тенденцією щодо захисту тварин3.

Абсолютний характер людської
гідності ґрунтується на базовій пере-
думові, яка розглядає його як цін-
ність, яка не може бути ні оцінена, ні
обміняна. Інша концепція гідності
означала би, що гідність є відносною
цінністю, яка залежить від коливань

Гідність людини: сутність, зміст і передумови існування

17

2 Для P. Haberle людська істота є особливою логічно-етичною цінністю. (P. Haberle,
La image del ser humano dentro del Estado Constitucional, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Catolica del Peru, Lima 2001, passim).

3 Важливо відзначити дедалі більше обмеження експериментів, а також тестів 
на тваринах у Польщі. Президент Польщі наклав вето на закон, що регулює досліди
над тваринами, який відповідав директивам Європейського Союзу, стверджуючи,
що «гармонізація внутрішнього права з європейським не може погіршувати стандар-
тів правового захисту тварин». Внаслідок цього в Польщі не можна проводити досліди
над тваринами з метою захисту здоров’я людини або природи (Rzeczpospolita,
14 січня 2004 р.).



на ринку, яка може бути будь-коли
продана або куплена, залежно від
купівельної спроможності клієнтів.
Своєю відомою фразою, яка стала
прислів’ям, Еммануїл Кант сказав, що
на світі все має свою ціну, за винятком
гідності, яка є безцінною. Безумовний
характер людської гідності виражає-
ться в міжнародному публічному праві
загальновизнаною формулою – jus
cogens (лат.– незаперечне право), яка
забороняє всі форми нелюдських або
таких, що принижують гідність, поло-
жень чинного законодавства та їх тлу-
мачень, не кажучи вже про застосуван-
ня тортур або тілесних покарань [6].

4. Свобода і гідність людини. Най-
частіша помилка, пов’язана з люд-
ською гідністю, стосується її співвідно-
шення зі свободою особистості. Часто
ставиться знак рівності між гідністю
людини і свободою її волі або само-
визначення. Між цими двома понят-
тями існує безсумнівний родинний
зв’язок ба навіть взаємозумовленість.
Однак це не означає, що в разі проти-
дії свободи і гідності перша повинна
переважити. Якби це було так, то 
це заперечувало б сутність людської
гідності. Навіть мінімальне порівнян-
ня гідності людини ставить під сум-
нів її абсолютне значення. Такі ж 
критерії міжнародно-правових доку-
ментів і документів міжнародних три-
буналів, що стоять на сторожі індиві-
дуальних свобод. Зокрема, рішення
Європейського суду з прав людини 
від 4 грудня 1995 р. у справі Ribitsch vs
Austria визначило людську гідність як
«невідчутне право, непідвладне пору-
шенню та скасуванню». Це теоретико-
методологічне положення щодо люд-
ської гідності отримало свій розвиток
у спеціальних монографіях [4].

Натомість, на відміну від гідності,
свобода людини може бути обмеже-
на. Наприклад, ст. 5 Європейської
конвенції з прав людини від 1950 р.
передбачає шість ситуацій, в яких
можна позбавити людину свободи.
Серед них – інтернування божевіль-

ного, алкоголіка, наркомана чи без-
хатченка.

З іншого боку, поняття людської
гідності неможливо зрозуміти без її
свободи. Свобода породжує визнан-
ня свободи іншої людини, тоді як 
розгляд гідності іншої людини означає
щось більш важливе. Це накладає зобо-
в’язання і на державу. Гідність зобов’я-
зує до солідарності та позитивної
діяльності. Протиставлення свободи
гідності означає нехтування людською
істотою як цілим. Свобода без розгля-
ду гідності є відчуженою свободою.
Гідність, відокремлена від свободи, є
неповною гідністю.

Людська гідність, будучи ширшим
поняттям, ніж свобода, створює серйоз-
ні інтерпретаційні можливості у
праві. Р. Дворкін у зв’язку з цим пише,
що «будь-яке суспільство, яке спові-
дує визнання різноманітних прав,
заснованих на тому, що людська гід-
ність і рівність можуть бути порушені
різними способами, може прийняти це
як принцип. Якщо примусити людину
свідчити проти самої себе або заборо-
нити їй казати те, що насправді є по-
рушенням прав, пов’язаних із правом
не свідчити проти себе і правом на
свободу самовираження, то це паплю-
жило б державу, а отже, людина
повинна понести збитки і цим дещо
знизити ризики, обумовлені збитками
інших людей» [3, p. 301].

5. Соціальні права та людська гід-
ність. Іншою делікатною проблемою
стає проблема співвідношення між
людською гідністю та соціально-еко-
номічними правами. Очевидно, що не-
має нічого спільного між людською
гідністю та добрими умовами жит-
тя. Якби це було так, то означало би,
що гідність належить тільки індиві-
дам, які володіють високим рівнем ма-
теріального добробуту, складного для
позначення в кожному індивідуаль-
ному випадку. Послідовно дотримую-
чись цього підходу, необхідно було б
допустити існування рівнів людської
гідності. Відповідно, більш гідне життя
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належало б людям, які, наприклад,
максимально використовують дер-
жавні соціальні допомоги,– вели-
чезне житло в респектабельному
районі, великі субсидії,– ніж ті люди,
які живуть у тяжких умовах, зокрема
в багатодітних сім’ях, і які завжди
зазнаватимуть матеріальних трудно-
щів і т. ін.

Наведені вище твердження мо-
жуть бути найбільш разючими в 
латиноамериканських країнах, в яких
держава ще не досягла загального
добробуту. У Німеччині ж не рідкісні
випадки, коли люди отримують допо-
могу з безробіття, але проводять
літо на відпочинку в Австралії. З ін-
шого боку, шведські в’язниці так силь-
но славляться серед європейських
злочинців, що багато з них мріють
відбути своє покарання там, тому що
їхні умови більш схожі на санаторій
або табір для відпочинку.

Метою захисту людської гідності
є захист її людяності або «людсько-
сті», тобто її особливих характери-
стик. Звичайно ж, до цього не від-
носять працю. Навіть у рамках ідео-
логії, заснованої на трудових відно-
синах, тобто в рамках класичного
марксизму-ленінізму, праця є лише
процесом поступового «олюднення
людини». Її повне олюднення, на дум-
ку представників марксистсько-ленін-
ської думки, можливе тільки в май-
бутньому комуністичному суспільстві.
Тільки праця є першою потребою
людини, не обмеженої ніякою вла-
дою або державою.

Іншими словами, забезпечення
повної зайнятості,– що у своїй сутно-
сті означало б обов’язок працювати,–
завжди витончено завдаватиме серйоз-
ного фізичного і духовного каліцтва
людській істоті. Про це зазначається
в біблійній книзі Буття, в якій пра-
ця з’являється як зусилля прийняти 
на себе людину після її падіння в 
поєднанні з утратою людиною її «бо-
жественності»: праця є гідною людини,
постраждалої від принижень. Тобто,

праця олюднює людину, але водночас
знищує її гідність через необхідність
примусу, яка прирівнює людину до тва-
рини, машини, інструмента і под.

З іншого боку, виробничо-трудові
відносини переживають свою ево-
люцію, що характеризується різким
збільшенням робочого часу, скоро-
ченням ручної праці та одночасним
працевлаштуванням в різних місцях,
навіть після виходу на пенсію. Розви-
ток соціального захисту і допомоги
привів до того, що діяльність з отри-
мання заробітку на життя перестає
бути єдиним джерелом утримання
людини.

У зазначеному випадку можна
сказати, що з існуванням інших со-
ціально-економічних і культурних за-
конів сучасна людина виступає тільки
як така, що зіштовхується з супереч-
ностями громадського життя. Особ-
ливо це виявляється у праві на працю.
Сьогодні в розвинених країнах світу
більше говорять про мобільність,
аніж про постійну роботу. У Франції у
зв’язку з цими новими явищами вико-
ристовується нове слово «employabili-
té» – «проміжна зайнятість». Це озна-
чає право на пошук роботи тільки у
зв’язку з професійним розвитком, а не
право на працевлаштування заради
існування [5].

Держава може прагнути ліквідува-
ти відмінності в соціально-економіч-
ному рівні життя громадян, але не
може вимагати, щоб усі відповідали
заданому рівню життя. Однаковою мі-
рою можуть самореалізуватися як жеб-
рак, який живе під мостом, так і міль-
йонер, який їздить на люксовому авті.
Публічний примус для першого – жити
в будинку з високим рівнем забезпечен-
ня (достатку), а іншого – сплачувати
податок на прибуток, який позбавить
їх можливості жити у звичний спосіб,
не співвідноситься з їхніми правами,
тобто з правами на всебічний розви-
ток особистості. Держава не може
нав’язувати своїм громадянам однако-
вий стиль життя. Держава загального
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добробуту є типовим прикладом пра-
вової стандартизації особистості.

Людська гідність має аналізуватися
таким чином, щоб залишити осторонь
соціальні структури, а також ситуації,
в яких вона з’являється. Людина зав-
жди належить до якоїсь соціальної
групи, але її гідність не має ієрархіч-
них відносин з гідністю інших людей.
Іншими словами, гідність ні в якому
разі не може належати соціальному
класу, публічній думці або державі.

Тут необхідно згадати про коріння
християнської гідності людської істо-
ти. Християнське вчення спирається
на виокремлення кожної людини,
поєднуючи гідність людської істоти з
її сутністю, а не з приватними прикла-
дами. В іудейсько-християнській пер-
спективі людину створено за подо-
бою Бога; передбачено належну від-
стань, щоб наблизитися до особисто-
сті як до чогось унікального на світі, і
вона належить особливому – люд-
ському – роду. Цей підхід зобов’язує нас
захищати не право на працю, а лю-
дину дотично до праці, а також без-
робітного, але тільки в тому випадку,
коли існує загроза її людяності.

В іншому випадку, як підкреслює
Th. Cornavin, «людська гідність, – ос-
нова універсалізації людської натури і
заперечення будь-якої дискриміна-
ції,– створює загрозу за допомоги
сильного спотворення образу «якості
життя» і стає одним із критеріїв ди-
скримінації між людьми. Суспільству
не слід визначати доцільність корис-
ності такого життя і лякає думка про те,
що може трапитися з тими, чиє життя
вважається негідним» [9, p. 102].

6. Основні елементи, що визнача-
ють людську гідність. Замість виснов-
ку. Як уже зазначалося, людська гід-
ність передбачає перевагу людської
істоти як найвищої цінності та прикла-
ду для інших цінностей і їх оцінювання.
Гідність існує незалежно від суб’єк-
тивного розуміння самої себе. Вона
нерозривно пов’язана з кожним люд-
ським єством. Вона не втрачається

навіть тоді, коли людина досягає по-
хилого віку та/або перебуває у ве-
гетативному стані. Для селянина в
людині завжди приховано незмивний
образ Бога. Для інших – людина завж-
ди є річчю матеріальною, або в кра-
щому випадку інтелектуальною ма-
терією.

На відміну від описаної вище кон-
ституційної гідності – особиста гід-
ність (єдиносущне з особою) – може
бути відносно легко порушена, напри-
клад, образою, неповагою ближнього.
Щоб порушити гідність особи в ціло-
му, недостатньо порушити гідність
однієї людини. Така дія має атакувати
людину як представника людської ра-
си.У цьому випадку дія матиме об’єктив-
ний характер і ставить під загрозу ціле
людство. Вільну волю людини вилу-
чено. Гідність особи в цілому є бар’є-
ром, мета якого –  захист її людяності
від шкоди. В іншому випадку кате-
горія, що досліджується, втратила б
абсолютний правовий характер або
стала би пересічністю.

Гідність завжди має захисний ха-
рактер. Вона захищає людину від по-
рушення всього того людського, що в
ній є. З людської гідності випливають
такі права індивіда, які безпосередньо
пов’язані з її унікальними особливо-
стями. При цьому, захищаючи ці права,
можна завдати шкоди іншим правам
людини. Основою таких обмежень є
найвищі моральні особливості обо-
в’язків індивіда, що містяться в понят-
ті гідності.

Благородні чесноти, в сенсі етич-
них зобов’язань індивіда, не є іден-
тичними моральному порядку дер-
жави. Моральний порядок походить
від найвищої публічної влади і має 
на меті моралізацію громадянина або
позбавлення його можливості управ-
ління своїм приватним життям, а
також оприлюднення своїх переко-
нань. Іншими словами, індивід, який
хоче відповідати моральному порядку
держави, повинен постійно відпові-
дати деонтологічним принципам, які
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випливають із колективної націо-
нальної свідомості. Подібні запере-
чення випливають із поняття публіч-
ної моральності. Вона виходить від
людської та універсальної свідомості
і є фактором соціального світу такою
мірою, якою вона накладає певні

конформізми в суспільному житті.
Захист гідності людини вимагає ви-
знання її як частини людства, з якої
вона не може бути вилучена як при-
ватна особа. Отже, людська гідність є
ідентичною гідності людської істоти
в цілому.
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Цомплак К. Гідність людини: сутність, зміст і передумови існування
Статтю польського вченого-конституціоналіста присвячена дослідженню сут-

ності та змісту людської гідності, передумов її існування. Особлива увага приді-
ляється питанням співвідношення категорій «гідність людини» і «людська гідність»,
соціальних прав і гідності людини, аналізу міжнародно-правових стандартів у сфері
забезпечення права людини на гідність, а також характеристиці основних елемен-
тів гідності людини. Системно аналізуються наукові дослідження польських та інших
закордонних правників щодо гідності людини.

Ключові слова: людина, особа, гідність людини, людська гідність, права лю-
дини.

Цомплак К. Достоинство человека: сущность, содержание и предпосылки суще-
ствования

Статья польского ученого-конституционалиста посвящена исследованию сущ-
ности и содержания человеческого достоинства, предпосылок его существования.
Особое внимание уделяется вопросам соотношения категорий «достоинство чело-
века» и «человеческое достоинство», социальных прав и достоинства человека, ана-
лизу международно-правовых стандартов в сфере обеспечения прав человека на
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достоинство, а также характеристике основных элементов достоинства человека.
Системно анализируются научные исследования польских и других зарубежных
правоведов касательно достоинства человека.

Ключевые слова: человек, личность, человеческое достоинство, достоинство
человека, права человека.

Complak K. Human dignity: nature, content and prerequisites of its presence
The article of the Polish expert in constitutional law inquires into the central core, the

meaning and the conditions of occurrence of the dignity of man. The special attention is
paid to the separation of the ontological (immanent) dignity of the human being from the
dignity conceived as a self respect, from the social and/or economic rights (the quality of
life), and from the so-called free development of personality. The author concludes that
any downgrading of that absolute juridical notion – as a source or a foundation of today’s
world legal order – will bring about the detrimental consequences for the ethnocentric
position of the Man.

Key words: man, person, passing individual dignity, immanent ontological dignity,
human rights.


