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3
ВСТУП

Актуальність теми. Проголошення України демократичною, правовою,

соціальною державою, а також підписання нею Угоди про асоціацію з

Європейським Союзом в 2014 році відкрила перед державою реальні

перспективи стати членом ЄС разом із найбільш економічно розвинутими

країнами європейського континенту. В цьому плані важливе і провідне місце

повинно відводитися не тільки питанню соціального, економічного і

політичного розвитку нашої держави, а й належному забезпеченню прав

людини. Україна повинна створити дієвий механізм захисту прав людини, який

буде відповідати європейським стандартам, оскільки без цього відповідні

норми Конституції, які закріплюють права людини, будуть декларативними.

Найбільш важливим та нагальним є вирішення проблеми реалізації

державою соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина. Стан їх

дотримання багато в чому є індикатором загальної ситуації прав людини.

Конституційні соціально-економічні права є тією групою прав, що найбільш

відчутно відображаються на всіх членах суспільства. Ефективного регулювання

у сфері соціально-економічних суспільних відносин, за якого створюються

максимально сприятливі умови реалізації прав і свобод учасниками

правовідносин, неможливо досягти без надійного захисту даних прав. Саме

конституційно-правовий механізм захисту виступає гарантією реалізації

соціальних та економічних прав і свобод. Від успішності його функціонування

залежить не тільки декларативна, а й реальна можливість кожної людини

реалізувати, а у випадку порушення – захистити, власні ті чи інші соціальні,

економічні права і свободи.

Крім того, сьогодні спостерігається поступова зміна в розумінні правової

природи соціальних та економічних прав і свобод людини, з’являються нові

концептуальні підходи, які мають важливе теоретичне і практичне значення до

характеристики даної категорії прав, переосмислюється їх зміст, соціальне

призначення та публічна значимість.
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Надзвичайно актуальним і малодослідженим також є захист соціальних та

економічних прав осіб, що зазнали негативних наслідків від бойових дій на

території України у процесі проведення антитерористичної операції (далі –

АТО), а саме: учасників АТО, осіб, що проживають на тимчасово окупованій

території, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Не применшуючи важливості уже існуючих наукових досліджень, варто

відзначити, що комплексної характеристики безпосередньо конституційно-

правового механізму захисту соціальних та економічних прав людини і

громадянина, особливостей його функціонування, аналізу національної та

міжнародної судової практики у даній сфері не представлено. Саме

відсутність системного теоретико-практичного дослідження конституційно-

правового механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини

та громадянина в Україні обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до державної бюджетної

науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України:

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01), яка досліджується на

юридичному факультеті імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до 31 грудня

2015 р. Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(витяг із протоколу від 23 лютого 2013 р. № 5).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення

системного та комплексного науково-теоретичного аналізу розуміння концепції

конституційно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини та громадянина в Україні, а також з’ясування парадигми

взаємодії його складових елементів.

Для досягнення мети у дослідженні поставлені наступні завдання:

– визначити поняття, зміст та проблеми класифікації конституційних

прав і свобод людини і громадянина в Україні;
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– охарактеризувати соціальні та економічні права і свободи та показати

їх місце і роль в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в

Україні;

– вивчити ґенезу доктрини соціальної держави на теренах Європи і

України;

– уточнити сформоване в літературі поняття конституційно-правового

механізму захисту соціально-економічних прав і свобод людини та

громадянина в Україні та з’ясувати особливості його структури;

– охарактеризувати специфіку нормативно-правових гарантій

соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні;

– розкрити роль та визначити місце державних та недержавних

інституцій, що покликані забезпечувати ефективний захист соціальних та

економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні;

– проаналізувати правозастосовну практику Конституційного Суду

України у сфері захисту соціально-економічних прав;

– з’ясувати стан захисту соціально-економічних прав і свобод осіб, що

зазнали негативних наслідків від бойових дій на території України у процесі

проведення антитерористичної операції;

– виявити специфіку захисту соціальних та економічних прав і свобод

людини та громадянина в Україні через призму міжнародних способів протекції

даної категорії прав;

– здійснити аналіз та визначити тенденції судової практики

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у сфері захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини та громадянина;

– сформулювати та викласти власні пропозиції щодо можливих шляхів

вдосконалення конституційно-правового механізму захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають і

розвиваються в процесі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в

Україні.
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Предметом дослідження є конституційно-правовий механізм захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань у

дослідженні були застосовані як філософські, загальнонаукові, так і спеціально-

юридичні методи наукового пізнання.

За допомогою діалектичного методу здійснено аналіз економічних та

соціальних прав, конституційного механізму їх захисту в процесі становлення

та розвитку (розділ 1). Генеза доктрини соціальної держави здійснена за

допомогою історико-правового методу (підрозділи 1.1, 1.3). Для уточнення

понятійного апарату, розкриття сучасного розуміння, а також розмежування

таких понять як: «права» і «свободи», «соціальні» та «економічні» права,

«конституційно-правовий механізм захисту», «соціальна держава», «соціальний

захист» використовувався формально-логічний та метод термінологічного

аналізу. Системні методи, зокрема системно-структурний та системно-

функціональний стали інструментами для визначення: місця соціально-

економічних прав в системі конституційних прав і свобод людини (підрозділ

1.2); сутності конституційно-правового механізму захисту соціальних та

економічних прав, а також парадигми взаємодії його складових елементів

(розділ 2). Статистичний та соціологічний методи сприяли науковим пошукам

при дослідженні системи нормативно-правових гарантій захисту соціальних та

економічних прав (підрозділ 2.2), правозастосовної практики Конституційного

Суду України, ЄСПЛ у сфері захисту соціальних та економічних прав

(підрозділ 2.4). Метод моделювання використовувався для вироблення

пропозицій щодо підвищення рівня та удосконалення механізму захисту

соціально-економічних прав і свобод (підрозділ 2.2).

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці

українських та зарубіжних вчених, зокрема, О.В. Батанова, М.О. Баймуратова,

Т. Бірмонтієне, О.П. Васильченко, С.О. Верланова, Е.В. Вавиліна,

Р.С. Веприцького, Ю.В. Гаврилової, О.М. Гончаренко, Т.М. Заворотченко,

І.Й. Магновського, О.В. Марцеляка, М.В. Мархгейм, А.Н. Морозової,

Н.А. Мяловицької, А.Ф. Колодій, А.М. Колодія, Ж.М. Пустовіт, П.М., Рабіновича,
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Е.Є. Регушевського, О.В. Совгирі, О.В. Стремоухова, В.А. Терехіна,

А.Л. Федорової, Ю.М. Фролова, В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка та ін.

Нормативну базу дослідження становлять Конституція та закони

України, законодавство зарубіжних країн, міжнародні конвенції, договори,

рішення Конституційного Суду України, рішення ЄСПЛ.

Емпіричною базою дослідження є рішення Європейського суду

справедливості, рішення Конституційних судів Литовської та Латвійської

Республік, офіційні статистичні дані, інтернет-ресурси.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація

є одним із перших у вітчизняній науці конституційного права комплексним

науковим узагальненням теоретичних та практичних підходів до визначення

правової природи конституційно-правового механізму захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні. За результатами

проведеного дослідження обґрунтовано та сформульовано низку теоретичних

положень, висновків та практичних пропозицій:

вперше:

– встановлено та проаналізовано прямий зв’язок між злочинами,

вчиненими фашистською владою Німеччини, які були доведені Нюрнберзьким

Трибуналом та прийняттям Загальної Декларації прав людини і соціального

законодавства транснаціонального значення;

– обґрунтовано сучасне розуміння соціальних та економічних прав як

основи формування і функціонування соціальної держави. В розвинутих

демократичних країнах становлення інституту соціально-економічних прав і

свобод та розвиток концепції соціальної держави є взаємообумовленими,

взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими процесами. Закріплення концепції

соціальної держави у вигляді конституційного принципу виступає гарантією

визнання і забезпечення державою соціальних та економічних прав і свобод

людини і громадянина;

– запропоновано авторську дефініцію конституційно-правового

механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини та

громадянина в Україні як закріплену в Конституції та інших нормативних
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актах, динамічну багатоступеневу систему заходів та засобів захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина, гарантії

реалізації яких забезпечуються інституційними та нормативними формами, а

перманентне розширення меж і способів захисту яких відбувається за рахунок

еволюційного підходу судового тлумачення та розуміння змісту таких прав;

– на основі аналізу рішень ЄСПЛ, Європейського комітету з соціальних

прав, правових позицій Конституційного Суду України доведено пряму

пропорційність між обсягом соціально-економічного захисту населення

держави і її фінансово-економічних можливостей. Водночас аргументується

теза про те, що мінімальний рівень захисту соціальних та економічних прав

повинен перманентно забезпечуватися державою, а недотримання його з

посиланням на недостатність фінансових засобів є недопустимим;

– досліджено специфічний режим захисту соціальних та економічних

прав і свобод осіб, які зазнали негативних наслідків від бойових дій на

території України у процесі проведення антитерористичної операції. Визначено

суб’єктний склад таких осіб, а саме: учасники АТО; внутрішньо переміщені

особи; особи, що проживають на тимчасово окупованій території.

Запропоновано запровадження спеціалізованого омбудсмана – Уповноваженого

Верховної Ради України з прав учасників АТО;

удосконалено:

– наукову позицію щодо генези доктрини соціальної держави в Європі і

Україні шляхом аналізу історичних етапів її розвитку і аргументовано

виділення таких періодів: кін. XVIII ст. – поч. ХХ ст.; поч. ХХ ст. – кін. ХХ ст.

(який охоплює радянський та західноєвропейський етапи); сучасний період –

кін. ХХ ст. і до сьогодні;

– теоретичні розробки, характеристики і класифікації нормативно-

правових гарантій захисту соціальних та економічних прав та свобод людини

і громадянина, які передбачають поділ гарантій, виходячи з їх соціального

призначення та ролі в конституційно-правовому механізмі захисту

відповідних прав. Система нормативно-правових гарантій складається із:

норм-принципів; норм-гарантій; процесуальних норм; норм, що
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встановлюють юридичні обов’язки; норми, які встановлюють юридичну

відповідальність;

– класифікацію та характеристику національних інституцій, які за своїм

функціональним призначенням здійснюють захист соціальних та економічних

прав і свобод людини і громадянина;

– комплексність підходу щодо розуміння системи міжнародних

нормативно-правових актів в світлі правозастосування в Україні, які

визначають гарантії реалізації і захисту соціально-економічних прав, а також

системи міжнародних інституцій, які покликані здійснювати захист означених

прав;

дістали подальшого розвитку:

– загальнотеоретичне розуміння поняття «права», його зміст в контексті

природно-правового та позитивістського праворозуміння, а також класифікація

конституційних прав і свобод людини і громадянина;

– концептуальні засади співвідношення понять «охорона» і «захист»

соціальних та економічних прав. З’ясовано, що спільним для них є правова

природа і конституційний пріоритет, а відмінним – функціональне призначення

(правоохоронна функція і правозахисна функція);

– розуміння основних правових орієнтирів та тенденції їх розширення,

які визначені через призму судової практики рішень ЄСПЛ, що беруться до

уваги при вирішенні питань щодо захисту соціальних та економічних прав, а

також розмірів сатисфакції, що держави зобов’язані виплатити у випадку

встановлення факту порушення соціально-економічних прав;

– підходи до системності елементів міжнародного інституційного

механізму захисту за критерієм оцінки ефективності процедур і процесуальних

гарантій в розрізі реальної протекції соціальних і економічних прав і свобод

осіб на території України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що

висновки дисертаційного дослідження можна використовувати:

– у правотворчій діяльності – для вдосконалення чинних та підготовки

нових нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію соціальних та
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економічних прав і свобод і передбачають механізм їх захисту (комітет з питань

правової політики та правосуддя Верховної Ради України, акт впровадження від

5 жовтня 2016 р. № 04-29/15-3622);

– у правозастосовній роботі – для забезпечення правильного розуміння

сутності і гуманістичної спрямованості соціальних та економічних прав;

– у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки теорії соціальних

та економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні;

– у навчально-методичній роботі – при підготовці відповідних розділів

навчальних посібників, підручників із конституційного права України та

конституційного права зарубіжних країн, порівняльного правознавства, а також

при викладанні предметів «Конституційне право», «Конституційне право

зарубіжних країн», спецкурсу «Сучасні проблеми конституційного права».

– у правовиховній роботі – для підвищення рівня правової свідомості та

правової культури населення України.

Апробація результатів дисертації. Теоретичні та практичні положення,

які містяться у дисертації оприлюднені у доповідях на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і

права» (м. Львів, 27–28 червня 2014 р.); «Законодавство України у світлі

сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 21–22 листопада

2014 р.); «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних

реформ на шляху до євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 21–22 листопада 2014

р.); «Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст. « (м. Запоріжжя,

30–31 січня 2015 р.); «Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної

науки» (м. Кривий Ріг, 30–31 січня 2015 р.); «Правова держава: історія,

сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 27–28 лютого

2015 р.).

Публікації: Результати роботи відображені у 12 публікаціях, з яких

4 надруковані у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, 2 – у

міжнародних наукових виданнях, та 6 – у збірниках тез доповідей на наукових

конференціях.
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РОЗДІЛ 1

СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ОБ’ЄКТ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1. Проблема визначення поняття, змісту та класифікації

конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні

Права і свободи людини є найважливішим соціальним та політико-

правовим інститутом, ступінь забезпеченості та розвитку якого відображає

рівень демократизму і є показником цивілізованості суспільства. Завдяки

даному інституту людина користується матеріальними і духовно-моральними

благами суспільства. Суспільне усвідомлення прав і свобод розкривається через

розуміння таких понять і категорій як: «справедливість» та «рівність»,

«мораль» і «закон», «обов’язки» і «відповідальність», «гуманність», і

«милосердя».

Варто зазначити, що проблематика прав і свобод людини і громадянина

завжди привертала увагу вчених-правознавців. І мабуть в жодній сфері

правової науки не накопичено більшого бібліографічного масиву, і водночас

такої великої кількості розбіжностей та суперечливих точок зору щодо

визначення поняття, змісту та класифікації прав і свобод людини.

З іншої сторони необхідно зауважити, що в жодному міжнародному

документі не міститься визначення прав людини, хоча під час підготовки

Загальної декларації прав людини було подано багато проектів та пропозицій

щодо визначення поняття прав людини, які були оприлюдненні, але в

кінцевому результаті не були включені до документу [366, с. 3].

Вперше уявлення  про права людини набули законодавчої форми у 1776

році в ст. 1 Декларації прав Вірджинії, яка проголосила: «Всі люди від природи

однаково вільні й незалежні і мають певні невідчужувані права, яких,

вступаючи в суспільство, вони не можуть позбавити ні себе самих, ні своїх

нащадків; а саме, правами на життя і свободу («the enjoyment of life and liberty»)
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із засобами набуття і володіння власністю, а також на прагнення і досягнення

щастя і безпеки»[373]. На думку В.О. Качур даний документ вперше у світовій

історії закріпив головний принцип тогочасної природничо-правової концепції –

невідчужуваність прав особи [107, с. 19]. Варто зазначити, що Декларація була

написана Джорджем Мейсоном, якого Томас Джефферсон називав «самим

мудрим чоловіком тогочасного покоління» [373]. З праць англійського

філософа просвітництва Джона Локка, Д. Мейсон прийшов до тодішнього

радикального розуміння: що республіка повинна почати свій розвиток з

публічного, юридично незмінного зобов'язання, що індивіди мають

невідчужувані (невід'ємні «inalienable» права), які є вищими за владу будь-

якого уряду [371]. Даний конституційно-правовий документ став основою для

Томаса Джефферсона при розробці ним Декларації незалежності США 1776 р.

та для Джеймса Медісона, який написав у 1791 році «Білль про права». Крім

того Декларація мала безпосередній вплив на державно-правовий розвиток

Франції, послугувавши зразком для Декларації прав людини і громадянина

1789 року. Ідеї Декларації прав Вірджинії були розвинуті в Декларації

незалежності США від 4 липня 1776 року, яка проголошувала: «Ми виходимо з

тієї очевидної істини, що всі люди створені рівними і наділені Творцем

певними невідчужуваними правами, до числа яких відносяться життя, свобода,

прагнення до щастя. Для забезпечення цих прав людьми засновуються держави,

які черпають свої законні повноваження у згоді керованих» [321, с. 126].

В період з 22-29 листопада 1864 року К. Маркс у зверненні до Президента

США А. Лінкольна з нагоди його повторного обрання на пост Президента

писав, що Америка – країна «де виникла вперше…ідея єдиної великої

демократичної республіки, де була проголошена перша декларація прав

людини і було дано перший поштовх європейській революції ХVІІІ століття…»

[159, с. 17]. В своїй праці К. Маркс пояснює, що мав на увазі саме Декларацію

незалежності від 4 липня 1776 року. На думку автора сформовані в документі

такі буржуазно-демократичні принципи як свобода особистості, рівність

громадян перед законом, положення про народний суверенітет, в той час коли в

Європі ще панували феодально-абсолютистські порядки, справили значний
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вплив на європейський революційний демократичний рух, зокрема на

Французьку буржуазну революцію кінця XVIII ст. [159, с. 645].

26 серпня 1789 році у Франції була прийнята Декларація прав людини і

громадянина, в преамбулі якої було зазначено: «Представники французького

народу, утворивши Національні збори ... прийняли рішення викласти в

урочистій декларації природні, невід'ємні і священні права людини…». А ст. 1

Декларації проголошує: «Люди народжуються і залишаються вільними і

рівними в правах ...». В ст. 2 цього ж документу констатується: «Мета кожного

політичного союзу є забезпечення природних і невід'ємних прав людини.

Такими є свобода, власність, безпека і спротив пригніченню» [321, c. 159].

У вищезазначених документах права людини поділялися на дві категорії:

власне права людини (природні права) і права громадянина, встановлені

державною владою (позитивні права). За такого поділу, держава, як вища

організація суспільної влади, визнавала права людини як вищу цінність,

забезпечуючи їх практичну реалізацію, переважно не втручаючись і не

обмежуючи свободи людини [330, с. 11]. Перед державою також постало

завдання забезпечити відповідність прав громадянина держави правам людини,

оскільки в останніх, як вбачається, виражено справедливість, вища істина якої

продиктована самою природою, і навіть, як писав професор М.Н. Марченко,

«божественним замислом» [164, с. 271].

Так, наприклад, тривалий час в СРСР існував позитивістський підхід до

розуміння прав, більше того про права людини не говорили, вважаючи, що це

взагалі буржуазна вигадка і характеризували їх як засіб універсалізації

капіталістичних цінностей. Особливо виділялася свобода підприємництва, яка

розглядалася як діяльність, що взагалі позбавлена будь-якої соціальної

відповідальності [277, c. 45]. Наводилися аргументи про те, що в законах і

Конституції закріплені права громадянина, це і є права людини.  В. І. Ленін,

висміюючи французьку революцію, висловився: «Капіталісти завжди

використовували термін «свобода» у значенні свободи багатіїв ставати ще

багатшими, а бідноти – помирати з голоду» [277, c. 45].
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Варто згадати відомий Нюрнберзький процес (20.11.1945 – 01.10.1946

рр.) [89, с.497-498], під час якого верхівка німецьких злочинців, в тому числі

Геринг, були звинувачені у тому, що заперечували та порушували право на

життя великих груп людей за расовими ознаками та етнічним походженням.

Однак підсудні не визнавали свою вину, мотивуючи такі діяння як такі, що

відповідали чинному законодавству, а також виконанням наказів легітимної

влади Німеччини. Захист Геринга базувався на дотриманні і навіть пропаганди

в судовому засіданні нацистської ідеології, яка мала метою відродження

Німеччини, захист громадян та їх добробут [277, с. 243]. Якщо виходити з

позиції правового позитивізму, то злочинців Другої Світової війни було б не

можливо засудити, саме тому обвинувачення виходило з постулатів природного

права, невідчужуваного права на життя [84, с. 82-83].

Суддя Роберт Джексон мав честь відкривати засідання Нюрнберзького

Трибуналу 21 листопада 1945 року. В своєму виступі головний обвинувач від

США наголосив, що «ніякою мірою не має на меті дискредитувати німців,

адже, як відомо, більшість не підтримувала нацистську партію». Суддя довів до

відома, що «ми звинувачуємо заплановані або умисні діяння, які передбачають

аморальні та протиправні вчинки. І ми не маємо на увазі вчинки, які є

природними і людськими, навіть якщо вони порушують норми законодавства,

нівелюють правом, так як і багато з нас цілком могли б вчинити такі дії на місці

обвинувачених. Ми не звинувачуємо їх у тому, що скористалися незахищеністю

людей. Причина полягає в їх ненормальних і нелюдських діяннях» [363, c. 102].

Суддя від Тимчасового уряду Французької Республіки Франсуа де

Ментон, описував злочини проти людяності, як «злочини проти людської

природи» («crimes contre la condition humaine»). Цей класичний французький

вираз належить як до технічної термінології права, так і до мови філософії. «Він

визначає всі ті цінності ...(особливо виділяє право на сімейне життя, працю,

духовну свободу, громадянство), … реалізація та розвиток яких справедливо

становить сенс людського життя». Роздуми Ментона про це право було одним з

найбільш переконливих правових аргументів у всьому процесі. Тим не менш,

навіть де Франсуа де Ментон відчував необхідність пов’язати своє визначення,
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яке перевершило всі історичні обставини, з експансіоністською політикою

Німеччини у війні: «всі ці злочини були скоєні в порушення норм

міжнародного права і, зокрема Гаазької Конвенції, яка обмежує право армій

окупувати території. Боротьба нацистів проти людського життя вінчає трагічну

і жахливу масштабність злочинної війни нацистської Німеччини, оскільки її

основною ідеєю було приниження людини, навмисно заохочуване націонал-

соціалістичної доктриною. Це демонструє її справжній характер —

систематичні дії, спрямовані на повернення до варварства» [98, с. 44-45].

В даному контексті варто згадати, що ще в 1139 році Другий

Латеранський собор заборонив використання арбалетів у війнах між

християнами, чим встановив першу норму міжнародного права, спрямовану

проти негуманного поводження [277, с. 234].

О. Штамер, захищаючи Геринга, посилався на принцип «nulla poena sine

lege» («не має покарання без закону») і «ex post facto law». Адвокат висунув

тезу згідно якої «будь-який підсудний повинен вважати себе несправедливо,

безпідставно засудженим, якщо таке обвинувачення ґрунтувалося на принципі

«ex post facto law». Крім того, один з відповідачів, а саме Роберт Лей, перед тим

як вчинив самогубство, відповів на своє обвинувачення заявою: «Навіть Бог

спочатку склав Десять Заповідей, а вже потім судив людей на підставі них».

О. Штамер також стверджував, що підсудним не можуть бути пред'явлені

звинувачення у злочинах проти миру, оскільки вони не існували як дійсне

міжнародне право. Наголошуючи, що суддя не може виносити вирок на основі

закону, прийнятого після вчинення злочину, адже утвердження ідеї права не

можна досягнути шляхом його порушення. [367, с. 8].

Крім того, Трибунал засудив 14 обвинувачуваних юристів, серед яких

були високопосадовці Міністерства юстиції Німецького Рейху, судді та

прокурори. Спільним для захисту всіх обвинувачених було формулювання:

«Was damals Recht war, kann heute kein Unrecht sein» («те, що тоді було

правомірним, не може вважатися неправомірним тепер»). На розвиток цього

основного «аргументу» захисник прокурора Лаутца зазначав, що Народний

трибунал (Volksgerichtshof), у якому його клієнт був обвинувачем, поважав
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права обвинувачених на захист та ухвалював вироки, що не порушували

принципів правосуддя, крім того, він як прокурор не міг відповідати за вироки,

адже не мав впливу на їх зміст та виконання [63, с.36].

Обвинувачувані судді заявляли, що не можуть визнаватися злочинцями,

адже застосовуючи німецькі закони та кримінально-правові розпорядження,

вони робили тільки те, що їм приписував суддівський обов’язок: пов’язували

зміст рішення, що містився у вироку з чинним законодавством [63, с. 37].

Однак усі були засуджені, на відміну від економістів.

Так, в США сенатор Роберт Тафт з Огайо засудив післявоєнний

Нюрнберський Трибунал як правосуддя переможців за законами ex post facto, в

якому люди, які виграли війну були прокурорами, суддями і жертвами

одночасно. Р. Тафт осудив судові процеси як порушення основних принципів

американського правосуддя та міжнародно-визнаних стандартів на користь

політизованого правосуддя, в рамках якої судовий процес став приводом для

помсти переможеним [368].

Критикується й факт притягнення до міжнародної кримінальної

відповідальності за агресію індивідів, оскільки останнє не мало прецеденту в

міжнародному праві, адже єдиними злочинами, що вже існували в

міжнародному праві до 1939 р., були воєнні. Отже, звернімося до юридичної

регламентації правової позиції Трибуналу з цього питання.

У розділі 2 Статті 6 Статуту Міжнародного військового трибуналу для

суду та покарання головних злочинців європейських країн осі (далі – МВТ)

[309; 348] зазначено перелік міжнародних злочинів, розгляд справ по яких

відносяться до юрисдикції МВТ:  а) злочини проти миру, а саме: планування,

підготовка, розв’язання чи ведення агресивної війни чи війни, що порушує

міжнародні договори та угоди чи їх гарантії або участь в загальному плані чи

змові, направленої на реалізацію будь-якої з вищенаведених дій;  б) військові

злочини, а саме: порушення законів чи звичаїв ведення війни. До цих порушень

відносяться умисні вбивства, катування, поневолення в рабство чи для інших

цілей цивільного населення окупованої території; вбивства чи катування

військовополонених або осіб, які знаходяться у морі, вбивства заручників;
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грабіж об’єктів суспільної чи приватної власності, безглузда руйнація міст і сіл,

спустошення, не виправдана військовою необхідністю чи інші злочини; c)

злочини проти людяності, а саме: вбивства, винищування, поневолення та інші

жорстокі дії, вчинені по відношенню до цивільного населення до чи після

війни, або переслідування з політичних, расових чи релігійних мотивів для

здійснення злочину чи у зв’язку з будь-яким злочином, що підпадають під

юрисдикцію Трибуналу, незалежно від того, були ці дії порушенням

внутрішнього права держави, де були вони вчинені, чи ні [309; 348].

У першій позиції злочинів (проти миру) сторона захисту апелювала, що

до Другої світової війни в міжнародно-правовому обігу не були визначені такі

кримінальні діяння, тому передбачення останніх у статуті МВТ, та відповідно,

ретроспективне застосування відповідних норм до винних є протиправним, з

огляду на принцип «Lex ad praetorian non valet». Однак, аргументи захисту

відносно порушення принципу незворотності дії закону в часі Трибуналом були

спростовані, посилаючись на Пакт Келога-Бріана 1928 року щодо відмови від

війни. Також в до документі зазначалося, що війни проводять не держави як

абстрактні сутність, а людські істоти; отже, якщо війна була незаконною, це

також повинно мати наслідки для осіб, відповідальних за підготовку до війни та

прийняття відповідних рішень під час її проведення. Окремо варто зупинитися

на злочинах проти людяності. Як відомо, ознакою злочинів проти людяності є

те, що потерпілими від них завжди є цивільні, причому це може бути населення

як чужої, так і власної країни [1, с. 85-86; 374, с. 882].

Варто також зауважити, що аргументи захисту щодо неправомірних дій

переможців під час війни, а саме щодо навмисних повітряних нападів

спрямованих проти цивільного населення таких німецьких міст як Гамбург і

Дрезден, були стрімко заблоковані, адже не підпадали під юрисдикцію МВТ,

який розглядав злочинців європейської осі [374, с.883].

Крім того, підсудних звинувачували в організації примусової праці, як

виражався радянський суддя Руденко, - рабстві. Геринг, на допиті відповів:

«Набір людей не був наказним, але найм на примусову роботу реєструвався та

регулювався відповідними декретами та розпорядженнями. Якби мені
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гарантували, особливо на Сході, що всі ті люди будуть мирними та

миролюбними, і ніколи не братимуть участі в партизанських війнах, не

здійснюватимуть саботажу, я б збільшив би кількість працівників на місцях.

Але з міркувань безпеки, особливо на Заході, де молодь досягала військового

віку – ми змушені були примусити таких людей до праці та привезти в

Німеччину» [362, с. 636]. Крім того велика кількість була добровольців, які

приїхали на роботу заради житла, одягу та їжі. В цьому контексті варто

зауважити, що Радянський Союз теж використовував примусову працю

військовополонених німців та їх союзників як під час війни, так і після. Тільки

в 1955 році канцлеру ФРН К. Аденауеру вдалося домогтися їх звільнення.

Президія Верховної Ради СРСР видала указ «Про дострокове звільнення

німецьких громадян, засуджених судовими органами СРСР за вчинення ними

злочинів проти народів Радянського Союзу в період війни» [308]. Таким чином,

такі дії переможця були юридично та економічно вмотивовані, адже країна була

зруйнована після війни, але чи було гуманним таке застосування цього права?

Повернемося до аргументів захисників підсудних, які були засновані на

буквальному тлумаченні принципу «Lex ad praetorian non valet» всупереч його

основної соціальної мети — справедливості, були відхилені Трибуналом в

повному обсязі. Не дивлячись на це, суд відмітив, що наведений принцип є

головним принципом судочинства. Як зазначив Г. Кельзен: «Справедливість

вимагала покарання цих людей... У випадку, якщо два постулати правосуддя

конфліктують один з одним, пріоритет має вищий із них; і покарання тих, хто

несе моральну відповідальність за міжнародний злочин, яким була Друга

світова війна, може безумовно вважатися важливішим, ніж дотримання правила

про заборону застосування закону post facto, з якого буває багато винятків».

Наведена цитата з праці Г. Кельзена «б’ється в унісон» з правовою позицією

Нюрнберзького трибуналу. Аналізуючи правову думку тієї доби в цілому, по-

перше, слід відмітити нечасті випадки збігу доктринальних позицій з офіційно-

правовими, особливо, якщо останні є новосформованими та ще й з

революційним окрасом. По-друге, як відомо, автор наведеної цитати —

представник позитивізму, не дивлячись на це, його твердження засноване на
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опорах природного права, а саме моралі, справедливості, що свідчить про

прогресивний характер висновків трибуналу, які згодом суттєво вплинули на

міжнародне та внутрішньодержавне судочинство відносно соціальної

спрямованості принципу незворотності дії закону в часі [1, с. 87].

Все-таки, хочеться відзначити роботу проведену німецькими

захисниками, зокрема Штамера , який звісно не був в змозі виправдати Геринга,

як і інших нацистських лідерів, і це звісно справедливо, але ряд положень,

викладених адвокатами підсудних, суддями, а також всіма іншими учасниками

процесу, не слід ігнорувати, адже вони стали каталізатором і лягли в основу

прийнятої згодом Загальної Декларації прав людини.

Не домігшись зміни вироку з повішення на розстріл, перед тим як

прийняти отруту, Геринг написав лист і адресував його Контрольній раді

Міжнародного військового трибуналу. В листі колишній Рейхсмаршал написав:

« … в мене немає ні краплі морального обов’язку перед судом моїх

ворогів…вважаю вирок чисто політичним, нав’язаним переможцями… Перед

Господом, моїм народом і моєю совістю я вважаю себе невинним в тих

звинуваченнях, які пред’явив мені іноземний трибунал» [109, c. 612].

В цьому аспекті слід також процитувати слова О.В. Мартишина:

«Визнати нацистські закони правом значить стояти на позитивістських

позиціях, не визнавати їх правом зручніше всього з природно-правової

доктрини. Але відмінності в змістовному оформленні і методології не

заважають прийти до одного і того ж висновку: нацистські закони суперечать

ідеалам права і справедливості» [161, с. 21].

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що Нюрнберзький процес був

не лише важливим історичним фактом, а й значною правотворчою подією адже

були сформульовані нові підходи до праворозуміння та захисту основних прав

людини. Позиція Трибуналу щодо пріоритету загальних принципів права над

принципами правосуддя, насправді лише підкреслила соціальну спрямованість

права в цілому та принципу незворотність дії закону в часі зокрема.

Слід відзначити, що правовий досвід Нюрнберзького процесу був

врахований при розробці Загальної декларації прав людини. Зокрема, в
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багатьох Біллях про права людини складених після Другої Світової війни

різними організаціями в капіталістичних країнах та країнах, що розвиваються,

з’явилися розділи про так звані «нові», тобто соціальні та економічні [350, с. 12,

54]. В 1945 році відомий англійський юрист-міжнародник Г. Лаутерпахт склав

проект міжнародної Хартії, в якій передбачувалося два види прав – політичні і

соціально-економічні [359]. Професор Чикагського Університету Ч. Мерріам

вказував, що «економічні і соціальні права, так як і політичні потребують

міжнародного захисту … і що без цих прав, всі політичні і цивільні свободи

втрачають будь-який сенс» [361, с. 14]. Ще більш чітко виразив цю думку

американський юрист Д. Еллінгстон: «У зв’язку з постійними вимогами

світової спільноти забезпечити міжнародний захист соціальних та економічних

прав, - говорилося в його статті, - стало очевидно, що місце таких прав в

міжнародних хартіях забезпечено … Народи світу, які пережили за останні 25

років дві світові війни і післявоєнні депресії переконалися, що ні світ, ні

свобода не можливі для сучасної людини без економічного благополуччя»

[349, с. 28]. В проекті Декларації основних прав людини, яка була розроблена

американським інститутом права, п’ять статей було присвячено соціально-

економічним правам ( право на працю, на належні умови праці, на харчування і

житло, на освіту та соціальне забезпечення). Вказувалося, що держава

зобов’язана «вживати необхідні заходи» для забезпечення цих прав. Варто

зазначити, що дана Декларація в кінці 1946 року була представлена ООН

делегацією Панами у якості проекту міжнародної декларації [370, с. 18-26].

Таким чином, аналіз усього вищесказаного дає змогу стверджувати, що в

1946 році під впливом змін, які відбулися в світі, соціально-економічні права

стали невід’ємною частиною загального розуміння категорій прав людини. Це

підготувало фундамент для більш радикальної постановки питання про права

людини в міжнародному плані [186, с. 67].

Голова Американської асоціації сприяння ООН і автор багатьох праць по

історії К. Ейхелбергер вважав, що ідея міжнародного захисту прав людини

отримала своє завершення в трагічні роки другої світової війни [350, c. 54].
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Таким чином, генезис поняття прав людини полягає в його розумінні в

конкретно-історичних умовах, а також підходах праворозуміння. Вважаємо за

необхідне коротко проаналізувати основні типи праворозуміння, зважаючи на

ту роль, яку воно відіграло під час Нюрнберзького процесу, і відповідно в

подальшому вплине на визначення місця соціально-економічних прав. Крім

того, розвиток понятійного апарату, удосконалення існуючих дефініцій, понять

та категорій, дослідження та впровадження нових доцільних термінів

підтверджують системність та єдність науки конституційного права. У цього

контексті, проаналізуємо також підходи до розуміння поняття права і його

зміст, визначення якого намагалися дати як зарубіжні так і вітчизняні вчені.

Природно-правове праворозуміння ставить принципи, ідеї, начала вище

над реально діючим правом. Природне право, яке підноситься, охоплює безліч

часто різних за своїм правовим змістом концепцій, які неоднаково визначають

сутність права. У цих концепціях, умовно об’єднаних в рамках концепції

природного права, спільним є їх протиставлення штучному праву (закону) та

спільними цінностями, в якості яких зазвичай виступають справедливість,

рівність, гідність людини, істина тощо (при цьому жодна концепція природного

права не піднімає обрану цінність до рівня основоположного універсального

принципу природно-правового праворозуміння) [40, c. 26-79]. Цікавим є

гуманістична концепція, яка розглядає право як досконале постійне та незмінне

явище, що пов’язане з природою людини та є втіленням справедливості,

гуманізму і добра. З початку зародження гуманістичного підходу, право

нерозривно пов’язувалось із законами природи, зокрема, із правом захисту

власності, правом на власну безпеку та безпеку своєї сім’ї [94, c. 10-11].

В дослідженнях Л.І. Глухаревої  вказується, що природні права людини є

відображенням вимог до умов існування людини в суспільстві, вони народжені

органічними законами, без участі людини як їх автора [75, c. 39]. На думку

К.К. Гасанова, властивість природженості природних прав людини включає в

себе, по-перше, зв’язок прав з фактом народження людини; по-друге,

додержавне походження прав (вони не надаються державою, а виникають

незалежно від неї і не можуть бути нею відняті, але держава зобов’язана
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визнати природні права людини шляхом їх закріплення в позитивному праві);

по-третє, абсолютність прав людини (права невід’ємні від людини); по-

четверте, джерелом прав є біосоціальна природа людини [71, c. 11-17].

В межах дисертаційного дослідження важливим є визначення переліку

природних прав людини. Виходячи з описаних вище критеріїв, важко скласти

навіть приблизний їх перелік. Переважно вчені виділяють наступні права як

природні: право на життя; право на свободу; право на рівність; право на

гідність особистості; право на особисту недоторканість; право на охорону

здоров’я; право на недоторканість особистого життя; право на безпечне для

життя і здоров’я навколишнє середовище; право власності; право на

добровільне об’єднання в союзи; право на справедливий судовий процес; право

на еквівалент в економічних відносинах [158, c. 345]. Такі права є

невідчужуваними та непорушними, що означає відсутність у будь-кого права

позбавляти людину основних можливостей життєдіяльності людини, реалізація

яких повинна гарантуватися, і які підлягають правовому захисту.

Таким чином, цінним для подальшого дослідження соціальних та

економічних прав варто вважати віднесення права власності до природних прав

людини. А також право на еквівалент, тобто отримання вигоди в економічних

відносинах, право на охорону здоров’я, на безпечне навколишнє середовище,

на добровільне об’єднання в союзи, що фактично дає  правову можливість та

створює механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини (що

детально буде описано в наступному розділі).

Тепер зупинимося на другому підході праворозуміння – легістсько-

позитивістському. Проаналізувавши погляди радянських, а згодом українських

та російських вчених ми виділяємо наступні характерні риси легістсько-

позитивістського типу праворозуміння.

По-перше, право визнається продуктом діяльності держави, яка створює

норми права. Більше того, права людини даруються державою людині (після

буржуазних революцій більшість принципів, властивих капіталістичному

суспільству, були закріплені в позитивному праві).



23
По-друге, дана концепція базується на соціалістичному підході до

визначення прав людини, яка була розроблена радянськими вченими, яка у

свою чергу опиралася на марксистське вчення (щодо взаємозалежності права і

держави). Так, відомі радянські правознавці такі як Н.Г. Александров,

С.М. Братусь, М.С. Строгович визначали право як систему діючих в державі

юридичних норм [157]. За таких умов ототожнювалося право і позитивне право

чи правопорядок. Тому приділялася увага феноменам позитивного права, таким

як правові інститути, юридичні норми виражені у вигляді законів, в той час,

коли позитивне право не визнавалося правовим [316, c. 28].

По-третє, прослідковується тенденція дати ціннісно-нейтральне

визначення поняття права через категорію «можливість». В Україні таку

позицію підтримує, відомий теоретик права П.С. Рабінович [247, c. 19-22], в

Росії ж важливу роль у формулюванні дефініції відіграв Н.І. Матузов [166,

c. 145]. Вчені зокрема, виділяють основні елементи, що розкриває форму

можливостей. Це можливість суб’єкта діяти відповідно до ситуації; вимагати

відповідну поведінку від інших; користування соціальними благами; звертатися

у випадку необхідності до держави за захистом .

По-четверте, важливою рисою прав є реальна здійсненність, закріплених

в правах людини, можливостей. Права повинні виражати не потенційні, а

реальні можливості особи, закріплені в конституціях і законах [293, c. 177-178].

Крім того, права включають в себе конкретні, а не абстрактні можливості

поведінки і користування благом.

По-п’яте, маючи юридичний статус, права забезпечуються

конституційно-правовим механізмом захисту (у зв’язку із закріпленням прав

людини в міжнародних документах, з’явився і міжнародно-правовий механізм

захисту таких прав).

Така ознака повністю кореспондується із загальновідомим юридичним

постулатом ubi jus ibi remedium (коли закон дає право, він дає також й засіб

його захисту, або, де право – там захист) [198, c. 166].

Таким чином, важливим в межах дисертації для подальшого дослідження

є наступні ознаки легістсько-позитивістського праворозуміння, які ми
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резюмуємо для визначення юридичної природи соціальних та економічних

прав. А саме розгляд їх як реальних можливостей, а не абстрактних благ, які

забезпечуються національним та міжнародно-правовим механізмами захисту.

Крім того, розглянувши природно-правову та позитивістську концепцію,

ми вважаємо, що такі концепції містять цінні рекомендації, які у своїй єдності

сприяли б кращому забезпеченню соціальних та економічних прав людини.

Варто погодитися з думкою П.М. Рабіновича в тому, що причина необхідності

у подвоєнні праворозуміння полягає у закономірному розвитку людського

суспільства в цілому, що призводить до виникнення нових потреб, задоволення

яких уже не може бути забезпечено існуючими державно-юридичними

інструментами. В свою чергу, форми та способи поєднання двох класичних

типів праворозумінь і є їх інтегруванням, що залишатиметься неоднаковим у

різних суспільствах і за різних конкретно-історичних умов [243, c. 8].

Отже, розуміння права - дуже давня, але вічна важлива проблема, яка так

і не отримала безспірного вирішення. В останні роки теоретики права

закладають основи для створення комплексної теорії прав і свобод людини. І в

цьому аспекті актуалізується потреба в уточненні та розрізненні таких понять

як: «права» і «свободи», «людина» та «громадянин» та їх взаємозв’язком.

Вважається, що вперше тлумачення поняття «права» було здійснене

Уеслі Н. Хохфельдом [179, с. 11-12; 11, с. 19; 184, с. 268]. Будучи

представником аналітичного напрямку в американській школі правового

реалізму, професор Стенфордського університету У. Н. Хохфельд провів

комплексне дослідження тлумачення та застосування американськими суддями

поняття «права людини». Результати цього дослідження були викладені ним в

1913 році в статті «Основні правові концепції, що застосовуються в судовій

аргументації», а згодом передрукована в 1917 році [352].

Слово «право»: «використовується взагалом і всюди, щоб вказати на

певний вид законної переваги, будь це вимога, привілей, повноваження чи

імунітет. Тим не менш, в найбільш вузькому значенні цей термін корелюється

(співвідноситься) з поняттям обов’язок, і щоб передати його розуміння слово

«вимога» підходить найкраще. З цього випливає, що термін «право» буде
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використовуватися виключно в такому обмеженому сенсі, що корелюється зі

значенням обов’язку. Маємо сподівання, що значення і вагомість цієї

відмінності буде конкретизовано і набуде більшої чіткості з появою подальших

фактів та прикладів». У якості прикладу Уеслі Н. Хохфельд зазначив рішення

судді Містера Джастіса Стейтона, який розглядав справу Mellinger  v.  City  of

Huston (1887) та проголосив: «Право повинно бути добре визначеним аби

вимога належним чином була обґрунтована, а належним чином обґрунтована

вимога, - означає не менше не більше, - аніж вимога, що визначається та

забезпечується правом … Права, які належать особам, інші аніж ті, що

найменуються природними правами, в своїй основі створені

внутрішньодержавним правом, писаним і неписаним, і необхідно обов’язково

пам’ятати, що право в юридичному значенні проявляється, коли в результаті

наданих фактів, закон проголошує, що одна особа має повноваження висунути

вимогу іншій особі» [352, с. 717].

Варто зауважити, що сформульовані правові концепції У.Н. Хохвельдом,

хоч і були предметом активного обговорення понад 100 років назад, але і зараз

продовжують привертати увагу теоретиків прав людини.

В сучасній теорії  права прослідковується багатозначність дефініцій прав

і свобод людини і громадянина. Так, на думку І.В. Ростовщикова, права і

свободи людини можуть бути визначені як матеріально обумовлені, юридично

закріплені і гарантовані можливості людини створювати, набувати, володіти і

користуватися відповідними соціальними благами 278, с. 16. На думку

М.В. Вітрука, права і свободи особи є матеріально обумовлені, юридично

закріплені та гарантовані можливості індивіда володіти і користуватися

конкретними соціальними благами: соціально-економічними, духовними,

політичними і особистими 60, с. 9. В.Є. Гулієв та Ф.М. Рудінський під

правами людини розуміють найбільш суттєві можливості вільного розвитку

людей, надані державою та суспільством, що виникли як результат розвитку

суспільства, «борьбы трудящихся масс» проти соціального гніту, широкого

розповсюдження революційних та гуманістичних ідей 82, с. 98. М.І. Матузов

під правами розуміє продукти суспільного розвитку, що визрівають в надрах
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певної соціально-економічної структури. Їх першопричина – матеріальні умови

життя суспільства 165, с.21. С.С. Алексеєв вважає, що розуміння прав людини

повинно зводитися на рівень категорій об’єктивного права як нормативно-

інституційного утворення, закріплюючись у міжнародних документах,

Конституціях, законах, набуваючи прямої юридичної дії, перетворюючись із

«права влади» або «права держави» у право громадянського суспільства, право

людини [2, с. 669]. Так, наприклад, Е.А. Лукашева права людини розглядає як

як вимогу на відповідний обсяг благ і умов життя (матеріальних і духовних),

отриманню яких повинно сприяти суспільство і держава[207, c. 24]. Професор

П.М. Рабінович визначає права і свободи людини як «певні можливості

людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних

умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства

(економічним, духовним, соціальним), мають бути загальними та рівними для

всіх людей, закріплені у широко визнаних міжнародних документах» 242, с. 5.

У юридичній літературі також проводиться відмінність між правами

людини та її свободами. В змістовному аспекті розходження в термінах

пояснюється тим, що «свободи» передбачають невтручання держави у їх

здійснення, а «права» вимагають активних дій держави стосовно їх реалізації.

До такого висновку прийшли російські дореволюційні державознавці

Н.М. Коркунов [131, с. 445-483], Б.А. Кістяківський [110, с. 120-122] під

впливом робіт німецького правознавця Г. Єллінека. Згодом, вже в радянський

період, прихильниками такого тлумачення були В.А. Патюлін, Л.Д. Воєводін і

М.А. Краснов [191, с. 151-152; 64, с. 7-10].

Основні права, вважає Ю.М. Тодика, свідчать про можливість отримання

певних соціальних благ, тобто «право на» отримання чогось (на працю, освіту

тощо). Свобода – це можливість для людини уникнути тих чи інших обмежень

з боку державної влади. Надаючи свободи, держава робить наголос на

вільному, максимально самостійному самовизначенні людини в тих чи інших

сферах життя. На думку вченого, відмінності між правом і свободою пов’язані з

історією їх виникнення, традиціями, що склалися, лінгвістичними

особливостями, а також змістовним навантаженням цих термінів [306, с. 50-54].
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У Конституції України закріплено: «Кожна людина має право на свободу

та особисту недоторканість» (ст. 29); «Кожному гарантується право на свободу

думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань» (ч. 1 ст. 34);

«Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання» (ч. 1 ст. 35) та інші

130. Разом з тим, згідно з Конституцією України права і свободи людини та їх

гарантії однаковою мірою визначають зміст і спрямованість діяльності

держави, однаково обов’язковим для держави є також утвердження і

забезпечення як прав, так і свобод людини.

І.Й. Магновський вважає, що чітке розмежування між «правам» і

«свободами» провести важко, і відмінності в термінології є скоріше

традиційними, які склалися ще за давніх часів. На основі проведеного

дослідження, вчений приходить до висновку, коли йдеться мова «свободи»

мається на увазі: по-перше, можливості діяти або утримуватися від певних

вчинків з тим, щоб забезпечити своє належне існування, свій розвиток,

задоволення потреб; по-друге, зміст і обсяг цих можливостей людини залежить,

насамперед, від можливостей усього суспільства, головним чином від рівня

його економічного розвитку; по-третє, ці можливості за їх основними

показниками мають бути рівними для всіх людей; по-четверте, вони не повинні

відчужуватися, відбиратися, обмежуватися чи даруватися державою або будь-

якою іншої організацією, установою чи особою [150, с. 44].

Ми погоджується з М.В. Вітруком, Ю.М. Тодикою та І.Й. Магновським,

що принципової відмінності в соціальному і юридичному значенні між

поняттями прав і свобод людини немає 60, с. 9; 150, с. 44; 306, с. 17.

Таким чином, спільне вищезазначених понять полягає в тому, що вони

відображають людські можливості, а за своєю юридичною природою – права і

свободи є ідентичні. При цьому поняття «права» і «свободи» вживаються разом

з поняттями «людина» і «громадянин», що тісно пов’язані між собою, але мають

і відділяючи ознаки.

Для чіткого визначення правового статусу людини і громадянина, вказує

Ю.М. Тодика, важливо досягти певності розуміння того, що є спільного між

поняттями «права людини», «права громадянина» в аспекті їх співвідношення з
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правами і свободами [306, с. 25]. За відмінністю в термінах стоять відмінності

правового статусу людини і громадянина, їх прав та обов’язків. Якщо поняття

«людина» пов’язане з категорією «мешканець країни», населенням, що мешкає

на території держави на законних підставах, то поняття «громадянин» означає

постійний правовий зв’язок особи і держави, що виявляється в їх взаємних

правах і обов’язках. Права людини походять від природного права, а права

громадянина – від позитивного права [306, с. 45-50].

В ст. 1 Закону України «Про громадянство України» дано наступне

визначення громадянства: «Громадянство України – правовий зв’язок між

фізичною особою та Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та

обов’язках» [213].

Отже, розмежування між поняттями «права людини» і «права

громадянина» приблизно однакове розрізненню громадянського суспільства і

держави. Тобто, права людини наділяються автономним полем діяльності

відповідно до її інтересів задля свого самовизначення, а роль держави

зводиться до їх забезпечення.

Конституція України розмежовує основні права та свободи на права і

свободи людини та громадянина. Більшість статей ІІ розділу Конституції

починаються так: «Кожен має право…». Такий підхід узгоджується із

законодавчою практикою міжнародного співробітництва. За загально

визначеними нормами міжнародного права, невід’ємні права і свободи кожної

людини, незалежно від наявності в неї громадянства, повинні поважатися будь-

якою державою. Дане положення конкретизується в ст. 26 Конституції, за якою

«іноземці та особи без громадянства мають такі самі права, свободи та

обов’язки як і громадяни України, за винятками, встановленими цією

Конституцією, законами і міжнародними договорами України» [117, с. 70; 168,

с. 27]. Таким чином, Конституція України закріплює і гарантує права і свободи

не тільки громадянина, але й людини. Причому права і свободи людини

поставлено на перше місце. Це означає, що Україна відповідно до положень

Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права і

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, положень,
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закріплених Загальною декларацією прав людини на конституційному рівні,

вжила заходів, необхідних для забезпечення прав і свобод людини. Причому

терміни «кожна людина», «кожний» повторюються у переважній більшості

статей ІІ розділу Конституції [150, c. 47].

Проблема визначення змісту прав і свобод людини та громадянина є

першоосновою в існуванні суспільства, яке прагне досягти демократичного

ладу. Тому на сучасному етапі розвитку людської цивілізації, ідея втілення в

життєдіяльність суспільства прав і свобод людини є основним завданням та

метою функціонування держав (в тому числі наддержавних організацій). Варто

зазначити, що сьогодні існує широкий плюралізм поглядів вчених-правознавців

стосовно змісту права людини, в межах дисертаційного дослідження

розглянемо окремі з них.

Залежно від сфери використання терміну «зміст права» можна виділити

різні способи його тлумачення, наприклад, філософський підхід (з точки зору

гуманізації права) [305, с. 144], соціальний (через призму категорій «свобода» і

«можливості»), а також психологічний (використання новітніх досягнень

гуманітарних та природничих наук, зокрема через розвиток інтуїції). Так, зміст

з філософської точки зору, – це певним чином впорядкована множинність

елементів та процесів, які утворюють предмет чи явище [108, с. 196].

Поняття змісту прав людини закріплено в ст. 22 Конституції України.

Зокрема, частина 3 цієї статті встановлює, що при прийнятті нових законів або

внесенні змін до чинного законодавства, не допускається звуження змісту та

обсягу існуючих прав людини.

Аналізуючи позиції таких вчених як М.П. Рабінович, В.В. Копєйчиков,

М.І. Козюбра, М.В. Цвік, які підходять до розуміння права через вираження

гуманістичних підвалин суспільного та державного життя, рівності і соціальної

справедливості, свободи і законності. Є.В. Погорелов приходить до висновку,

що зміст права органічно пов’язаний із його роллю та призначенням в

життєдіяльності суспільства, його цінностями, у центрі яких людина є

головною і найвищою цінністю (ст. 3. Конституції України). І оскільки право

виступає в суспільстві у якості міри соціальної свободи, то його зміст повинен



30
виражати таку ж ідентичну якість свободи, юридично встановлену в правових

нормах і гарантовану законами держави [193, c. 96].

І. Тімуш вважає, що основний зміст прав людини визначається

консенсуально встановленими рамками суб’єктивної автономії [305, c. 144].

О.С. Хоменко зміст прав людини вбачає в тому, що права людини є

межею втручання держави у життя людини (особистості), певним способом

(інструментом) обмеження, поділу, демократизації влади [320, с. 78].

На думку Л.В. Калаянової зміст прав сповнений сукупністю

можливостей, які мають соціальний суб’єкт; сукупністю особливих правил

поведінки загального характеру: відповідність форм явища, його сутності тощо

[103, с. 319].

Досліджуючи зміст трудових прав, В.М. Андріїв прийшов до висновку,

що центральним елементом змісту прав людини є її певні можливості, а саме

можливості діяти певним чином чи утримуватися від певних дій задля

задоволення її потреб та інтересів. Поняття змісту прав людини прямо пов'язане

з умовами та засобами, які забезпечують реалізацію можливостей людини. Крім

того, вчений наголошує, що звуження змісту прав людини неодмінно

спричиняє і звуження їх обсягу [7, с. 9].

Варто зауважити, що визначення змісту права не є виключно

теоретичним. Опосередковано зміст права було визначено в правовій позиції

органу конституційного контролю. Так, в абзаці 2 пункту 4.1 мотивувальної

частини Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року №

15-рп/2004 (справа про призначення судом більш м'якого покарання)

констатується: «… право не обмежується лише законодавством як однією з

його форм,  а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі,

традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично

досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються

якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою

дістала відображення в Конституції України» [266].

В даному підрозділі нами вже було досліджено співвідношення прав і

свобод, і було вирішено вважати в загальному вигляді їх синоніми. Тому
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вищезазначена інтерпретація розуміння змісту прав людини, обіймає також

поняття свобод людини.

Не зважаючи на те, що зародження і розвиток ідеї прав і свобод людини

має багатовікову історію боротьби доктрин, традицій і ментальності, справжній

зміст вони знаходять тільки на основі принципів демократії, свободи,

справедливості, рівності, визнання самоцінності людини. На такій основі стало

можливим закріплення фундаментальних прав людини в конституціях держав,

міжнародно-правових документах. Нагромадження величезної кількості прав і

свобод людини призвело до необхідності їх класифікації.

Питання класифікації прав і свобод людини згодом стало предметом

наукової думки. Це цілком природно, адже класифікація дає можливість більш

глибоко зрозуміти зміст та сенс основних прав і свобод.

Головне при класифікації прав і свобод – це вибір чіткої підстави, за

якою ми будемо об’єднувати в окремі групи права і свободи людини. Так, якщо

за підставу взяти спосіб закріплення у законодавстві, розрізняють позитивні і

негативні права. Негативні права забезпечують захист людини як суб’єкта

громадянського суспільства, тобто права для реалізації яких не потребується

підтримка зі сторони держави. Це свого роду міра індивідуальної свободи,

наприклад, право на особисту свободу і недоторканість, свобода совісті,

віросповідання, недоторканість житла і т.д. Позитивні ж права вимагають

надання державою певних матеріальних і духовних благ (наприклад, право на

працю, право на освіту, право на соціальних захист і т.д.) [138, c. 13].

За ступенем важливості для індивіда розрізняють основні і додаткові

права. Хоча даний поділ в доктрині конституційного права є дискусійним, але

думки вчених сходяться на тому, що для визначення основних прав і свобод

людини варто звернутися до нормативної бази, зокрема до Загальної декларації

прав людини 1948 року та відповідних пактів про права людини 1966 року, а

також конституцій конкретних держав. Варто зазначити, що Ю.М. Тодика,

вважає, що говорити про додаткові права не коректно, і виділяє основні та

конкретизуючі права, адже формулювання прав як неосновних чи додаткових

применшує їх значення. Так, на думку вченого, конкретизація прав породжує
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певні додаткові можливості для людини, наприклад, право на ім’я, право на

індивідуальність, закріплені в Цивільному кодексі України, доповнюють та

конкретизують особисті конституційні права [143, c. 59].

Якщо розглядати, як підставу класифікації, ступінь розповсюдження прав

і свобод людини, можемо їх розрізняти як загальні права, тобто ті, які належать

усім без виключення, а також спеціальні, що залежать від службового чи

соціального статусу, є прив’язані до певного віку чи статі особи (права

біженців, права споживачів, права дітей і т.д.). В залежності від суб’єкта прав,

виокремлюють права людини і права громадянина, права народу, права нації,

права етнічних груп, права національних меншин і т.д.

На нашу думку, більш детально слід розглянути класифікацію за

поколіннями прав (черговістю їх включення до конституцій). Так, традиційно

вважається, що вперше цю класифікацію запропонував уродженець колишньої

Чехословаччини, а згодом вже громадянин Франції, вчений Карел Васак [207,

с. 147-150; 184, с. 24; 365, с. 61]. В листопаді 1977 року під час засідання

Міжнародного інституту прав людини, де займав посаду першого Генерального

секретаря і директора відділу по правам людини і проблем миру, вперше

висунув тезу про поділ прав людини на три покоління прав. В своєму

невеликому есе, надрукованому у кур’єрі ЮНЕСКО в тому ж 1977 році під

назвою «Права людини: тридцятирічна боротьба: постійні зусилля, спрямовані

на забезпечення законності Загальної декларації прав людини», теорія

професора К. Васака щодо поколінь прав укорінилася в європейському праві і

по сьогодні [355].

До першого покоління прав людини належать особисті (громадянські) та

політичні права, які виникли як наслідок здійснення буржуазних революцій і

знайшли свою конкретизацію і розширення в законодавчій практиці

демократичних держав. До цієї групи прав належить, в першу чергу, право на

життя, свободу і особисту недоторканість, право на свободу думки, совісті й

релігії, право кожного громадянина на участь у веденні державних справ, право

на рівність перед законом, право на свободу від свавільних арештів, затримання

або вигнання, право на публічний і справедливий розгляд справи незалежним
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судом та інші. Такі права виражали так звану «негативну» свободу: вони

зобов’язували державу утримуватися від втручання в особисті свободи і

створювати умови участі громадян в політичному житті [207, с. 148]

Характеризуючи друге покоління варто зазначити, що воно з’явилося на

межі XIX-XX століть, як результат широкої соціальної боротьби в тогочасних

капіталістичних суспільствах. Важливою подією став Маніфест німецького

кайзера 1881 року, за яким в країні встановлювалася єдина система соціального

забезпечення в сфері соціального страхування. Згодом Веймарська Конституція

1919 р. закріпила можливість кожної людини добувати собі кошти працею і

право на соціальне страхування у випадку старості, хвороби і т.д. [178, c. 38].

Таким чином, ми можемо говорити про появу окремої категорії прав:

соціальних, економічних та культурних.

Для радянської правової науки традиційною була точка зору, згідно якої

соціальні права з’явилися лише в соціалістичному суспільстві. Така позиція не

тільки протирічила історичним фактам, але і була викликана небажанням

зважати належним чином на досягнення світової правової думки і

законодавства у сфері соціальних прав. Першою в світі країною, яка закріпила

широкий спектр соціальних прав були Мексиканські Сполучені Штати (далі -

Мексика). Буржуазно-демократична революція протягом 1910 – 1917 рр. в

Мексиці була спрямована на повалення диктатури, проведення аграрної

реформи, розробку передового трудового законодавства, а також захист

національних багатств і суверенітету країни. Підсумком і офіційним днем

закінчення революція стало прийняття 17 січня 1917 року і затвердження

Конституційним Конгресом 5 лютого 1917 року нової Конституції Мексики

[296, с. 51]. Текст документа дублював положення Конституції 1857 року, але

додано принципово важливі статті. Так, ст. 3 передбачала запровадження

загальної початкової освіти. А стаття 27 Конституції проголошувала вперше

серед латиноамериканських країн один з основних конституційних принципів –

принцип приватної власності, який тісно пов'язувався з «соціальною функцією

власності», в силу якого приватна власність у відповідності з конституційними

нормами могла бути обмежена, включаючи її експропріацію в цілях
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«соціального добробуту» [123, с. 714]. Науковий інтерес складає шостий розділ

Конституції під назвою – Про працю і офіційне забезпечення, який містить

лише одну статтю 123, яка у свою чергу включає 31 частину. Встановлювався

8-годинний робочий день (ч.1), особливості нічної праці (ч.2), обмеження праці

жінок і дітей (ч.2, ч.3), встановлення положення згідно якого після кожного

шостого дня роботи працівник має право на мінімум один день відпочинку (ч.

4). Крім того, в статті містилися норми, які врегульовують використання праці

вагітних, а також жінок, які годують грудьми (ч.5). Цікавою є ч.6: «Найменшою

заробітною платою працівника вважається така, яка виходячи з умов кожного

району є достатньою для задоволення його нормальних життєвих потреб,

навчання і законних розваг, якщо розглядати його як главу сім'ї…». Крім цього,

в статті встановлювалася заборона на видачу заробітної плати товарами,

чеками, розписками чи будь-чим іншим окрім грошей (ч. 10), регламентувалася

оплата праці понад робочий день (ч. 11), особливості регулювання роботи на

сільських, промислових, гірських і інших категорій робіт (ч. 12, ч. 13). Для

захисту своїх інтересів, робітникам, так само як і підприємцям надавалося

право на об’єднання для створення синдикатів, професійних об’єднань і т.д.

(ч.16), право на страйки і локаути (ч. 17, ч. 18, ч.19). На муніципальні органи,

біржі праці покладалися функції з працевлаштування (ч. 25), чітко фіксувалися

умови недійсності трудового договору (ч. 27) [125].

Р.С. Веприцький підкреслюючи першість Мексики в конституційному

закріпленні досліджуваних прав, наголошує, що в Росії та Україні перші

конституції також включали окремі соціально-економічні права. Так, п.17

Конституції РРФСР 1918 року гарантувалася повна, всебічна та безоплатна

освіта. Аналогічне положення містилося у пункті 27 Конституції УРСР 1919

року [53, с. 35]. Не вдаючись до детального аналізу їх змісту, резюмуючи

висновки Н.Б. Болотіної, варто зазначити, характерною рисою сталінської й

брежнєвської конституцій був пріоритет соціально-економічних прав  над тими

правами, які прийнято вважати природними й невід’ємними, – правами

першого покоління [29, с. 9].
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Варто також заначити, що значний перелік соціально-економічних прав

містився в законодавчих актах і конституціях УНР та ЗУНР, в проголошених

Центральною Радою IV універсалах (1917 – 1920 рр.), а також державно-

правових актах Гетьманату П.Скоропадського («Грамоту до всього українського

народу») і Директорії на чолі з В. Вінниченком і С.Петлюрою [115, с. 72-74].

Вперше на міжнародному рівні правове регулювання соціальних прав

виникло ще до заснування Міжнародної організації праці (далі - МОП), а саме

26 вересня 1906 року в Берні Міжнародною асоціацією юридичного захисту

працівників була прийнята Бернська конвенція стосовно заборони

використання білого фосфору при виробництві сірників. Даний документ

встановлював обмеження праці жінок у нічну зміну ( заборона нічної праці для

жінок усунула їх з виробництва безперервного циклу, наприклад з цукроварень,

але ця заборона не поширювалася на нічну працю жінок у лікарнях, на

телефонних та телеграмних станціях, у ресторанах (миття посуди), молочарнях,

у хлівах біля худоби ), а також врегульовував робочі години на день і тиждень.

Даний документ, який був направлений на захист працівників від шкідливих і

небезпечних умов праці, можна розглядати як першу багатосторонню

конвенцію, що ставила за мету захист соціальних прав [156, с. 141-153].

Значний розвиток соціально-економічні права отримали в конвенційних

стандартах МОП – діючою з 1919 року авторитетної спеціалізованої структури

ООН. Сукупність юридичних документів МОП прийнято називати

«міжнародним трудовим кодексом». За період діяльності МОП було прийнято

185 конвенцій, що мають юридичну силу договорів , і 194 рекомендацій.

Основоположними серед них вважаються: «Про примусову або обов’язкову

працю» (1930 р., № 29); «Про свободу асоціацій і захисту права на організацію»

(1948 р., №87); «Про застосування принципів права на організацію і ведення

колективних переговорів» (1949 р., № 98); «Про рівну винагороду» (1951 р.,

№100) і т.д. [207, с. 179-180].

Соціально-економічні права і свободи людини отримали нормативне

закріплення в Загальній декларації прав людини у 1948 році [96], а деталізовані

в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. [171].
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В яких закріплювалися такі важливі для людини права як право на працю і

вільний вибір роботи, право на відпочинок і дозвілля, право на захист

материнства і дитинства, право на участь у культурному житті суспільства

тощо. Можна констатувати, що поява соціально-економічних прав, які за своєю

суттю є вимогами до держави, змінила усталену практику погляду на права як

захист людини від державного втручання, на права, які є засобом отримання

людиною певних матеріальних чи духовних благ від держави [175, c. 299].

Після Другої світової війни, краху системи колоніалізму і становленням у

всьому світі нових незалежних держав, стало формуватися і третє покоління

прав людини, які мали завданням досягнути рівня універсалізації прав і свобод

людини різних народів і культур. Відтак з’являється категорія колективних

прав, які можуть здійснюватися лише спільнотою, асоціацією. Наприклад,

право на розвиток, на мир, на безпечне для життя і здоров’я довкілля і т.д. На

переконання К. Васака, окрема людина бере участь у реалізації таких прав, але

ця участь пов’язана не з її особистим правовим статусом, а її становищем, як

члена будь-якої спільноти. Також варто зазначити, що здійснення колективних

прав не може обмежувати прав і свобод конкретного індивіда [178, c. 39].

Крім вищезазначених класифікацій, варто назвати також класифікацію за

змістом, сферами суспільних відносин (які регулюються законодавством). В

даній класифікації виділяють два підходи: офіційний та доктринальний.

Офіційна класифікація прав і свобод людини базується на вже

вищезазначених прийнятих в 1966 році міжнародних пактах про права

«громадянські і політичні» і права «соціальні, економічні, культурні».

Доктринальна здійснюється науковцями, так, Б.А. Страшун та В.В.

Маклаков виділяють три основні групи прав і свобод: особисті (громадянські);

політичні; економічні, соціальні, культурні [122, c. 114]. М.В. Вітрук всі права і

свободи поділяє на соціально-економічні, культурні, політичні та особисті

права. В свою чергу, Е.М. Ковешников та М.Н. Марченко виділяють соціально-

економічні, політичні, особисті та соціально-культурні (соціально-духовні)

права і свободи [111, c. 109]. Разом з тим, останнім часом українські науковці

пропонують інші назви груп прав і свобод, які вони класифікують за змістом і
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сферами суспільного життя. Одним із перших, хто запровадив нові видові назви

прав людини, вважається П.М. Рабінович. Так, в основу класифікації прав і

свобод було покладено різні види (групи, комплекси) індивідуальних потреб,

які задовольняються за посередництвом здійснення, використання певних прав.

З огляду на такий критерій вченим було виділено: 1) фізичні права (життєві,

вітальні чи соматичні) – забезпечують біологічне, «тілесне» існування людини,

безпечний психофізичний її розвиток; 2) особистісні права – задовольняють

потреби людини у формуванні й розвитку людини як особистості, тобто носія

тих або інших духовно-моральних індивідуальних властивостей; 3) культурні

права – доступ до культурних надбань народів (наприклад, здобуття знань);

4) економічні права – здійснюють потреби людини у самореалізації в

господарській (економічній) діяльності, зокрема шляхом участі у виробництві

матеріальних благ, у наданні послуг або у підприємництві; 5) політичні права –

участь в управлінні суспільством (його осередками) і державою [247, с. 21-22].

Отже, вважаємо що згадана нами вище офіційна класифікація

конституційних прав і свобод, можливо, і не досконала з позиції теорії, і

сьогодні потребує розширення, але в межах роботи вона буде базовою. Це

обумовлено тим, що вона пов’язана певною юридичною формою, а саме

конкретними міжнародно-правовими актами, норми яких ратифіковані та

адаптовані в національне законодавство (про що далі йтиметься).

1.2. Місце соціальних та економічних прав в системі конституційних

прав і свобод людини і громадянина в Україні

В правовій доктрині, так само як і в нормативних актах, досить часто

застосовують сполучення «соціально-економічні права». Фактично це робить

такі права невід’ємним утворенням єдиного блоку в системі конституційних

прав і свобод людини і громадянина. В межах дисертаційного дослідження ми

з’ясували, що такий термін вживається у всьому світовому співтоваристві. Ми

провели юридичний аналіз змісту цього поняття, межі і форми його вживання в

міжнародній юриспруденції і прийшли до наступного висновку. Термін
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«соціально-економічні права» є скороченням для позначення соціальних,

економічних та культурних прав як прав другого покоління. На необхідність

застосування такого терміну наголошують багато вчених, здебільшого задля

уникнення розбіжностей щодо віднесення того чи іншого права до конкретного

виду (соціальних, економічних чи культурних прав) [33, с.71; 41, с. 26-30; 52, с.

32-34; 81, с.61-63; 73, с. 140-145; 142, с. 40-45; 147, с. 44-51; 176, с. 9-12; 197, с.

2-8; 325, с. 95-99; 356, с. 46-53; 357, с. 5-10; 364, с. 398; 376, с. 10-13;].

Систематизувавши позиції українських та зарубіжних науковців і

вчених-конституціоналістів знаходимо значні розходження щодо визначення

статусу досліджуваної категорії прав. В межах дисертаційної роботи ми

притримуємося позиції науковців, які вважають, що різницю між соціальними

та економічними правами знайти іноді важко, так як більшість з соціально-

економічних прав включає в себе як економічні, так і соціальні проблеми, і як

права, що мають первинно соціальний характер, зазвичай мають і важливі

економічні наслідки і навпаки [357, с. 5]. Зокрема, М.С. Бондарь, зазначав, що

класифікуючою ознакою, що об’єднує соціально-економічні права в одну групу

є їх «єдине функціональне призначення, яке полягає в забезпеченні

можливостей для задоволення матеріальних і духовних потреб радянських

громадян, активної участі в господарсько-економічному і культурному житті

держави, здійснення соціалістичного самоуправління в економіці» [33, с. 71].

Для визначення місця соціальних та економічних прав в системі

конституційних прав і свобод людини і громадянина, спершу з’ясуємо

юридичну природу цього блоку прав.

Органічна єдність їх розвитку полягає в націленості на забезпечення

добробуту громадян. Диференціація економічних і соціальних прав залежить

від специфіки потреб і інтересів людини. Економічні потреби – це матеріальні

потреби людини, включаючи суспільне і приватне виробництво, а соціальні

потреби – це потреби людини як особистості, які первинно задані самою

біосоціальною природою людини [289, с. 86]. Варто зауважити, що реалізація

цих потреб, які розташовані як в матеріальній, так і соціальній сфері (житло,

одяг, харчування, право на трудову діяльність і її справедливу оплату),
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залежать від економічних можливостей держави. Між соціальними та

економічними правами дійсно багато спільного, зокрема сутністю цих прав є

створення державою можливостей для їх використання, а саме – можливість

мати приватну власність, отримувати соціальний захист, медичне страхування

тощо. Але потрібно відзначити, що реалізація економічних прав направлена на

покращення добробуту людей самостійно, а соціальних – за рахунок отримання

допомоги від держави. Крім того, змістом економічних прав є створення

державою умов для їх реалізації суб’єктами цих прав, а формую здійснення

соціальних прав – спеціальний, установлений законом порядок їх отримання і

використання [188, с. 38].

Незважаючи на взаємопов’язаність та системність соціальних та

економічних прав, все ж таки, варто погодитися з В.В. Маклаковим, який

вважає, що «дослідження цих видів прав окремо дозволить чіткіше виявити їх

зміст» [152, с. 187].

Сьогодні в українській правовій думці все частіше соціальні права, так

само як і економічні та культурні права, розглядаються як самостійні групи

прав зі своєю особливою юридичною структурою та механізмом захисту.

В межах даного підрозділу ставиться мета проаналізувати основні

положення відомих українських та зарубіжних вчених, об’єктом дослідження

яких були безпосередньо економічні та соціальні права і свободи людини і

громадянина. Зокрема, теоретичною основою стали праці М.В. Баглая,

Н.Б. Болотіної, А.М. Вагіної, О.М. Волкової, С.О. Верланова, Г.А. Гаджиєва,

Ю.В. Гаврилової, О.Н. Гончаренко, Д.М. Дружиніна, А.С. Пазенок,

Ж.М. Пустовіт, П.М. Рабіновича, І.А. Федотова, Ю.М. Фролова, В. В. Лемака,

Н.А. Малаєвої, М.Б. Мирзаліевої, Ю.М. Рижук, Д.В Шабайлова,

А.А. Алапатова, Р.А. Дунаєва та інших.

В доктрині конституційного права напрацьовано три основні моделі

(підходи) до визначення правової природи аналізованої групи прав: класична

(ліберальна), соціалістична та синтетична (інтегруюча, універсальна).

Відмінності перелічених моделей полягають у розгляді економічних і

соціальних прав під кутом зору двох протилежних типів праворозуміння:
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природно-правового та легістсько-позитивістського. У свою чергу інтегруюча

модель є своєрідним поєднанням вищезазначених. Тому від вибору моделі

дослідження різниться і місце даного блоку прав в системі конституційних прав

і свобод людини і їх співвідношення з особистими та політичними правами.

За класичною (ліберальною) моделлю, економічні та соціальні права не

визнаються суб’єктивними, і розглядаються як ідеали, декларації, рекомендації,

принципи, наміри [280, с. 28]. Науковці протиставляють дану категорію прав

особистим та політичним правам, які визнають абсолютними, природними і

невідчужуваними, суб’єктивними правами і які підлягають судовому захисту.

Держава забезпечує соціальні та економічні права виходячи з об’єктивної

можливості та економічного розвитку (за рахунок перерозподілу національного

доходу). Відповідно до такого підходу соціально-економічні права є

об’єктивними обов’язками держави, виконання яких залежить від стану

економіки держави, що не підлягають судовому захисту, і є нічим більшим ніж

загальними установками на соціальну захищеність, які мають бути

конкретизовані в національному законодавстві [142, c. 44-45].

Соціалістичний підхід визначає соціально-економічні права

першочерговими, основоположними, а громадянські і політичні похідними від

них. Таке розуміння було зумовлене марксистсько-ленінською ідеологією щодо

визнання праці основним правом і обов’язком громадянина, закріплення

широкого спектру прав працюючих, їх соціального забезпечення [283,

с. 176–177]. Варто відзначити, що такий підхід в той час був актуальний і

можливий за рахунок повного державного контролю над економікою, що

акумулювало всі фінансові потоки до держави, а остання перерозподіляла

національний дохід серед громадян (між робочим класом та непрацюючим

населенням). Держава виступала в ролі патерналіста і «дарувала» такі права

громадянам, констатуючи їх у своїх юридичних актах. Соціальні та економічні

права стали одним з основних здобутків революції 1917 р., якими гордилися

мільйони громадян СРСР. Сам факт включення соціально-економічних прав в

Декларацію багато в чому є результатом послідовної боротьби Радянського

Союзу, початого ним ще на конференції в Сан Франциско при підготовці



41
Статуту ООН і продовженої  за підтримки соціалістичних країн і всієї

демократичної громадськості в органах ООН. Цей суттєвий момент визнався і в

ряді тогочасних буржуазних наукових дослідженнях. Зокрема, англієць

М. Кренстон, який аж ніяк не симпатизував Радянському Союзу, в своїй книзі

«Що таке права людини» визнає, що «включення економічних і соціальних

прав в Загальну декларацію є значною дипломатичною перемогою

комуністичних країн» [360, c. 34]. Такої ж думки притримувався і бельгійський

професор А. Фердодт. «Радянським делегаціям, - відмічає він, - вдалося надати

значний вплив на зміст Декларації, особливо в тій частині, яка стосується

конкретної реалізації економічних, соціальних і культурних прав» [186, с. 111].

Варто також зазначити, що існують і інші думку, так, наприклад, М. Креннерік

зазначав, що «імпульс для включення економічних, соціальних та культурних

прав в Загальну конвенцію прав людини ні в якому разі не походить виключно

або частково з соціалістичних країн, як прийнято вважати, і тому точно не є

соціалістичним спадком. Натомість автори Загальної конвенції прав людини

стосовно економічних, соціальних і культурних прав пам’ятали про жахливий

досвід нацистського режиму, наприклад, систематична дискримінація,

примусові заходи, пропаганда в сфері роботи, життя, здоров’я, освіти і в

культурному житті, від яких постраждали мільйони людей» [358, с.3].

Сьогодні, в період фінансово-політичної кризи та переходу України до

ринкової економіки, трансформувався і зміст поняття «соціальна держава» до

сучасних міжнародних стандартів. Соціальна держава за радянських часів

прагнула до гасла «від кожного за його здібностями, кожному – за його

потребами», а її побудова супроводжувалась пропагандою всілякої рівності, у т.

ч. соціальної. Зокрема, М. В. Вітрук у 1985 р. зазначав, що «мета комунізму –

це не тільки юридична, але й повна (фактична) рівність людей» [172, с. 44].

В сучасному світі, як правильно зазначають Р.В. Енгибарян та

Є.В. Тадевосян, «соціальна нерівність – це природний і нормальний стан

суспільства, і його знищення не може і не повинно ... включатися у визначення

соціальної демократичної держави... Коли йдеться про соціальну державу,

ставиться завдання не знищення соціальної нерівності та досягнення соціальної
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рівності, а згладжування соціальної нерівності, подолання її крайніх форм,

особливо у зв’язку з тим, що така нерівність є перешкодою на шляху реалізації

прав і свобод особистості, правової рівності громадян» [88, с. 21].

Отже, розкривши зміст даної моделі стає зрозумілим, що сучасний

розвиток права приватної власності унеможливлює в повній мірі реалізацію

такого підходу.

Таким чином, проаналізувавши соціалістичну модель розуміння

соціальних та економічних прав стає зрозумілим, що вона властива легістсько-

позитивістському праворозумінню, а класична (ліберальна) – природно-

правовому.

А тепер розглянемо третю модель визначення досліджуваних нами прав,

яка, як ми вже зазначали, є поєднанням двох попередніх. У зв’язку з

обмеженістю обсягу дисертації, ми не будемо зупинятися на наукових

дискусіях стосовно інтегральної моделі, а зосередимось на загальновизнаній

офіційній міжнародній доктрині.

Універсальна (інтегруюча, синтетична) модель виходить з постулату

глобальної системи прав людини, сформованої ще в 1948 році при прийнятті

Загальної декларації прав людини, відповідно до якої всі права є неподільними і

взаємозалежними. Отже, провідником синтетичного підходу до розуміння

сутності та правової природи економічних та соціальних прав стала Організація

Об’єднаних Націй. Позиція стосовно універсальності всіх прав і свобод людини

і громадянина неодноразово підтверджувалася.

Так, в резолюції 32/130 Генеральної Асамблеї ООН «Про альтернативні

підходи і шляхи і засоби співпраці в рамках системи ООН ефективній реалізації

прав і основних свобод» від 16 грудня 1977 року, пункті 1 зазначено:

а) всі права людини та основні свободи неподільні і взаємозалежні;

необхідно невідкладно розглянути питання про здійснення, розповсюдження і

захист як громадянських і політичних, так і екологічних, соціальних і

культурних прав і приділити їм рівну увагу;

b) «повне здійснення громадянських і політичних прав неможливе без

здійснення економічних, соціальних і культурних прав; досягнення
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неухильного прогресу у справі здійснення прав людини залежить від здравої і

ефективної національної та міжнародної політики в області економічного і

соціального розвитку», як це визнається у Тегеранській декларації 1968 року

[290, c. 118].

Резолюцією 41/117 «Про неподільність і взаємозалежність економічних,

соціальних, культурних, громадянських і політичних прав» від 4 грудня 1986

року, наголошується: «здійснення, розвиток і захист як громадянських і

політичних, так і економічних, соціальних і культурних прав повинні слугувати

об’єктом рівної уваги і першочергового розгляду» [290, c. 218].

Безумовно, базовим міжнародним документом, який деталізує визнаний

світовим співтовариством перелік соціальних та економічних прав і свобод

людини є Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права,

прийнятий 16 грудня 1966 року. В пакті виділяється важлива теза, яка, на нашу

думку, відображає місце соціально-економічних прав в системі конституційних

прав і свобод людини і громадянина. А саме, в преамбулі документу всі країни-

учасниці визнали, що «згідно з Загальною декларацією прав людини, ідеал

вільної людської особи, вільної від страху і нестатку, можна здійснити, тільки

якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми

економічними, соціальними і культурними правами, так само як і своїми

громадянськими і політичними» [171].

Неподільність і взаємозалежність всіх прав людини означає, що

економічні, соціальні і культурні права поширюються на всіх осіб на основі

рівності і без будь-якої дискримінації, що вони створюють конкретні

зобов’язання для урядів, що вони можуть бути розглянуті в судовому порядку і

що вони можуть і повинні мати позовну силу [332, c. 5].

Досліджуючи принцип неподільності і взаємозалежності усіх прав

людини, варто звернутися до досвіду діяльності харківської правозахисної

групи. Аналізуючи взаємообумовленість соціальних, економічних, культурних,

а також громадянських та політичних прав і свобод людини, Є.Захаров досить

переконливо зазначає, що «сутність досліджуваного питання полягає при цьому

не в тім, щоб зараховувати чи не зараховувати ці права до категорії основних
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прав людини, а в тім, щоб визначити їхній зміст і юридичний характер

зобов’язань, що накладаються на державу, задля їх здійснення» [239, c. 8].

В межах дисертації звернемося до Віденської декларації і Програми дій.

Так, у документі зазначено наступне: «Усі права людини універсальні,

неподільні, взаємозалежні і взаємозв’язані. Міжнародне співтовариство

повинне відноситися до прав людини глобально, на справедливій і рівній

основі, з однаковим підходом і увагою. Хоча значення національної і

регіональної специфіки, і різних історичних, культурних і релігійних

особливостей необхідно мати на увазі, держави, незалежно від їх політичних,

економічних і культурних систем, зобов’язані заохочувати і захищати усі права

людини й основні свободи» [62].

Отже, універсальна модель визнає усі права людини неподільними, які

підлягають рівною мірою захисту з боку держави та міжнародних інстанцій. Як

бачимо, зазначена модель дійсно є спробою поєднати природне та позитивне у

праві, і, як наслідок, визнання ціннісної сутності соціальних та економічних

прав та їх особливого юридичного захисту. Такий підхід характерний

універсальному типу праворозуміння (назви можуть різнитися залежно від

авторів та способів поєднання, на чому не будемо зупинятися).

Можна зробити висновок, що трактування прав людини як лише

загальносоціальних явищ (природно-правова концепція) виводить їх за межі

механізму правового регулювання, що звісно позбавляє можливості їх захисту.

В той же час, нехтування проявів справедливості, моралі, гуманності в

позитивізмі може призвести до втрати істини та сутності права. Тому в межах

дисертації автор притримується універсального підходу, який започаткували

ООН та інші міжнародні організації. Ми також здійснили інтегрування

концепцій праворозуміння і вивели загальну дефінітивну форму досліджуваних

прав. Отже, соціальні та економічні права – це основоположні, невідчужувані,

взаємозалежні, природжені життєво важливі можливості людини в соціально-

економічній сфері, які санкціонуються шляхом закріплення в конституціях

держав та міжнародно-правових актах і підлягають захисту у випадку їх

порушення відповідними державними органами, а також міжнародними
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інстанціями. Для розуміння змісту поняття «соціально-економічна сфера»,

з’ясуємо, в першу чергу, суть таких термінів як «соціальне» та «економіка».

Отож, почнемо з визначення поняття «соціальне», адже саме це слово є

ядром таких важливих понять як соціальна держава, соціальний захист,

соціальне забезпечення і т.д. Як бачимо неоднозначне розуміння даного

поняття пояснює плюралізм позицій вчених стосовно розуміння сутності

соціальних прав, і як наслідок варіабельність дефінітивних підходів до

визначення поняття соціальних прав.

Виділяють такі основні риси, що характеризують специфіку категорії

«соціальне»: а) властивість, що іманентно притаманна особистості і спільнотам,

і яка формується внаслідок процесів соціалізації й інтеграції людини в

суспільство; б) відображає зміст і характер взаємодії між суб’єктами

(індивідами, спільнотами) як наслідок виконання людиною певних соціальних

ролей, котрі вона бере на себе, ставши членом спільноти; в) продукт взаємодії

суб’єктів, який виражається у культурі, способі життя людей [30, c. 261].

Т.М. Кузьменко визначає «соціальне» як сукупність тих чи інших якостей

і особливостей соціальних відносин, інтегровану індивідом чи спільнотами у

процесі спільної діяльності (взаємодії) в конкретних умовах, яка виявляється в

їх ставленні: один до одного; до свого місця у суспільстві; до явищ і процесів

суспільного життя [136, c. 10].

Варто зазначити, що часто поняття «соціальне» ототожнюють з поняттям

«суспільне». Справа в тому, що в перекладі з латині слово «societas» означає

спільність, а «socialis» – суспільне, тобто два терміни мають універсальний

характер. Проаналізувавши спеціальну літературу, приходимо до висновку, що

категорія «соціальне» вживається в значенні «суспільне» для позначення

відмінностей від біологічних, природних явищ і процесів, тобто все, що

охоплюється життєдіяльністю соціуму, являє собою соціальне [8, c. 15]. Крім

того, категорія «соціальне» відображає становище і роль людини в суспільстві і

виражається у взаємодії різних груп, які диференціюються. Суспільство

поділяється на класи, групи, що різняться між собою характером власності,

розміром багатства, рівнем освіти, кваліфікацією, обсягом влади і т.д., що
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пояснюється індивідуальністю кожної людини (хтось талановитий, а хтось не

зовсім здібний, працездатні і вроджено хворі, наполегливі і безвольні індивіди).

На думку В.П. Андрущенка терміном «соціальне» охоплюється вся

сукупність проблем людського життя, а саме стосунки між людьми, умови

побуту, праці, відпочинку, потреби в забезпеченні матеріальними і духовними

благами, специфічні проблеми молоді, жінок, дітей, людей похилого віку та

інші. Саме тому правомірним є твердження про соціально-економічні,

соціокультурні відносини та процеси в суспільстві [8, c. 16].

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене категорію «соціальне»

можна звести до таких основних значень: 1) соціальне як надприродне, стадія

буття духовного життя; 2) синонім «суспільного», тобто все те, що належить до

суспільства (сумісна людська діяльність); 3) вираженням відносин нерівності,

соціального статусу (вік, стать, походження, професія, сімейний стан); 4) як

нормативна категорія, соціальна сфера суспільства, державне забезпечення

гідного рівня життя, умов праці і т.д.

На основі дослідженого, ми сформулювали власне бачення алгоритму

розвитку поняття «соціальне», яке на завершальній стадії виглядає так:

суспільні відносини – потреби людини – мотиви людини – соціальні зв’язки –

соціальні права.

Тепер визначимося з розумінням поняття «економіка». Отже, кожна

людина повсякденно залучена в економічну сферу, оскільки купує, продає,

працює і заробляє гроші, отримує дивіденди від майна, сплачує податки,

виробляє і споживає, і, звичайно, прагне підвищення свого добробуту. Можна

сказати, що громадянське суспільство – багатогранне явище, яке охоплює всі

сфери життєдіяльності людей: від виробництва матеріальних благ і послуг,

ринку праці до науки. Рушійною силою суспільного розвитку завжди виступали

потреби людини. Закон піднесення потреб відображає сутність людини як

соціальної істоти, що полягає у постійній необхідності розширення переліку її

потреб, при чому кількісно і якісно, до речі так само, як і потреби виробництва

(в енергії, сировині, кваліфікованих працівниках, наукових розробках) [87, с. 3].

З’являються потреби у збільшенні асортименту і якості продуктів харчування,
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сучасному одязі, побутових та цифрових приладах. Оскільки в готовому

вигляді їх в природі немає, люди повинні за рахунок своєї праці та інтелекту,

використовуючи природні ресурси, створити ці блага. Отже, система

економічних відносин, що складається між людьми в процесі виробництва,

розподілі, обміні та споживанні матеріальних благ, спрямованих на економічне

зростання в умовах обмеженості ресурсів – і є економікою [315, с. 561]. Але

варто зауважити, що процес виробництва та розподілу товарів і послуг та ринок

праці характеризується участю держави, а також великої кількості людей,

особливо двох протилежних суб’єктів – роботодавців та працівників, які

перебувають у соціальних зв’язках між собою. Усі ці аспекти і відображаються

у взаємних економічних правах і свободах та їх забезпечення державою.

Таким чином, найважливішими причинами розвитку економічної сфери

діяльності суспільства виступають потреби в економічних благах, в поліпшенні

свого життя і прискоренні суспільного процесу. Економічні потреби

виступають при цьому як прояв економічної необхідності.

Розібравшись з основними поняттями, варто перейти до визначення

понять соціальних та економічних прав. В межах дисертаційної роботи ми

звернемося до досвіду зарубіжних країн, співставляючи його з Україною.

Одними із перших в незалежній Україні, хто здійснив комплексне

дослідження економічних прав з позиції їх автономності, були Ю.М. Фролов (у

2004 р.) і О.М. Гончаренко (у 2006 р.). Так, Ю.М. Фролов вивів таку

дефінітивну формулу цієї групи конституційних прав та свобод: «економічні

права та свободи людини і громадянина в Україні – це самостійний вид прав та

свобод в загальній системі конституційних прав та свобод людини і

громадянина, під якими слід розуміти можливості людини та громадянина

володіти, користуватися та розпоряджатися економічними благами, а також

набувати та захищати їх у порядку, межах, формах і спосіб, передбачені

Конституцією та законами України» [318, c. 33]. На думку О.М. Гончаренко:

«економічні права людини і громадянина в Україні – це можливості людини як

незалежного суб’єкта економічних відносин вільно володіти, користуватися,

розпоряджатися предметами вжитку та основними факторами господарської
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діяльності і брати участь у виробництві матеріальних та інших благ» [78,

c. 186]. В 2012 році Ю.М. Рижук у своїй дисертації: «Конституційно-правові

основи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні» у найбільш

сучасному вигляді сформулювала поняття економічних прав як «законодавчо

закріплених можливостей людини і громадянина брати участь у суспільному

виробництві (обміні, розподілі та використанні) матеріальних та

нематеріальних благ, вільно розпоряджатися результатами своєї економічної

діяльності з метою задоволення власних потреб» [255, c. 8].

В Російській Федерації (далі – РФ) наукова увага до юридичної природи

економічних прав і свобод була зосереджена набагато раніше і масштабніше.

Варто звернути увагу на докторську дисертацію Г.А. Гаджиєва, який у 1996

році дослідив основні економічні права, предметом дослідження яких вбачав

«конституційне право на вільне використання своїх здібностей і майна для

підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності,

право приватної власності, право громадян та їх об’єднань мати у приватній

власності землю, право кожного вільно розпоряджатися своїми здібностями до

праці, вибирати рід діяльності і професію» [69, c. 7]. Так, Ю.В. Гаврилова під

конституційними економічними правами розуміє «таку, що належить кожній

людині і громадянину міру можливостей в сфері виробництва і розподілу

майнових благ, пов’язаних із самостійним забезпеченням матеріальних умов

свого існування і які гарантують свободу участі в господарському житті,

закріплену в Конституції і міжнародних актах про права людини» [68, c. 5-6].

Інший вчений І.А. Федотов розглядає економічні права «як закріплений і

гарантований Конституцією РФ комплекс юридичних можливостей в

економічній сфері, що дозволяє людині і громадянину брати участь у

функціонуванні економічної системи Російської Федерації» [312, c. 13-15].

Значною оригінальністю відрізняється наукові розробки в Республіці

Білорусь. Економічні права тут об’єднують в одну групу соціально-

економічних прав, маючи на увазі комплекс взаємопов’язаних соціальних прав

(патерналістських) та власне економічних, інколи лише соціальних прав, а

економічні окремо виділяють, а іноді взагалі підміняють одні права іншими.
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Зокрема, Д.В. Шабайлов, досліджуючи юридичну природу економічних прав,

зупинився на думці, що це «договірні права, характерною ознакою яких є

рівність сторін (роботодавця і працівника)» [325, c. 99].

В Киргизькій Республіці економічні права мало досліджені і їх, як

правило, не виокремлюють в окремий блок прав, але наголошують на

неоднаковій юридичній природі цього блоку прав. На думку Н.А. Малаєвої

економічні права забезпечують свободу людини в економічній сфері і дають

йому можливість захищати свої життєво необхідні потреби [155, c. 148]. При

цьому вчена наголошує на тому, що ці права закріплюються за кожною

людиною і не залежать від громадянства їх суб’єктів. Іншої думки

М.Б. Мирзалієв, який досліджує соціальні, економічні та культурні права як

єдиний блок прав, вважає, що ці права не можуть бути універсальними, так як

вони відносяться лише до відповідних категорій населення [176, c. 10].

Повертаючись до соціальних прав, слід зазначити, що багато науковців,

розкриваючи їх сутність, не визначають поняття, звужуючи дослідження до

класифікації видів соціальних прав та їх функціонального призначення. На

нашу думку, це пов’язано з тим, що українське законодавство, як і міжнародно-

правові акти, не акцентує увагу на формулюванні поняття, а обмежується лише

характеристикою видів соціальних прав.

Отже, для повного та всестороннього розкриття поняття соціальних прав

проаналізуємо енциклопедичну літературу з означеного питання.

Такі вчені як В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, М. Крилов у Великому

юридичному словнику визначають соціальні права як сукупність

конституційних прав людини (або лише громадян конкретної держави), які

дають їй можливість претендувати на отримання від держави (за відповідних

умов) матеріальних благ [30, c. 518].

Аналогічне визначення дає А.В. Малько, лише уточнює, що вимоги

(претензії) до держави можуть стосуватися і нематеріальних благ. Крім того,

вчений аналізує види соціальних прав через призму об’єкта їх гарантування, а

саме достатній життєвий рівень, який має забезпечуватися захистом держави

від негативного впливу ринку [31, c. 81].
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Дещо іншої Ю.С. Шемшученко, який дає таке визначення поняттю

соціальних прав як «права людини і громадянина у соціальній сфері, що

полягають у набутті соціальних благ, володінні, користуванні й розпоряджанні

ними та їхньому захисті або вчиненні певних дій у цій сфері» [50, с. 829].

Таким чином, в енциклопедичній літературі соціальні права

розглядаються в двох аспектах: по-перше, як правовідносини у соціальній сфері

(набуття, володіння, користування, розпорядження, захист певних соціальних

благ); по-друге, як права-вимоги (права-претензії) на отримання за відповідних

умов від держави певних матеріальних і нематеріальних благ, як правило без

надання права судового захисту.

Тепер проаналізуємо підходи українських та зарубіжних вчених до

розуміння правової природи соціальних прав.

П.М. Рабінович та О.З. Панкевич, досліджуючи у вузькому значенні

соціальні права, визначили їх як – можливості людини забезпечити своє

існування та розвиток із соціальних джерел завдяки соціальному утриманству,

тобто на основі застосовуваного за певних умов (при настанні так званих

соціальних ризиків) державними чи недержавними організаціями соціально-

аліментарного методу регулювання [248, c. 104].

В.М. Андріїв розуміє соціальні права особи як погоджені і визнані

міжнародною спільнотою в цілому, закріплені в законодавстві більшості

сучасних держав мінімальні правові норми – стандарти прав людини у

соціальній сфері, що передбачають такі умови життя, які дозволяють кожному

вільно підтримувати і розвивати свою людську сутність [6, c. 8].

В межах дисертації звернемося до досвіду Греції, однієї із держав –

членів Європейського Союзу. Вважаємо, що з-поміж інших чинників, факт

однозначного розуміння правової природи соціальних прав, як позитивних

зобов’язань держави, які залежать від матеріальних ресурсів, сприяв відносно

швидкому виходу з фінансово-економічної кризи в цій країні. Проаналізуємо

відповідні норми Конституції, а також погляди грецьких вчених. Так, в

Конституції Республіки Греція друга частина повністю присвячена особистим

та соціальним правам, причому не міститься самого визначення таких прав.
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Наведемо окремі формулювання з тексту Конституції, так, наприклад, ч. 2

ст. 21 – «Багатолюдні сім’ї, інваліди війни або невійськового часу, жертви

війни, вдови та сироти війни, а також особи, які страждають невиліковними

фізичними або психічними захворюваннями, мають право на особливий захист

з боку держави», а також ч. 3 ст. 21 – «Держава піклується про здоров’я

громадян і приймає спеціальні заходи для захисту молоді, людей похилого віку,

інвалідів, а також для допомоги незаможним» [121, c. 453]. Як бачимо, підхід

до визначення соціальних прав цілком адресний, тобто торкається чітко

окреслених категорій осіб, крім того, держава, визнаючи соціальні права

одночасно створює певні соціальні орієнтири в своїй політиці, що проявляється

у формулюваннях – «мають право на особливий захист з боку держави», при

цьому не визначаючи межі і обсяг такого соціального захисту.

Правова природа соціальних прав є також предметом досліджень

багатьох грецьких вчених, зокрема, К. Хрисогонос називає їх «нормами-

інструкціями до уряду». Вчений вважає, що соціальні права – «це такі права, на

які окремий громадянин (він/вона) може претендувати, і котрі можуть бути

здійснені тільки в його/її взаємовідношеннях з іншими людськими спільнотами

як член групи, і можуть бути забезпечені лише за умови активного втручання

держави задля збереження людської гідності» [377, p. 30].

Інший грецький вчений Сарантіс Орфанодакіс вважає, що соціальні права

є унікальними в тому сенсі, що вони залежать від кількості матеріальних

ресурсів для їх виконання. На думку вченого, вони сприяють соціальній

взаємозалежності і гарантують індивідуальне право в той же час.

С. Орфанодакіс зауважує, що соціальні права – «одночасно є універсальними і

залежними від невідворотних відмінностей між людьми з точки зору принаймні

віку, статі і культурних традицій» [369, c. 4].

Важко не погодитися із грецькими вченими, оскільки забезпечення

багатьох соціальних прав вимагає значних фінансових ресурсів, а економіки

країн світу, як показує світовий досвід, не є стабільними (наприклад,

несприятливі природні умови, які вплинули на тотальний неврожай; вагоме

збільшення осіб, що претендують на пенсії, природні катаклізми і т.д.), що
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унеможливлює в свою чергу завжди в однаковій мірі державі гарантувати

виконання соціальних прав своїм громадянам. З усіх цих причин соціальні

права особливо важко однозначно сформулювати.

Не зважаючи на вищезазначене, в Україні написано декілька дисертацій,

що стосуються соціальних прав, отже проаналізуємо окремі з них.

В Україні однією з перших наукове дослідження соціальних прав як

самостійного блоку прав провела Ж.М. Пустовіт Вчена визначила соціальні

права: «можливості людини володіти, користуватися та розпоряджатися

певними соціальними благами та послугами, наданими суспільством та

державою, а також набувати і захищати їх в порядку, в межах, формах і у

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [240, c. 12].

Так, наприклад, С.О. Верланов, послідовник правничої школи

П.М. Рабіновича в своєму дисертаційному дослідженню вивів чітку формулу

оцінки соціальних прав. На думку вченого, соціальні права – «це можливості

людини отримувати засоби для існування із соціальних джерел через соціальне

утриманство (аліментування)» [54, c.8].

Заслуговує уваги дисертаційне дослідження, яке здійснила А.С. Пазенок

щодо порівняльного аналізу соціальних прав людини і громадянина в Україні

та Федеративній Республіці Німеччина. Вчена виводить власне визначення

соціальних прав – як можливостей кожної людини володіти, користуватися та

розпоряджатися певними соціальними благами та послугами, які надаються

державою та всім суспільством, а також можливість захищати їх в порядку та

спосіб, що передбачені законодавством [189, c. 9].

Одним із нещодавніх досліджень можна вважати дисертацію

О.М. Волкової «Соціальні права особи: питання теорії», у якій визначено

соціальні права особи як її можливості щодо реалізації своїх здібностей для

забезпечення гідного рівня життя для себе та своєї сім’ї, здійснення трудової

діяльності та в передбачених законом випадках можливостей претендувати на

отримання від держави певних матеріальних благ [66, c. 8].

Підсумовуючи, вважаємо, що соціальні права людини мають подвійну

природу. Автор дійшов висновку про наявність соціального аспекту, тобто



53
певних потреб людини в конкретний історичний період розвитку

громадянського суспільства, а також державно-юридичного змісту, як

можливостей держави (зокрема, фінансових) задовольняти означені вище

потреби людини. Саме такий взаємозв’язок, який юридично виражається у

взаємних правах і обов’язках людини і держави, на нашу думку, розкриває

сутність поняття соціальних прав.

В процесі даного дослідження вважаємо доцільним звернути увагу  на

структуру соціальних та економічних прав з тією метою, щоб у найбільш

повній мірі сформувати уявлення про реалізацію цих прав у реальному

повсякденному житті.

Для визначення окремих елементів структури соціальних та економічних

прав візьмемо за основу підхід, використаний у кандидатській дисертації

Ж.М. Пустовіт, яка визначає наступний перелік таких елементів: суб’єкти,

об’єкти, зміст, форма та гарантії [240, с. 5-6].

О.М. Волкова притримується думки, що найбільш вдалим в якості

суб’єктів вживати термін особи (людина, громадянина,біженець) [66, с. 8]. Крім

того, при визначенні кола суб’єктів потрібно враховувати соціальний статус

особи, належність її до певної соціальної чи вікової (працюючі, жінки, діти,

безробітні, військовослужбовці), професійної (підприємці, держслужбовці,

робітники) групи.

Щодо об’єктів, то ними виступають різноманітні економічні блага,

де-юре – об’єкти цивільних прав, перелік яких визначено статтею 177

Цивільного кодексу України, наприклад: майно, власність, грошові кошти,

результати інтелектуальної діяльності тощо [322].

Змістом досліджуваних прав є створені державою можливості та умови

для використання таких прав, а точніше міра та межі свободи особи при

володінні, користуванні чи розпорядженні соціально-економічними благами.

Погодимося з підходом Ж.М. Пустовіт, яка під формою соціальних прав

людини вбачає образ і спосіб поведінки, виявлення волі та інтересів, а під

гарантіями – сукупність способів і засобів захисту відповідних соціальних благ

[240, с. 5-6].
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Основою для виділення соціальних та економічних прав в окремі групи

(блоки) прав людини і громадянина є наявність для прав, що входять до цих

груп, спільних родових ознак. Разом з тим, навіть в межах кожного із таких

блоків можлива так звана «внутрішня» диференціація прав в залежності від

різних критеріїв. Перш за все зауважимо, що для соціальних та економічних

прав як і для будь-яких інших груп можуть бути застосовані такі способи

класифікації як поділ на природні та похідні, індивідуальні та колективні,

першочергові (суттєві) та другорядні (менш істотні), загальні та особливі тощо.

Наприклад, Р.А. Дунаєв є прихильником поділу економічних прав

людини на основні та похідні. До основних прав він відносить право на не

заборонену законом економічну діяльність, від якої в свою чергу походить

право на підприємницьку діяльність та право власності, що є базовим для

цілого ряду похідних прав [181, с. 6-10].

Поряд з цим, для «внутрішньої» класифікації можуть застосовуватися

також і інші критерії. При цьому така класифікація може бути здійснена окремо

в межах групи економічних прав та групи прав соціальних.

Так, А.А. Алпатов поділяє економічні права на дві підгрупи: 1) права

власника, до яких відносяться право приватної власності і право

використовувати свої здібності та майно для ведення підприємницької

діяльності;  2) права робітника, які включають право на працю, винагороду за

працю, право вільно розпоряджатися своєю здатністю до праці, право на

укладення колективного договору та інші трудові права [5, с. 11].

Щодо класифікації соціальних прав, вдалим можна вважати підхід,

запропонований О.М. Волковою, яка виокремлює наступні групи прав в

залежності від сфери їх реалізації: 1) права щодо підтримання гідного рівня

життя для себе та своєї сім’ї; 2) права щодо здійснення особою трудової

діяльності; 3) права щодо соціального захисту особи [66, с. 9].

Основною особливістю прав як економічних, так і соціальних є те, що

вони, як правило, мають економічний зміст, набувають певного вартісного

виміру в процесі їх реалізації. Тому їх забезпечення завжди потребує значних

матеріальних ресурсів. У разі відсутності таких ресурсів держава не завжди
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може гарантувати забезпечення взятих на себе конституційних зобов’язань

щодо економічного добробуту своїх громадян.

Саме тому деякі вчені зазначають, що соціально-економічні права не

мають універсального характеру і є цільовими, програмними положеннями, що

націлюють державу на певні соціальні орієнтири, і взагальному – об’єктивними

обов’язки держави, виконання яких є залежним від стану економіки [142, с. 44].

Такої думки притримується, зокрема, В. Лемак, який зазначає, що навіть у

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.

відзначається прямий взаємозв’язок соціально-економічних прав і ресурсів,

доступом до яких володіє держава: «Кожна держава, яка бере участь у цьому

Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку і в порядку міжнародної

допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вжити

в максимальних межах наявних ресурсів, заходів для того, щоб забезпечити

поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав…» [142, с. 45].

Певною мірою В. Лемака підтримує А.М. Вагіна, яка вказує на меншу,

«усічену» універсальність і чіткість соціально-економічних прав, їх багато в

чому рекомендаційний, умовний  характер, що свідчить про певного роду

вторинність цих прав у порівнянні з громадянсько-політичними [39, с. 3-4].

Однак, з такою позицією не можна погодитися. Якщо звернутися до

українського досвіду, законодавець не надає пріоритету жодній групі прав, які

закріплені в Конституції України, не дивлячись на те, це особисті, чи політичні,

чи соціальні та економічні права. Всі норми Конституції є нормами прямої дії, а

всі передбачені нею права підлягають захисту в однаковій мірі – в порядку та у

спосіб, передбачений законодавством.

У відношенні до економічних прав дуже чітко висловилася Ю.М. Рижук –

економічним правам і свободам як складовій системі прав та свобод притаманні

ознаки, що характеризують усі конституційні права і свободи: вони

універсальні, невідчужувані, неподільні, обов’язкові, відображають умови

життя людини та розвитку держави, характеризують взаємовідносини між

людиною та державою, забезпечуються як внутрішньодержавними, так і
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міжнародними гарантіями [256, с. 272]. Подібний підхід щодо універсальності

за аналогією можна застосувати і до соціальних прав.

Універсальність соціальних та економічних прав зумовлює їх тісний

взаємозв’язок  з іншими групами прав.

Герман Шварц відзначає, що економічні і соціальні права нерозривно

пов’язані з громадянськими і політичними правами. Вчений акцентує на тому,

що у разі неспроможності держави забезпечити первинні фізіологічні потреби у

їжі, охороні здоров’я, а також мінімальний рівень матеріального добробуту –

громадянські і політичні права відходять на другий план [327, с. 24].

М. Радер звертає увагу на те, що, хоч особисті свободи і необхідні, але не

є достатні для «вільного суспільства». Для гарантій визначеного ступеня

позитивної свободи, людина повинна володіти «інструментами», за допомогою

яких можна було б зробити вільний вибір. Значною мірою такі інструменти

виражаються як основні соціально-економічні права на задоволення потреб в

їжі, одягу, житлу, охорони здоров'я, освіті і т.д. Особисті права не можуть бути

гарантовані, якщо відсутні основні соціально-економічні права. Два блоки прав

повинні розглядатися в якості прав людини в тому значенні, що вони є

необхідними умовами свободи [179, c. 25].

Цікавими є позиції американських вчених, які в 1980-их роках у США

розпочали обширно досліджувати і обґрунтовувати правомірність признання

юридичною наукою соціально-економічних прав в якості «істинних». Так

філософ права Чиказького університету А. Гевірт вважав, що, «хоч, соціально-

економічні права не зовсім відповідають трьом тестам М. Кренстона на

істинність прав людини (універсальність, здійсненність, всезагальне значення),

вони достатньо близькі до задоволення цих тестів [351, с. 64]. Вчений зазначав,

що «права людини рівною мірою поширюються як на соціальні і економічні

блага, так і на особисті і політичні свободи, оскільки випливають з життєво

необхідних умов діяльності людини». А. Гевірт вбачав у «життєвих

необхідностях» - основу, яка надає право людям вимагати забезпечення

свободи і добробуту для життєдіяльності [351, с. 5-10]. Д. Ватсон, розвиваючи

позиції А. Гевірта, зазначає, що «відмова від визнання правомірності статуса
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соціально-економічних прав неодмінно приведе до паралельної ліквідації

особистих і політичних прав [179, с. 24].

Досить цікавою є думка доктор Університету Ерлангена-Нюрнберга

Міхаель Креннерік прийшов до висновку, що «дихотомія між негативними

правами, до яких відносять соціальні та економічні права та позитивними

(особистими і політичними) полягає в застарілій ідеологічній дискусії між

Сходом і Заходом» протягом Холодної війни [358, с. 3].

Таким чином, економічні та соціальні права є життєво важливими та

соціально значимими як для окремої людини, так і для суспільства в цілому,

знаходяться під особливою охороною держави. Забезпечення матеріальних

потреб людини, високий рівень соціального захисту вразливих категорій

населення є невід’ємними іміджевими показниками для сучасних економічно

розвинених держав. Саме у зв’язку зі значимістю таких прав більшість

сучасних держав прагнуть надати економічним і соціальним правам найвищий

рівень захисту – на рівні національних конституцій.

Хоча варто зазначити, що і не завжди в Конституції можуть бути розділи

про права людини. В межах дисертаційного дослідження коротко звернемося

до досвіду Австралійського Союзу ( далі – Австралія).

Австралія – єдина із демократичних країн, яка не має розділу про права

людини в своїй Конституції, прийнятої в 1900 році і схваленою королевою

Вікторією (Австралія входить в склад Британської Співдружності, тобто

формально главою держави є королева Великобританії). Тим не менш,

забезпечення прав і свобод громадян, іммігрантів та будь-яких соціальних,

етнічних груп замає центральне місце в діяльності державної влади.

Двадцятилітня розробка і прийняття «Білля про права» в 2004 році [353], який

вступив в силу з 2007 року, ознаменував важливу подію. Визначення в ст. 5

надавалося поняттю «прав людини», а саме це права – політичні і особисті і

зазначені в розділі 3, і соціальні, економічні, культурні, які містяться в розділі

3а. Відповідно розділ 3а містить одну статтю 27а – «право на освіту», з

приміткою, що джерелом цього права є інкорпорована норма Міжнародного

пакту про соціальні, економічні і економічні права. Варто зазначити, що
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Австралія була однією з перших країн в світі, яка в 1908 році прийняла Закон

щодо забезпечення державної пенсії за віком, і яким вперше така пенсія

диференціювалася залежно від статті. Чоловікам пенсія призначалася з 65

років, а жінкам з 60 [149, с. 279]. Особливістю такого Закону полягала в умовах

для отримання пенсії, а саме проживання 25 років на території Австралії, і

володіння майном не більше визначеної вартості. Подальший поступовий

розвиток соціальних національних програм мав логічним закінчення прийняття

в 1947 році Закону про соціальне забезпечення. Він передбачав пенсії за віком,

допомоги по безробіттю, субсидії вдовам, допомоги по догляду за дитиною, по

хворобі, похоронні виплати. Таким чином, на думку, А.А. Степанова

особливість система соціального захисту в Австралії в тому, що вона є

складовою частиною доктрини «соціальної держави» і національної стратегії

правосуддя [292, с. 104].

Варто зауважити, що сьогодні вимоги по віку - 65 років, хоча будуть

зростати, на 6 місяців кожні два роки починаючи з 2017 по 2023 рр. Крім того,

проживання 10 років в Австралії є обов’язковим. Крім того, пенсія за віком не

залежить від трудового стажу, ні від виду роботи, а вимогою якраз є –

проходження тестування на ліміти доходів і наявних активів. На відміну від

України, в Австралії чим більший дохід, тим менший розмір державної пенсії,

чим менша заробітна плата тим більша буде пенсія. Крім того, пенсія

диференціюється також в залежності від такого чи це одинока особа чи

подружжя, чи живуть окремо чи разом. Крім того, якщо, вартість будинку для

одинокого пенсіонера, наприклад, на момент написання дисертації (2015 р.)

складає менше ніж 196 тис 750 доларів, то можна претендувати на повну

пенсію, якщо – 660 тис, право на часткову пенсію, а якщо вище, то таке право

втрачається. Для подружжя ж, наприклад, вартість будинку не повинна

перевищувати 1 026 500 доларів. Те саме стосується і доходів, якщо річний

дохід перевищує 50 тисяч пенсія не виплачується [334].

Отже, соціальні та економічні права займають самостійне місце у системі

прав людини, оскільки ці права покликані забезпечити економічні свободи,

надати матеріальні гарантії захисту якості життя.
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1.3. Становлення та розвиток інституту захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина в Європі та Україні

Історичний досвід показує, що невтручання держави в особі її

спеціальних органів у вирішення основних соціально-економічних питань не

сприяє розвитку громадянського суспільства, а іноді і загрожує його

функціонуванню. Слід зазначити, що упродовж всього часу утвердження

концепції про права і свободи людини та правову державу не припиняються

дискусії навколо питання про соціально-економічні права і соціальну державу,

їх взаємообумовленість, нормативне закріплення та конституційний захист.

В доктрині конституційного права немає однозначної позиції щодо

зв’язку появи соціальної держави і інституту захисту соціальних та

економічних прав. Думки вчених розділилися і тому в межах дисертаційної

роботи дослідимо взаємозв’язок становлення інституту захисту соціальних прав

і формування соціальної держави, що передувало появу іншого.

Нами були проаналізовані праці, в яких досліджуються окремі аспекти

соціальної держави та інституту захисту соціальних прав, а саме роботи як

українських, так і російських вчених-правників: Г.В. Атаманчук,

О.С. Головащенко, В.П. Мілецький, С.В. Калашніков, В.М. Кручинін,

Л.М. Кочеткова, С.П. Погребняк, Д.Г. Севрюков, Г.Г.Супригіна, В.М. Русаков,

а також І.В. Яковюк.

Отже, більшість науковців сходяться на думці, що об’єктивні передумови

появи ідеї соціальної держави такі ж, як і для заснування «другого покоління»

прав людини. Так, С.П. Погребняк, у своїх роботах писав: «якщо поняття

«правова держава» було продуктом буржуазної революції, то поняття

«соціальна держава» є продуктом промислової революції» [199, c. 15].

Поява ідеї «соціальної держави» була пов’язана з багатьма факторами.

Зокрема, інтенсивний розвиток індустріального суспільства в ХІХ ст.

супроводжувався накопиченням багатства у невеликої соціально-політичної

групи – буржуазії, і консолідацією нової соціально-політичної сили –

пролетаріату, що загострювало соціальну напруженість між працею і капіталом.



60
Широкомасштабні залізничні роботи із будівництва нових колій, під час

яких щодня вмирали люди, а також інші важкі промислові роботи на заводах і

фабриках, де отримували робочі травми сотні працівників, змусили бідні

верстви суспільства перейти від стихійних бунтів до організованих виступів. Це

і стало початком боротьби за соціально-економічні права, зокрема охорону

праці, здоров’я, достойну заробітну плату і т.д. На думку Г.В. Атаманчука саме

діяльність держави щодо пом’якшення жорстких протиріч, зокрема в сфері

соціально-економічних прав, між різними верствами суспільства і отримало

назву «концепція соціальної держави» [14, с. 72].

На думку М.О. Баймарутова історичними передумовами виникнення

інституту захисту соціальних та економічних прав людини на теренах Європи в

кінці ХVIII ст. – початку ХІХ ст. стала ідея соціального реформування

суспільства, головною метою якого було пом’якшення протистояння між

багатими і бідними у суспільстві шляхом прийняття соціального законодавства.

Так виникли так звані «права другого покоління», які науковець описав як

права, що «фіксують певні умови існування, що покликані забезпечити

самовідтворення людини з гідними її якостями буття» [18, c. 164].

Відносно поняття «соціальна держава» вважається, що його було введено

в науковий обіг в 1842 році німецьким філософом, істориком, правником і

економістом Лоренцом фон Штейном (1815-1890 р. н.) у своїй роботі:

«Соціалізм і комунізм у сучасній Франції». А найбільш повно вчений розкрив

теорію соціальної держави у 1850 році в своїй праці «Історія соціального руху

Франції з 1789 р.» [132, c. 69-70].

Російський науковець В.П. Мілецький, досліджуючи праці вченого,

прийшов до висновку, що визначаючи розуміння суті соціальної держави,

Л. фон Штейн виробив наступні критерії соціальної держави. Держава

«зобов’язана підтримувати абсолютну рівність у правах для різних суспільних

класів, для окремої особистості, яка самовизначається завдяки своїй владі. Вона

зобов’язана сприяти економічному та суспільному прогресу всіх громадян, бо,

в кінцевому підсумку, розвиток одного виступає умовою розвитку іншого, і

саме в цьому сенсі йдеться про соціальну державу» [169, с. 82].
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Л.Н. Кочеткова, Г.Г. Супригіна виділили сутнісні характеристики

соціальної держави. По-перше, це боргова, зобов’язальна природа соціальної

держави. Це означає, що зовнішнім проявом сутності соціальної держави є ті

соціальні зобов’язання перед людиною, які, як правило, закріплюються на

конституційному рівні у вигляді системи соціальних та економічних прав і

свобод людини і громадянина. Але тільки на відповідному етапі історичного

розвитку визнає це своїм обов’язком, чим надає можливість громадянам

отримувати допомогу від держави не у вигляді милостині, а гарантовано, так як

є правомочними вимагати від держави виконання взятих на себе соціальних

функцій. Якщо держава в конкретний історичний момент з будь-яких причин

не може виконувати взяті на себе зобов’язання в повному обсязі, то даний факт

не позбавляє нас можливості розглядати таку державу як соціальну, оскільки

зобов’язання існує і тоді, коли воно не виконується чи виконується не повністю

[132, c. 74]. По-друге, соціальна держава виконує свої зобов’язання шляхом

застосування владного примусу. Зокрема це стосується перерозподілу доходів

громадян для виконання соціальних програм [132, c. 75]. По-третє, соціально-

політична доцільність виконання соціальних функцій, так як несприятливий

рівень життя чи відсутність мінімальних гарантій гідних умов існування може

перерости в революцію чи інші форми повстання, що загрожуватиме

політичному ладу. Тим більше Л. фон Штейн писав, що розвиток окремих

особистостей, які складають державу, становлять ступінь розвитку самої

держави і навпаки: «…чим нікчемніші її громадяни, тим вона сама нікчемніша;

чим менше вони розвинуті, тим менше розвинута і сама держава» [132, c. 76].

В сучасній історико-правовій літературі не існує єдності думок щодо

співвідношення концепції соціальної держави, соціального законодавства та

соціальних прав. Дійсно, дані категорії істотно відрізняються як змістовно, так і

за формою здійснення. Але варто погодитися, що за своїм змістом та

функціональним призначенням спрямовані на вирішення соціальних проблем в

суспільстві. Звідси можна зробити висновок, що саме соціальна функція

держави є взаємопов’язуючою ланкою. Тому не дивно, що практично будь-яке
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наукове визначення  поняття «соціальної держави» містить у собі розкриття її

основних функцій, цілей та завдань.

В межах нашої роботи виходитимемо з розуміння дефініції «функції

держави», якої притримується В.М. Сирих, а саме:  це «зумовлені конкретно-

історичними умовами існування держави основні напрями діяльності щодо

керування справами суспільства, здійснюваної у властивих їй формах і за

допомогою специфічних методів» [298, c. 30]. З такою думкою солідарний і

український науковець О.М. Лощихін, який вважає, що як і держава, так і її

функції є явищем історичним, а тому послідовність виникнення функцій

залежить від черговості завдань, що постають перед суспільством в його

історичному розвитку [146, с. 5-6].

В одній із наукових статей Д.Г. Севрюков досить детально проаналізував

соціальні функції держави. На наш погляд, заслуговують на увагу

проаналізовані автором думки відомого британського професора публічної

економіки Ніколоса Барра, а саме його праця «Економіка держави добробуту»,

яка була надрукована в 2004 році. В цій роботі, автор зазначає, що соціальна

функція держави спрямована на досягнення декількох основних цілей. По-

перше, це недопущення крайнього ступеня бідності шляхом законодавчого

встановлення певного мінімуму доходу громадян. По-друге, соціальна держава

створює необхідні умови для вертикальної та горизонтальної перерозподільної

справедливості. На думку вченого, вертикальна справедливість досягається

через перерозподіл благ від багатих до бідних за допомогою прогресивного

оподаткування. Горизонтальна справедливість означає належне соціальне

забезпечення у старості та підтримку сімей з дітьми [282, с. 298].

Отже, соціальна функція як напрям діяльності держави виникає на

певному історичному етапі розвитку суспільства і є відповіддю на конкретно-

історичні соціальні проблеми. Такими проблемами в ХІХ столітті стали масове

зубожіння населення, безробіття, і як наслідок, злочинність. Швидкий розвиток

індустріального суспільства, накопичення власності, багатства в буржуазії мало

наслідком посилення експлуатації робітників, збільшення робочого дня, а

також випадків каліцтва і смертей на роботі.
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На думку Г.В. Атаманчука саме діяльність держави щодо пом’якшення

жорстких протиріч, зокрема в сфері соціально-економічних прав між різними

верствами суспільства і отримало назву «концепція соціальної держави» [14,

с. 72]. На початковому етапі на теренах Європи почало вводитися обов’язкове

соціальне страхування, яке певним чином вирішило робоче питання. Так,

наприклад, С.П. Погребняк вважає, що саме в ці часи з’являється розуміння

ризику як такого стану, за якого людина не може контролювати певні дії, а

відтак і нести відповідальність за них [ 199, c. 15-16].

На законодавчому рівні вперше поняття соціальної держави («sozialer

Rechsstaat») було закріплено в ст. 20 Конституції Німеччини 1949 року:

«Федеративна Республіка Німеччина є демократичною і соціальною

федеративною державою» [126, c. 387]. Інституту захисту соціальних та

економічних прав людини не відводилося значного місця в тексті Основного

закону. Повніше їх зміст розкривався в конституціях окремих федеративних

земель, у судовій практиці, зокрема у рішеннях Федеративного

конституційного суду Німеччини, а також безпосередньо чинними

міжнародними нормами про права людини. Так, наприклад, закріплене в

Конституції право на життя і особисту гідність трактується Федеративним

конституційним судом як визнання того, що держава в будь-якому разі повинна

гарантувати кожній людині необхідний мінімум матеріального добробуту для

гідного життя. Аналізуючи текст Основного закону Німеччини,

В.М. Бесчастний, О.В. Філонов вважають що сам факт проголошення

соціальної держави на конституційному рівні є гарантією державного захисту

соціальних та економічних прав. В цьому контексті, на думку автора,

трактується і право власності. А саме ст. 15 Конституції: «Власність зобов’язує.

Володіння нею є служіння загальному благу», а також положення Основного

закону про можливість держави на підставі закону примусово відчужувати

власність, зокрема усуспільнювати землі, суспільні ресурси і засоби

виробництва «для загального блага» [126, с. 388].

Таким чином, можемо зробити висновок про співвідношення соціальної

держави (яка, як правило, проголошується у вигляді конституційного
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принципу) із соціальними та економічними правами як гарантією першої щодо

їх державного захисту. Тобто, держава, яка проголошує себе соціальною, навіть

у разі відсутності належного соціального законодавства, повинна гарантувати

основні соціальні та економічні права людини. Основоположним серед яких,

повинно бути право на достатній життєвий рівень, що є похідним від

природного права людини на особисту гідність.

В межах роботи варто зазначити, що англійським еквівалентом концепції

соціальної держави є welfare state – держава загального добробуту, а

французьким Etat-providence – держава захисник або держава піклувальник. На

початку 60-х рр. ХХ століття англійський соціолог права Томас Хамфрі

Маршалл (1893-1981 рр.) ввів в науковий обіг поняття «права добробуту»

(welfare rights) або соціальні права. Вчений називав ці права як «права набуті

громадянином на підставі закону, права на умови цивілізованого існування у

відповідності зі стандартами, прийнятими в даному суспільстві» [116, c. 516]. У

цьому визначенні правильно підкреслена основна особливість соціальних прав

– це «набуті» права, права на підставі закону, тобто позитивні, октройовані

права, «публічні права» (що випливають з публічних зобов’язань держави),

котрі не можна віднести до природних прав людини першого покоління. Ця

обставина породила найбільше число суперечок в теорії прав людини щодо

природи прав другого покоління. І те, що ці права необхідні для забезпечення

умов гідного життя, все-таки, утвердилися як конституційні, заслуга соціально-

політичних рухів ХІХ століття [116, c. 517].

Отже, становлення інституту захисту соціально-економічних прав і

свобод і розвиток концепції соціальної держави є взаємообумовленими,

взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими  процесами. Закріплення концепції

соціальної держави як конституційного принципу, а соціально-економічних

прав в якості програмних цілей і завдань змінили та розширили її соціальну

функцію, а також відповідальність за здійснення покладених на неї соціальних

обов’язків. Саме це спричинило появу окремих законів щодо захисту

соціально-економічних прав людини на теренах Європи в ХХ ст. і до сьогодні

зі значними коливаннями, як в сторону їх розширення, так і звуження.
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Крім того, шлях до визнання, гарантування і захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини був складним та довготривалим.

Становлення системи правових принципів, інститутів, юридичних механізмів і

процедурно-правових норм в світі відбувалося по-різному.

Тому, в межах дисертаційного дослідження процес становлення інституту

захисту соціальних та економічних прав людини розкриємо шляхом

періодизації етапів виникнення законодавчих положень про соціальні та

економічні права та їх захист в Європі та Україні.

Перший етап починається з кінця ХVIII ст. – початок ХХ століття. Це

період становлення інституту захисту соціальних та економічних прав на

теренах Європи на конституційному та законодавчому рівнях. Право приватної

власності в конституційних актах закріплювалося як недоторкане і священне,

встановлювалася заборона на конфіскацію майна, що було пов’язано з

розвитком капіталізму і потребою в захисті великими власниками свого майна.

Крім того, закріплювалася свобода господарської діяльності. Стрімкий

розвиток промисловості мав наслідком значні людські втрати на виробництві.

Тому поява соціального законодавства була результатом боротьби працівників

за трудові права. Як наслідок, було закріплено такі основні соціальні права:

право на працю і захист від безробіття; створення профспілок на

підприємствах; право на житло; система соціального страхування; а також

проголошувалася державна підтримка сім’ї, материнства та дитинства. Як

приклад, прийнятий в Німеччині в 1871 Закон про матеріальну відповідальність

підприємця перед робітником, причому визнавалася презумпція винуватості

підприємця. В подальшому, це дало поштовх прийняття законів про

обов’язкове страхування робочих від хвороби (1883 р.), від нещасного випадку

на виробництві (1884 р.), за інвалідністю та за старістю (1889 р.) [126, c. 146]. А

також французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року, яка є

складовою частиною діючої Конституції Франції 1958 року; Конституція

Великого Герцогства Люксембург 1868 року; а також Конституція Австрійської

Республіки 1920 року [298, c. 148].
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Другий період з початку ХХ століття – кінець ХХ століття став найбільш

насиченим та широкомасштабним з позицій поширеності ідеї захисту

соціальних та економічних прав. В межах дослідження ми поділимо його на

декілька періодів: радянський період; перехідний період; європейський період.

Радянський період. Закінчення першої світової війни (в 1918 році) і

Жовтнева соціалістична революція 1917 року кардинально змінили долю

розвитку української державності. Поява нової держави – Союзу Радянських

Соціалістичних Республік (далі СРСР) із принципово новим державним

устроєм, політичними та міжнародно-правовими ідеями. Така подія суттєво

вплинула на розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав. Цей

період характеризувався одержавленням більшості сторін суспільного життя,

наслідком якого стало створення юридичної конструкції «соціально-економічні

права громадян», які мали пріоритет у відношенні до особистих та політичних

прав. При цьому соціально-економічні права «заміщали» право приватної

власності і свободу економічної діяльності. За часів Радянської влади в Україні

було прийнято чотири конституції (1919, 1929, 1937, 1978 рр.). Зрозуміло, що

вони були проголошені на основі загальних конституцій Радянського Союзу і

повністю повторювали їх основні положення. Конституцією СРСР 1936 р.

гарантувалося право на працю, відпочинок, освіту, матеріальне забезпечення в

старості. Праця проголошувалася обов’язком кожного, здатного до неї,

громадянина. У Конституції УРСР 1937 року вперше знаходить своє правове

оформлення особиста власність громадян, фактичне становлення якої відбулося

значно раніше у формі так званої трудової власності. Щодо соціальних прав,

важливим правовим документом була Постанова ЦВК і СНК СРСР від

20 грудня 1929 р. «Про єдиний бюджет соціального страхування СРСР» якою

був введений єдиний бюджет соціального страхування всією територією СРСР.

Постановою «Про забезпечення у порядку соціального страхування на випадок

старості»визначалося, що пенсії надаються незалежно від стану працездатності.

Постанова ЦВК і СНК СРСР «Про соціальне страхування» від 23 червня 1931

року встановила розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежно від

приналежності до робочих чи службовців, від безперервного стажу роботи, від
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членства у профспілці, від галузі народного господарства. Органи соціального

страхування зобов’язувалися розвивати профілактичну, медичну та соціально-

побутову допомогу. Варто зауважити, що суттєвою гарантією захисту

соціальних прав, було закріплення кримінальної відповідальності власників,

відповідальних керівників підприємств, установ, господарств, а також

приватних осіб, які користуються найманою працею, у випадку несвоєчасної

виплати внесків та за порушення вимог соціального законодавства [283, c. 179].

На підставі постанови ЦВК, СНК та ВЦРПС від 23 червня 1933 року

відбувається об’єднання Наркомату праці та ВЦРПС. Профспілки офіційно

стають частиною державної організації та відповідно, починають виконувати

державні функції у сфері соціального страхування та забезпечення [283, c. 180].

Конституція СРСР 1977 р. [128] детальніше закріпила права громадян,

одними з найважливіших у ній було право людини на працю і право на

відпочинок. Так, ст. 41 Конституції встановлює, що громадяни СРСР мають

право на відпочинок: «Це право забезпечується встановленням для робітників і

службовців робочого тижня, що не перевищує 41 години, скороченим робочим

днем для ряду професій і виробництв, скороченою тривалістю роботи в нічний

час; наданням щорічних оплачуваних відпусток, днів щотижневого відпочинку,

а також розширенням мережі культурно-освітніх і оздоровчих закладів,

розвитком масового спорту, фізичної культури і туризму; створенням

сприятливих можливостей для відпочинку за місцем проживання та інших умов

раціонального використання вільного часу». Одним з важливих було право на

охорону здоров’я, а саме ст. 42 Конституції СРСР надає широке коло заходів,

метою яких є турбота про здоров’я радянських громадян у процесі їх трудової

діяльності, розвиток і вдосконалення техніки безпеки і виробничої санітарії,

проведення широких профілактичних заходів і т.д. Крім того, встановлювалася

безоплатна кваліфікована медична допомога, що надавалася державними

закладами  охорони  здоров’я [128]. Конституція закріплювала, право громадян

СРСР на житло, а саме ст. 44: «Це право забезпечується розвитком і охороною

державного і громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та

індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом під
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громадським контролем жилої площі, яка надається в міру здійснення програми

будівництва благоустроєних жител, а також невисокою платою за квартиру і

комунальні послуги. Громадяни СРСР повинні дбайливо ставитись до наданого

їм житла» [137, с. 167].

Нова Конституція не тільки закріплювала соціально-економічні права і

свободи, а й розширює гарантії цих прав. Так, право на освіту забезпечується

введенням загальної обов’язкової середньої освіти (Конституція 1936 р.

Гарантувала лише загальну початкову освіту).

У будь-якій статті, присвяченій соціально-економічним правам громадян,

більшу частину тексту займають гарантії того чи іншого права, які передбачали

не лише матеріальні, а й суто правові гарантії прав і свобод радянських

громадян. Так, стаття 49 Конституції встановлює, що посадові особи

зобов’язані у визначені терміни розглядати заяви і пропозиції громадян, давати

на них відповіді і вживати необхідних заходів.

У зв’язку з різким зростанням економічного розвитку СРСР в 70-ті роки

ХХ ст., радянські громадяни мали широкий спектр соціально-економічних прав

і свобод, були соціально захищені в галузі охорони здоров’я, освіти,

працевлаштування, забезпечення житлом і т.д. В СРСР закріпилася суспільна

власність на засоби виробництва, в той час як приватна власність не

допускалася, а також закріплювалося планове ведення господарства на основі

жорсткої централізації. Захист соціально-економічних прав громадян СРСР

забезпечувався в зростаючому масштабі, що породжувало атмосферу

утриманства і лінощів.

Перехідним етапом в радянський період можна назвати 80-ті – 90-ті роки

ХХ століття, який характеризується з однієї сторони, лібералізацією

суспільного життя (як економічної, так і політичної сфери), що привело до

відмови від соціалістичної концепції соціально-економічних прав на

конституційному рівні, а з другої сторони – збереженням юридичної сили за

значною кількістю радянського соціального законодавства. Так, зміни до статей

10-13 Конституції СРСР 1977 року від 14 березня 1990 року, фактично визнали

права приватної власності, в тому числі на засоби виробництва, чим було
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зруйновано основу марксистської соціалістичної економіки. Стаття 10

декларувала, що – економічна система СРСР розвивається на основі власності

радянських громадян, колективної і держаної власності. А внесені зміни до

статті 11 Конституції передбачали: «Власність громадянина СРСР є його

особистим надбанням і використовується для задоволення матеріальних і

духовних потреб, самостійного ведення господарської та іншої не забороненої

законом діяльності. У власності громадянина може бути будь-яке майно

споживчого і виробничого призначення, набуте за рахунок трудових доходів і

на інших законних підставах, крім тих видів майна, набуття яких громадянами

у власність не допускається [283, с. 179].

Для ведення селянського й особистого підсобного господарства та інших

цілей, передбачених законом, громадяни вправі мати земельні ділянки в

довічному успадковуваному володінні, а також у користуванні».

Таким чином, глибокі зміни суспільного ладу після 1985 року не могли

відобразитися на змісті Конституції, яка не однократно змінювалася і

доповнювалася. Як результат внесених змін і доповнень впродовж 1988-1991

років до Конституції СРСР, став розпад Союзу та поява незалежних суверенних

держав на теренах СРСР із власним законодавством та механізмом захисту

соціальних та економічних прав.

Європейський перехідний період – після Другої Світової війни (1945

року) – кінець ХХ століття (до створення єдиного соціального простору на

території Європейського Союзу). Цей період характеризується тим, що

конституційно закріплювалося обмеження права приватної власності,

обумовлене загальними інтересами (суспільною корисністю, загальним

благом). Це було пов’язано з розвитком соціальної направленості і

закріпленням в конституційних нормах соціальної функції права приватної

власності. Щодо захисту соціальних прав проаналізуємо окремі положення

Конституції Італії 1947 року, яка проголошувала, що Італія є демократичною

республікою, заснованою на праці (ст. 1). В Основному Законі Італії містяться

норми про розвиток культури, наукових і технічних досліджень (ст. 9);

створення системи соціального забезпечення (ст. 38); підтримка приватної
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господарської ініціативи, при цьому особливо підкреслювалося, що така

діяльність не може здійснюватися всупереч суспільної корисності (ст. 41). Як

приклад європейських країн, що відносяться до означеного періоду, крім Італії,

можна віднести Основний закон Федеративної Республіки Німеччина 1949 р.,

Конституцію Республіки Кіпр 1960 р., Конституцію Мальти 1964 р.,

Конституцію Данії 1953 р., Конституцію Швеції 1974 р.

Міжнародно-правовий період. Як вже було зазначено розпочався з 1945

року, одразу після закінчення Другої Світової війни, початком роботи

Нюрнберського Трибуналу і підготовки до прийняття Загальної Декларації прав

людини – найавторитетніго джерела міжнародних норм щодо прав людини.

Варто зазначити, що документякий, який містить 30 статей, має

рекомендаційний характер, зміст яких був уточнений і розвинутий через в

наступних міжнародних деклараціях. Основоположними з них, які визначають

основні обов’язки держав щодо економічних та соціальних прав є:

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права – пакт,

прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року. Даний

документ містить перелік основних прав та вказівки щодо їх гарантування.

Щодо регіональниз міжнарожниз документів, відносно України велике

значення має Європейська соціальна хартія – конвенція Ради Європи, що

закріплює ряд соціальних прав людини, прийнята в 1961 році, фактично

створила єдиний соціальний простір держав-членів ЄС.

Сучасний період. Після розпаду СРСР і підписаного 8 грудня 1991 року

Договору № 55555 «Про створення Союзу Незалежних Держав»,

трансформація соціально-політичної системи привела до зміни економічної

моделі розвитку і конституційного закріплення рівного захисту різних форм

власності (Конституція України 1996 р., Конституція Російської Федерації

1993 р., Конституція Словацької Республіки 1992 р.).

Сьогодні, коли Україна обрала вектором свого розвитку шлях

євроінтеграції, головним завданням стало переформатування нормативно-

правових актів із захисту соціально-економічних прав у відповідність до

стандартів ЄС.
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Висновки до першого розділу

1. Соціальне розуміння прав і свобод передбачає їх співвідношення зі

справедливістю, мораллю, гуманністю, рівністю як основними засадами права.

Зближення позицій позитивістського та природно-правового напрямку правової

думки стало характерною особливістю Нюрнберзького Трибуналу і до сьогодні.

Адже природне право справедливе, але не реалізуємо само по собі, а позитивне

право реалізується, але не завжди є справедливим, тому їх поєднання є

закономірним. Між поняттями «права» і «свободи» відсутні принципові

відмінності в їх соціальному та юридичному значенні, оскільки вони

відображають можливості людини, міру її соціальної свободи щодо створення і

користування певними благами. Зміст права повинно виражати ідентичну

якість свободи, юридичну встановлену в правових нормах, оскільки право

виступає в суспільстві у якості міри соціальної свободи. У свою чергу

відмінності між «правами людини» і «правами громадянина» знаходяться в

одній площині з розмежуванням громадянського суспільства і держави.

2. Багатозначність поняття «прав людини» породжує множинність їх

класифікації за різними критеріями на: негативні і позитивні; основні і

додаткові; загальні і спеціальні; індивідуальні і колективні та інші. Значним для

дослідження був підхід К. Васака. За черговістю включення до конституцій,

вчений виділяв особисті і політичні як перше покоління прав; соціальні та

економічні – друге покоління прав, яке зумовило виникнення соціальної

держави; і третє покоління – колективні права. В межах «другого покоління»

прав людини, детально було досліджено положення Конституції Мексики, яка

вперше закріпила соціально-економічні права.

3. В доктрині конституційного права напрацьовано три основні моделі

(підходи) до визначення правової природи аналізованої групи прав: класична

(ліберальна), соціалістична та синтетична (інтегруюча, універсальна). На

сьогодні універсальна (синтетична) модель, яка визнає усі види прав людини

неподільними, невід’ємними, універсальними, взаємозумовленими та

взаємозалежними, є найбільш зваженим підходом до визначення
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співвідношення різних груп прав людини.

4. Соціальні та економічні права займають самостійне місце у системі

прав людини, оскільки ці права покликані забезпечити економічні свободи,

надати матеріальні гарантії захисту якості життя. Для гарантій належного

ступеня позитивної свободи, людина повинна володіти «інструментами» за

допомогою яких можна було б зробити вільний вибір. Значною мірою такі

інструменти виражаються як основні соціально-економічні права на

задоволення потреб в їжі, одягу, житла, охорони здоров’я, освіті і т.д. Таким

чином, особисті і політичні права не можуть бути гарантовані, якщо відсутні

основні соціально-економічні права.

5. Досліджено феномен забезпечення соціально-економічних прав

Австралійським Союзом. Акцентовано увагу на підхід щодо адресної

соціальної допомоги, диференціації пенсії в залежності від доходів і власності.

Крім того, цікавим є позиція щодо різниці в обсязі пенсій одиноким особам і

подружжю, яке спільно проживає. Особливість системи соціального захисту,

полягає в тому, що вона є складовою частиною доктрини «соціальної держави».

6. Процес становлення інституту соціально-економічних прав і свобод,

їх захисту та розвиток концепції соціальної держави є взаємообумовленими,

взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими процесами. Співвідношення

соціальної держави (яка як правило проголошується у вигляді конституційного

принципу) з соціальними та економічними правами розглядається як гарантія

першої щодо їх державного захисту. Водночас соціально-економічні права

виступають основою формування і функціонування соціальної держави.

Основоположним серед яких є право на достатній життєвий рівень, що є

похідним від природного права на особисту гідність.

7. Визначено періоди становлення та розвитку доктрини соціальної

держави та інституту захисту соціально-економічних прав і свобод людини в

Європі та Україні: перший – кін. XVIII ст. – поч. ХХ ст.; другий – поч. ХХ ст. –

кін. ХХ ст. (який охоплює радянський та західноєвропейський етапи); третій –

кін. ХХ ст. і до сьогодні, який характеризується універсалізацією соціальних та

економічних прав і свобод людини.
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РОЗДІЛ 2

ПРАВОВА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ

ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

2.1. Поняття, сутність та структурні елементи конституційно-

правового механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод

людини і громадянина в Україні

Захист прав і свобод людини є об’єктивною необхідністю, адже без

належного забезпечення їх засобами, прийомами та способами захисту у

випадку неможливості реалізації чи порушення, такі права будуть

декларативними. Захист соціальних та економічних прав та свобод людини і

громадянина є найважливішим конституційно-правовим обов’язком сучасної

національної, правової держави, який реалізується за допомогою системи

юридичних принципів, інститутів, механізмів і процедурно-правових правил.

Держава зобов’язана захищати соціальні та економічні права і свободи кожного

громадянина за умов гарантування достатнього захисту інтересів

громадянського суспільства.

Відповідно до ст. 3 Конституції України: «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» [130].

Але світова практика показала, що нормативне закріплення навіть на

конституційному рівні обов’язку забезпечення прав і свобод є недостатнім,

важливим є створення умов, засобів і способів, які сприяли б реалізації їх в

житті. Для ефективного їх забезпечення і захисту в розвинених правових

державах створюється стійка до можливих порушень і негативних дій система
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чи механізм забезпечення прав людини, який включає безліч різних

інструментів впливу.

Різноманітні аспекти конституційно-правового механізму забезпечення і

захисту прав і свобод людини були предметом окремих наукових досліджень як

українських О.П. Васильченко, Т.В. Заворотченко, В.Ф. Погорілко,

О.Ф. Скакун, М. І. Козюбра, А.Ф. Колодій, І.Й. Магновський, П.М. Рабінович,

Ю.С. Шемшученко, Ж.М. Пустовіт, Р.С. Веприцький, так і російських вчених

Е.В. Вавилін, В.М. Бутилін, О.А. Снєжко, О.В. Стремоухов, Б.Л. Железнов,

М.В. Маргейм, М.А. Беспалова, Н.М. Гончарова, А.Н. Морозова та ін.

При розгляді будь-якого правового явища, важливе значення відіграє

понятійний апарат, його правове визначення, за допомогою якого

розкривається смислове та змістовне навантаження.

В доктрині конституційного права України переважає традиційний підхід

до дослідження проблем в сфері соціальних та економічних прав і свобод

людини, а саме в контексті їх конституційного забезпечення. Хоча в ч. 2 ст. 3

Конституції міститься і термін «утвердження», більшість науковців не

проводять окремих досліджень в цьому напрямі, а зосереджуються на понятті

«забезпечення». Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної

української мови за редакцією В. Т. Бусел слово «утверджувати» означає:

«установлювати що-небудь, робити міцним, непорушним; остаточно

зміцнювати, а «установити (встановити)» – узаконювати що-небудь; вводити в

дію [35, c. 1517-1518]. Тобто, обов’язок-утвердження проявляється в

конституційному і законодавчому закріпленні прав і свобод людини і

громадянина. Варто також зазначити, що обов’язок-утвердження здійснюється

одноразово, тобто держава Україна не повинна регулярно підтверджувати

проголошені в ст. 3, ст. 21 чи ст. 22 Конституції правові норми. На відміну від

обов’язку-забезпечення, який в загальному вигляді полягає в переведенні

правових норм про права і свободи в реальні блага і є постійним процесом.

Крім того, суб’єктом здійснення обов’язку-утвердження виступає держава в

особі законодавчого органу, а обов’язок-забезпечення покладений як на

державні органи, так і на суб’єктів громадянського суспільства.
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З викладеного стає зрозумілим відсутність наукового інтересу до такого

конституційного обов’язку держави як «утвердження прав і свобод людини» і

підвищена увага вчених до обов’язку-забезпечення.

Проте сьогодні в доктрині конституційного права не сформовано єдиного

підходу до розуміння та визначення юридичного змісту такого поняття як

механізм забезпечення прав і свобод людини. Крім того, відсутність

законодавчого формулювання та розкриття нормативно-правового змісту

дефініції «забезпечення» негативно впливає на реалізацію механізму захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина.

Більшість науковців не розглядають конституційно-правовий механізм

захисту прав і свобод людини і громадянина як окреме правове явище чи

юридичну конструкцію.

Наприклад, відомий український теоретик права П.М. Рабінович вважає,

що: «права людини здійснюються через певні механізми їх здійснення і

забезпечення» [245, c. 29]. Ж.М. Пустовіт використовує термін «механізм

захисту і забезпечення» прав і свобод, окремо визначає «механізм реалізації»

[240, c. 4, 12 ]. О.Ф. Фрицький вживає юридичну конструкцію «механізм

реалізації, гарантії та захист» прав і свобод людини і громадянина [317, c. 173],

а також «конституційно-правовий механізм захисту людиною своїх прав»

[317, с. 175]. На думку В.Ф. Погорілка, досліджуючи механізми, засоби,

способи здійснення людиною своїх прав і свобод, доцільно вживати термін

«механізм реалізації і захисту» [195, c. 179]. О.В. Совгиря і Н.Г. Шукліна

використовують юридичну конструкцію «механізм реалізації, гарантії та

захист» прав і свобод людини і громадянина. Розкриваючи зміст такого

механізму, науковці вдалися до характеристики гарантій прав і свобод

[288, c. 182-183]. А. Ю. Олійник застосовує термін «конституційно-правовий

механізм забезпечення і захисту» свобод людини і громадянина [183, c. 159].

Як бачимо, конституційно-правовий механізм захисту часто поєднують з

забезпеченням прав і свобод. В межах дисертаційного дослідження визначимо

причину такого поєднання. По-перше, конституційне забезпечення прав і

свобод є обов’язком держави, тому, звісно, і існує певний державний механізм
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його здійснення. Крім того, ми опрацювали статті тлумачного словника для

з’ясування змісту поняття «забезпечувати», яке, як виявилося, має кілька

значень: 1. Постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-

небудь у якихось  потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби

до існування. 2. Створювати надійні умови для здійснення чого-небудь;

гарантувати щось. 3. Захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки.

С.І. Ожегов в свою чергу ще виділяв наступне значення: «зробити цілком

можливим, дійсним, реально здійсненним», а також «захистити, охороняти»

[182, c. 364]. Звідси стає зрозумілим причина об’єднання, а іноді підміна понять

«захист» і «забезпечення».

В науці конституційного права під забезпеченням прав і свобод людини і

громадянина розуміють діяльність зі створення сприятливих умов (гарантій) їх

реалізації, охорони та захисту. В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко під механізмом

забезпечення прав та свобод людини і громадянина розуміють комплекс

взаємозв’язаних і взаємодіючих нормативно-правових передумов, юридичних

засобів та загальносоціальних умов, які створюють комплекс можливостей для

повноцінної реалізації прав і свобод, їх охорони від потенційних правопорушень та

захисту прав і свобод, які зазнали порушення. Саме таке визначення, на їх думку,

дає можливість найбільш повно розкрити соціально-правову сутність і

призначення механізму забезпечення прав і свобод особи як складного,

багатоаспектного і водночас цілісного явища правової дійсності [196, с. 55-56].

З.Д. Чуйко «забезпечення» прав характеризує як створення надійних умов для

здійснення, гарантування, захисту, охорони будь-кого або чого-небудь від

небезпеки [323, c. 83]. Так, К.К. Гасанов конституційно-правовий механізм

забезпечення основних прав людини визначає як взяту в єдності систему

взаємних конституційно-правових засобів, за допомогою яких держава

здійснює юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами права в умовах

визнання, дотримання та реалізації прав людини. Тобто це все сукупність

юридичних норм і засобів (нормативних, процесуальних, інституційних), що

дозволяють не допустити порушення основних прав людини, до яких
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відносяться і соціальні та економічні права, а в разі такого, ефективно

відновити порушені права [70, с. 208].

Таким чином, поняття «забезпечення» має досить широке значення. На

нашу думку, в юридичній літературі відбувається змішання понять «захист

прав», «реалізація прав», «забезпечення прав», оскільки, називаючи ці

механізми по-різному (механізм захисту, механізм реалізації, механізм

забезпечення), дослідники мають на увазі практично одне і те ж – перехід

конституційних норм про права людини в реальні блага. Надаючи різне

термінологічне значення, вчені, як правило, мають на увазі механізм

забезпечення прав і свобод людини. Як справедливо зауважив з цього приводу

Ю.В. Анохін, базовою категорією серед досліджуваних виступає

«забезпечення». Його слід вважати основною категорією, що входить в інститут

прав людини, оскільки без забезпечувальних заходів неможливі ні реалізація, ні

охорона, ні захист прав і свобод людини [9, с. 19].

В юридичній літературі виділяють три основні структурні складові

механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина: механізм

забезпечення реалізації, механізм забезпечення охорони, механізм забезпечення

захисту [196, с. 56]. Всі вони являють собою тріаду конституційних обов’язків

держави, виходячи з розуміння терміну «забезпечення» прав і свобод людини, яке,

як раніше вже зазначалося, згідно ч. 2 ст. 3 Конституції України є її обов’язком.

Такий підхід і досі домінує в науці конституційного права, а саме

сприйняття і дослідження окремих правових явищ в контексті їх «реалізації,

охорони і захисту» як цілісного інституту. На нашу думку, традиційне

дослідження комплексу проблем в сфері соціальних та економічних прав і свобод

людини в форматі вищезгаданої тріади не принесе значних практичних

результатів. Оскільки їх цілі, призначення, сутність, зміст і правові механізми

суттєво відрізняються. Вважаємо що для предметної розробки проблематики в

сфері соціальних та економічних прав і свобод із загального механізму

забезпечення прав людини, доцільно виділити механізм їх захисту. Така

необхідність підсилюється незадовільним станом такого захисту уповноваженими

на це інститутами, які мають різну юридичну природу.
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Визначенню захисту соціальних та економічних прав об’єктивно має

передувати усвідомлення загального поняття захисту прав людини й

громадянина, а також розмежування від суміжних понять.

Так, забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина

визначається в правовій літературі як форма забезпечення прав і свобод, в якій

відображається діяльність по створенню належних юридичних і фактичних

умов безперешкодного і найбільш повного використання соціальних благ,

опосередкованих правами і свободами, для максимального задоволення

інтересів і потреб [196, с. 56].

Варто також зазначити, що ряд вчених ототожнюють механізм захисту прав

із правовими, інституційними та іншими гарантіями цих прав [303, с. 143]. На

нашу думку, такі поняття дійсно є взаємопов’язані, але все-таки відрізняються.

Гарантування соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина – це

створення можливостей для реалізації права на працю, на відпочинок, на заняття

підприємницькою діяльністю та інших соціальних і економічних прав і свобод

людини, але не сама реалізація, не фактичне користування соціальними чи

економічними благами.

Отже, на відміну від гарантування, реалізація соціальних та економічних

прав і свобод людини передбачає перетворення їх в реальне життя, тобто

задоволення потреб в соціальній сфері та певних інтересів в економічній

діяльності в процесі користування цими правами [174, с. 141].

Звідси можна зробити висновок, що гарантії є складовою частиною

забезпечення прав як цілісного правового явища, які можна класифікувати у свою

чергу на гарантії реалізації, гарантії охорони і гарантії захисту прав.

Якщо питання реалізації та гарантування прав не створює правової дискусії

щодо визначення його змісту і є однозначним в розумінні, то питання охорони і

захисту викликають в науковців значні розбіжності.

Відсутність єдиних підходів до розуміння юридичного змісту поняття

«захист», чіткого законодавчого розрізнення від терміну «охорона» прав і

свобод людини, а також наукова дискусія серед вчених-правників ще з

радянських часів щодо сутності зазначених понять, негативно впливає на
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правозастосовну практику. Зокрема, виникають труднощі при застосуванні

конституційно-правового механізму захисту прав і свобод людини, а саме при

виборі завдань, методів і суб’єктів такого захисту.

В законодавстві України відсутнє чітке розмежування змісту захисту і

охорони соціальних прав, більше того використовуються обидва цих терміни.

З’ясування правової природи означених понять автор пропонує почати з огляду

енциклопедичної літератури. Адже, певним чином плутанина в

термінологічному апараті юридичної науки щодо досліджуваних понять

пов’язана з їх неоднозначним тлумаченням в українських та російських

енциклопедичних словниках.

Наприклад, відповідно до Великого тлумачного словника сучасної

української мови за редакцією В.Т. Бусел слово «захист» визначається як

заступництво, охорона, підтримка [35, с. 432]. А похідне поняття «захищати»

визначається як – «обороняти, охороняти….; пильно стежити за

недоторканністю чого-небудь і багато робити для цього.; боронити, обстоювати

погляди, права, інтереси, честь кого-небудь» [35, c. 433].

В свою чергу «охорона» означає дію за значенням – «охороняти». В

словнику також наводяться приклади його вживання, а саме: «охорона вод –

система заходів, спрямованих на запобігання, обмеження і ліквідацію наслідків

забруднення вод; охорона здоров’я – система заходів, спрямованих на

збереження і підвищення рівня здоров'я кожної окремої людини і населення в

цілому; охорона праці – система заходів та засобів, спрямованих на збереження

життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності».

Поняття ж «охороняти» означає оберігати; забезпечувати, гарантувати

недоторканність кого-, чого-небудь; захищати від чого-небудь [35, c. 870].

Для порівняння ми звернулися до тлумачного словника російської мови за

редакцією С.І. Ожегова, Н.Ю. Шведової. Поняття «захист» визначається як те,

що «захищає, слугує обороною; захищає охороняючи». А «охорона»

пояснюється через поняття «оберігати» [182, c. 196].

Отже, як бачимо тлумачні словники досліджувані поняття розглядають як

синоніми або похідні один від одного.
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Аналіз спеціальної юридичної літератури дозволив зробити висновок про

неоднозначність та різноманітність підходів як українських, так і російських

вчених  до визначення та співвідношення термінів «захист» та «охорона» прав і

свобод людини. Систематизувавши наукові доробки, ми виділяємо п’ять

основних підходів до визначення їх сутності і змісту.

Перший полягає в тотожності зазначених понять, визначенні їх

синонімами, взаємозамінюваними однин одного термінами. Зокрема, про їх

тотожність говорить Л.Д. Воєводін, який зазначає, що охорона основних прав

громадян полягає не тільки і не стільки в їх захисті від можливих порушень,

скільки в забезпеченні умов та засобів для фактичного користування ними

кожним громадянином. Тобто під терміном «охорона» він розуміє як власне

охорону, так і захист прав і свобод [65, с. 34–37]. М.В. Вітрук в багатьох своїх

роботах наголошує на етимологічній близькості понять, їх рівнозначності, тому

часто використовує конструкцію «охорона (захист) прав», тобто як єдине ціле

[60, c. 38, 81, 283, 287]. Більше того, російські вчені С.Д. Порощук,

К.Б. Толкачев, А.Г. Хабібулін називають синонімами не тільки «охорону» і

«захист», але і «оборону», «юридичну допомогу» і «усунення небезпеки»

[203, с. 69-72; 307, с. 65-66]. А.В. Чурилов, В.З. Гущин, аргументуючи

синонімічність термінів «охорона» і «захист», наголошують на тому, що

законодавцем обидва цих терміна використовуються для визначення діяльності,

яка полягає в забезпеченні, дотриманні прав і свобод людини і громадянина

[324, с. 60]. В свою чергу український вчений В.І. Темченко для з’ясування

змісту юридичної конструкції «захисту» і «охорони» прав людини, провів

спеціально-юридичний та мовний аналіз термінів у контексті їх застосування в

нормативно-правових актах. Науковець прийшов до висновку про вживання

терміну «охорона» в законодавстві України зі значенням аналогічним терміну

«захист», а саме як обов’язку держави та інших зобов’язаних суб’єктів до дій

щодо забезпечення прав і свобод людини [302, с. 63].

Другий підхід полягає в трактуванні «охорони» прав більш ширшим

поняттям. На думку В.А. Терехіна «захист» права є однією із форм охорони

права, що здійснюється при порушенні (реальній загрозі порушення) чи
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оспорюванні прав і свобод, а «охорона» прав, починається зі встановлення

загального конституційно-правового режиму прав і свобод людини [304, с. 9].

Прихильники такої позиції М.І. Матузов, В.М. Ведяхін, Т.В. Шубіна, вважають,

що права охороняються постійно, а захищаються тільки тоді, коли

порушуються, тобто «захист» є моментом охорони, однією із її форм

[167, с. 130-131; 48, с. 68]. В той же час, В. Ведяхін наголошує, що пов’язувати

«захист» лише із вчиненим правопорушенням недоцільно, оскільки таке

тлумачення істотно збіднює зміст і сутність захисту права як правової категорії:

захищати право потрібно не лише у випадку вже вчиненого правопорушення, а

й за наявності загрози порушення прав та законних інтересів [49, с. 26].

За третім підходом «охорона» і «захист» розглядаються в контексті

держаного примусу. Так, С.С. Алексеєв, вважає, що захист прав – це державно-

примусова діяльність, направлена на поновлення порушеного права,

забезпечення виконання юридичного обов’язку [4, с. 280]. На думку

В.М. Бутиліна, захист припускає «примусовий (щодо зобов’язаної особи)

спосіб здійснення права, застосовуваний в установленому законом порядку

компетентними органами з метою відновлення порушеного права». Крім того,

вчений вважає, що основною умовою віднесення тих чи інших заходів до

захисту є наявність порушення права або спроба його порушити [36, с. 83-84].

Варто зауважити, що суттєвою є думка М.В. Мархгейм, яку розділяємо і ми.

Вчена вважає, що даний підхід не охоплює такий конституційний інститут як

самозахист, який не завжди пов’язаний із правозахисною чи правоохоронною

діяльністю компетентних органів [162, с. 15]. Крім того, не врахована

правозахисна роль місцевого самоврядування, що не входить в систему органів

державної влади. Цікаво, що В.Д. Ардашкін, досліджуючи правоохоронний

механізм, дійшов висновку, що охорона права – це перш за все, державний

примус, що включає такі юридичні конструкції як інститут відповідальності;

інститут захисту; інститут попередження порушень прав і свобод людини;

інститут процесуального забезпечення [13, c. 9]. Такий підхід показує, що

«захист» і «охорона» мають загальний характер і направленість.



82
Четвертий підхід полягає в розрізненні змісту досліджуваних понять,

виявлення їх самостійного характеру. Так, С.М. Кожевніков в своїй дисертації

притримується розуміння охорони «як встановлення загального правового

режиму, а захист – тих заходів, які застосовуються у випадках, коли права

порушені або оспорювані» [114, c. 4-5]. В.М. Капіцин пише: «Захист прав

означає дію щодо поновлення порушеного права, забезпечення компенсації

фізичної, моральної, матеріальної і професійної шкоди. Охорона прав – система

законодавства, органів влади і організацій, що намагаються виключити або

зменшити порушення прав» [105, с. 140]. Досліджуючи вищезазначені поняття

та їх співвідношення, Є.О. Гіда розмежовує їх за моментом настання

юридичного факту порушення права: «охорона включає заходи, що

застосовуються до моменту порушення прав людини, а захист – після вчинення

правопорушення» [74, c. 759]. В.С. Венедиктов під охороною прав розуміє всю

сукупність правового забезпечення тих чи інших відносин, тієї чи іншої

діяльності, це правове регулювання відносин, які складаються в процесі

діяльності, починаючи з виникнення цих відносин і закінчуючись їх

припиненням. Захистом же будь-яких суб’єктивних прав є правове

забезпечення недоторканості, їх непорушності, а в разі порушення –

застосування заходів примусового характеру, спрямованих на відновлення цих

прав [51, с. 9]. Подібної точки зору дотримуються Д.А. Авдеєв і К.Д.

Шаймарданов, які відзначають, що «охорона» – це взаємопов’язані заходи, що

здійснюються держаними органами і громадськими організаціями, направлені

на попередження порушення прав, усунення причин їх виникнення і сприяють

нормальному процесу реалізації особи своїх прав і свобод. А захистом є

примусові, по відношенню до зобов’язаного суб’єкта, заходи впливу, що

застосовуються в установленому законом порядку компетентними органами і

людиною самостійно в цілях поновлення порушеного права [22, с. 114].

П’ятий підхід полягає в трактуванні поняття «захист» ширше за поняття

«охорона», і включає його. На думку російської вченої З.В. Макарової охорона

прав включає заходи щодо недопущення їх порушення. В той час «захист» прав

– направлений не тільки на недопущенність порушення норм права, а й на
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оборону у разі посягання на ці права, і поновлення та відшкодування завданих

збитків – у випадку порушення прав [151, c. 219].

Український вчений Р.С. Веприцький в своєму дисертаційному

дослідженні у контексті вживання вищезгаданих термінів акцентує увагу на те,

що законодавець не проводить чіткого їх розмежування. Науковець вважає:

«застосування цих двох термінів у законодавстві та їх довільне тлумачення

науковцями певним чином заплутує правозастосовну практику та спричиняє

плутанину в термінологічному апараті юридичної науки». Вчений зробив

висновок про доцільність та необхідність відмови від використання терміну

«охорона» та використовувати в законодавстві, і в правозастосовній практиці

термін «захист» [52, c. 9]. Аналізуючи таке твердження С.Я. Вавженчук вважає,

що такий шлях є «створенням нового поля для правових дискусій та

відволікання науковців від більш реальних проблем забезпечення прав людини

і громадянина». В свою чергу, охорону трудових прав визначає як комплекс

заходів та засобів, за допомогою яких встановлюються трудові права,

визнається порядок їх реалізації, забезпечується їхнє дотримання [37, c. 48].

Переходячи до визначення нормативного змісту терміну «захист» і

«охорона» соціальних і економічних прав людини, варто зазначити, що в

Конституції України застосовуються обидва ці поняття. Способом лексичного

аналізу, автор знаходить вживання терміну «захист» 34 рази, а «охорони» – 10

разів в тексті Основного Закону [130]. В контексті захисту соціальних та

економічних прав в тексті Конституції вживається зокрема щодо: захисту усіх

суб’єктів права власності і господарювання (ст. 13); соціального захисту

громадян (ч. 5 ст. 17; ст. 46); захисту конкуренції у підприємницькій діяльності

(ч. 3 ст. 42); захисту від незаконного звільнення та своєчасного одержання

винагороди (ч. 6 ст. 43). У контексті конституційно-правового механізму

захисту як окремого елементу можна привести приклад ч. 3 ст. 36 Конституції,

в якій зазначено: «Громадяни мають право на участь у професійних спілках з

метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів» та

ст. 44 Основного Закону, яка гарантує «право на страйк для захисту своїх

економічних і соціальних інтересів». Визначальним є положення ст. 8
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Конституції, а саме: «Звернення до суду для захисту конституційних прав і

свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України

гарантується». Варто зауважити, що дана норма Основного Закону стосується

усіх видів прав, в тому числі соціальних і економічних прав і свобод людини.

Крім цього, ст. 55 Конституції, яка проголошує право кожного звертатися «за

захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини», а також право звертатися «за захистом своїх прав і свобод до

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна», тощо [130].

З наведеного вище можна зробити висновок про застосування терміну

«захист» в Конституції України в якості, по-перше, юридичного обов’язку

держави щодо гарантування нормативно закріплених прав і свобод людини, що

забезпечують нормальне функціонування суспільства; по-друге, як

інституційної гарантії забезпечення проголошених прав, які полягають в

можливості особи звертатися до компетентних органів державної влади,

інститутів громадянського суспільства, а також міжнародних інстанцій за

захистом своїх прав і свобод.

Подібної точки зору дотримується В.І. Темченко, який вважає, що

«захист» у єдності термінологічних конструкцій позначає «певні суб’єктивні

процесуальні можливості особи щодо захисту порушених прав, стосується

будь-якого конституційного права чи свободи, незалежно від буквального

вживання цього терміну безпосередньо у тексті Конституції» [302, с. 61].

Аналізуючи положення Конституції, що містять термін «охорона», можна

зробити висновок, що дане поняття переважно застосовується в контексті

«охорони здоров'я» (ст. 49, а також ч. 3 ст. 34; ч. 2 ст. 35; ч. 1 ст. 36; ч. 2 ст. 39;

ч. 2 ст. 44; п. 6 ст. 92), а також «охорони праці і здоров’я жінок» (ст. 24). Крім

того, в Основному Законі в ч. 3 ст. 51 міститься положення, що регламентує

державну охорону сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. Варто згадати

також положення п. 6 ст. 86 та п. 3 ст. 116 Конституції щодо «охорони

довкілля» та «охорони природи» відповідно [130].
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Так, ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я (далі –

Закону) дає визначення поняття. «Охорона здоров'я – система заходів, які

здійснюються органами державної влади та органами місцевого

самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я,

медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою

збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної

працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно

можливій індивідуальній тривалості її життя». А стаття 8 Закону називається –

державний захист права на охорону  здоров’я – і передбачає право кожного

громадянина України на охорону здоров’я і державне забезпечення його

захисту. В ч. 3 ст. 8 Закону розкривається зміст такого захисту, який полягає у

наступному: «у разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері

охорони здоров’я відповідні державні, громадські або інші органи,

підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов’язані

вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та

відшкодування заподіяної шкоди» [185].

Таким чином, підсумовуючи усе вищезазначене, можна констатувати, що

«охорона» прав полягає у встановленні загального правового режиму

законності шляхом закріплення відповідних правових норм в законодавстві

України. На прикладі ст. 8 Закону стає зрозумілим, що під захистом розуміють

конкретні заходи, які вживаються коли правові норми, які охороняються

державою, порушуються або виникають труднощі в їх реалізації. Тобто,

соціальні і економічні права людини охороняються постійно, а захисту

підлягають у випадку їх порушення чи невиконання.

Оскільки захист і охорона прав і свобод людини є юридичним обов’язком

держави, на думку М.В. Мархгейм, логічно пов’язати їх із функціями держави.

На думку російської вченої аналіз функцій відображає роль, яку держава

відіграє у вирішенні основних питань суспільного розвитку, в задоволенні

різноманітних інтересів населення країни [162, c. 16]. В доктрині

конституційного права під функціями держави розуміють особливий механізм

державного впливу на суспільні процеси і відносини, що визначає напрями та
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зміст його діяльності в управлінні суспільством [12, c. 33]. Серед основних

функцій держави виділяємо правоохоронну та правозахисну. Довгий час в

юридичній літературі їх розглядали як однорідні поняття, виходячи з етимології

та значення термінів «захист» і «охорона», і все ж таки  вони є різними

поняттями за своїм змістом, способами і формами впливу, часом здійснення, а

також суб’єктним складом щодо їх реалізації.

Так, М. О. Беспалова правозахисну функцію держави в своєму

дисертаційному дослідженні визначає як таку, що «виникла на певному етапі

розвитку суспільства і держави під впливом гуманітарних аксіологічних вимог,

детерміноване конституційним обов’язком держави захищати права і свободи

людини і громадянина, сутнісний напрям діяльності держави, зміст якого

виражається в припиненні порушення і відновленні порушеного права за

допомогою адекватних заходів, що вживаються від імені держави публічними

суб’єктами з урахуванням спеціальних механізмів та інстанцій

відповідальності» [23, с. 11].

На думку В.А. Карташкіна правозахисна функція держави і пов’язана з

нею система захисту прав людини включає судовий захист, несудовий захист і

діяльність неурядових правозахисних організацій [106, c. 6].

В той час як правоохоронна діяльність, підкреслює К.Б. Левченко, – це,

перш за все, діяльність держави через спеціально створені нею органи, які

передбачають матеріально-технічне забезпечення, озброєння, пільги для

працівників, які відносяться до правоохоронних органів і здійснюють

правоохоронну функцію [141, c. 25].

Варто також зауважити, що в процесі здійснення своїх професійних

функцій та завдань, спеціальні державні органи і окремі службові особи часто

порушують конституційні права і свободи людини і громадянина. Такий

висновок можна зробити, проаналізувавши щорічну доповідь про стан

дотримання прав і свобод людини і громадянина за 2014 рік Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини В.В. Лутковської [148]. Крім того,

зважаючи на недосконале законодавство, існує ймовірність порушення права чи

його зловживання без формальних порушень закону. За таких обставин,
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вважаємо, що правозахисна і правоохоронна функція держави не є

однорідними, і різняться суб’єктно-об’єктним складом, призначенням,

методами і способами її реалізації.

З наведеного вище, можна зробити наступні висновки. Суб’єктом

правоохоронної функції в Україні є система державних органів, перелік яких

чітко визначений законом, то реалізація правозахисної функції в Україні

здійснюється як державними структурами, так і інститутами громадянського

суспільства. Якщо правоохоронна діяльність передбачає застосування

державного примусу, то правозахисна включає будь-які дозволені законом

методи впливу.  Крім того, охоронна функція держави віднесена до її основних

внутрішніх функцій і реалізується системою заходів і методів попередження

порушень правових норм всередині країни. Тоді, коли згідно ч. 3 ст. 25

Конституції: «Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які

перебувають за її межами». А також варто зазначити, що всі міжнародні

документи в галузі прав людини містять саме слово «захист», а не «охорона»

(наприклад, Європейська конвенція захисту прав і основних свобод 1950 р.).

Проаналізувавши терміни «захист» і «охорона», потрібно зазначити, що

спільним для них є правова природа і конституційний пріоритет, в першу чергу

людина і громадянин, а також діяльність держави і її структур, які направлені

на забезпечення законності. Головна відмінність, на нашу думку, полягає у

функціональному призначенні, а саме об’єктом захисту є права людини, а

охорони – діяльність, яка передбачає охорону закону, тобто – захист закону.

Варто також зазначити, що захист соціальних та економічних прав і

свобод – це динамічний процес. Для розкриття взаємозв’язку та взаємодії, а

також виявлення особливостей процедури та стадій захисту необхідно

звернутися до категорії «механізм захисту» соціальних та економічних прав і

свобод людини і громадянина.

Відомо, що такий термін запозичений з галузі техніки (як сукупність

частин пристрою, а також спосіб їх поєднання задля введення в дію роботи

самого пристрою). Правові ж механізми дають можливість побачити дію права,
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а також удосконалити ті елементи правового механізму, які ускладнюють

ефективне регулювання суспільних відносин.

В юридичній науці правові механізми аналізуються з різних сторін.  Їх

можна класифікувати залежно від конкретного напрямку, галузевої

приналежності, від поставлених завдань, цілей. Виділяють також окремі

критерії для характеристики правових механізмів задля встановлення їх

структурних елементів, стадій і умов їх функціонування [38, c. 52].

Широко розповсюджені такі поняття як: «механізм правового

регулювання», «механізм державного захисту прав і свобод людини»,

«механізм захисту прав людини і громадянина», «соціально-правовий механізм

реалізації і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина»,

«правоохоронний» та «правозахисний механізм».

Практично кожне наукове дослідження в галузі юриспруденції так чи

інакше висвітлює або цілеспрямовано вивчає певний правовий механізм.

Теоретичне осмислення і формування правових механізмів обумовлені

цілями практичного використання, об’єктивними причинами можливості

роботи, дії як правових інститутів, так і будь-яких правових засобів. Деякі

дослідники сприймають правові механізми з точки зору їх статики – як набір

певних елементів, інші намагаються вивчити дані правові конструкції в їх

динаміці, виявляють стадії і етапи дії механізмів [38, c. 54].

На думку відомого радянського вченого С.С. Алексеєва поняття

«механізм» означає модельну логічну схему спеціально-юридичного впливу на

суспільні відносини [3, c. 30].

В українській та російській енциклопедичній літературі поняття

«механізм» визначається практично однаково. Так, наприклад, С.І. Ожегова

слово «механізм» розкриває як систему, внутрішній устрій, що визначає

порядок роботи якогось виду діяльності чи процесу; сукупність станів і

процесів, з яких складається явище [182, c. 300]. В.Т. Бусел поняття «механізм»

визначає як внутрішню будову, систему чого-небудь; метод, спосіб; сукупність

станів і процесів, з яких складається явище [35, c. 665].
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Розглядаючи етимологію та походження досліджуваного поняття,

М.В. Бєляєва визначила певні особливості механізму як правової категорії. На

думку вченої, «механізму» властиво: взаємозумовленість частин механізму;

взаємодія частин механізму, динаміка об’єктів; системна організація частин

механізму; наявність простих та складних частин механізму, які зумовлюють

його структуру [24, с. 152-153].

З вищезазначеного стає очевидним, що механізм являє собою сукупність

компонентів (елементів), через єдність функціонування яких можна розкрити

сам механізм як ціле. Інакше кажучи «механізм» – це сукупність елементів, що

знаходяться у взаємозв’язку один з одним і складають певну систему в русі.

Функціонування механізму залежить від існування взаємного зв’язку та

взаємно зумовленості його структурних елементів. Тобто, механізм являє

собою впорядковану і організовану систему, яка має власну структуру і

визначений склад елементів (компонентів).

Отже, механізм захисту є тотожним поняттю «система захисту» соціальних

та економічних прав і свобод людини і громадянина.

На нашу думку, вдало розкрив сутність механізму захисту російський

дослідник О. Снєжко, який вважає, що конституційний механізм захисту прав і

свобод являє собою певну систему органів, засобів, закріплених у конституції

держави, що забезпечують найбільш повний і ефективний захист прав і свобод

людини і громадянина. На його думку, конституційний механізм складається із

двох елементів: системи державних органів, за допомогою яких кожний може

захистити свої права і свободи та засобів захисту (судових, адміністративних,

цивільно-правових, кримінально-правових та ін.) [287, с. 5-6].

Так, О.В. Стремоухов під механізмом правового захисту розуміє взяту в

єдності систему взаємодіючих правових засобів, за допомогою яких держава

здійснює юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами права з метою

визнання, дотримання та реалізації прав людини. Автор включає в даний

механізм сукупність юридичних форм і засобів (нормативних, процесуальних

та інституційних), що дозволяють не допустити порушення основних прав

людини, а в разі такого, ефективно відновити порушені права [294, с. 168].
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Один із найбільш вдалих підходів до розкриття сутності і змісту

механізму захисту прав людини репрезентовано російською дослідницею

О. Єремєєвою. На її думку, поняття механізму захисту прав і свобод людини і

громадянина необхідно розглядати в широкому та вузькому розуміннях. У

широкому сенсі зазначений механізм має складатися із правових норм, що

встановили права і свободи людини і громадянина; юридичних фактів, що є

підставою виникнення, зміни або припинення правовідносин; правових

відносин; діяльності суб’єктів правозахисної діяльності, у тому числі органів

державної влади та ін. Механізм захисту прав і свобод людини і громадянина у

вузькому сенсі, на думку О. Єремєєвої, являє собою сукупність застосовуваних

гарантій захисту порушених прав і свобод людини і громадянина [90, с. 2-4].

Отже, будучи за своєю суттю технічним, термін «механізм» давно увійшов

і в гуманітарні науки і, як правило, в правовій доктрині частіше застосовується

безпосередньо його значення – «система юридичних засобів» або «система

способів, засобів і факторів» чи «система умов і засобів». Під конституційно-

правовим механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина слід

розуміти систему юридичних норм, засобів і способів захисту, а також

інститутів громадянського суспільства, що покликані здійснювати ефективний

захист прав і свобод людини.

В межах дослідження поняття механізму захисту ми вже називали окремі

структурні його елементи, тобто елементи цілісної системи конституційно-

правового захисту. Проаналізуємо детально структуру, форми і особливості

механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини.

Н.В. Виноградова в структуру механізму захисту прав людини включає:

1) нормативний припис, який встановлює здійснення правового захисту прав

людини і громадянина; 2) юридичний факт, який дозволяє почати процес

здійснення правового захисту прав людини і громадянина; 3) правовідношення,

в якому є права і відповідні їм обов’язки; 4) суб’єкти правового механізму

захисту прав людини і громадянина; 5) об’єкти правового механізму захисту

прав людини і громадянина [59, с. 19-20].
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Так, об’єктами захисту виступають як самі соціально-економічні права, так

і носії цих прав. Виходячи зі змісту ст. 3 Конституції України, людина

визнається найвищою соціальною цінністю, а права і свободи визначають зміст

і спрямованість діяльності держави. Відповідно до Основного закону, людина

може мати різний правовий статус – громадянина, іноземця, особи без

громадянства (ст. 4, ст. 25, ст. 26 Конституції). Крім звичайного, людина може

мати і особливий статус, наприклад, статус дитини (ч. 2, ч. 3 ст. 51, ст. 52

Конституції); жінки (ч. 3 ст. 24); безробітних, пенсіонерів (ст. 46) і т.д. [130].

В.М. Капіцин в досліджуваний механізм включає наступні елементи:

норми права; юридичні факти; правовідносини; форми і акти реалізації

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; акти застосування права; елементи

правосвідомості і правової культури, інтегруючи це в організації і діях

індивідів, корпорацій, об’єднань, органів державної влади і місцевого

самоврядування [105, с. 139].

О.В. Стремоухов пропонує включити в якості складових елементів

структури механізму захисту прав людини: 1) право на захист; 2) форми

правового захисту; 3) правові примусові засоби захисту (міри захисту і міри

відповідальності. При цьому форми захисту визначаються як «регламентований

правом комплекс особливих процедур і заходів, що здійснюються

правозастосовними органами, створеними у відповідності Конституції, і самою

особою в рамках правозахисного процесу і направлені на поновлення

(підтвердження) порушеного (оспорюваного) права». В залежності від того,

який суб’єкт права застосовують, міри примусового характеру, форми захисту

права, науковець ділить на юрисдикційну та неюрисдикційну [294, с. 206-207].

Н.В. Гончарова механізм захисту прав поділяє на державний (судовий

захист, органами виконавчої влади, інститут омбудсмана, конституційний

контроль) і недержавні форми захисту прав (органами місцевого

самоврядування, правозахисними організаціями, самозахист) [79, с. 4].

В межах дисертаційної роботи ми проаналізували текст Конституції

України і визначили наступні форми захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини і громадянина:
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1) державний захист (ч. 2 ст. 3; ч. 4 ст. 13; ч. 3 ст. 25; ч. 2 ст. 42);

2) захист органами місцевого самоврядування (ст. 7; ч. 2 ст. 47; ст. 140);

3) захист прав і свобод громадськими об’єднаннями і професійними

союзами, правозахисними організаціями (ч. 1, 3 ст. 36; ч. 4 ст. 55);

4) самозахист, що включає: подачу скарг, заяв, пропозицій, звернення в

засоби масової інформації (ст. 40); публічні виступи громадян (ст. 39; ст. 44);

цивільно-правова і кримінальна відповідальність (ч. 2 ст. 8; ч. 4 ст. 55);

звернення в міжнародні органи із захисту прав (ч. 3 ст. 55).

Ю. Сульженко вважає, що механізм захисту економічних прав людини

може розглядатися у двох аспектах: з точки зору висвітлення індивідуальних

можливостей громадян захистити свої економічні права та свободи,

використовуючи ті засоби, які їм надаються державою, та з точки зору тих

обов’язків, що покладаються на органи державної влади щодо захисту прав

людини [297, c. 74]. Крім того, автор акцентує увагу на те, що функція захисту

прав людини тією чи іншою мірою реалізується усіма без винятку органами

державної влади та всіма її гілками, виходячи зі ст. 3 Конституції України.

І.С. Єреміна досліджуючи конституційно-правовий механізм захисту прав,

визначила його як систему правових і організаційних способів, форм, методів і

засобів забезпечення прав людини. На думку науковця, механізм складається зі

судового захисту (суди загальної юрисдикції і конституційного суду) і

несудового захисту (президент, органи виконавчої влади, уповноважений із

прав людини і т.д.) [91, c. 85].

Так, С.О. Халюк до основних елементів механізму захисту відносить:

правозахисні норми; принципи захисту; суб’єктів, які здійснюють таку

діяльність; а також саму діяльність, яка виявляє собою спосіб функціонування

зазначеного механізму (системи). Вчений також наголошує на відмінності

правоохоронної діяльності, метою якої є поновлення порушених норм

об’єктивного права і правопорядку, та правозахисної, мета якої – відновлення

порушених суб’єктивних прав (усунення перешкод у здійсненні). Крім того,

вирізняє окремий вид правозахисної діяльності – самозахист [319, с. 40-42].
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А.Н. Морозова, Н.А. Белобрагіна до основних елементів механізму захисту

включають наступні елементи: об’єкти захисту; суб’єкти захисту;

конституційно-правові норми (підстави захисту); і процесуальні дії (форми

захисту) [174, с. 142]. До суб’єктів захисту соціальних, економічних,

культурних прав автори відносять різні органи і організації (міжнародні,

державні, міські), і самих носіїв прав.

Конституція України передбачає таких суб’єктів захисту: державні органи

(ст. 1, ст. 3, ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 25, ч. 3 ст. 51 і т.д.) органи місцевого

самоврядування (ст. 7), об’єднання і організації (ст. 36, ст. 37, ст. 39, ст. 44,

ст. 59), особа – людина, громадянин (ст. 24, ст. 2 25, ст. 26) [130].

М.В. Мархгейм до числа компонентів механізму захисту відносить

сукупність правових норм, принципи, суб’єкти, об’єкти, гарантії [162, с. 24-34].

Серед основних принципів автор виділяє принцип рівності перед законом і

судом (мається на увазі застосування рівного правового масштабу до фактично

нерівних людей), принцип невідчужуваності прав і свобод людини, принцип

недопустимості довільного обмеження прав і свобод людини, принцип

недопустимості дискримінації за будь-якими ознаками (статі, соціального

походження чи матеріального становища), принцип недопустимості порушення

прав і свобод інших осіб при реалізації своїх прав [162, с. 28].

О.В. Гошуляк, в структуру механізму включав: конституційні норми про

соціально-економічні права; норми-принципи; норми-гарантії; компетенційні

норми органів публічної влади; процесуальні норми; способи і організаційно-

правова форма реалізації прав громадян; правові відношення. Щодо останнього

елементу, то мається на увазі правовідношення, які складаються між окремими

індивідами, інститутами громадянського суспільства з однієї сторони, і

держави – з іншої [81, с. 63].

На думку Б.Л. Железнева в механізм державного захисту прав і свобод

людини і громадян входять: відповідні норми конституційного,

адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, сімейного,

екологічного і інших галузей права. При цьому основоположне значення мають

норми Конституції, що встановлюють права і свободи людини [92, с. 77].
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Виходячи з суб’єктів захисту соціальних та економічних прав і свобод

людини, можна назвати і форми такого захисту. Так, виходячи зі змісту

Конституції України, можна виділити наступні форми захисту: державний

захист; органами місцевого самоврядування; самозахист; захист інститутами

громадянського суспільства.

Проаналізувавши погляди вчених щодо структури механізму захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні,

спостерігаємо варіативність її елементів. Поелементний аналіз досліджуваного

механізму дав нам можливість виявити сутність, зміст та закономірності

взаємодії його складових. Сутність означеного механізму визначається його

метою. Кінцевою метою функціонування механізму захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні є досягнення стану

реальної захищеності всіх осіб, що находяться під юрисдикцією України, не

просто задекларовані права на певні соціальні чи економічні блага, а реальне

отримання чи користування ними. Ми вважаємо за доцільне наголосити, що всі

способи структурування механізму захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини, що були наведені в цьому підрозділі, які були сформульовані

авторитетними вченими і науковцями, є правильними. Що стосується

юридичного факту, то, на нашу думку, його не можна включати в структуру

механізму захисту, адже це скоріше передумови застосування такого

механізму. Наприклад, конкретне порушення норм пенсійного права, коли не

нараховують гроші і особа звертається до компетентних органів задля захисту

свого соціального права.

Систематизувавши погляди науковців, можемо резюмувати, що

конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини та громадянина в Україні являє собою закріплену в Конституції

та інших нормативних актах, динамічну багатоступеневу систему заходів та

засобів захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина,

гарантії реалізації яких забезпечуються інституційними та нормативними

формами, а перманентне розширення меж і способів захисту яких відбувається

за рахунок еволюційного підходу судового тлумачення та розуміння змісту
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таких прав. Ми вважаємо за доцільне узагальнити всі елементи структури і

поділити механізм захисту соціальних та економічних прав на: нормативно-

правову та інституційну складові.

Думаємо, що такий підхід є універсальним і ніяким чином не заперечує, а,

навпаки, включає всі попередні класифікації чи способи структурування

досліджуваного механізму. Так, принципи, нормативні приписи, об’єкти

захисту, правозахисні норми, конституційно-правові норми, гарантії,

компетенційні норми органів публічної влади, процесуальні норми – все це

нормативна складова механізму захисту. Адже в нормативно-правових актах

зазначаються об’єкти захисту, міститься перелік соціальних та економічних

прав, принципи та гарантії захисту таких прав. А стосовно таких елементів як

суб’єкти захисту, процесуальні дії та правозастосовча діяльність, – мається на

увазі інституції, які згідно Конституції України і законів України покликані

захищати соціальні та економічні права. Тобто, Президент України, органи

виконавчої влади, судові інстанції, громадські організації, інститут

Уповноваженого з прав людини. Виходячи зі специфіки інституції (державна

чи недержавна) існують і різні процесуальні форми захисту.

Доцільність такого підходу полягає у чіткому розподіленні основних

якісних характеристик, засобів, способів захисту соціальних та економічних

прав, що дасть нам змогу ефективно дослідити кожен окремий елемент.

2.2. Нормативно-правові гарантії захисту соціальних та економічних

прав і свобод людини і громадянина в Україні

Нормативно-правову складову механізму захисту, на нашу думку,

доцільно розглядати в аспекті його гарантування, тобто системи нормативно-

правових актів, які забезпечують захист соціальних та економічних прав і

свобод людини і громадянина в Україні.

Так, О.П. Васильченко, досліджуючи механізм забезпечення рівності прав

людини, зазначала про необхідність розгляду такого механізму через призму

гарантій, адже вони безпосередньо встановлюють правові приписи, які
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закріплюють положення, покладені в основу механізму забезпечення принципу

рівності [41, с. 29].

Значна кількість наукових праць, досліджень, присвячені тематиці

конституційно-правових гарантій загалом, переважно має загальнотеоретичне

спрямування. В якості невирішених раніше частин загальної проблеми, яким

присвячується цей підрозділ, можна виділити недостатній ступінь

дослідженості особливостей нормативно-правових гарантій захисту соціальних

та економічних прав і свобод людини і громадянина.

Перш за все варто розібратися з понятійним апаратом. Адже ряд

науковців ототожнюють механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

з політичними, ідеологічними, організаційними та правовими гарантіями цих

прав. Такої думки, зокрема, дотримується В.А. Терехін, М.М. Марченко. Проте

більшість вчених, наприклад, Т. Заворотченко, М. Лаврик, Є. Хазов, вважають,

що гарантії є складовою механізму захисту прав і свобод людини, який поряд з

гарантіями, включає і інші елементами. В межах дисертаційного дослідження

ми теж розрізняємо гарантії від механізму захисту прав. На нашу думку,

гарантії не можуть існувати окремо від механізму. Цікавою є думка щодо

певної діалектичної єдності цих двох правових явищ, де гарантії виступають

статичним, а механізм – функціональним, динамічним аспектом. Дійсно

механізм захисту соціальних та економічних прав, включаючи в свою

структуру гарантії, забезпечує їх реалізацію шляхом приведення в дію усіх

процесів, умов, способів та засобів, які нормативно визначені.

Для розуміння співвідношення означених понять, на нашу думку, варто

з’ясувати сутність поняття «гарантії».

В межах дисертаційного дослідження варто з’ясувати зміст поняття

«гарантії» для правильного розуміння їх значення. Так, в своїй науковій

доповіді Ю.С. Шемшученко дає наступне визначення: гарантії прав і свобод

людини і громадянина – це обумовлені правовим статусом особистості,

передбачені законодавством діяння або акти, які зобов’язані здійснювати або

утримуватися від них суб’єкти гарантій для збереження існуючих прав і свобод
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та забезпечення конкретної можливості їх реалізації суб’єктами цих прав і

свобод [330, c. 42].

У юридичній літературі є й інші визначення. Наприклад, О.Ф. Скакун

визначає гарантії прав і свобод як систему соціальних, економічних,

політичних, юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їхню

фактичну реалізацію, охорону та надійний захист [286, с. 203]. І.М. Погребного,

гарантіями є система соціальних умов і спеціальних засобів, за допомогою яких

здійснюється життя в суспільстві. По-іншому визначає М.В. Вітрук гарантії

прав і свобод як «умови і засоби, які забезпечують їх фактичну реалізацію і

надійну охорону і захист для всіх і кожного» [60, с. 305].

Найзагальніше визначення гарантій прав і свобод зводиться до того, що їх

розуміють як об’єктивні закономірності суспільного життя, та як багатогранну

організаційну діяльність держави, громадських організацій, спрямовану на

всебічне використання і реалізацію таких закономірностей в інтересах особи і

суспільства, як засоби, які покликані забезпечити «реалізацію, охорону і захист

прав і свобод громадян « [249, с. 20-21].

На нашу думку, найбільш прийнятними є визначення Т.М. Заворотченко,

яка розкриває гарантії прав і свобод людини і громадянина – як передбачену

Конституцією України і іншими законами спеціальну систему юридичних

норм, принципів, умов, вимог і правових способів і засобів забезпечення,

реалізації, охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина з метою

практичної їх реалізації [95, с. 29].

Здійснивши аналіз законодавства України і юридичної літератури можна

виділити ряд ознак, притаманних конституційно-правовим гарантіям прав і

свобод людини і громадянина, що розкривають повний їх зміст: 1) загальність

більшості гарантій прав і свобод людини і громадянина, тобто належність всім

особам, незалежно від громадянства України; 2) нормативність – полягає у

закріплені гарантій в текстах нормативно-правових актів; 3) доцільність –

характеризує можливість гарантій ефективно забезпечувати процес реалізації

прав і свобод людини і громадянина; 4) еволюційність – знаходить своє

вираження у можливості розширеного тлумачення  правового  змісту  гарантій;
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5) виступають втіленням справедливості – відповідають принципу: «свобода

одного не обмежує свободу іншого» [150, c. 61-62]; 6) системність – всі гарантії

утворюють певну систему – організацію груп, що діють доцільно у певній

послідовності, яка знаходить свій вияв у правовій системі конкретної  держави;

7) фундаментальність – встановлюють та захищають основні права і свободи

людини, передбачені не лише Конституцією України, але і міжнародними

договорами, ратифікованих Верховною Радою України; 8) безперервність дії –

гарантії не припиняють свою дію, а існують постійно і застосовуються кожним

учасником конкретних правовідносин; 9) значущість – гарантії прав і свобод

особи пов’язують відносини між суб’єктами правовідносин (наприклад, між

людиною і державою); 10) забезпеченість державою – держава створює загальні

умови для реалізації гарантій і у випадку їх порушення можуть застосовуватись

заходи державного примусу; 11) універсальність – гарантії поширюють свій

вплив на всі сфери суспільного життя, на всій території держави, незалежно від

часу. Їх зміст та обсяг є однаковим для всіх осіб, що підпадають під

юрисдикцію Основного Закону України; 12) пріоритетність – підкреслюється їх

місцем розташування в другому розділі Конституції, а також відображення

гарантій у деяких міжнародних нормативних актах; 13) індивідуальність дії –

поширення їх на конкретну особу при певних обставинах [95, c. 34].

В межах дисертаційного дослідження, зважаючи на обмеження за

обсягом роботи, ми не можемо розкрити більш детально всі вище перелічені

аспекти гарантій прав і свобод. Однак варто акцентувати увагу на такій ознаці

як формальна визначеність. Протягом останніх років стає все більш відомою

доктрина «Живої Конституції», яку активно підтримує В. Кампо, відповідно до

якої суд має здійснити остаточний перехід до доктрини «живої Конституції»,

яка гарантує більш високий рівень вирішення правових питань. Цей принцип

полягає в можливості перегляду рішень Конституційним Судом України. На

практиці такими прикладами були рішення органу конституційної юрисдикції

прийняті в 2008, 2011, 2012 (справи про соціальні гарантії). Звертаємо увагу на

те, що норма-гарантія є усталеною у своїй формі у вигляді текстуального

нормативного припису, а підходи до тлумачення змісту (те, що включає в себе
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ця гарантія) перманентно змінюється. Наприклад, право на охорону здоров’я,

медичну допомогу, зазначене в ст. 49 Конституції України, є нормативним

визначенням, яке не змінювалося з часу прийняття Конституції, а підходи до

його тлумачення змінювалося. Такі рішення часто є політичними, економічно

необхідними і можуть піддаватися перегляду Конституційним судом України в

силу постійних трансформацій суспільних відносин, зміни правосвідомості

громадян, економічної ситуації в державі і в світі в цілому.

В аспекті досліджуваного питання варто також розмежувати такі поняття

як «суб’єкт соціальних та економічних прав» та «суб’єкт соціально-

економічних правовідносин». Так, суб’єкт прав – це носій потенційних

об’єктивних соціальних і економічних прав та відповідних обов’язків, який

може вступити в ті чи інші суспільні відносини і може реалізувати свої права. А

суб’єкт правовідносин – це особа, яка вже вступила в суспільні відносини, які

забезпечені нормативно-правовими гарантіями та реалізувала свої соціальні та

економічні права і свободи, а також обов’язки, які їм кореспондують.

Розуміння таких понять дає можливість, на думку Ю.С. Шемшученка,

виділити суб’єкта права, а також суб’єкта гарантій. На думку академіка зміст

гарантій не охоплюється змістом права людини, яке гарантується. Так,

реалізації права є справою суб’єкта права, а реалізація гарантій – суб’єкта

гарантій. Важко не погодитися із думкою вченого , що у випадку коли суб’єкт

не здійснює своє право, то і гарантії будуть залишатися тільки у формі

законодавчих положень, на рівні нормативних актів, а не юридичних фактів.

Академік вважає, що для їх реалізації потрібні індивідуально-конкретні дії,

індивідуальні акти публічної влади як суб’єкта гарантій [330, с. 49].

Звідси можна зробити висновок, що гарантії прав людини реалізуються

не самостійно, а лише одночасно з реалізацією самого права його суб’єктом.

Тому для визначення змісту гарантій необхідне чітке нормативне визначення

змісту прав і обов’язків суб’єктів правовідносин.

На нашу думку, не завжди потрібні конкретні акти публічної влади для

реалізації нормативно-правових гарантій, наприклад, надання медичної

допомоги людині, яка опинилася безпритомною посеред вулиці.
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В доктрині конституційного права існують різні визначення нормативно-

правових гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення В.Ф. Погорілко,

О.Л. Слюсаренко. Науковці вважають, що нормативно-правові гарантії є

специфічним правовим засобом забезпечення, реалізації, охорони та захисту

прав і людини, і громадянина; першочергового значення вони набувають при

практичній реалізації суб’єктивних прав громадян, тобто нормативно-правові

гарантії – це передбачені законом спеціальні засоби практичного забезпечення

прав і свобод людини і громадянина 127, с. 40].

Виходячи із такого розуміння нормативно-правових гарантій, можна

зробити висновок, що вони охоплюють всі правові акти, що забезпечують

здійснення і охорону прав і свобод людини і громадянина,  а також сприяють

реалізації і усуненню порушень специфічними правовими засобами. До них ми

можемо віднести гарантії, які закріплені в Конституції України та інших

законах і міжнародно-правових актах, що є джерелами конституційного права.

За допомогою цих гарантій забезпечується реалізація конституційно-правового

статусу особи з використанням державного примусу або можливості такого

примусу з боку державних органів.

Таким чином, зміст нормативно-правових гарантій прав і свобод полягає

в тому, що вони виступають в якості спеціального правового засобу реалізації,

охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина. А тому найбільшою

мірою і складають механізм реалізації, захисту і охорони прав і свобод людини

і громадянина [298, с. 156.

На думку Т.М. Заворотченко, нормативно-правові гарантії, що являють

собою сукупність правових норм, за допомогою яких забезпечується реалізація

прав і свобод людини, порядок їх охорони і захисту. До нормативно-правових

гарантій належать норми-принципи, юридична відповідальність та юридичні

обов`язки, передбачені Основним Законом держави, кодексами, законами та

підзаконними актами і міжнародно-правовими договорами [95, с. 66].

В межах дисертаційного дослідження ми вважаємо, що за своїм

соціальним призначенням та своїй ролі в конституційно-правовому механізмі
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захисту соціальних та економічних прав, гарантії поділяються на: норми-

принципи (установчі); норми-гарантії (забезпечувальні); процесуальні норми;

норми, які встановлюють юридичні обов’язки (зобов’язуючі); норми, які

встановлюють юридичну відповідальність (правозастосовчі, охоронні).

Для того, щоб розкрити зміст норм-принципів варто звернутися до теорії

права. Так, О.Ф. Скакун норми-принципи називає установчими нормами. На її

думку, це однин із видів спеціалізованих норм, в яких сформульовані

незаперечні вимоги загального характеру, які відносяться до всіх або більшості

інститутів або норм галузі права. Норми-принципи на відміну від принципів

права прямо закріплені в нормах права і складають внутрішній зміст цих норм

[178, с. 240].

Стаття 3 Конституції України може бути прикладом норми-принципу:

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [130].

Значення норм-принципів, як гарантів прав і свобод людини та

громадянина полягає в тому, що вони відображають ступінь захищеності

основних прав людини, міру свободи людей та їхніх об’єднань,

взаємопов’язаність, єдність юридичних прав і обов’язків.

Норми-принципи як гарантії конституційних прав людини і громадянина

виходять із загально-правових принципів, які охоплюють всю правову систему

нашої держави, а саме: принципів гуманізму, соціальної справедливості (ст. 1

Конституції), рівноправності (ст. 21, ст. 24), соціальної свободи (ст. 21),

демократизму (ст. 1), верховенства права (ст. 8), взаємної відповідальності

людини і держави (ст. 3, ст. 23) [130].

П.М. Рабінович та І.М. Панкевич в своїх наукових дослідженнях дійшли

висновку, що принцип соціальної свободи позначує відносну соціальну

свободу, бо абсолютної свободи людини в природі існувати не може 242,

с. 47. Із цим важко не погодитися, адже кожна людина до певної міри залежить

від соціальних, економічних, політичних, культурних та інших процесів у

суспільстві, які в свою чергу обмежують абсолютну соціальну свободу.

Варто зазначити,  що серед теоретиків права, а також конституціоналістів



102
не має єдиного підходу до розуміння верховенства. Проаналізувавши погляди

Ю.М. Тодики, Ю.С. Шемшученка, О.Г. Кушніренка, Т.М. Слінько,

В.І. Селіванова, можна зробити висновок, що принцип верховенства права

визначає, що жоден закон чи підзаконний нормативно-правовий акт не може

суперечити правам людини [138, c. 132].

Поряд з нормами-принципами, які закріплюють права людини і

громадянина в Конституції України містяться норми-принципи, які

закріплюють основи конституційного ладу, які по суті є основоположними

доктринами – основою для гарантування прав і свобод людини і громадянина.

До них можна віднести наступні норми-принципи: права і свободи людини та їх

гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави (стаття 3);

носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ (стаття 5);

державна влада в Україні здійснюється згідно принципу її поділу на

законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6); держава гарантує свободу

політичної діяльності, а суспільне життя в Україні засновується на принципах

політичного, економічного та ідеологічного різноманіття (стаття 15) 130.

Крім перелічених загально-правових норм-принципів, Т.М. Заворотченко

виділяє ще власне конституційно-правові норми-принципи, які є гарантами

прав і свобод людини і громадянина. До них можна віднести такі норми-

принципи як невідчужуваність і непорушність, невичерпність, гарантованість

та недопустимість обмеження конституційних прав і свобод [95, c. 72-75].

Норми-гарантії або забезпечувальні норми – це безпосередньо

нормативно визначені норми про соціальні та економічні права, які містяться в

ст. 41-50 Конституції України.

В межах дисертаційного дослідження ми здійснили детальний аналіз

кожної із зазначених статей і прийшли до висновку про необхідність внесення

деяких змін в текст Основного Закону, а саме щодо:

1. Приведення у відповідність до ст. 26 Конституції:

- положення ч. 1 ст. 43 «кожен має право на працю» замінити  на «кожна

людина має право на працю»; в ч. 2 «держава створює умови для повного

здійснення громадянами права на працю» слово «громадянам» вилучити з
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тексу; в ч. 6 «громадянам гарантується захист від незаконного звільнення»

замінити на «кожному, хто працює, гарантується захист від незаконного

звільнення».

- ч. 1 ст. 46 «громадяни мають право на соціальний захист…» замінити на

«кожна людина має право на соціальний захист…».

2.  Узгодженості з п. 1 ст. 1 ЄСХ (п), де встановлено, що найголовніший

обов’язок держави-учасниці – це досягнення та підтримання якомога високого і

стабільного рівня зайнятості, шляхом створення безкоштовних служб

працевлаштування та перекваліфікації:

- доповнити ст. 43 Конституції України наступним пунктом «Задля

ефективного здійснення права на працю, держава зобов’язана забезпечувати та

підтримувати якомога вищий і стабільніший рівень зайнятості, прагнучи до

досягнення повної зайнятості її населення».

3. Застосувати гуманістичний підхід, виходячи з теорії природного права

підхід до нормативного визначення права на відпочинок, а саме:

- ч. 1 ст. 45 Конституції України «Кожен, хто працює, має право на

відпочинок» замінити на «Кожна людина, має право на відпочинок». Такий

підхід буде узгоджуватися із первинними потребами людини як біосоціальної

істоти, для якої не потрібно встановлювати підстав для права на відпочинок.

Для узгодженості у тексті пропонується внести доповнення в ч. 2 ст. 45, а саме

«Це право забезпечується для тих, хто працює, наданням щотижневого

відпочинку…».

4. Доповнити ч. 1 ст. 47 Конституції та викласти в наступній редакції:

«Кожна людина має право на житло належного рівня». Дана оціночна категорія

тлумачиться Європейським комітетом із соціальних прав як «житло

достатнього або належного рівня, що є безпечним з точки зору санітарно-

епідемічних норм та охорони здоров’я, не перенаселене і т.д.».

Процесуальні гарантії. На думку О.Е. Кутафіна норми всіх галузей права,

включаючи конституційне, мають своїм призначенням регулювання суспільних

відносин. Таке їхнє призначення може бути реалізоване тільки в тому випадку,

якщо норми права будуть застосовуватися на практиці. Саме тому держава,
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встановлюючи правові норми, одночасно визначає і форми їх реалізації, за

допомогою яких регулюється діяльність відповідних суб’єктів права у

застосуванні правових норм. В результаті виникають особливі правові норми,

які за своїм характером відрізняються від матеріальних і отримали назву

процесуальних або процедурних норм [299, с. 276]. Тобто, їх роль полягає в

переведенні нормативних приписів в активні дії (діяльність) уповноважених

суб’єктів, яка включає певні процедури (впорядкованість дій щодо

забезпечення прав).

Варто зазначити, що терміни «процесуальні норми», «процедурні норми»

«процесуальні гарантії» в науковій літературі використовуються як синоніми і

вказують на формалізований, процедурний характер реалізації та застосування

права, їх впорядкованість.

І.Й. Магновський бачить необхідність віднесення процесуальних гарантій

до окремої підгрупи в системі нормативно-правових гарантій, яка зумовлюється

поділом правових норм на матеріальні та процесуальні. Вчений вважає, що

закріплюючи у відповідних правових нормах матеріальні гарантії – нормативні

приписи, що мають на меті створити сприятливі юридичні умови для

ефективного здійснення кожною особою своїх прав і свобод, держава водночас

визначає конкретні форми і механізми їх реалізації та захисту, закріплюючи їх у

процесуальних нормах і утворюючи, таким чином, процесуальні гарантії

реалізації і захисту прав та свобод [150, с. 158].

Н.А. Боброва вважає, що гарантіями реалізації конституційних норм

(відповідно і соціальних та економічних) виступають не просто процесуальні

норми, а процесуальна форма, під якою автор розуміє систему організаційно-

правових відносин [299, с. 276].

Л. Федорова, досліджуючи юридичні гарантії, прийшла до висновку, що

процесуальна форма це – юридична конструкція реалізації права, яка

представляє собою набір нормативних формальностей (форма, терміни, метод,

засоби, акти і т.д.), в цілому утворюють механізм, який приводить в дію

правомочності (правочинності), що містяться в нормах матеріального права

[311, с. 83]. Д.Л. Воєводін писав: «Не можна реалізувати встановлені
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конституцією і законом правомочності (правочинності) особи, якщо для їх

здійснення не встановлені процедурно-правові форми. Тоді залишається лише

саме право, але немає механізму його реалізації» [65, c. 143].

Процесуальні юридичні гарантії служать формою реалізації відповідних

матеріальних гарантій, визначаючи конкретні шляхи і методи їх здійснення в

певних життєвих ситуаціях [150, c. 51]. Подібної точки зору дотримується

також В.В. Комарова, яка підкреслювала, що процесуальні гарантії, це не лише

норми, які забезпечують застосування санкцій і розгляд спорів, але і норми, які

встановлюють механізм реалізації матеріальних норм. Під процесуальними

гарантіями автор розуміє – норми, які регулюють процесуальний порядок і

процедури практичної реалізації і виконання вже встановлених норм

матеріального права [299, с. 277].

Т. Заворотченко, досліджуючи систему нормативно-правових гарантій,

дає наступне визначення процесуальним нормам як передбачену

законодавством систему умов і засобів організаційно-процедурного характеру,

яка регламентує порядок, форми і методи реалізації прав і свобод людини і

громадянина [95, с. 109].

І.Й. Магновський під процесуальними гарантіями прав і свобод особи

розуміє встановлені законом специфічні юридичні засоби процедурного

забезпечення реалізації норм, які закріплюють матеріальні гарантії прав та

свобод і потребують певного порядку втілення, наприклад, право на судовий

захист, право на оскарження дій або бездіяльності органів державної влади та їх

посадових осіб, право на конституційне звернення реалізується в процесуальній

формі, яка визначена відповідними нормативними актами [150, c. 52].

Отже, для захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і

громадяни часто необхідно звертатися у різні інституції (держані і недержавні).

Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 8 Конституції України: «Звернення до суду

для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо

на підставі Конституції України гарантується» [130]. Закріплене в Конституції

право на захист виступає не лише важливою матеріальною гарантією

забезпечення соціальних та економічних прав і свобод людини та громадянина,
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а водночас, воно служить відправним пунктом для закріплення інших видів

юридичних гарантій, пов’язаних із реалізацією цього права, зокрема,

процесуальних та інституційно-організаційних. Найважливіші процесуальні

гарантії захисту прав, в тому числі соціальних та економічних, закріплені у

ст. 55 Конституції.

Відповідно до ст. 55 Конституції України: «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» [130]. Конституційний Суд

України у Рішенні від 23 травня 2001 року №  6-рп/2001 зазначив, що право на

судовий захист належить до основних, невідчужуваних прав і свобод людини і

громадянина та відповідно до частини другої статті 64 Конституції України не

може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до: ч. 3 ст. 55 Конституції: «Кожен має право звертатися за

захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини»; ч. 4 ст. 55 Конституції: «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»; ч. 5 ст. 55:

«Кожен має право будь-якими, не забороненими законом, засобами захищати

свої права і свободи від порушень і протиправних посягань» [130]. Крім того,

на нашу думку, варто згадати ст. 40 Конституції: «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» [130].

Прикладом процесуальних гарантій економічних прав і свобод людини і

громадянина є зокрема норми Цивільно-процесуального кодексу, в яких

визначено порядок захисту людиною свого права на власність (порядок

пред’явлення позову, провадження у справі, забезпечення позову, судового

розгляду, виконання рішення суду тощо).
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Отже, звертаючись у відповідні державні чи недержавні структури, особа

одночасно запускає певний організаційно-правовий (чи інституційний)

механізм, який полягає у конкретних формах діяльності відповідних інституцій,

про що йтиметься в підрозділі 2.3.

Як ми бачимо процесуальні гарантії зводяться до судової, в тому числі

правоохоронної діяльності. В даному випадку такі гарантії означають

регламентацію організаційної діяльності державних органів, їх посадових осіб,

тобто встановлення правил, що визначають порядок їх діяльності. Варто також

зауважити, що ступінь конкретизації процесуального режиму різних суб’єктів

суттєво відрізняється і залежить від обсягу прав і обов’язків. Так, наприклад,

діяльність згадуваного Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

менш деталізована з великим ступенем диспозитивних приписів (секретаріат

Уповноваженого на свій розсуд вирішує, які справи приймати до розгляду і

здійснювати захисну функцію в судових чи інших інстанціях), ніж це має місце

в діяльності суду. Таким чином, процесуальним гарантіям іманентно властивий

захист, тобто захист соціальних та економічних прав неможливий поза

процесуальної форми.

В попередньому підрозділі ми вже акцентували увагу на те, що захист

прав є необхідним не лише у випадку порушення, але і в процесі реалізації

права у якості превентивної форми. Роль процесуальних гарантій в такому

випадку буде зводитися до регулювання позитивних дій особи, визначаючи

певні процедурні моменти та порядок певних дій. Серед процесуальних актів

соціально-економічного характеру можна назвати, наприклад, правила обліку

громадян, які потребують покращення житлових умов, порядок розгляду скарг

споживачів (або ж скарг в житлово-комунальні контори).

На відміну від особистих чи політичних прав, для реалізації яких не

потрібно вчинювати жодних юридичних дій, для соціальних та економічних

прав є необхідна процесуальна форма їх реалізації, яка передбачає конкретно-

індивідуальні юридично значимі дії як суб’єктами прав, так і суб’єктами-

гарантами цих прав (про що більш детально в наступному підрозділі).

Наприклад, для реалізації права на свободу віросповідання, особа не
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зобов’язана повідомляти про свої віруючі погляди чи про церкву, віру якої вона

сповідує. В той час як при реалізації права на пенсію, суб’єкт такого права

повинен подати заяву про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду

України у районі, місті, районі, у місті за місцем проживання (реєстрації). А

також набір певних документів, наприклад щодо пенсії за віком, такі документи

передбачені в п. 2.1 Порядку подання та оформлення документів для

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», прийнятого Постановою

правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (далі – Порядку).

А орган, що призначає пенсію, протягом 10 днів після надходження заяви та

відповідних документів зобов’язаний прийняти рішення щодо призначення

пенсії (п. 4.3. Порядку) [204].

Процесуальні гарантії відіграють не менш важливу роль при

конкретизації соціальних і економічних прав і їх гарантій у їх взаємозв’язку.

Наприклад, право на безпечні умови праці (ч.4 ст.43 Конституції України)

розкривається в таких процесуальних гарантіях як:

- поінформованість під розписку про умови праці та про наявність на

йробочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не

усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на

пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і

колективного договору (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону праці» – далі

Закону) [231].

- на належні санітарно-побутові умови праці (ч. 1 ст. 6 Закону);

- забезпечення спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту,

мийними та знешкоджувальними засобами (ч. 1 ст. 8 Закону);

- проходження за рахунок роботодавця інструктажу, навчання з питань

охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних

випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії (ч. 1 ст. 18 Закону);

- умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також

забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі

охорони праці (ч. 2 ст. 8) [231].



109
Тобто, реалізація процесуальних гарантій вимагає певної послідовності і

узгодженості в діях як суб’єкта цих правочинностей, так і сторони роботодавця

(адміністрації), яка зобов’язана забезпечити зазначені правочинності.

Таким чином, в нормативно-правовому механізмі захисту соціальних та

економічних прав і свобод особливе місце займають процесуальні гарантії.

Вони є необхідним елементом захисту соціальних та економічних прав,

реалізація  яких об’єктивно не може носити довільний характер чи бути

юридично не регламентованою. В контексті співвідношення з матеріальними

гарантіями можна узагальнити, що об’єктом захисту процесуальних гарантій є

суб’єктивні права, а матеріальних – об’єктивне право.

Юридичні обов’язки. Переходячи до характеристики наступного елементу

нормативно-правових гарантій, варто згадати відомий вираз В. Гюго:

«Розуміння права розвиває усвідомлення обов’язку» [85, с. 195]. Юридичні

обов’язки як і норми-принципи та норми-гарантії не знайшли єдності підходів

серед науковців. На нашу думку, дуже важливо розкрити всебічний зміст цього

поняття, адже обов’язки особи і держави – це та необхідна умова, той баланс

стабільності, який є необхідним для нормального функціонування

громадянського суспільства.

В доктрині конституційного права юридичні обов’язки розуміють як:

- закріплену в юридичних нормах необхідність певної поведінки,

спрямованої на здійснення відповідного соціального обов’язку

(П.М. Рабінович) 242, с. 64.

- гарантовану законом міру суспільно необхідної (корисної) і державно

доцільної поведінки особи, що об’єктивно обумовлена потребами існування та

розвитку інших осіб, соціальних груп, націй, людства (О.Ф. Скакун)

286, с. 198.

- міра обов’язкової поведінки, якої кожний повинен дотримуватись для

забезпечення нормального функціонування інших суб’єктів громадянського

суспільства (Н.Г. Шукліна) 127, с. 199.

Цікавою стосовно визначення правової природи обов’язку є теза

Б. Ебзєєва: «Обов’язки є таким же необхідним елементом правового
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регулювання, як і права, вони іманентні будь-якому правопорядку і пов’язують

як демократичну соціальну правову державу, так і особу» [331, с. 12].

На нашу думку, розуміння обов’язків в сфері захисту соціальних та

економічних прав і свобод повинно включати всіх суб’єктів-гарантів (держава,

місцеве самоврядування, громадські організації, фізичних і юридичних осіб та

ін.), які згідно закону покликані здійснювати активні дії чи утримуватися від

певних дій за для захисту відповідних прав.

Досліджуючи головного суб’єкта-гаранта соціальних та економічних

прав, варто зазначити, що основоположний обов’язок держави зазначений у

ч. 2 ст. 3 Конституції України: «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» [130].

Потрібно також згадати і норму ст. 57 Конституції, яка зобов’язує

державу інформувати населення про видані закони. «Закони та інші

нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають

бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом» [130]. У

випадку, якщо нові прийняті закони не будуть належним чином доведені до

відома населення, то такі акти вважатимуться нечинними.

В аспекті розуміння обов’язків особи варто звернутися до ч. 1 ст. 29

Загальної декларації прав людини 1948 р., в якій зазначено: «Кожна людина має

обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний

розвиток її особи». Крім того, в Конституції України в ст. 23 закріплено:

«Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при

цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед

суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її

особистості». Така норма Основного Закону України відповідає ч. 2 ст. 29

Загальної декларації. Тобто, людина наділяється не лише соціальними та

економічними правами і свободами, які закріплюються у відповідних нормах-

гарантіях, але і обов’язками, дотримання яких є також необхідною умовою

забезпечення даної категорії прав.
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Проаналізуємо обов’язки держави в сфері захисту соціальних та

економічних прав і свобод в площині їх співвідношення з обов’язками і

правами людини і громадянина.

Так, в ч.1 ст. 50 Конституції України закріплюється право кожного на

безпечне для життя і здоров’я довкілля та обов’язок держави на відшкодування

завданої порушенням цього права шкоди. Даному соціальному праву особи

кореспондує конституційний обов’язок зазначений у ст. 66 Конституції:

«Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині,

відшкодувати завдані ним збитки». Також норми-гарантії зазначені у ст. 42

(право на підприємницьку діяльність), ст. 43 (право на працю) і ст. 46 (право на

соціальний захист) співвідносяться з конституційним обов’язком сплачувати

податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст.67) [130]. Варто

також зазначити, що такий обов’язок обумовлюється правом вимагати від

фіскальних органів, щоб ставка таких зборів відповідала нормам законодавства.

Серед конституційних обов’язків щодо економічних прав важливою є

також норма ч. 4 ст. 41, в якому закріплюється обов’язок держави охороняти

власність особи. Водночас у ч.3 ст.13 Конституції прописано: «Власність

зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і

суспільству» [130]. Зазначене положення Конституції означає, що власник

зобов’язаний використовувати свою власність не лише у своїх інтересах.

Власник повинен поважати інтереси інших соціальних суб’єктів. В ч. 7 ст. 41

Конституції також наголошується, що: «Використання власності не може

завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства,

погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі» [130]. На нашу

думку, такі обов’язки до осіб, які реалізовують своє право власності, є

обґрунтованими, виходячи із її соціальної функції.

Варто також зазначити, що не всі обов’язки прямо значаться в

Конституції, наприклад, ст. 139 КК України: «Ненадання без поважних причин

допомоги хворому медичним працівником, який зобов’язаний, згідно з

установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо,

що це може мати тяжкі наслідки для хворого» [133].
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Щодо взаємообумовленості соціальних та економічних прав і обов’язків

цікаво буде проаналізувати ст. 45 Конституції України, яка гарантує кожному,

хто працює, право на відпочинок. Таке право гарантується ст. 1, 2, ч.5 ст. 11, ч.4

ст.24, ст. 28 Закону України «Про відпустки».

Відповідно до ч. 5 ст. 80 Кодексу законів про працю: «Забороняється

ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а

також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років

та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із

шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці» [112].

Аналогічна норма міститься в ч.5 ст. 11 Закону України «Про відпустки» [210].

Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом України

«Про відпустки» та Кодексом законів про працю України, є грубим

порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути

притягнений до відповідальності згідно із законодавством. Така

відповідальність передбачена в ст. 41 та ст. 41-2 Кодексу про адміністративні

правопорушення, а також в ст. 172 Кримінального кодексу України.

Якщо ж працівник не хоче використовувати мінімальну у 24 дні

відпустку та виявляє намір далі продовжувати роботу з грошовою

компенсацією чи без неї, в даному аспекті важливою є ст. 12 Конвенції МОП

№ 132 про оплачувані відпустки (переглянутої в 1970 році), ратифікованої

Україною відповідно до Закону України № 2481-III від 29.05.2001 р. В даній

статті передбачено, що угоди про відмову від права на мінімальну щорічну

оплачувану відпустку або про невикористання такої відпустки із заміною її

компенсацією чи іншим чином відповідно до національних умов визнаються

недійсними або забороняються.

В своєму листі Міністерство соціальної політики України № 207/13/116-

12 від 21.06.2012 р. «Про грошову компенсацію за невикористану відпустку»

роз’яснило, як діяти у випадку, якщо працівник відмовляється використати

надане йому Конституцією України, Законом України «Про відпустки» право

на відпочинок (щорічну відпустку). «Зважаючи на те, що роботодавець несе

відповідальність за ненадання відпустки, він має право в межах, установлених
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графіком, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України працівники

зобов’язані своєчасно і точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця.

За їх невиконання працівника може бути притягнено до дисциплінарної

відповідальності» [214]. Тобто, на працівника може бути накладено

дисциплінарне стягнення, догана.

Тобто, гарантоване соціальне право на відпочинок, одночасно є і

обов’язком як для працівника, так і для роботодавця в аспекті його реалізації.

Завершити дослідження юридичних обов’язків хотілося б текстом з

преамбули Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, де

зазначається: «кожна окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей і

того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і

додержання прав, визнаних у цьому Пакті» [171]. А також ст. 68 Конституції:

«Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей» [130].

Виходячи із вищезазначених положень стає зрозумілим, що обов’язки не

зводяться лише до правовідносин між людиною і державою. Особа зобов’язана

не посягати, не порушувати права інших людей. Можна навести приклад

вищезгаданої ст. 50 Конституції, яка закріплює право кожного на безпечне для

життя і здоров’я довкілля і обов’язок зазначений в ст. 66 Конституції: «кожен

зобов’язаний не заподіювати шкоду природі…». Адже, якщо якась особа

забруднює довкілля, то цим вона порушує право на безпечне довкілля інших

громадян. З цього приводу В. Гюго в своїй книзі «Дев’яносто третій рік» писав:

«Свобода одного громадянина закінчується там, де починається свобода

іншого» [85, с. 195]. Варто погодитися з автором, що в одній цій фразі укладені

всі умови спільного існування людей.

Сьогодні, як ніколи раніше зрозуміло, що людина не може ухилятися від

активного втручання в життя суспільства та держави, бо це може призвести до

його загибелі.

Отже, нормативно-правові гарантії, які реалізовуються у правовідносинах

між людиною і державою, не є односторонніми і не вичерпуються питанням
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захисту державою соціальних та економічних прав і свобод людини і

громадянина, – вони вимагають виконання людиною певних взаємопов’язаних

обов’язків перед державою і суспільством.

Юридичні обов’язки в сфері захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини і громадянина потрібно розуміти як – визначену законом

необхідну поведінку держави, місцевого самоврядування, людини та інститутів

громадянського суспільства, спрямовану на дотримання та виконання

юридичних норм задля захисту соціальних та економічних прав і свобод

людини.

Юридична відповідальність. Останнім часом в юриспруденції

спостерігається посилення інтересу до значення юридичної відповідальності як

важливого елементу нормативно-правового механізму захисту прав. На нашу

думку, юридична відповідальності визначає зміст і призначення інституту

гарантій захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і

громадянина. Як юридична гарантія відповідальність виражається в

нормативному встановленні заходів юридичної відповідальності за порушення

прав людини у вигляді застосування заходів державного або міжнародного

примусу. Досліджуючи обов’язки, ми вже згадували про те, що у разі їх

невиконання може наступати відповідальність, яка виконує по суті штрафну

функцію таких обов’язків. А як окремий елемент в механізмі нормативно-

правових гарантій, відповідальність кристалізується (виступає) у вигляді

жорсткого, невідворотного, безальтернативного інструменту, спрямованого на

припинення протиправних посягань і відновлення порушених прав.

Юридична відповідальність є важливим елементом правового

регулювання суспільних відносин. Можна виділити наступні специфічні ознаки

відповідальності: підставою до застосування виступає правопорушення; вид

державного примусу; застосування негативних заходів до осіб, які вчинили

правопорушення.

На думку П.М. Рабіновича, М.І. Хавронюка «специфіка полягає у тому,

що захист і охорону прав і свобод людини і громадянина юридична

відповідальність забезпечує шляхом гарантування виконання органами
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державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими

особами своїх обов’язків, що кореспондують зазначеним правам та свободам»

[244, с. 250].

В межах дисертаційного дослідження проведемо аналіз видів юридичної

відповідальності за порушення соціальних та економічних прав і свобод

людини.

Так, відповідно до ст. 44 Закону України «Про охорону праці»: «За

порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці,

створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за

охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об’єднань

винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної,

кримінальної відповідальності згідно із законом» [231]. А також ст. 80 Основ

законодавства про охорону здоров’я: Відповідальність за порушення

законодавства про охорону здоров’я [185]. Особи, винні у порушенні

законодавства про охорону здоров’я, несуть цивільну, адміністративну або

кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

На думку І.В. Новосельської дисциплінарна відповідальність – це вид

юридичної відповідальності, що має односторонній характер і полягає в

обов’язку працівника відповісти перед роботодавцем за вчинений

дисциплінарний проступок і зазнати відповідного дисциплінарного стягнення,

передбаченого нормами трудового законодавства [180, с. 10]. В даному випадку

йде мова про відповідальність саме перед роботодавцем, а не перед державою

як у випадку з кримінальною чи адміністративною. Дисциплінарна

відповідальність регулюється Кодексом законів про працю і передбачає такі

види покарання, як догана та звільнення. Згідно ст. 147 за порушення трудової

дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів

стягнення: 1) догана; 2) звільнення.

Матеріальною відповідальністю передбачено відшкодування збитків,

заподіяних підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які постраждали

від нещасного випадку чи профзахворювання. Такі збитки працівникам

виплачуються на підставі ст. 36 Закону України «Про Загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування». Крім того в ч. 6 ст. 36 Закону зазначено, що

«порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний

випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання

зобов’язань перед потерпілим» [220].

Важливою гарантією захисту соціальних прав є також п. 8 ст. 36 Закону, в

якому йдеться зокрема, що «відшкодування моральної (немайнової) шкоди

потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних

захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється

незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень

Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України« [220].

Згідно ч. 1 ст. 44 Закону: «Фонд розглядає справу про страхові виплати на

підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи за наявності усіх

необхідних документів і приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не

враховуючи дня надходження зазначених документів» [220].

Існують також випадки, коли вже сам працівник підлягає матеріальній

відповідальності. Зокрема, глава ІХ Кодексу законів про працю України (далі –

Кодексу) містить гарантії при покладенні на працівників матеріальної

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Так,

згідно ч. 2  та ч. 3 ст. 130 Кодексу: «Працівники несуть матеріальну

відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. При покладенні

матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників

гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну

шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли

така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними

протиправними діями (бездіяльністю) працівника» [112].

Крім цього норма ст. 130 наголошує, що матеріальну відповідальність

працівник може понести незалежно від притягнення працівника до

дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність – це відповідальність посадових осіб і

працівників перед органами державного нагляду, що полягає у застосуванні до
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них штрафних санкцій. Умови притягнення до адміністративної

відповідальності, передбачені Кодексом України про адміністративні

правопорушення (далі – Кодексу).

Особлива частина Кодексу встановлює адміністративну відповідальність

за порушення соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина.

На нашу думку, склад таких правопорушень міститься в главах 5 (порушення в

галузі охорони праці і здоров’я населення), 6 (правопорушення, що посягають

на власність), 11 (в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального

господарства та благоустрою), 12 (в галузі торгівлі, громадського харчування,

сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності), 13 (в галузі

стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації).

Як приклад, можна навести ст. 41 Кодексу України про адміністративні

правопорушення, відповідно до якої: «Порушення встановлених термінів

виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі,

терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій

незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями

працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх

трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у

фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж,

заробітну плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення

громадян», або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані,

порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та

порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю

– тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ

і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів

підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян» [113].

Кримінальна відповідальність за порушення соціальних та економічних

прав і свобод людини і громадянина передбачена в Кримінальному кодексі

України. Конкретні склади злочинів містяться в Особливій частині.

А саме в другому розділі – злочини проти життя і здоров’я особи.
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Наприклад ч. 1 ст. 136 КК України: «Ненадання допомоги особі, яка перебуває

в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або

неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це

спричинило тяжкі тілесні ушкодження, – караються штрафом від двохсот до

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими

роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на

строк до шести місяців» [133].

А також ст. 139 КК України «Ненадання допомоги хворому медичним

працівником». Санкція статті застосовується лише у випадку, коли без

поважних причин медичний працівник не надав допомогу хоча розумів, що це

може мати тяжкі наслідки для хворого.

Варто зазначити, що присяга лікаря, передбачена ст. 76 Основ

законодавства про охорону здоров’я, згідно якої випускники медичних

спеціальностей вищих медичних закладів приносять Присягу лікаря України

[185]. Текст присяги, затверджений указом Президента від 1992 № 349 «Про

клятву лікаря»: «Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість

обов’язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег

урочисто клянусь: усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і

поліпшення здоров’я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням,

подавати медичну допомогу всім, хто її потребує; незмінно керуватися у своїх

діях і помислах  принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і

чуйним  до  хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні

традиції світової медицини;…» [225].

В п’ятому розділі – злочини проти виборчих, трудових та інших

особистих прав і свобод людини і громадянина. Наприклад: Стаття 172 «Грубе

порушення законодавства про працю»: Диспозиція статті прямо вказує на

головне порушення, а саме незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів.

Щодо інших випадків зазначено «а також інше грубе порушення законодавства

про працю». В другій частині підкреслюється особлива охорона праці

неповнолітніх, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх



119
замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, адже

відповідальність значно суттєвіша.

Стаття 175 «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших

установлених законом виплат»: Безпідставна невиплата заробітної плати,

стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як

за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або

організації незалежно від форми власності чи громадянином – суб’єктом

підприємницької діяльності, – карається штрафом від п’ятисот до тисячі

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на

строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

строк до трьох років.

Стаття 184 «Порушення права на безоплатну медичну допомогу»:

«Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи

комунальних закладах охорони здоров’я – карається штрафом до ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести

місяців» [133].

В шостому розділі – злочини проти власності. Наприклад: ст. 194

«Умисне знищення або пошкодження майна».

В сьомому розділі – злочини у сфері господарської діяльності.

Наприклад: ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності».

В восьмому розділі – злочини проти довкілля. Наприклад: ст.236

«Порушення правил екологічної безпеки».

В десятому розділі – злочини проти безпеки виробництва. Ст. 271:

«Порушення вимог законодавства про охорону праці». Шляхи порушення

вимог законодавчих актів про охорону праці можуть бути різними. Порушення

може виявитися в непроведенні відповідного інструктажу, відсутності або

несправності спеціальних засобів для безпечної роботи механізмів, обладнання,

засобів індивідуального захисту (маски, захисних окулярів, спеціального

одягу), в неналежній перевірці працівниками знання техніки безпеки і т. ін.

Господарсько-правова відповідальність Реалізовуючи окремі економічні
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права і свободи, людина може зайнятися господарською діяльністю. А за

правопорушення у сфері господарювання їх учасники можуть нести

господарсько-правову відповідальність. З. Ф. Татькова визначила її мету – як

стремління держави, суб’єктів господарювання та інших учасників сфери

господарювання до забезпечення рівних можливостей розвитку

підприємництва, дотримання учасниками господарських відносин суспільного

господарського порядку [300, c. 15]. Прикладами господарських

правопорушень може бути, наприклад, порушення правил здійснення

господарської діяльності або порушення зобов’язання щодо якості поставленої

продукції (товарів), виконання робіт та надання послуг. З.Ф. Татькова

класифікувала види відповідальності суб’єктів господарювання за: 1) підставою

відповідальності – договірна та позадоговірна; 2) обсягом відповідальності –

повна, обмежена чи підвищена; 3) видом господарських зобов’язань –

відповідальність за порушення майнових, господарських, організаційно-

господарських, внутрішньогосподарських зобов’язань; 4) суб’єктами, які

застосовують відповідальність – відповідальність, що застосовується судами,

органами державної влади, суб’єктами господарювання; 5) розподілом обсягів

відповідальності боржників чи участь декількох суб’єктів – часткова, солідарна

чи субсидіарна відповідальність [300, с. 10-11].

Підсумовуючи даний вид відповідальності варто зазначити, що за

порушення у сфері господарювання, передбачається наступні види санкцій:

відшкодування збитків; сплата штрафних санкцій; застосування оперативно-

господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій.

Відповідно до ч. 4 ст. 217 ГК України: «Господарські санкції

застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників

господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції –

уповноваженими органами державної влади або органами місцевого

самоврядування» [80].

Відповідно до ч. 2 ст. 216 Господарського кодексу України:

«Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і

законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі
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відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок

правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання» [80].

Конституційно-правова відповідальність. На нашу думку, прикладом

конституційної відповідальності в аспекті захисту прав і свобод, в тому числі

соціальних та економічних, можна вважати визнання неконституційним акту чи

його окремих положень, а також призупинення дії актів органів та посадових

осіб державної влади та місцевого самоврядування. Як приклад можна навести

положення ч. 7, 9, 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

ч. 7. «У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови

районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може

зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на

розгляд відповідної ради».

ч. 9. «Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної

компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною

радою».

ч. 10. «Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з

мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються

незаконними в судовому порядку» [228].

Не зупиняючись детально на темі конституційної відповідальності, так як

це є предметом  окремих дисертаційних досліджень, варто зауважити, що

суттєвою є і розуміння конституційної відповідальності, яка застосовується

Конституційним судом України. Відповідно до ч. 1 ст. 152 Конституції

України: «Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду

України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо

вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена

встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або

набрання ними чинності» [130]. Крім того, ч. 2 та ч. 3 зазначають, що: «Закони,

інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними,

втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України рішення

про їх неконституційність. Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним
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або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними,

відшкодовується державою у встановленому законом порядку» [130].

Отже, нормативно-правові гарантії захисту соціальних та економічних

прав і свобод людини і громадянина характеризуються не тільки нормами-

принципами, нормами-гарантіями, які містять вказівки на забезпечення даних

прав, але й конституційними обов’язками та юридичною відповідальністю.

Водночас, включення обов’язків та відповідальності в гарантії не

порушує принципів свободи та правової держави, оскільки права одних осіб,

що не закріплені обов’язками інших, не можуть бути реалізовані.

2.3. Інституційний елемент механізму захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні

Центральним елементом механізму захисту соціальних та економічних

прав і свобод людини та громадина виступає система державних та

громадських інститутів, метою функціонування яких є пряме або

опосередковане створення умов для реалізації та захисту конституційних прав,

зокрема або виключно, соціальних та економічних.

Саме через свою актуальність, система інституцій захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини та громадянина неодноразово виступала

об’єктом дослідження в теорії конституційного права, зокрема на рівні

дисертаційних досліджень.

У свою чергу, завданнями, які ми поставили перед собою у рамках

здійснення дослідження інституційного елементу механізму захисту соціальних

та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні є:

1) надання загальної характеристики системі інституцій, діяльність яких

спрямована на захист соціальних та економічних прав людини і громадянина,

зокрема у спосіб наведення акторської концепції класифікації відповідних

інституцій за визначеними критеріями;
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2) аналіз якості міжінституційної взаємодії елементів системи механізму

захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в

Україні, тобто дослідження структурних зв’язків, рівня проблематичності

взаємозв’язку та взаємодії вказаних інституцій між собою, та, за результатами

такого дослідження, вироблення пропозицій щодо вирішення ідентифікованих

проблем;

3) аналіз нормативно-правового регулювання та правозастосовної

діяльності основних інституцій з метою визначення реального стану їх

ефективності в Україні, зокрема шляхом визначення основних переваг та

недоліків їх функціонування;

4) дослідження специфіки та стану захисту соціальних та економічних

прав і свобод тих категорій осіб, що зазнали негативних наслідків збройного

конфлікту на території України (учасників антитерористичної операції,

внутрішньо переміщених осіб та осіб, що проживають на тимчасово окупованій

території).

На нашу думку, об’єктивним є розуміння сукупності інституцій, про які

зазначено вище, саме як системи – впорядкованої сукупності, фактором чого є

конституційне регулювання, а саме визначення на рівні Конституції України

ролі та місця, меж компетенції та взаємозв’язку більшості органів, діяльність

яких спрямована на захист соціальних та економічних прав і свобод людини і

громадянина в Україні.

Ефективність функціонування органів державної влади або недержавних

інституцій у площині кожних конкретних правовідносин, у межах яких

здійснюється захист соціальних або економічних прав,  вимірюється якістю дій

конкретної особи, що виступає від імені держави – політичної фігури,

державного службовця, посадової особи органу місцевого самоврядування,

представника інституту громадянського суспільства тощо, у діях якого (яких)

персоніфікується та реалізовується функція держави, органу місцевого

самоврядування іншої інституції.

Отже, враховуючи вказане вище, пропонуємо розуміння інституційного

елементу механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини
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та громадянина в Україні як структуровану на конституційному рівні систему

інституцій державної влади, місцевого самоврядування, громадянського

суспільства, прямою або опосередкованою метою функціонування яких є

створення та постійне забезпечення можливостей для людини та громадянина

ефективно, тобто оперативно та якісно, реалізовувати своє право на захист

соціальних та економічних прав і свобод.

Стверджуємо, що одним з найбільш ефективних засобів наукового

дослідження є класифікація. Цінність класифікації, як засобу дослідження,

полягає у тому, що завдяки такому методу досягається мета будь-якого

дослідження – комплексне пізнання предмету аналізу.

Фактично, здійснивши класифікацію інституцій захисту соціальних та

економічних прав людини і громадянина, можна ідентифікувати переважну

більшість таких інституцій, та з огляду на їх приналежність до тієї чи іншої

групи виробити загальне уявлення про систему, що, в подальшому, стане

передумовою для аналізу основних інституцій. Тобто, метод класифікації

дозволяє проаналізувати ціле у спосіб аналізу його частин.

Слід зазначити, що в теорії конституційного права наявні позиції щодо

класифікації системи державних інституцій захисту конституційних прав і

свобод людини і громадянина. Так, на думку Т. Заворотченко та

Е. Регушевського, за компетенцією державних органів їх слід поділяти на

органи загальної компетенції і спеціальної компетенції, які спеціально створені

для забезпечення гарантій прав і свобод людини; до першої групи – державних

органів загальної компетенції належать Верховна Рада, Президент, Кабінет

Міністрів, міністерства та інші органи центральної виконавчої влади,

Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, прокуратура тощо

[95, c. 120-122]; іншу групу органів-гарантів складають органи спеціальної

компетенції, які спеціально створені для забезпечення гарантій прав і свобод

людини, до яких зокрема відносяться Уповноважений Верховної Ради з прав

людини, Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і

основних свобод людини, Національне бюро у справах дотримання цієї

Конвенції та інші [249, c. 131-132].
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Наведена класифікація видається логічною, однак, по-перше така

класифікація не фокусується на інституціях саме захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини та громадянина, а по-друге, вона

обмежується лише дослідженням державних органів, тобто лише однієї зі

складових системи інституцій захисту соціальних та економічних прав і свобод

людини та громадянина.

Зазначеним підтверджується необхідність здійснення авторської

класифікації системи інституцій захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини та громадянина в Україні.

Так, на нашу думку, вказану систему можна класифікувати наступним

чином:

1) за належністю:

1.1) органи державної влади: 1.1.1) орган законодавчої влади, його

структурні органи: Верховна Рада України, її комітети, комісії тощо; 1.1.2)

інститути уповноваженого Верховної Ради України: Уповноважений Верховної

Ради України з прав людини, бізнес-омбудсман; 1.1.3) органи виконавчої влади:

Кабінет Міністрів України, міністерства, зокрема, Міністерство юстиції

України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство соціальної

політики України, Антимонопольний комітет України та інші центральні

органи виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади; 1.1.4)

органи судової влади та суддівського самоврядування, а також органи

альтернативних методів вирішення спорів: система господарських судів,

система адміністративних судів, система загальних судів, Вища Рада Юстиції,

Верховний Суд України, Конституційний Суд України, третейські суди,

міжнародні комерційні арбітражі тощо;1.1.5) органи прокуратури та інші силові

структури; 1.1.6) Президент України та органи, які забезпечують діяльність

Президента України;

1.2) органи місцевого самоврядування; органи влади АРК;

1.3) інституції громадянського суспільства: 1.3.1) адвокатура; 1.3.2)

засоби масової інформації; 1.3.3) система професійних спілок; 1.3.4)

волонтерські організації; 1.3.5) благодійні організації; 1.3.6) інші інституції
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громадянського суспільства;

2) за територіальним статусом: 2.1) загальнодержавні; 2.2)

локальні; 2.3) на тимчасово окупованих територіях; 2.4) органи АРК;

3) за порядком формування: 3.1) виборні; 3.2) призначувальні;

4) за часом функціонування: 4.1) постійні; 4.2) тимчасові;

5) за порядком фінансування: 5.1) інституції бюджетного

фінансування; 5.2) інституції приватного фінансування;

6) за кількісним складом: 6.1) одноосібні; 6.2) колегіальні.

Здійснивши класифікацію інституцій захисту соціальних та економічних

прав і свобод людини та громадянина, сконцентруємо увагу на основних з них.

Так, Верховна рада України відповідно до статті 75 Конституції

України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Основне призначення

Верховної Ради України в контексті її місця та ролі у системі органів захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина проявляється,

на нашу думку, у таких її функціях, що визначені у статті 85 Конституції

України: 1) прийняття законів; 2) затвердження загальнодержавних програм

економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного

розвитку, охорони довкілля; 3) здійснення парламентського контролю;

4) робота з кадрового призначення на державні посади різного рівня.

Формування адекватної нормативно-правової бази є, безумовно,

ключовим фактором та необхідною передумовою побудови ефективної системи

захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема соціальних та

економічних.

У цьому контексті слід зазначити, що згідно зі статтею 92 Конституції

України виключно законами України визначаються права і свободи людини і

громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина; засади

використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони,

континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та

експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку; правовий режим власності

правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми

антимонопольного регулювання засади зовнішніх зносин,
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зовнішньоекономічної діяльності, митної справи.

Аналіз наявних дисертаційних досліджень парламенту України у аспекті

його значення як складового елементу системи інституцій захисту прав і свобод

людини і громадянина дозволяє стверджувати, що однією із ключових проблем

вченими виділяється проблема недостатнього рівня фахової підготовки

народних депутатів, та, як наслідок, низький рівень нормативно-правової бази.

На нашу думку, наведена проблема лежить у політичній площині, а

підвищення якості складу Верховної Ради України є процесом еволюційним, а

отже таким, що потребує часу. Так, зазначимо, що тенденція до збільшення

кількості юристів у складі Верховної Ради України є позитивною та

стабільною, що в довгостроковій перспективі має позначитись на рівні

нормативно-правових актів, зокрема і у сфері захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини та громадянина.

Щодо органів Верховної Ради України, діяльність яких спрямована на

захист соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина, то слід

зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про комітети Верховної

Ради України» від 04.04.1995 р. №116/95-ВР, комітет Верховної Ради України –

це орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів

України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи,

підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень

Верховної Ради України, виконання контрольних функцій [226].

Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і

предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від

04.12.2014 р. №22-VIII [232] затверджений перелік та склад комітетів

Верховної Ради України, зокрема, на разі, 27 комітетів, серед яких такими, що

прямо або опосередковано впливають на захист соціальних та економічних

прав і свобод людини і громадянина в Україні можна назвати: комітет з питань

економічної політики; комітет з питань науки і освіти; комітет з питань

охорони здоров’я; комітет з питань прав людини, національних меншин і

міжнаціональних відносин, комітет з питань промислової політики та

підприємництва, комітет з питань свободи слова та інформаційної політики,
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комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення,

комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних

відносин.

Зазначимо, при цьому, що ні профільного комітету, ані профільного

підкомітету з питань захисту саме економічних та соціальних права, на разі, в

Україні, не створено.

Наводячи характеристику інституту Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини, слід вказати на те, що вказаний інститут можна

вважати одним з найбільш досліджуваних в теорії конституційного права. Так,

відповідному інституту присвячені дисертаційні дослідження таких вчених як:

О. В. Марцеляк (Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана:

світовий досвід та українська модель) [163], Н. Наулік ( Інститут омбудсмена в

Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження), [177], Л. Голяк

(Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та

діяльності) [76], І. Дідковська (Омбудсмен у системі інститутів правової

держави: порівняльно-політоголічний аналіз) [86], В. Барчук (Уповноважений

Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт забезпечення національної

безпеки України) [20], С. Банах (Функції омбудсманів у сучасному світі:

порівняльно-правове дослідження) [19].

У вказаних дослідженнях наведений достатньо якісний аналіз

відповідного інституту, дублювання яких не сприятиме підвищенню якості

нашої роботи.

На нашу думку, найбільш вдало визначення поняття «омбудсман»

сформульоване О. В. Марцеляком, на думку якого омбудсманом є призначений

вищими органами державної влади контрольно-наглядовий, правозахисний,

незалежний, політично нейтральний, одноособовий чи колегіальний орган

державної влади (посадова особа), уповноважений конституцією чи законом за

власною ініціативою або зверненням громадян контролювати діяльність органів

і посадових осіб (насамперед виконавчої гілки влади) з точки зору дотримання

ними прав і свобод людини та громадянина [163, c. 7].

Зокрема, вченим також висловлена ідея запровадження інститутів
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спеціалізованих омбудсманів, таких як омбудсмана із захисту прав людей

похилого віку, інвалідів, студентських та учнівських омбудсманів, військового

омбудсмана [163, c. 9].

Водночас, очевидним видається те, що наведений науковцем ряд

спеціалізованих омбудсманів має бути доповненим спеціалізованим

омбудсманом із захисту соціальних та економічних прав – бізнес-омбудсманом.

Зазначимо, що малодослідженим залишається новий для нашої держави

інститут бізнес-омбудсмана. Разом з тим, відповідний інститут має відігравати

провідне місце у системі захисту соціально-економічних прав. Вказаний

інститут був створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

«Про утворення Ради бізнес-омбудсмена» від 26.11.2014 р. №691, з метою

забезпечення прозорості діяльності органів державної влади, сприяння

зниженню рівня корупції та запобігання недобросовісній (нечесній) поведінці

стосовно суб’єктів підприємництва в Україні [238]. Відповідно до положень

про Раду бізнес-омбудсмена, схваленого тією ж постановою Кабінету Міністрів

України, остання, зокрема, приймає та розглядає скарги від суб’єктів

підприємництва на дії або бездіяльність, зокрема рішення органів державної

влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що

належать до сфери їх управління, а також їх посадових осіб [238].

Тобто, враховуючи вказане, можна констатувати створення в Україні

інституту спеціалізованого омбудсмана з економічних питань, тобто такого,

що безпосередньо зобов’язаний здійснювати захист економічних прав людини

та громадянина.

Надзвичайно важливим та центральними інститутом захисту соціальних

та економічних прав є прокуратура України, яка, відповідно до ст. 1 Закону

України «Про прокуратуру» остання становить єдину систему, яка в порядку,

передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України

функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства

та держави [235].

Конституція України визначила прокуратуру України як єдину систему.

Викладення основних положень про прокуратуру в окремому розділі VII
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Основного Закону України зумовлено тим, що виконання покладених на органи

прокуратури функцій і повноважень є самостійним видом державної діяльності.

Такий висновок підтверджують також як специфічні функції та характер

діяльності прокуратури, так і принципи їх організації, єдність завдань цього

незалежного централізованого державного органу.

Зауважимо, що на разі, поглиблена в активні та достатньо концептуальні

процеси реформування власної системи органів, головним завданням яких, як

це позиціонує сама прокуратура, є відкрити двері прокуратури для

компетентних, мотивованих і порядних людей, які здатні змінити систему з

середини та прагнуть перетворити її таким чином, аби вона дійсно служила

інтересам Українського народу [187].

Вказані реформаційні процеси, ключовим елементом яких є заміна

більшості кадрових працівників прокуратури, особами відібраними на

конкурсній основі, та створення системи належного матеріального

забезпечення таких осіб, мають неодмінно, принаймні в далекостроковій

перспективі, вплинути на рівень захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини і громадянина. Водночас, розкриваючи основну проблему

функціонування прокуратури, як інституції захисту економічних та соціальних

прав, зазначимо про існування донедавна дискусії про доцільність наділення

прокуратури функцією загального нагляду.

Наприклад, О. Панов зазначає про необхідність збереження за органами

прокуратури функції загального нагляду, що, на думку вченого, дозволило б

державі повноцінно реалізувати її наглядову функцію [190, c. 140].

Ю. Шемшученко також не підтримував ідею позбавлення прокуратури

загального нагляду, зазначивши про те, що погіршення останніми роками справ

зі станом законності в Україні закономірно наводить на думку про

недоцільність найближчим часом звужувати прокурорські функції, адже

розвиток цивілізованих ринкових відносин, розширення і пожвавлення

господарського обороту вимагають зміцнення законності, а отже, і посилення

прокурорського нагляду в державі [329, c. 8]. Водночас, проти функції

загального нагляду в Україні виступали деякі європейські інституції,
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наприклад, Парламентська асамблея ради Європи, зокрема, ще у 2001 році

(Резолюція від 21.09.2001 р.).

Вирішенням наведеної дискусії стало прийняття Закону України «Про

прокуратуру» [235], у пунктах 3 та 4 частини 2 якого зазначено, що функціями

прокуратури є лише: нагляд за додержанням законів органами, що провадять

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з

обмеженням особистої свободи громадян.

Тобто, прокуратура була позбавлена функції загального нагляду.

На нашу думку, Закон України «Про прокуратуру», проект якого

внесений Президентом України, є вдалою ініціативою в контексті позбавлення

прокуратури функції загального нагляду, оскільки загальний нагляд не

відповідає засадам верховенства права; ставив прокуратуру над іншими гілками

влади, і створював ситуацію перебирання на себе прокуратурою функцій

судової влади.

Безперечно, безпосередній захист соціальних та економічних прав і

свобод людини та громадянина здійснює судова система, конституційний

статус якої встановлений розділом VII Конституції України.

Судову систему складають Конституційний Суд України (детальний

аналіз наведений нижче) та суди загальної юрисдикції. У свою чергу суди

загальної юрисдикції поділяються на адміністративні суди, господарські суди

та загальні суди (суди з розгляду цивільних і кримінальних справ). Кожна із

вказаних систем судів покликана здійснювати захист економічних та

соціальних інтересів фізичних та юридичних осіб.

На нашу думку, судова система має бути простою та зрозумілою у своїй

структурі, а отже і такою, що здатна забезпечити захист соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина оперативно, оскільки саме

оперативність судового захисту є традиційним складовим елементом

забезпечення права особи на справедливий суд. Однак, на разі, конституційно-

правове регулювання судової системи та його практична реалізація не
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дозволяють констатувати простоту та логічність архітектури судової системи.

Так, відповідно до статті 125 Конституції України найвищим судовим

органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України,

водночас, вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі

суди. Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» від

12.02.2015 р. №192-VIII [219], яким внесені зміни у процесуальні кодекси,

визначена можливість подання заяв про перегляд справи Верховним Судом

України на підставі неоднакового застосування судами касаційної інстанції

норм процесуального права.

Фактично, наведене вище означає, що є всі підстави констатувати

актуалізацію проблеми подвійної касації – однією з найбільш актуальних

проблем конституційно-правового регулювання судової системи.

Тобто, судова система України є унікальною через наявність  інституту

подвійної касації, що полягає у повторному перегляді Верховним Судом

України рішень судів касаційної інстанції.

Варто зазначити, що процедура подвійної касації була визнана

неконституційною рішенням Конституційного Суду України від 11.03.2010

№ 8-рп/2010 [270], у резолютивній частині якого, зокрема, зазначено що:

«визначення у частині другій статті 125 Конституції України Верховного Суду

України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції

означає, що конституційний статус Верховного Суду України не передбачає

наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо

рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної

інстанції». Явище суду касаційної інстанції над касаційною інстанцією не є

характерним для жодної з судових систем розвинутих країн світу. Таким

чином, необхідність конституційного реформування є очевидною.

Зауважимо, що на разі, у світі поширеною є модель судоустрою із

сильним верховним судовим органом, який виступає судом касаційної інстанції

і формує правозастосовну практику (США, Франція, Канада, Італія, тощо).

Існує також модель судоустрою, у якій, за відсутності єдиного верховного

судового органу, функціонують автономні системи спеціалізованих судів.
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Наприклад, у Німеччині існує 5 таких систем, кожна з яких очолюється вищим

федеральним судом. Водночас, для вирішення питань неоднакового

застосування норм права існує періодично діючий колегіальний орган –

Загальний сенат судів союзу (Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshoefe des

Bundes, м. Карлсруе) [100].

За умови обрання першої схеми, Верховний Суд України – касаційна

інстанція і орган, що формує правозастосовну практику. За умови ж обрання

другої схеми, має бути ліквідований Верховний Суд України, натомість

створюється, як у Німеччині, періодично діючий пленум представників вищих

спеціалізованих судів, завданням якого є усунення розбіжностей у застосуванні

норм права. Механізм роботи даного пленуму має бути розроблений з

урахуванням німецького досвіду.

Вважаємо, що з метою покращення судового механізму захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина слід вирішити

наведену вище проблему у спосіб проведення конституційної реформи за

однією із базових моделей.

Важлива роль у системі інституцій захисту економічних та соціальних

прав і свобод людини і громадянина відведена Президенту України та

Адміністрації Президента України.

Так, згідно зі статтею 102 Конституції України Президент, як глава

держави, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності

України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Водночас, статтею 106 Конституції України визначено, що Президент має

право впливу на законодавчу діяльність Верховної Ради, перш за все, право

законодавчої ініціативи, право вето щодо прийнятих Верховною Радою України

законів і з наступним поверненням їх на повторний розгляд. Зазначений

інструмент є важелем впливу, зокрема і в законотворчих процесах зі створення

або реформування нормативно-правової бази захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина.

Водночас, постійно діючим допоміжним органом, утвореним

Президентом України, є Адміністрація Президента України, до повноважень
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якої, зокрема, належить, аналіз політичних, економічних, соціальних,

гуманітарних та інших процесів, що відбуваються в Україні і світі, готує за його

результатами для подання на розгляд Президентові України пропозиції з питань

формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави,

спрямованої на забезпечення додержання Конституції України, прав і свобод

людини і громадянина [233].

Разом з тим зазначимо, що відповідно до структури Адміністрації

Президента України, затвердженої Указом Президента України «Питання

Адміністрації Президента України» від 14.07.2014 № 592/2014 [192], у її складі

відсутній структурний підрозділ, профілем діяльності якого було здійснення

захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема економічних та

соціальних, що, на нашу думку, є недоліком вказаної структури з огляду на її

функції, що визначені на законодавчому рівні, який ми рекомендуємо усунути

шляхом створення відповідного структурного органу.

Характеризуючи Кабінет Міністрів України, як орган системи захисту

економічних і соціальних прав і свобод людини і громадянина, слід зазначити,

що визначеними Конституцією України завданнями відповідного органу є,

зокрема: вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і

громадянина; забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та

податкової політики; а також політики у сферах праці й зайнятості населення,

соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної

безпеки і природокористування; забезпечення рівних умов розвитку всіх форм

власності; здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до

закону (стаття 106 Конституції України).

Профільними міністерствами захисту соціальних та економічних прав

людини і громадянина є Міністерство соціальної політики України та

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Не менш значимими у

механізмі захисту прав і свобод економічних та соціальних прав і свобод

людини і громадянина відведена Міністерству внутрішніх справ України та

Міністерству юстиції України.
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Так, відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2011

№ 389/2011 Мінсоцполітики України є головним органом у системі

центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації

державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції,

трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення,

волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку

дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які

повернулися в Україну [202].

Водночас, згідно з Положенням Про Міністерство внутрішніх справ

України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від

28.10.2015 № 878 Міністерство внутрішніх справ України є головним органом у

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування

державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини,

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної

безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг [200].

Також відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку

і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

20.08.2014 № 459, на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

покладається завдання із формування державної політики у сфері захисту прав

споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної

політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи,

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [201].

Наступною, виділеною нами основною групою інституцій системи

захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина, є

інституції громадянського суспільства. Розглянемо основні з них: адвокатуру,

засоби масової інформації та, достатньо актуальні на разі, волонтерські

організації.

Так, адвокатура в Україні, як і у всьому світі, є системою на яку

покладається функція захисту юридичних та фізичних осіб, зокрема їх

соціальних та економічних прав.
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Зазначений статус адвокатури закріплений на рівні Конституції України,

а саме у статті 59, відповідно до якої для забезпечення права на захист від

обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та

інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Слід вказати на те, що дослідженню ролі та місця адвокатури в системі

захисту прав і свобод людини і громадянина присвячене дисертаційне

дослідження Л. Тацій (Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і

свобод людини і громадянина). Так, зокрема, на думку вченої, за сутністю своїх

завдань, характером форм та видів діяльності, особливостями правового й

етичного регулювання, взаємовідносин з громадянами державою, зокрема з

органами юстиції, судом і прокуратурою, адвокатура є специфічним

професійним громадським об’єднанням, яке покликане виконувати важливе

соціальне призначення із забезпечення права громадян на захист від

обвинувачень та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та

інших державних органах [301, c. 6].

У контексті теми дослідження у рамках відповідного підрозділу слід

відмітити про таку тенденцію у адвокатурі України, як безоплатна правова

допомога. Так, згідно зі статтею 7 Закону України «Про безоплатну правову

допомогу» безоплатна первинна правова допомога визначається як вид

державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи,

порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Також слід зазначити

про те, що видається соціально орієнтованим закріплений у статті 14 Закону

перелік осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, зокрема: особи,

які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний

дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму; діти-сироти, діти,

позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати

або стали жертвами насильства в сім’ї; особи, на яких поширюється дія Закону

України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
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захисту»; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [208].

Вважаємо за доцільне зазначити, що адвокати виступають самостійними

суб’єктами захисту власних соціальних та економічних прав і свобод. У цьому

контексті, погоджуємось із твердженням Л. Тацій, на думку якої правове

положення адвоката розглядається як спеціальне у відношенні до правового

статусу людини і громадянина у зв’язку зі змістом і обсягом основних прав,

свобод, обов’язків і відповідальності. З одного боку, адвокат, як громадянин,

може вимагати від держави захисту своїх прав, а з іншого – для надання

юридичної допомоги фізичним і юридичним особам вимагати від державних

органів та інших суб’єктів дотримання прав, що витікають із професійного

статусу адвоката та адвокатури в цілому [301, c. 7].

Відповідно до ст. 54 Конституції України Громадянам гарантується

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних

інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Стверджуємо, що один із ключових елементів у системі інституцій

захисту економічних та соціальних прав і свобод людини і громадянина

посідають засоби масової інформації.

Рівень свободи вираження думки є постійним центральним критерієм

оцінки рівня демократичного розвитку суспільства. Наприклад, у Резолюції

№ 2 Свободи журналістів і права людини, прийнятої на 4-ій Європейській

конференції з питань політики у галузі ЗМІ, 1994 рік, зазначено, що свобода

вираження поглядів, у т.ч. свобода ЗМІ, є однією з найсуттєвіших засад

справжнього демократичного суспільства [250].

На даний час, наявні два основних закони, якими регламентується

діяльність засобів масової інформації в Україні: Закон СРСР «Про пресу та інші

засоби масової інформації» від 12.06.1990 № 1552-І [234] та Закон України

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р.

№ 2782 – XII [216].



138
Зазвичай саме засоби масової інформації виступають тим вікном, через

яке привертається увага суспільства до випадків порушення прав і свобод

людини, а отже – і створюються передумови для підвищення ефективності

процедури захисту порушеного соціального або економічного права.

Водночас, засоби масової інформації є платформою для конструктивного

обговорення вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини і

громадянина, зокрема соціально-економічних. Крім того, важливість засобів

масової інформації підкреслюється ще й тим, що завдяки ним можливий вплив

на суспільну думку, зокрема, засоби масової інформації можна розглядати

інструментом здійснення постійної роз’яснювальної роботи серед населення

щодо їх прав та специфіки механізму захисту таких прав.

Також слід окремо сконцентрувати увагу на організаціях, які останнім

часом активізувались у нашій державі – волонтерських організаціях.

Перш за все слід констатувати відсутність конституційно-правового

регулювання вказаних організацій.

Водночас зауважимо, що ще у 2011 році Верховною Радою України був

прийнятий Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011

№ 3236-VI, який був реформований у 2015 році [212].

Слід зазначити, що статтею 3, вказаного Закону, наведено положення про

те, що волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами: надання

волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних,

багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної

реабілітації; здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми

похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші

особливості потребують підтримки та допомоги; надання допомоги

громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи

природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у

результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам

злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам; надання допомоги

особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і



139
законних інтересів; проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього

природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-

культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення,

пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших

видовищних і громадських заходів; надання волонтерської допомоги для

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного

характеру; надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим

військовим формуванням, правоохоронним органам, органами державної влади

під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного

стану, проведення антитерористичної операції [212].

Кожен із вказаних напрямків діяльності волонтерських організацій є

важливим в контексті механізму захисту соціально-економічних прав,

водночас, найбільш актуальним напрямком залишається допомога

постраждалому населенню Донбасу у зоні антитерористичної операції.

Провідне місце в системі інститутів захисту соціальних та економічних

прав і свобод людини і громадянина в Україні без сумніву займає

Конституційний Суд України. Відповідно до статті 147 Конституції України

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в

Україні [130]. Як справедливо зазначає Т.О. Бринь, у цьому статусі

Конституційний Суд утвердився 16 жовтня 1996 року після прийняття нової

редакції Закону України «Про Конституційний Суд України». Згідно Закону від

3 червня 1992 року Конституційний Суд ще не мав статусу спеціального

юрисдикційного органу з охорони Конституції України, а визначався як

незалежний орган у системі органів судової влади, покликаний забезпечувати

відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої та

виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав і свобод

особи [34, с. 8]. При цьому Закон у старій редакції взагалі не передбачав права

громадян звертатися до Конституційного Суду України.

В новій редакції Закону зазначений недолік було усунено, хоча ні в

Конституції України, ні в Законі «Про Конституційний Суд України» від 16
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жовтня 1996 року немає прямої вказівки щодо закріплення за Конституційним

Судом функції захисту прав і свобод людини і громадянина. Водночас саме

захист прав людини є чи не основним його призначенням як органу

конституційної юрисдикції.

Статтею 13 Закону України «Про Конституційний Суд України»

передбачено повноваження Конституційного Суду, які спрямовані перш за все

на встановлення відсутності як у діючих законодавчих актах, так і в проектах

законів будь-яких обмежень прав і свобод людини і громадянина як однієї з

основних цінностей Української держави.

Коли ми говоримо про діяльність Конституційного Суду України як про

елемент механізму захисту економічних та соціальних прав і свобод, особливу

увагу потрібно звернути на офіційне тлумачення Конституційним Судом

України Конституції і законів України. Згідно зі статтею 42 Закону «Про

Конституційний Суд України», з метою забезпечення реалізації чи захисту

конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної

особи, до Конституційного Суду України може бути подане конституційне

звернення про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та

законів України [227]. Суб’єктами такого звернення є громадяни України,

іноземці, особи без громадянства, а також юридичні особи. Підставою для

конституційного звернення цих осіб є наявність неоднозначного застосування

положень Конституції України або законів України судами України, іншими

органами державної влади, якщо це може призвести або призвело до

порушення конституційних прав і свобод особи.

Деякі вчені висловлюють точку зору, що процедура подачі

конституційного звернення суттєво звужує можливості фізичних і юридичних

осіб щодо захисту своїх прав в Конституційному Суді України, оскільки

фактично їм доводиться або шукати факти неоднозначного застосування

законодавства, або чекати, коли такі факти настануть. На думку В.М. Шаповала

конституційне звернення є «своєрідним замінником» інституту конституційної

скарги, який на сьогодні українським законодавством не передбачений [326].

Про необхідність запровадження в Україні інституту конституційної скарги
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стверджує і колишній голова Конституційного Суду України – А.А. Стрижак

На його думку, за відсутності інституту конституційної скарги можливість

внесення конституційного звернення лише частково вирішує проблему

ефективного правового захисту в державі [295, с. 6].

Незважаючи на те, що інститут конституційної скарги не є предметом

даного дослідження, вважаємо за необхідне коротко зупинитися на його змісті.

Єдиного підходу до визначення поняття «конституційна скарга» в

науковому середовищі немає. Так, Ю. Кузнецова зазначає, що науковці

розглядають поняття конституційної скарги у двох значеннях: 1) конституційна

скарга розглядається як звернення громадянина або особи без громадянства чи

іноземця, які на законних підставах проживають на території України, до

єдиного органу конституційної юрисдикції з приводу порушення його

конституційних прав шляхом ухвалення законодавчого акта за умови, що цей

акт вже застосований або підлягає застосуванню у конкретній справі, що

розглядається судом чи іншим органом державної влади; 2) як правовий засіб

ініціювання в органі конституційної юрисдикції насамперед фізичною особою

спеціальної процедури захисту конкретного права, що порушено актом,

виданим державним органом або посадовою особою в системі виконавчої влади

чи актом (рішенням) суду загальної юрисдикції [135, с. 92-93]. П. Євграфов

вважає, що право громадян на конституційну скаргу виглядає не тільки як

«правовий інструмент захисту конституційних прав і свобод, а й як орієнтир

для держави, що зобов’язана дбати про людину, сприяти формуванню

громадянського суспільства і відповідати за його безпеку» [284, с. 84].

Гультай М., в цілому характеризуючи цей інститут, зазначає, що

конституційна скарга виступає складовою такого ширшого комплексного

інституту демократії, як конституційна юстиція, і, за своєю природою, є

інститутом функціональним. Тобто таким, що відображає роль (функцію)

Конституційного Суду України у справі захисту прав людини і зміцнення

верховенства права в державі. Вчений дотримується точки зору, що для

України є прийнятним не класичний підхід до розуміння конституційної скарги

(передбачає можливість скасування чинних правових актів за зверненням
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особи), а підходящою є саме Європейська модель цього інституту, яка

характеризується тим, що конституційна скарга має бути формою переважно

конкретного конституційного контролю, тобто суб’єкт звернення з

конституційною скаргою має обґрунтувати, яким чином його основоположні

права, визнані на конституційному рівні, були порушені у зв’язку з виданням

певного юридичного акту [83, с. 15].

Гультай М. також зауважує, що хоч Європейська комісія за демократію

через право (Венеціанська комісія) виділила конституційне звернення фізичних

та юридичних осіб щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України

в окремий різновид індивідуальної конституційної скарги, такий спосіб

закріплення цього інституту все ж звужує можливості особи щодо захисту своїх

конституційних прав, а тому інститут касаційної скарги в Україні підлягає

подальшому вдосконаленню [83, с. 16]. Цю позицію поділяють більшість

науковців. Враховуючи позитивний європейський досвід впровадження та

функціонування інституту конституційної скарги, ми підтримуємо думку

вчених-конституціоналістів, що питання розробки української моделі

конституційної скарги та імплементації її до вітчизняної системи

конституційного права, а також регламентація її реального функціонування є на

сьогодні одним із пріоритетних напрямків удосконалення системи гарантій

конституційних прав особи, в тому числі і соціальних та економічних прав.

Ми вже зазначали в межах цього дослідження, що чи не головною

особливістю як соціальних, так і економічних прав є залежність їх фактичної

реалізації від стану економіки держави та наявності матеріальних ресурсів. І

тому, у переважній більшості випадків предметом звернення до суду

конституційної юрисдикції є звуження державними органами обсягу

соціальних та економічних прав особи у зв’язку з відсутністю необхідних

матеріальних ресурсів. В межах дослідження ставимо завданням

проаналізувати межі повноважень органу конституційного правосуддя при

розгляді справ щодо захисту соціально-економічних прав осіб.

А.М. Фесенко та Б.Б. Бондарець визначають три моделі кореспондування

задекларованих конституційних гарантій із реальними механізмами їх
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впровадження, не обмежуючись лише органом конституційної юрисдикції:

1) звужувальне тлумачення конституційних норм Конституційним Судом;

2) перегляд відповідних норм Конституції у бік зменшення держаних

зобов’язань; 3) відповідальність державних органів влади за дотримання

конституційних гарантій [313, с. 107].

На думку С. В. Шевчука ставити можливість реалізації конституційних

економічних та соціальних прав у пряму залежність від фінансового ресурсу

держави та рішень виконавчої влади, є негативною практикою, оскільки така

залежність перетворює конституційні права у фікцію [328, с. 217].

Схожими є міркування А.А. Стрижака, який стверджує, що постійне

зупинення дії правових актів, якими встановлено соціальні пільги, нівелює

положення обов’язкових до виконання норм права, перетворюючи їх на щось

подібне до декларацій про наміри [295, с. 11].

Як уже було сказано, соціальні та економічні права мають універсальний

характер і на них у повній мірі поширюється дія частини 3 статті 22

Конституції України щодо недопустимості їх обмеження чи звуження при

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. З огляду на це

будь-які нормативні акти парламенту, органів державної влади, що звужують

права особи, мали б визнаватися неконституційними. Однак практика

Конституційного Суду України щодо тлумачення статті 22 Конституції України

не завжди відзначалася єдністю підходів до даного питання, а тому потребує

детального теоретичного аналізу.

За часів незалежності Україна досить часто стикалася з проблемою, коли

в умовах фінансово-економічної кризи держава за рахунок коштів державного

бюджету України не могла виконати всі свої соціальні зобов’язання.

Вирішуючи дану проблему Верховна Рада України сформувала практику

зупинення дії норм соціальних законів, якими було передбачено виплату пільг

нормами закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Конституційний Суд України, як правило, застосовував формально-

юридичний підхід до тлумачення норм Конституції України та на підставі
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статті 22 надавав захист, передбачений Основним законом, соціальним та

економічним правам, пільгам, гарантіям.

Наприклад, Рішенням від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 (справа щодо

пільг, компенсацій і гарантій) Конституційний Суд України визнав такими, що

не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремих

положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» щодо

зупинення дії положень законодавчих актів України в частині надання пільг,

компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, в частині

зупинення дії окремих положень Закону України «Про статус і соціальний

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». В

мотивувальній частині рішення Конституційний Суд зазначає, що оскільки для

значної кількості громадян України пільги, компенсації і гарантії, право на які

передбачене чинним законодавством, є додатком до основних джерел

існування, необхідною складовою конституційного права на забезпечення

життєвого рівня (стаття 48 Конституції України), який принаймні не може бути

нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого законом (частина третя

статті 46 Конституції України), то звуження змісту та обсягу цього права

шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за

статтею 22 Конституції України не допускається. Зупинення його дії можливе

за умови введення відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 та п. 19 ст. 92 Конституції

України надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України) [276].

Аналогічна позиція висловлена в пункті 5 мотивувальної частини

Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007

(справа про соціальні гарантії громадян), відповідно до якого Конституційний

Суд України дійшов висновку, що зупинення законом про Державний бюджет

України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій,

внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового)

правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не

відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині

другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам

першій, другій, третій статті 95 Конституції [276].



145
Досить виважену та послідовну позицію щодо тлумачення положень

Конституції України Конституційний Суд висловив у рішенні від 9 вересня

2010 року № 19-рп/2010 у справі за конституційним поданням Верховного Суду

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами». Так, суб’єкт

конституційного подання вказував на неконституційність положень Закону

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18 лютого 2010

року № 1691–VI, яким внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу

України та Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якими

розгляд спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, здійснюється в порядку

цивільного судочинства [271].

Конституційний Суд погодився із твердженням Верховного Суду

України, а саме, що положення Закону № 1691 суперечать частині третій статті

22, частині другій статті 24, частинам першій, другій статті 55, статті 64

Конституції України, оскільки запровадження такого порядку розгляду справ

щодо соціальних правовідносин значно звужує обсяг права громадян на

судовий захист у спорах з органами державної влади.

Конституційний Суд повністю погодився з аргументацією Верховного

Суду України на користь того, що саме в адміністративному судочинстві особа,

наділена ширшим колом процесуальних прав, які є ефективними саме у спорах

з держаними органами. Зокрема, при вирішенні спорів у порядку

адміністративного судочинства громадяни звільняються від плати за

матеріально-технічне забезпечення розгляду справ. З метою реалізації такого

завдання адміністративного судочинства, як захист прав, свобод та інтересів

фізичних осіб, у цьому виді судового провадження діє принцип офіційності, за

яким суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх

обставин у справі, зокрема щодо виявлення та витребування доказів із власної

ініціативи. Суд може вирішувати справу також на основі наявних доказів, якщо

особа, яка бере участь у справі‚ не надасть на його пропозицію докази для
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підтвердження обставин, на які вона посилається. Обов’язок щодо доказування

правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта

владних повноважень [271].

15 жовтня 2013 року Конституційний Суд України прийняв рішення

№ 8-рп/2013 у справі за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк

Людмили Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої

статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України

«Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР стосовно того, чи

охоплює поняття «належна працівнику заробітна плата» усі виплати, на які

працівник має право, зокрема й за час простою, що мав місце не з вини

працівника, та чи обмежується строком позовної давності звернення до суду з

позовом про стягнення такої заробітної плати залежно від її нарахування

роботодавцем [268].

Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини

другої статті 233 Кодексу законів про працю України у системному зв’язку з

положеннями статей 1, 12 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня

1995 року № 108/95-ВР зі змінами необхідно розуміти так, що у разі порушення

роботодавцем законодавства про оплату праці не обмежується будь-яким

строком звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробітної

плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно

з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій,

встановлених законодавством, зокрема й за час простою, який мав місце не з

вини працівника, незалежно від того, чи було здійснене роботодавцем

нарахування таких виплат, захистивши таким чином економічні права

працівників у подібних спорах [268].

Аналогічна правова позиція викладена в Рішенні Конституційного суду

України від 15 жовтня 2013 року 9-рп/2013, відповідно до якого положення

частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України слід розуміти

так, що у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право

звернутися до суду з позовом про стягнення сум індексації заробітної плати та

компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її
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виплати як складових належної працівнику заробітної плати без обмеження

будь-яким строком незалежно від того, чи були такі суми нараховані

роботодавцем [267].

Одним із рішень, яке викликало дискусії з приводу викладеної в ньому

правової позиції Конституційного Суду, стало Рішення від 08.10.2008 р.

№ 20-рп/2008 (справа про страхові виплати). Предметом конституційного

подання стала перевірка на відповідність Конституції України прийняття

законів, якими обмежується розмір одноразової страхової виплати потерпілому

від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності, і скасовується право потерпілих на

виробництві громадян на відшкодування їм моральної (немайнової) шкоди за

рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України.

Зазначені зміни визнані Конституційним Судом такими, що відповідають

Конституції України. Суд обґрунтував таке рішення тим, що за змістом ст. 22

Загальної декларації прав людини кожна людина має право на соціальне

забезпечення відповідно до структури та ресурсів держави. Тому види і розміри

соціальних послуг та виплат потерпілим, які здійснюються Фондом,

встановлюються державою з урахуванням її фінансових можливостей [273].

Таким чином, у даному випадку Конституційний Суд України вперше

застосував принцип пропорційності при тлумаченні норм Конституції України.

Даючи характеристику пропорційному підходу до тлумачення норм

Конституції, суддя Конституційного Суду Кампо В.М. в окремій думці до

рішення від 22.05.2008 року № 10-рп/2008 (справа щодо предмету та змісту

закону про Державний бюджет України) зазначає, що законодавець при

прийнятті законів стосовно забезпечення соціально-економічних прав повинен

додержуватися принципу пропорційності між соціальним захистом громадян та

фінансовими можливостями держави, між інтересами кожної особи та держави.

Однак під час розгляду справи, у якій було прийнято Рішення, Конституційний

Суд України не врахував вимоги принципу пропорційності і тому не зміг

визначити свої правові позиції з цього питання [276].
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Суперечливим є також Рішення Конституційного Суду від 26.12.2011

року № 20-рп/2011 щодо відповідності Конституції України (конституційності)

пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний

бюджет України на 2011 рік», предметом розгляду якого стало надання

Верховною Радою України Кабінету Міністрів України права визначати

порядок та розміри соціальних виплат, передбачених Законами України «Про

соціальний захист дітей війни» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених

з військової служби, та деяких інших осіб», змінювати розміри соціальних

виплат залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду

України на 2011 рік, чим обмежила конституційні права громадян на

соціальний захист [274].

Конституційний Суд України визнав таке рішення Верховної Ради

конституційним, пославшись в мотивувальній частині на правову позицію

Суду, викладену в рішенні від 8 жовтня 2008 року № 20-рп/2008, додавши

також, що передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними.

Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через

неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного

перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства.

Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені необхідністю запобігання чи

усунення реальних загроз економічній безпеці України, що згідно з ч. 1 ст. 17

Конституції України є найважливішою функцією держави [274].

І, нарешті, пропорційний підхід був застосований Конституційним Судом

України у Рішенні від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012. Суб’єкт

конституційного подання у даній справі просив Суд надати офіційне

тлумачення конституційним нормам, які гарантують дотримання і реалізацію

соціальних прав громадян у контексті таких питань: 1) чи повноважна держава

встановлювати зміст та обсяг соціальних виплат залежно від її соціально-

економічних можливостей; 2) чи має право держава змінювати порядок і

розміри існуючих соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок

коштів Державного бюджету України.
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Суд вирішив, що положення Основного Закону щодо соціальних гарантій

треба розуміти так, що однією з ознак України як соціальної держави є

забезпечення загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за

рахунок коштів Державного бюджету України, виходячи з фінансових

можливостей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено

розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними

громадами та прагнути до збалансованості бюджету України. Також визнано

право Кабінеті Міністрів України регулювати порядок та розміри соціальних

виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету

України [272].

Варто зазначити, що чотири судді Конституційного Суду України не

погодилися з висновками, викладеними в Рішенні від 25 січня 2012 року

№ 3-рп/2012 та виклали особливу думку. В цілому їх аргументи зводяться до

наступного. М. Маркуш робить акцент на понятті соціальної держави,

зазначаючи, що теорія держави і права не визначають такої ознаки соціальної

держави як забезпечення необхідних загальносуспільних потреб у сфері

соціального захисту, виходячи з фінансових можливостей держави. За змістом

витлумачених статей Конституції України жодна з них не містить положення

про те, що обов’язок держави у сфері соціального захисту має визначатися

фінансовими можливостями держави. Вказаним тлумаченням Конституційним

Судом України створено нову норму, пріоритетом якої у соціальній сфері

встановлено не виконання обов’язків держави перед громадянином, а її

фінансові можливості. Така правова позиція Конституційного Суду України

суперечить раніше викладеним правовим позиціям, пріоритетом яких

визнавалися не фінансові можливості держави, а її обов’язок забезпечувати

конституційні права та гарантії громадян [272].

Д.Д. Лилак резюмує, що визначений законом зміст і обсяг прав і свобод

людини і громадянина не повинен, по-перше бути змінений чи скасований

правовими актами Кабінету Міністрів України, які за своєю юридичною силою

є підзаконними правовими актами, мають видаватися виключно на підставі і на

виконання тільки Конституції України, законів України та актів Президента
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України (частина третя статті 113 Конституції України), і по-друге – при

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається їх

звуження (частина третя статті 22 Конституції України) [272].

В.І. Шишкін висловив сумнів з приводу твердження, що Україна, як

соціальна держава, при здійсненні забезпечення загальносуспільних потреб у

сфері соціального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України має

виходити з її фінансових можливостей. Такими «новаціями», вважає суддя,

спотворено концептуальне спрямування і суть приписів статті 3 Конституції

України щодо зобов’язань держави перед людиною як найвищої соціальної

цінності, а не навпаки – людини перед державними органами [272].

Таким чином, Конституційний Суд України сформував правову позицію,

згідно якої рівень соціального захисту і реалізації соціальних прав фактично

визначається фінансовими можливостями держави. Такий підхід є більш ніж

дискусійним.

Зокрема, С. Верланов звертає увагу на те, що у даному випадку

Конституційний Суд України фактично здійснює судову правотворчість,

підміняючи своїми рішеннями існуючі конституційні норми. Конституційний

Суд України, визнавши конституційною можливість обмеження прав і свобод

людини і громадянина у зв’язку з недостатністю фінансових ресурсів,

порушить положення статті 64 Конституції України [55, с. 112].

Вважаємо, що правові позиції, викладені Конституційним Судом України

насамперед в рішеннях від 26.12.2011 р. № 20-рп/2011 та від 25 січня 2012 року

№ 3-рп/2012 хоч і не узгоджуються з попередніми висновками Конституційного

Суду у справах щодо тлумачення норм законодавства, які регулюють подібні

правовідносини, проте в умовах фінансової нестабільності та економічної кризи

є вимушеними заходами, спрямованими все ж на забезпечення соціальної

справедливості в державі.

Зважаючи на те, що Конституційним Судом України фактично вже

визнано конституційними деякі нормативно-правові акти, які дещо звужують

обсяг конституційних соціальних та економічних прав, вважаємо за необхідне

коротко охарактеризувати подібний досвід окремих зарубіжних країн.
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Показовим прикладом в контексті досліджуваної  проблематики є досвід

Конституційного Суду Литовської Республіки. Так, у постанові від 23 серпня

2005 року зазначено, що у випадку фінансово-економічної кризи державний

бюджет (муніципальні бюджети) можуть переглядатися, витрати (асигнування)

можуть зменшуватися, проте державні та муніципальні установи мають

виконувати свої зобов’язання. За таких обставин строки, впродовж яких

держава має виконати свої зобов’язання, можуть збільшуватися, однак

державні  та муніципальні установи не мають права самовільно вирішувати, що

вони не будуть виконувати такі зобов’язання, оскільки це розцінюється як

ігнорування законних очікувань громадян, що порушує їх права [25, с. 113].

В подальшому Конституційним Судом Литовської республіки доктрина

про зменшення соціальних гарантій була удосконалена і доопрацьована. А саме

рішенням від 20 квітня 2010 року було сформовано своєрідний алгоритм,

перелік необхідних умов для зменшення соціальних гарантій. Ними є:

- у випадку економічної кризи скорочення винагород держслужбовців

допускається не більше, ніж на один бюджетний рік; при затвердженні

державного бюджету на наступний рік рішення про зменшення соціальних

гарантій переглядається;

- соціальні гарантії можуть бути зменшені лише коли всі можливості

було вичерпано і знайти кошти для виконання зобов’язань неможливо;

- зменшення соціальних гарантій можливо лише за наявності офіційної

заяви про особливо важку фінансово-економічну ситуацію в державі;

- повинні бути дотримані принципи рівноправності, справедливості,

пропорційності, захисту законних очікувань, правової впевненості тощо;

- скорочення пенсій працюючим пенсіонерам не може перевищувати

скорочення непрацюючим пенсіонерам;

- скорочена внаслідок кризи пенсія за віком підлягає компенсації після

подолання кризи [25, с. 114-115].

Дещо подібна позиція висловлена Конституційним Судом Латвійської

Республіки у рішенні від 21 грудня 2009 року. Було визнано, що зменшення

соціальних виплат, передбачених законодавством, порушує Конституцію і є
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недійсним з моменту прийняття, однак зазначивши при цьому, що розмір

забезпечення соціальних прав може змінюватися залежно від суми коштів у

розпорядженні держави. Зменшення пенсій можливе лише у випадку

забезпечення справедливої системи соціального страхування та одночасного

прийняття правового положення щодо відшкодування утриманих коштів у

майбутньому [25, с. 118].

Вважаємо, що в подальшому подібний досвід може бути використаний

для розробки української доктрини забезпечення справедливості соціального

страхування в умовах економічної кризи через тимчасове обмеження

соціальних та економічних прав. Можливо, підходи Латвії та Литви знайдуть

своє застосування і в практиці Конституційного Суду України.

Високий рівень наукового дослідження у сфері права визначається,

зокрема, реакцією такого дослідження на реальні проблеми, що виникають або

існують в процесі здійснення дослідження. Надзвичайно актуальним і,

водночас, малодослідженим є захист соціальних та економічних прав осіб, що

зазнали негативних наслідків від бойових дій на території України у процесі

проведення антитерористичної операції. Відсутність глибинних досліджень

проблематики захисту соціальних та економічних прав і свобод осіб, які

зазнали негативних наслідків від АТО, незважаючи на високий рівень її

актуальності, продиктована часовими межами АТО (2014 – 2016 роки).

З метою здійснення комплексного аналізу окресленої вище тематики,

перш за все, слід визначити суб’єктний склад осіб, захист соціальних та

економічних прав яких характеризується певною специфікою внаслідок

проведення антитерористичної операції. Такими особами, на нашу думку,

можна виділити:

1) учасників АТО, тобто військовослужбовців Збройних Сил України

[224], особового складу Національної гвардії України [229], добровольців тощо,

які у встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р.

№ 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій

особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
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України і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції,

забезпеченні її проведення» [223] отримали відповідний статус.

2) внутрішньо переміщених осіб, тобто громадян України, які постійно

проживають в Україні, яких змусили або які самостійно покинули своє місце

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків

збройного конфлікту, тимчасової окупації (стаття 1 Закону України

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб») [217];

3) осіб, що проживають на тимчасово окупованій території (перелік

населених пунктів визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від

07.11.2014 р. № 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої

повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії

зіткнення» [222].

На нашу думку, захист соціальних та економічних прав і свобод осіб, які

зазнали негативних наслідків від АТО є специфічним режимом захисту,

визначеного на законодавчому рівні кола осіб, що полягає у забезпечені

державою, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського

суспільства неухильної реалізації конституційних соціальних та економічних

прав і свобод вказаних осіб за допомогою широкого спектру механізмів

державного та недержавного характеру.

Надавши визначення захисту соціальних та економічних прав і свобод

осіб, які зазнали негативних наслідків від АТО, необхідно, критично

проаналізувавши наявний стан речей кожної з наведених вище категорій осіб,

виявити основні проблеми захисту їх соціальних та економічних прав, а також

запропонувати адекватні шляхи їх вирішення.

Соціальні та економічні права учасників АТО визначені наступними

нормативно-правовими актами.

Відповідно до абзацу 19 частити 1 статті 6 Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками бойовий дій

визнаються учасники АТО. При цьому, у статті 12 Закону визначені соціальні

права учасників бойових дій, зокрема: на безоплатне одержання ліків;
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першочергове безоплатне зубопротезування; забезпечення санаторно-

курортним лікуванням; 75-процентна знижка плати за користування житлом

(квартирна плата); 75-процентна знижка плати за користування комунальними

послугами; 75-процентна знижка вартості палива; безоплатний проїзд усіма

видами міського пасажирського транспорту; першочергове обслуговування в

лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують

поліпшення житлових умов та першочергове відведення земельних ділянок для

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

першочерговий ремонт житлових будинків і квартир цих осіб та забезпечення

їх паливом; одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний

ремонт житлових будинків; проїзд один раз на два роки (туди і назад)

залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів; щорічна разова грошова

допомога [236].

Законом України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р., а саме

статтею 21, встановлене право членів сім’ї особи, яка брала участь у

антитерористичній операції і загинула під час її проведення, на одноразову

допомогу в розмірі двадцяти прожиткових мінімумів, компенсацію витрат на

поховання загиблого; для осіб, які брали участь у антитерористичній операції і

які стали інвалідами внаслідок каліцтва, на виплату одноразової допомоги у

розмірі десяти прожиткових мінімумів і пенсію відповідно до законодавства

України; у разі поранення вказаних осіб – на одноразову допомогу у розмірі

п’яти прожиткових мінімумів [209].

Дослідивши стан захисту вказаних вище прав, зауважимо, що, наприклад,

відповідно до даних, наведених на сайті Державної служби України з питань,

геодезії, картографії та кадастру за станом на липень 2015 року учасниками

АТО подано 44 178 заяв на отримання земельних ділянок (найбільше у

Волинській області (4442), Львівській області (4442) та Київській області

(4193)). При цьому, щодо 60 % надані позитивні рішення, 32 % заяв

знаходиться на опрацюванні. У процесі оформлення учасниками АТО
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знаходиться 26 514 земельних ділянок загальною площею 17,34 тис. гектарів. З

них 42% – 11 140 земельних ділянок площею 1538,42 га – відводяться для

ведення садівництва [43].

Вказана вище статистика свідчить про високий рівень захисту та

реалізації права учасників АТО на першочергове отримання земельної ділянки.

Одним із факторів досягнення зазначених показників, на наш погляд, є

діяльність як координаційних державних інституцій, органів місцевого

самоврядування, так і інституцій громадянського суспільства, якими надається

якісна інформаційна підтримка та правова допомога. Зокрема, одним із

найактивніших державних інституцій є Координаційний центр з надання

правової допомоги при Міністерстві юстиції України (утворений відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 504) [237]. Переважна

більшість виконавчих органів міських рад надають правову та психологічну

допомогу. Серед громадських інституцій виділимо Громадську організацію

«Юридична сотня» – об’єднання юристів, правників [42].

Із зазначеного слідує, що є всі підстави стверджувати, що процес захисту

соціальних та економічних прав людини, зокрема учасників АТО, досягається

лише за умови активізації всіх елементів його забезпечення: держави, органів

місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства.

Наступною групою суб’єктів, що зазнали негативного впливу АТО є

внутрішньо переміщені особи, щодо яких прийнятий спеціальний нормативно-

правовий акт – Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо

переміщених осіб». Зазначеним Законом, а саме у частині 2 статті 7, визначено,

що Україна вживає всіх можливих заходів, спрямованих на розв’язання

проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Водночас, вказаною

статтею визначено, що внутрішньо переміщені особи мають право на

зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, соціальні послуги, освіту, а також деталізація і специфіка

реалізації вказаних прав.
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За даними, що наведені на офіційному сайті Управління Верховного

комісара ООН у справах біженців, станом на 14 серпня 2015 року, кількість

внутрішньо переміщених осіб в Україні становить 1 438 000 осіб (приблизно 4

% від населення України), з яких переміщених з Донецької області 535 100, з

Луганської області 210 000 осіб [47]. Як стверджує М. Буткевич, українська

криза з внутрішнім вимушеним переселенням є найбільшою подібною кризою в

Європі від часів Другої світової війни; за рік в Україні кількість внутрішньо

переміщених осіб перевищила їх кількість в колишній Югославії [44].

Вказані кількісні показники лише підкреслюють значимість захисту

соціальних та економічних прав внутрішньо переміщених осіб у тих реаліях, в

яких останні перебувають на сучасному етапі розвитку нашої держави.

Водночас, за даними Українського інституту соціальних досліджень ім.

О. Яременка «Оцінка потреб внутрішньо переміщених жінок та осіб похилого

віку в Україні» за результатами соціологічного опитування, серед внутрішньо

переміщених осіб отримання непродовольчих  товарів потребували 45 %

відповідних осіб, із них отримали такі товари 19,9 %; потребували отримання

медичних послуг 45,7 %, із них отримали такі послуги 37,4 %; потребували

отримання матеріальної допомоги 52,5 %, із  них отримали 27,8 %; потребували

отримання продуктів харчування 56,6 % із них отримали 27,2 %; потребували

житла (у т.ч. оренди) 61,9 %, із них отримали житло 30 %; потребували

реєстрації за місцем тимчасового проживання 67 %, із них зареєструвалось 61

%; потребували отримання соціальних виплат, пенсій, допомоги, із них

отримали відповідні виплати 61,4 % [45].

Зазначена вище статистика в цілому відображає стан захисту прав

внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, вказані дані демонструють, що

найбільш низький відсоток реалізації є характерним для права внутрішньо

переміщених осіб на житло. Враховуючи вказане, слід детально проаналізувати

причини, що зумовили відповідну статистику.

Так, згідно зі статтею 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод

внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщені особи мають соціальне

право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами
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місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості

безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості

комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік

внутрішньо переміщеної особи (для багатодітних сімей, інвалідів, осіб

похилого віку цей термін може бути продовжено) [217].

Разом з тим, слід констатувати відсутність порядку надання житла

внутрішньо переміщеним особам, що мав би встановлюватись підзаконним

нормативно-правовим актом, наприклад, постановою Кабінету Міністрів

України. Зазначене створює ситуацію, за якої положення Закону про право на

забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом є декларативним, а отже,

існує висока ймовірність сценарію не реалізації відповідного права.

Поряд із цим, статтею 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»

визначено, що відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним

актом, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно

до закону і з наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими

заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом. Відшкодування шкоди,

заподіяної організації, підприємству або установі терористичним актом,

провадиться в порядку, визначеному законом [209].

Однак, на разі, зазначений закон (порядок компенсації шкоди заподіяної

особі терористичним актом) відсутній, що ускладнює або навіть унеможливлює

реалізацію відповідного права. Отже, основною причиною незахищеності права

внутрішньо переміщених осіб на житло, а також права на відшкодування

збитків, завданих руйнуванням житла внаслідок збройного конфлікту, є

відсутність законодавчих актів, якими встановлювався б чіткий порядок

(умови, підстави, строки, відповідальність тощо) надання внутрішньо

переміщеним особам житла та порядок відшкодування шкоди, завданої

руйнуванням житла внаслідок збройного конфлікту.

У черговий раз, слід відзначити, що у процесі захисту соціальних та

економічних прав внутрішньо переміщених осіб активізувалась численна

кількість інститутів громадянського суспільства, наприклад, Українська

Гельсінська  спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, ГО «Центр
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Соціальна дія», ГО «Центр громадянських свобод», ГО «Право на захист»,

Восток SOS тощо.

Разом з тим, слід зазначити, що у напрямку захисту прав внутрішньо

переміщених осіб активізувався і Уповноважений Верховної Ради України з

прав людини. Так, у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з

прав людини введено посаду Представника Уповноваженого з питань

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб і створення відповідного

структурного підрозділу. Зазначене зумовлене тим, що забезпечення прав

внутрішньо переміщених осіб визначене одним із пріоритетних напрямків

діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [46].

Водночас, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та

окремими інституціями громадянського суспільства, деякі з них названі вище,

підписаний Меморандум про створення Ресурсного центру для допомоги

вимушеним переселенцям, яким передбачені основні завдання діяльності

відповідного центру, а саме: конструктивне поєднання зусиль громадських

ініціатив та зусиль держави у вирішені проблем переселенців; адвокації

необхідності дієвих кроків у напрямку вирішення відповідних проблем з

органами державної влади та міжнародними органами; допомога у вирішенні

правових потреб внутрішньо переміщених осіб; підготовка пропозицій до

нормативно-правової бази та рекомендацій щодо розробки та втілення

довготермінових стратегій допомоги вимушеним переселенцям та їхньої

інтеграції; здійснення аналітичної діяльності та широке інформування для

покращення ситуації із ВПО. Відзначимо, що лише за вересень 2015 року,

Ресурсним центром надано 3966 консультацій внутрішньо переміщеним

особам, зокрема щодо захисту їх соціальних та економічних прав [44].

Отже, незважаючи на свої масштаби (щодо кількість осіб), захист прав

внутрішньо переміщених осіб характеризується відсутністю підзаконної

нормативно-правової бази, що ускладнює/унеможливлює реалізацію певних

соціальних та економічних прав відповідних осіб, зокрема права на житло.

Разом з тим, позитивним аспектом у сфері захисту економічних та соціальних
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прав і свобод внутрішньо переміщених осіб є активізація інституцій

громадянського суспільства та їх взаємодія з органами державної влади.

Проаналізувавши стан захисту соціальних та економічних прав учасників

АТО та внутрішньо переміщених осіб, слід здійснити аналіз захисту соціальних

та економічних прав осіб, що проживають на тимчасово окупованій території

– найбільш дискусійної, на наш погляд, тематики.

Зазначимо про наявність спеціального нормативно-правового акту у сфері

захисту прав осіб, що проживають на тимчасово окупованій території – Закону

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на

тимчасово окупованій території України» [218].

Відповідно до статті 5 вказаного Закону Україна вживає всіх необхідних

заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених

Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім

громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території

(частина 1); відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної

внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юридичним особам,

громадським об’єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без

громадянства, у повному обсязі покладається на Російську Федерацію як на

державу, що здійснює окупацію (частина 6).

Таким чином, захист соціально-економічних прав у спосіб відшкодування

шкоди (один із способів захисту відповідно до статті 16 Цивільного кодексу

України) Україною покладений на державу-агресора. У цьому розрізі виникає

питання справедливості такої законодавчої позиції з урахуванням того, що

одним з основних завдань держави, як способу організації суспільного життя, є

забезпечення територіальної цілісності та недоторканості, а отже і безпеки

громадян. Чи не повинна держава, як гарант забезпечення державної цілісності,

відшкодовувати своїм громадянам шкоду, завдану внаслідок агресії іншої

держави (тобто незабезпечення Україною державної цілісності).

На нашу думку, за умови здійснення Україною всіх необхідних та

можливих заходів щодо забезпечення державної цілісності, модель покладення

всіх збитків на державу-агресора із покладенням на Україну обов’язку всіма
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способами сприяти відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди

Російською Федерацією (абзац 2 частина 6 Закону) є цілком прийнятною.

Проблема у тому, що здійснення Україною всіх необхідних та можливих

заходів щодо забезпечення державної цілісності можна лише презюмувати.

Необхідно також проаналізувати у аспекті теми даного дисертаційного

дослідження надзвичайно гостру проблему виплати соціальних виплат особам,

які перебувають на тимчасово окупованій території.

Так, згідно з ч. 2 ст. 7 «Про забезпечення прав і свобод громадян та

правовий режим на тимчасово окупованій території України» виплата пенсій

громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не

отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів

Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України. Тобто, за положеннями закону, виплата пенсій здійснюється

[218]. Однак, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання

фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та

надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям

Донецької та Луганської областей» від 07.11.2014 р. № 595, якою передбачене

переміщення до 1 грудня 2014 року бюджетних установ з населених пунктів, з

тимчасово неконтрольованої території, в населені пункти, на території яких

органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі [205].

Водночас, зазначеною постановою встановлено, що у населених пунктах

Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади

тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої

повноваження (тимчасово неконтрольована територія), видатки з державного

бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів

загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюються

лише після повернення згаданої території під контроль органів державної

влади (пункт 2 Тимчасового Порядку затвердженого цією ж Постановою).

Тобто, фактично зазначеним актом Кабінету Міністрів України зупинене

фінансування тимчасово окупованих територій.
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У подальшому, постановою Окружного адміністративного суду міста

Києва від 11.02.2015 р. у справі № 826/18826/14 (за позовом групи народних

депутатів до Кабінету Міністрів України про визнання незаконної та

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 595)

позов задоволений частково шляхом визнання незаконним та нечинним з

моменту прийняття пункт 2 Тимчасового порядку [206].

Судове рішення про незаконність зупинення здійснення соціальних

виплат на тимчасово окупованих територіях, місцевий адміністративний суд

мотивував, зокрема, посиланням на рішення ЄСПЛ у справі «Ілашку проти

Молдови» від 08.07.2004 р., у якому зазначено, що у випадку, якщо держава не

може забезпечити дію своєї влади на частині своєї території відповідно до

фактичної ситуації (наприклад, сепаратистський режим, військова окупація),

держава не припиняє нести відповідальність та здійснювати юрисдикцію;

держава повинна всіма доступними дипломатичними та правовими засобами із

залученням інших держав та міжнародних організацій продовжувати

гарантувати права і свободи, передбачені Конвенцією; такі заходи мають бути

адекватними та достатніми.

Зауважимо, що наведене рішення адміністративного суду датою свого

прийняття фактично співпадає з датою переговорів «нормандської четвірки» та

підписанням Мінських домовленостей (11.02.2015 р.), положенням яких,

зокрема, передбачалось визначення модальності повного відновлення

соціально-економічних зв’язків, у тому числі здійснення соціальних виплат за

законодавством України. У подальшому Київським апеляційний

адміністративним судом рішення адміністративного суду залишене без зміни.

Законність рішення про неправомірність зупинення здійснення соціальних

виплат на тимчасово окупованій території визнана Вищим адміністративним

судом України ухвалою від 16.10.2015 р. На момент написання даного

дослідження текст відповідного рішення відсутній у Єдиному державному

реєстрі судових рішень України, що унеможливлює його повноцінний аналіз.

Складність та дискусійність питання правомірності соціальних виплат на

тимчасово окупованій території зумовлене проблемою адекватності таких
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виплат особам (певній частині населення), які ідентифікують себе громадянами

незаконно утворених формувань (Донецької народної республіки, Луганської

народної республіки) і, таким чином, є, по суті, джерелом сепаратизму та

передумовою для тимчасової окупації.

Однак, аналізуючи відповідне питання саме у площині захисту

соціальних прав осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а

не у політичній площині, стверджуємо, що судові рішення про відновлення

здійснення соціальних виплат на тимчасово окупованих територіях є

прийнятними та такими, що відповідають практиці ЄСПЛ, що, зокрема, є

імперативним обов’язком для суду відповідно до статті 17 Закону України

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав

людини» від 23.02.2006 р. [97].

Отже, у процесі дослідження захисту соціально- економічних прав і

свобод осіб, що проживають на тимчасово окупованій території, нами

ідентифіковано дві концептуальні проблеми: 1) принцип покладення

відповідальності за завдану окупацією шкоду та місце України у процесі такого

відшкодування; 2) правомірність здійснення соціальних виплат на тимчасово

окупованій території. Щодо першої проблеми, то нами висловлена позиція про

те, що якщо припустити, що України вжила всіх необхідних та можливих

заходів збереження територіальної цілісності, модель покладення

відповідальності на державу-агресора є прийнятною, за умови сприяння

Україною досягнення результату – відшкодуванні шкоди. Останній обов’язок

держави не має бути декларативним, а конкретизований на законодавчому рівні

широким спектром дієвих механізмів та інструментів (можливо, шляхом

прийняття окремого закону про порядок сприяння Україною відшкодуванню

шкоди, завданої державою-агресором). Щодо питання правомірності

здійснення соціальних виплат на тимчасово окупованій території, то у площині

безумовного пріоритету захисту соціальних та економічних прав, вважаємо

рішення адміністративних судів про незаконність припинення здійснення

соціальних виплат на відповідній території також прийнятними. При цьому,

надзвичайно важливим видається дотримання законодавчого положення щодо
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виплати пенсій та інших соціальних виплат лише особам, які не отримують

пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів РФ.

2.4. Міжнародна складова конституційно-правового механізму

захисту соціальних та економічних прав і свобод громадян України

В сучасному світі настічяльки розвинені інтеграційні та глобалізаційні

процеси, що в умовах сьогодення важко уявити можливість здійснення

взаємовідносин між державами без участі певних наддержавних інституцій,

метою яких є забезпечення комунікації, створення єдиних стандартів у певній

сфері для відмінних за своїми національними і культурними особливостями

країн. Як правило такі організації створюються в рамках певного політичного

чи економічного співробітництва.

Разом з тим, коли ми говоримо про міжнародні гарантії захисту прав

людини і громадянина, в тому числі економічних і соціальних прав, ми можемо

навести низку міжнародно-правових договорів і конвенцій, присвячених

згаданим питанням.

Проблема міжнародного механізму захисту прав людини раніше була

досліджена у працях М.В. Буроменського, С.В. Головатого, В.Н. Денисова,

О.В. Задорожного, Ю.А. Іванова, С.С. Алєксєєва, Д.А. Гудими, В.Ф. Кавуна,

І.Ю. Ліщини, П.М. Рабіновича, О.В. Петришина, С.В. Шевчука,

Е.Є. Регушевського, Т.М. Заворотченко, Ю.С. Шемшученка та ін.

Науковці солідарні у твердженні, що формування міжнародної системи

захисту прав людини почалося напередодні Другої світової війни і тривало

протягом другої половини ХХ століття. Прагнення світового співтовариства

уникнути у майбутньому масових порушень прав людини стало причиною

виникнення і розвитку нової галузі – міжнародного права захисту прав людини.

Створення нормативно-правової бази у цій сфері у свою чергу мало наслідком

створення низки органів, основною функцією яких є контроль за дотриманням

державами взятих на себе міжнародних зобов’язань. У своїй сукупності такі

норми і інститути утворюють міжнародний механізм захисту прав людини.
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Спробуємо визначити зміст самого поняття міжнародного механізму

захисту прав людини.

А. Мовчан вважає, що діяльність з міжнародного захисту прав людини

полягає у створенні загальних рекомендацій щодо того, які саме права людини і

основні свободи підлягають універсальному дотриманню; в розробленні

міжнародних угод у цій сфері; у створенні спеціального механізму з виконання

державами своїх міжнародних зобов’язань щодо прав людини [173, 19].

Н.А. Баієва досліджувала механізми гарантій прав особи, під якими вона

розуміла заходи, прийняті світовим співтовариством для забезпечення та

захисту прав людини і громадянина [17, c. 44].

І.Ю. Ліщина розглядає механізм міжнародного захисту прав людини як

систему міжнародних (міждержавних) органів і організацій, які діють з метою

реалізації міжнародних стандартів прав і свобод людини та їх відновлення в

разі порушення [145, с. 8].

Як зазначає М. Антонович термін «міжнародні механізми захисту прав

людини» часом застосовується як синонім словосполучення «міжнародна

система захисту прав людини». Сама вчена ці два поняття розрізняє та до

міжнародних механізмів щодо захисту прав людини відносить, створені,

зокрема, в рамках ООН, міжнародні органи для контролю за дотриманням угод

щодо прав людини, які складаються з експертів, як фахівців, і приймають

конкретні рекомендації, чи виносять обов’язкові рішення і можуть забезпечити

виконання цих рішень [10, с. 37].

Окремо М. Антонович з посиланням на П. Рабіновіча виділяє поняття

міжнародно-правових засобів, призначених для забезпечення і захисту

основних прав людини, до яких відносять: а) міжнародно-правові акти, які

вміщують правила діяльності, формулюють права і обов’язки відповідних

суб’єктів (конвенції, пакти, угоди, договори тощо), а також міжнародні

документи, які не вміщують прав і обов’язків безпосередньо (відповідних норм)

не формулюють (зокрема, декларації, заяви, меморандуми) і б) міжнародні

органи зі спостереження, контролю за дотриманням основних прав людини

(комісії, комітети) та із захисту цих прав (суди, трибунали) [10, с. 38].
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С.В. Ісаєв та С.А. Дорофєєва розглядають міжнародні механізми у сфері

прав людини як системи, засновані відповідно до міжнародних договорів у

сфері прав людини та з метою нагляду за виконанням міжнародних норм в

сфері прав людини, прийнятих державами, що підписали відповідні договори

[102, с. 32].

Найбільш повне визначення поняття міжнародного механізму захисту

прав особи дає О.М. Руднєва. Щоб розкрити зміст і основні елементи структури

міжнародного механізму реалізації особи, вчена звертається до визначення

суміжного поняття «механізм реалізації норм міжнародного права», який вчена

характеризує як сукупність нормативних та інституційних (організаційно-

правових) засобів, що використовуються суб’єктами міжнародного права на

міжнародному і національному рівні, з метою реалізації норм [281, с. 28].

У зв’язку з цим О.М. Руднєва виокремлює такі елементи механізму:

1) внутрішньодержавний нормативний механізм; 2) внутрішньодержавний

організаційно-правовий механізм; 3) міжнародний конвенційний механізм

реалізації; 4) міжнародний інституційний механізм реалізації.

На погляд О.М. Руднєвої міжнародні механізми захисту прав людини

включають з одного боку систему юридичних норм, прийнятих міжнародною

спільнотою у вигляді міжнародних конвенцій чи пактів та закріплюють

міжнародні стандарти прав і свобод людини, а з іншого – систему

організаційних інструментів та процедур, що діють на міжнародному рівні з

метою виявлення (моніторингу), вивчення й запобігання порушень

міжнародно-визнаних норм і стандартів у сфері прав людини[281, с. 29].

Виходячи з вищевикладеного, усі міжнародні механізми захисту прав

людини поділяються на два види:

1) конвенційні (нормативні) механізми захисту прав людини;

2) інституційні механізми захисту прав людини [279, с. 136].

Керуючись наведеним підходом, в рамках даної роботи ми розглянемо

саме міжнародний конвенційний та міжнародний інституційний механізми

захисту соціальних та економічних прав.
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Поняття «міжнародний конвенційний механізм» зустрічається в науковій

літературі не так часто. Проте Е.Є. Регушевський та Т.М. Заворотченко у своїх

роботах розкривають його суть через визначення поняття «міжнародні

нормативно-правові акти про права людини» – документи, що містять в собі

певні міжнародні гарантії прав особистості, тобто міжнародні нормативно-

правові гарантії є системою універсальних міжнародних способів захисту прав і

свобод людини правового характеру, які закріплені в міжнародних деклараціях,

конвенціях, пактах, договорах та інших документах правового характеру і які є

обов’язковими для виконання всіма державами [95, с. 171].

Незважаючи на те, що міжнародному механізму захисту прав людини

присвячено багато досліджень, всі вони розглядають його лише з точки зору

єдиного внутрішньо структурованого утворення.

В межах даного підрозділу ми зробили спробу сформулювати визначення

та охарактеризувати міжнародний конвенційний механізм та міжнародний

інституційний механізм як дві відносно самостійні підсистеми захисту

соціальних та економічних прав як окремих груп прав людини.

На підставі наведених підходів вчених нами виокремлено загальні ознаки

міжнародного конвенційного механізму захисту соціальних та економічних

прав як складової міжнародного механізму захисту:

1) є зовнішньою формою вираження системи юридичних норм і

принципів у сфері захисту соціальних та економічних прав людини;

2) становить систему міжнародно-правових актів, які можуть

прийматися у формі пактів, договорів, угод, конвенцій;

3) закріплює гарантії щодо дотримання державами соціальних та

економічних прав людини.

Тому, для більш повного розкриття змісту та сутності досліджуваних в

межах даного розділу правових явищ вважаємо за необхідне сформувати власне

визначення поняття «міжнародного конвенційного (нормативно-правового)

механізму захисту економічних і соціальних прав» як системи норм, принципів

і гарантій, прийнятих суб’єктами міжнародного публічного права у формі

міжнародних угод (декларацій, конвенції, пактів тощо), змістом яких є
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забезпечення реалізації прав особи у сфері володіння, користування та

розпорядження економічними та соціальними благами.

Наявність та дієвість міжнародних механізмів та їх забезпечення є

найбільш важливим для захисту і дотримання міжнародних стандартів прав і

свобод людини. У таких випадках, коли державний механізм не здатен

забезпечити реалізацію прав і свобод людини, міжнародне право передбачає

можливість застосування міжнародних механізмів з метою забезпечення та

захисту прав і свобод людини і громадянина.

Для розуміння системи міжнародних договорів звернемося до

класифікації, здійсненої Управлінням Верховного Комісара з прав людини

ООН. Відповідно до виданого Управлінням «Посібника для національних

установ» міжнародні договори у сфері захисту соціальних і економічних прав

поділяються на дві підсистеми: основні (всесвітні) та регіональні. До основних

відносяться: Загальна декларація прав людини 1948 року, Міжнародна

конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року,

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 року,

Декларація соціального прогресу і розвитку 1969 року, Конвенція про

ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок 1979 року,

Декларація про право на розвиток 1986 року, Конвенція про права дитини 1989

року, Міжнародна конвенція про захист прав працюючих мігрантів та членів їх

сімей 1990 року. Як основні регіональні угоди зазначаються: Африканська

хартія прав людини і народів (1981 рік), Додатковий протокол до

Американської конвенції про права людини, що стосується економічних,

соціальних і культурних прав (Сан-сальвадорський протокол) 1988 року,

Європейська соціальна хартія (переглянута у 1996 році) та додатковий

протокол до неї [332, с. 3].

Вчені, зокрема Е.Є. Регушевський, сходяться на думці, що фундаментом

сучасного конвенційного механізму захисту прав є Статут Організації

Об’єднаних Націй – універсальний міжнародний договір, який охоплює майже

всі держави світу і фактично виконує функцію конституції міжнародного

співтовариства. Статут закріплює базові цілі та принципи сучасного
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міжнародного правового порядку, надаючи їм імперативної сили: держави-

члени Організації Об’єднаних Націй не мають права від них відступити. Чільне

місце займає принцип, який зобов’язує держави сумлінно виконувати взяті на

себе зобов’язання (пункт 2 статті 2 Статуту ООН) [249, с. 175].

Загальновизнаним є факт, що в основі діяльності ООН в області розвитку,

захисту і нагляду за дотриманням прав людини й основних свобод, в тому числі

економічних і соціальних, лежить Міжнародний Білль про права людини. Як

правило, до Білля включають три документи: Загальну декларацію прав людини

(1948 рік), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966

рік) і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 рік) і два

додаткових протоколи до нього [239, с. 6].

Переходячи до аналізу окремих складових міжнародного конвенційного

механізму захисту соціально-економічних прав, варто відзначити, що в рамках

ООН було розроблено безліч міжнародних договорів щодо захисту прав

людини, які розвивають положення Загальної декларації прав людини, яка була

прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від

10 грудня 1948 року. Хоча саме з прийняттям Загальної декларації пов’язують

юридичне закріплення групи прав «другого покоління», сама Декларація не

виокремлює такі права в окрему групу чи розділ, а просто перераховує їх.

Причиною цього є юридичний характер документа. На думку Н.М. Калюжної,

оскільки Декларація була прийнята у вигляді резолюції, то, відповідно до

Статуту ООН, вона носить лише рекомендаційний характер [104, c. 116].

Разом з тим положення Декларації присутні практично у всіх

національних і міжнародних правових документах, у національних

конституціях більшості держав світу – особливо це стосуються країн, які

прийняли конституцію у післявоєнний період.

Отже, у Декларації закріплено наступні соціальні та економічні права:

1) право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими (ст. 17);

2) право на соціальне забезпечення та на здійснення людиною

необхідних для підтримання її гідності та вільного розвитку прав в економічній,

соціальній та культурній сферах (ст. 22);
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3) право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне

обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку (ст. 24);

4) право на працю, вільний вибір праці, на справедливі та сприятливі

умови праці, на захист від безробіття (ст. 23);

5) право на рівну оплату за рівну працю як справедливу і задовільну

винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, … а в разі необхідності

доповнюється іншими засобами соціального забезпечення (ст. 23);

6) право на утворення професійних союзів та на вільний вступ до них з

метою захисту власних інтересів (ст. 23);

7) право на такий життєвий рівень, який є необхідним для підтримки

здоров’я і добробуту людини та її родини (ст. 25);

8) право на особливий захист материнства і дитинства (ст. 25);

9) право на безоплатну початкову освіту та рівний доступ до технічної та

професійної освіти, яка спрямована на повний розвиток особи (ст. 26);

10) право вільно брати участь у культурному житті суспільства (ст. 27);

11) право на захист результатів інтелектуальної діяльності (ст. 27) [96].

Отже, Загальна декларація прав людини, як ми пам’ятаємо, формально не

є юридично обов’язковим документом, але протягом ряду років її основні

положення набули статусу правових норм, які повинні дотримуватися всіма

державами. У той час, коли ця Декларація була прийнята, тільки 48 країн були

членами Організації Об’єднаних Націй. З того часу число держав-членів ООН

зросла більш ніж утричі. Все зростаючий авторитет Декларації і незмінні

посилання на неї свідчать про глобальне визнання цього документа. За словами

В. Погорілко, Загальна декларація прав людини – це акт самозбереження

людства, реакція на фашизм, тоталітаризм, диктатуру і подібні негативні

явища, згубні для людини і людства, і разом з тим – це якісно новий людський

вимір, нова міра гідності людини, новий рівень людської свідомості і буття,

нижче якого людина не повинна сходити, оскільки там може бути інший світ –

нелюдський, з точки зору сучасної людини [194, с. 7-9].

Наступною значимою подією у сфері міжнародного регулювання і

захисту соціальних і економічних прав стало прийняття у 1966 році Пакту про
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економічні, соціальні і культурні права. Проте законної сили Пакт набрав лише

через десять років – 3 січня 1976 року, коли його у відповідності з вимогами

статті 27 ратифікували перші тридцять п’ять учасників.

За станом на 19 травня 2009 року Пакт ратифікували 168 держав (згідно

додатку II), взявши на себе добровільне зобов’язання здійснювати захист

закріплених в ньому економічних, соціальних, культурних прав, свобод та

інтересів людини.

На відміну від Загальної Декларації прав людини Пакт має обов’язкову

силу для його учасників. Хоча, як вже раніше зазначалося, в силу положень

частини першої ст. 2 Пакту щодо зобов’язання «…вжити  в максимальних

межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне

здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами…», межі

реалізації та захисту прав особи сформульовані розмито, що дає державам-

учасникам певну свободу дій в частині виконання таких зобов’язань.

За дотриманням державами-учасниками своїх зобов’язань за Пактом і

рівнем здійснення відповідних прав і обов’язків спостерігає спеціально

створений орган – Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, про

правовий статус якого буде йтися дещо згодом.

Т.М. Заворотченко у рамках свого дисертаційного дослідження дійшла

висновку, що держави-учасники Пакту, незалежно від рівня економічного

розвитку, зобов’язані забезпечити соціально-економічні і культурні права для

всіх, хоча б у мінімальному ступені [95, с. 175]. Такий підхід до питання про

природу і ступінь юридичних зобов’язань, узятих державами-учасниками

Пакту про економічні, соціальні і культурні права, було сформовано у 1986

році. у Лімбургському університеті головними експертами з різних країн світу

[372, с. 122-135]. Проте, формулювання частини першої статті 2 Пакту все ж

залишає місце для наукових дискусій з цього приводу.

Отже, Пакт про економічні, соціальні та культурні права як

основоположний договір у сфері закріплення прав людини «другого покоління»

закріплює такі права: 1) право на самовизначення (ст. 1); 2) рівність чоловіків

та жінок (ст. 3); 3) право на працю, яку вона, особа, вільно обирає або на яку
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вона вільно погоджується (ст. 6); 4) право кожного на справедливі і сприятливі

умови праці, в тому числі справедливу зарплату і рівну винагороду за рівну

працю, гідне існування особи та її сім’ї (ст. 7); 5) право на безпечні умови

праці, відпочинок і дозвілля (ст. 7); 6) право на створення профспілок та участь

в них (ст. 8); 7) право на соціальне забезпечення (ст. 9); 8) право на захист сім’ї,

материнства і дитинства (ст. 10); 9) право особи на достатній життєвий рівень

для нього і його сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на

неухильне поліпшення умов життя (ст.11); 10) право людини на найвищий

досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я (ст. 12); 11) право на освіту, в

тому числі на обов’язкову і безкоштовну загальну освіту (ст. 13,14); 12) право

на участь у культурному житті (ст. 15) [171].

І. Ю. Ліщина всі наведені права поділяє на три групи:

1) право на працю у справедливих і сприятливих умовах;

2) право на соціальний захист та достатній рівень життя та на найвищий

досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я;

3) право на освіту та на використання плодів свободи в сфері культури і

результати наукового прогресу [145, с. 28].

Як бачимо, Пактом про економічні, соціальні та культурні права

передбачено практично весь перелік прав, які на сьогодні закріплені, як в

національних конституціях, так і в пізніше прийнятих міжнародних актах. Дана

обставина робить його системо-утворюючим нормативним актом у сфері

захисту досліджуваної групи прав.

Крім міжнародних актів, які входять до Міжнародного білля про права

людини, в рамках ООН прийнято і інші конвенції щодо захисту прав.

Зокрема, відповідно до Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм

расової дискримінації 1966 року держави-учасниці зобов’язуються заборонити і

ліквідувати расову дискримінацію в усіх її формах і забезпечити рівноправність

кожної людини перед законом, без розрізнення раси, кольору шкіри,

національного або етнічного походження, особливо щодо здійснення, зокрема,

прав в економічній, соціальній і культурній галузях: права на працю, вільний

вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці, захист від безробіття, рівну
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плату за рівну працю, справедливу і задовільну винагороду; права створювати

професійні спілки і вступати до них; права на житло; права на охорону

здоров’я, медичну допомогу, соціальне забезпечення і соціальне

обслуговування; права на освіту і професійну підготовку; права на рівну участь

у культурному житті; права на доступ до всякого місця або всякого виду

обслуговування, призначеного для громадського користування, як, наприклад,

транспорт, готелі, ресторани, кафе, театри і парки [170].

Враховуючи наростаючі у всьому світі тенденції до встановлення

гендерної рівності не можемо не  згадати Конвенцію 1979 року про ліквідацію

всіх форм дискримінації у відношенні до жінок. Відповідно до цієї Конвенції

держави-учасники засуджують дискримінацію щодо жінок в усіх її формах,

зокрема, учасники зобов’язалися не допускати будь-якого розрізнення, винятків

або обмежень за ознакою статі, спрямованих на ослаблення чи зведення

нанівець визнання, користування або здійснення жінками, незалежно від

їхнього сімейного стану,  на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав

людини та основних свобод у політичній,  економічній,  соціальній, культурній,

громадській або будь-якій іншій галузі. Статтею 11 цієї Конвенції закріплено

гарантії недискримінації жінок у сфері зайнятості [120].

Н.М. Калюжна до важливих міжнародних нормативно-правових актів в

сфері соціально-економічних прав людини відносить наступні: «Декларація

соціального прогресу та розвитку», проголошена резолюцією 2542 Генеральної

Асамблеї ООН від 11 грудня 1969 р., «Декларація про використання науково-

технічного прогресу в інтересах миру та на благо людства», проголошена

резолюцією 3384 Генеральної Асамблеї ООН від 10 листопада 1975 р.,

«Конвенція про політику у сфері зайнятості», прийнята 9 липня 1964 р. на

сорок восьмій сесії Генеральної конференції МОП та «Конвенція про сприяння

зайнятості та захисту від безробіття», прийнята 21 червня 1988 р. [104, с. 118].

Як було зазначено, в рамках ООН прийнято і інші міжнародні

нормативно-правові документи, які деталізують положення Загальної

декларації прав людини та Пакту про економічні, соціальні та культурні права

щодо окремих груп та категорій осіб, сфер правового регулювання. Всі вони
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входять до єдиної системи нормативно-правового механізму захисту

економічних і соціальних прав людини.

У розрізі останніх тенденцій щодо спрямування вектору зовнішньої

політики України на всебічну інтеграцію до європейських політичних та

економічних асоціацій надзвичайно актуальним вбачається аналіз також і

основних регіональних (європейських) конвенцій у сфері захисту соціальних і

економічних прав.

Такою безумовно є Конвенція про захист прав людини та

основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція), укладена у рамках Ради

Європи (прийнято називати – Європейська Конвенція), та додаткові протоколи

до Конвенції. Європейська Конвенція стала міжнародним документом, який

містив не лише норми матеріального права, а й включав процедури реалізації та

захисту закріплених прав. Крім того, Конвенція стала також першим

міжнародним договором у сфері захисту прав людини, який мав обов’язкову

юридичну силу для його учасників [77, с. 82].

С.О. Верланов зазначає, що Конвенція не оминула закріплення і деяких

соціально-економічних прав, тим самим підтверджуючи ідею універсальності,

неподільності й невибірковості усіх прав людини [55, с. 55].

Разом з тим, перелік економічних та соціальних прав людини, що

захищаються Конвенцією не є досить широким. До таких прав, які закріплені

безпосередньо в редакції Конвенції 1950 року, можна віднести лише положення

статті 4, яка забороняє рабство і примусову працю, а також положення статті

11, яка передбачає право на створення профспілок та вступ до них з метою

захисту своїх прав. Однак, практика звернень до ЄСПЛ з підстав, передбачених

статтею 4 Конвенції, не є досить поширеною. Додатковим протоколом № 1 від

20.03.2952 року до Конвенції закріплено право на власність (ст. 1), змістом

якого є можливість  фізичної або юридичної особи мирно володіти своїм

майном. В той же час передбачено загальні підстави, за яких особа може бути

обмежена у своїх повноваженнях власника або бути позбавленою свого майна.

Статтею 2 Конвенції встановлено також право на освіту. Держава при

виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання,
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повинна поважати права батьків забезпечувати таку освіту і навчання

відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань [119].

С.О. Верланов притримується думки, що крім прямого закріплення

соціально-економічних прав у Європейській конвенції, їм притаманне також

закріплення непряме (опосередковане). Наприклад, права передбачені ч. «е» та

ч. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції хоч і належать традиційно до «громадянських»

(особистісних), але не позбавлені певного соціального забарвлення, оскільки

містять і деякі власне соціальні гарантії права на справедливе судочинство. Так,

особам, які не володіють мовою судочинства, безкоштовно надаються послуги

перекладача; обвинуваченому безкоштовно надаються послуги адвоката, якщо

він сам не може їх оплатити. Тим самим передбачається певна матеріальна

участь держави у забезпеченні справедливого судочинства [55, с. 58].

Тому, можемо констатувати, що з прийняттям Конвенції було

встановлено гарантії реалізації і захисту і соціальних та економічних прав.

Якщо розглядати економічні та соціальні права та міжнародні механізми

їх захисту дещо ізольовано від інших груп прав, особливу увагу потрібно

звернути на аналіз Європейської соціальної хартії 1961 року та Переглянутої

Хартії 1996 року як найбільш широке зібрання соціальних прав, встановлене на

рівні міжнародного договору регіонального рівня.

Європейська соціальна хартія (переглянута) є міжнародною угодою, яка

об’єднала всі права, що були закріплені в Хартії 1961 р., Додаткових

протоколах 1988 та 1995 років, а також поправки, які стосуються цих прав та

нові права, що були схвалені Комітетом по Європейській соціальній хартії.

Оскільки Європейська соціальна хартія (переглянута) являє собою свого

роду систематизований перелік соціальних та економічних прав, в науковій

літературі існує декілька підходів щодо їх класифікації.

Так, права, передбачені Хартією, за М.М. Феськовим можуть бути

поділені за предметним (галузевим) критерієм на: права у сфері праці;

комплексні права (у сфері праці та в інших сферах суспільних відносин); права

у сфері соціального забезпечення; права у сфері охорони здоров’я; права у
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сфері житлового права; інші комплексні права, а за суб’єктним критерієм

виділяють індивідуальні та колективні трудові права [314, с. 25–35].

Однією з найбільш ґрунтовних є класифікація, запропонована

Н.С. Сидоренко, яка здійснює поділ за чотирма критеріями:

1) за колом суб’єктів: а) права зайнятих осіб (тобто тих, що працює), в

тому числі, дорослих працівників, підлітків, працюючих жінок на виробництві

– ст.ст. 2,3,4,8,18, п.1,2,4,5-7,10 ст. 7, п. 4 ст. 19; б) права осіб, що навчаються

(в тому числі дітей, підлітків, інвалідів) – п. 3 ст. 7, п. 1 ст. 15, ст.ст. 9, 10; в)

права безробітних – п. 4 ст. 1; г) права дітей – ст. 17; д) права матерів – ст.ст.

8,17; е) права працівників, які мають сім’ю – ст. 16, п. 6 ст. 19; є) права

інвалідів – ст.ст. 9,15; ж) права мігрантів – ст. 19;

2) за предметом регулювання: а) права в галузі виробництва – ст.ст.

2,3,4,7,8; б) права в галузі освіти та навчання - п. 4 ст. 1, п. 3 ст. 7, п. 1 ст. 15,

ст.ст. 9,10; в) права в галузі охорони здоров’я – п. 9 ст. 7, п. 2 ст. 19, ст.ст. 11,13;

г) права в галузі соціального забезпечення – п. 3 ст. 19, ст.ст. 12-14,17;

3) за способом регулювання: а) права імперативні (п. 3 ст. 3 – право на

щорічну оплачувану відпустку, п. 2 ст. 2 – право на оплачувані свята, п. 2 ст. 2 –

право на підвищену ставку винагороди за роботу в надурочний час, п. 3 ст. 4 –

право чоловіків і жінок на рівну винагороду за працю рівної цінності тощо); б)

права диспозитивні (п. 4 ст. 2 – право на додаткові оплачувані відпустки або

скорочену тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах, де

умови праці визнані небезпечними або шкідливими, п. 1 ст. 15 – право на

забезпечення професійного навчання інвалідів через функціонування

державних або приватних спеціалізованих заходів тощо);

4) за юридичною силою: а) права облігаторні, прийняті державами-

сторонами Хартії в якості обов’язкових згідно ст. 20, відступ від яких тягне для

них міжнародно-правову відповідальність; б) права факультативні – всі права,

окрім прийнятих державами-сторонами Хартії в якості обов’язкових згідно ст.

20 (проте з моменту коли держава виражає згоду на обов’язковість таких

факультативних положень за ст. 20 ЄСХ, вони переходять в статус

облігаторних); в) права еволюційні (так звані «права-цілі»), тобто такі,



176
реалізація яких ставиться за мету, що може бути поступово досягнута шляхом

постійного вживання відповідних заходів. Слід зазначити, що в Хартії таких

прав дуже багато, зокрема, п. 1 ст. 1 «досягнення повної зайнятості», п. 1 ст. 2

«встановлення розумної тривалості щоденної і щотижневої роботи», п.  ст. 11

«усунення причин слабкого здоров’я», п. 3 ст. 12 «поступове піднесення

системи соціального забезпечення на більш високий рівень» [285, с. 34-35].

Щодо практичної реалізації положень Європейської соціальної хартії

(переглянутої), Н.Б. Болотіна, М.М. Феськов зазначають, що ні Європейська

соціальна хартія 1961 р., ні Переглянута Хартія 1996 року не передбачають

права індивідуальної петиції. За Хартією передбачено 2 системи контролю за

виконанням зобов’язань: а) подання національних доповідей і б) процедура

колективного оскарження. Автори дійшли висновку, що найбільш ефективною

системою контролю є винесення рекомендацій державам за результатами

розгляду національних доповідей. Після отримання відповідних рекомендацій

держави повідомляють про внесення змін до законодавства або про прийняття

нових актів, або про розробку нового законопроекту [314, с. 41].

Система нормативно-правових актів у сфері захисту соціальних та

економічних прав включає велику кількість міжнародних договорів, конвенцій,

резолюцій тощо, аналіз яких в рамках даного дослідження буде обмежуватися

лише характеристикою основних міжнародних актів, що були наведені вище.

Як бачимо, міжнародний конвенційний механізм захисту включає значну

кількість міжнародних нормативно-правових актів, в яких задекларовані

необхідні для нормального існування людини економічні і соціальні права.

Окремі вчені, зокрема Т.М. Заворотченко, звертають увагу на

необхідність систематизації соціальних та економічних норм в єдиному

міжнародно-правовому акті. Погоджуючись з такою позицією, вважаємо, що

така систематизація повинна бути проведена шляхом прийняття відповідного

документа на рівні ООН – для створення єдиних стандартів щодо захисту

соціальних та економічних прав у світовому масштабі. В подальшому це дало б

можливість оновити також і регіональні міждержавні угоди щодо гарантій та

захисту досліджуваної групи прав людини.
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Конвенційні механізми захисту прав людини, як правило, виступають

нормативною основою інституційних механізмів, тоді як практична сторона

захисту соціальних і економічних прав втілюється за допомогою інституційної

складової. Вважаємо за необхідне підкреслити, що на даний час міжнародна

спільнота визначила цілу низку мінімальних стандартів соціальних та

економічних прав людини, право на захист яких має кожен. Такого роду

стандарти мають вираження в оціночних категоріях, наприклад, «достатній

життєвий рівень», «справедливі, безпечні та здорові умови праці», «належні

умови для професійної підготовки», «належний соціальний, правовий та

економічний захист», «гідне ставлення на роботі» [56, с. 11-17].

Це означає, що кожна держава в процесі здійснення соціальної функції

зобов’язана неухильно забезпечувати надання мінімального рівня соціального

захисту кожному. З одного боку будь-яка держава вільна у тому аби визначати

конкретний розмір тих чи інших соціальних виплат, гарантій, порядку їх

реалізації. Очевидно, що розміри таких виплат прямо пропорційно залежать від

економічного добробуту держави. Але недопустимим є посилання органів

публічної влади на тимчасове або постійне ненадання мінімально визначеної

соціальної захищеності населення в силу відсутності фінансових можливостей.

Іншими словами кожна держава зобов’язана здійснювати перманентне

забезпечення мінімального рівня соціального захисту, розміри і межі якого

встановлюються в національному законодавстві з урахуванням міжнародних

стандартів та зобов’язань, які держава покладає на себе внаслідок приєднання

до міжнародних конвенцій.

На необхідності дотримання міжнародних мінімальних соціально-

економічних стандартів наголошують і міжнародні інституції, що покликані

забезпечувати захист соціальних та економічних прав людини. Зокрема, ЄСПЛ,

Європейський комітет із соціальних прав (далі – «Комітет») (детальний аналіз

роботи яких буде прописаний нижче).

Так, у рішенні у справі Autism-Europe v France Комітет вказав, що у разі,

коли забезпечення певного права пов’язаного з імплементацією Європейської

соціальної хартії є виключно складним і вимагає значних фінансових ресурсів –
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держава-учасниця має вжити заходів, які дозволять досягнути цілей

Європейської соціальної хартії у розумний строк, із поступовим прогресом до

вичерпного виконання із залученням максимально доступних ресурсів.

Держави-учасниці повинні бути максимально завбачливими щодо впливу

перетворень, які будуть поширені на найбільш уразливі та соціально-

незахищені групи населення. Адже саме на них лягатиме найбільше

навантаження у разі інституційних прорахунків. Отже, мінімальні стандарти

соціально-економічних прав людини повинні забезпечуватися незалежно від

політичної системи держави, її форми правління чи державного устрою [354].

Отже, підтверджуючи вищевикладену тезу, Комітет у своєму рішенні

наочно проілюстрував, що характерною особливістю соціально-економічних

прав, їх захисту є пряма залежність рівня їх реалізації від можливостей

національної економіки.

Досліджуючи міжнародний інституційний механізм захисту прав особи

І.Ю. Ліщина визначає його як системи міжнародних (міждержавних) органів і

організацій використовує також і І.Ю. Ліщина [145, с. 8]. Такої ж позиції

притримується і М. Антонович, яка до інституційного механізму відносить

міжнародні органи для контролю за дотриманням міжнародних угод щодо

захисту прав людини. Натомість О.М. Руднєва характеризує інституційний

механізм як систему організаційних інструментів та процедур [279, с. 136].

Місце міжнародних органів та організацій у механізмі захисту прав

людини визначається через їх функції. Єдиного підходу щодо визначення таких

функцій серед науковців немає, тому вважаємо за необхідне зазначити основні

з них. Зокрема, на міжнародні органи та установи покладається забезпечення і

захист прав людини (Н.А. Баієва), реалізація прав людини (І.Ю. Ліщина),

спостереження, контроль за дотриманням та захист прав особи (Антонович М.),

нагляд за виконанням міжнародних норм у сфері прав людини (С.В. Ісаєв,

С.А. Дорофєєва), моніторинг та запобігання правопорушенням міжнародно-

правових норм у сфері захисту прав людини (О.М. Руднєва).

З урахуванням наведених позицій вчених, ми сформулювали власне

визначення поняття міжнародного інституційного механізму захисту
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економічних і соціальних прав – це система міжнародних універсальних та

регіональних організацій, органів та установ, а також їх структурних

підрозділів, які в силу міжнародних договорів та статутних положень наділені

юрисдикційними повноваженнями щодо здійснення функцій контролю за

дотриманням реалізації та захисту міжнародних економічних і соціальних прав

і свобод людини.

Інституційні механізми захисту прав, за тим же принципом, що і

нормативно-правові механізми поділяються на універсальні та регіональні.

Універсальні інституційні механізми – це органи і організації, юрисдикція

яких поширюється на весь світ, незалежно від державних та регіональних

кордонів. Універсальні механізми в основному створені і діють в структурі чи

під егідою ООН.

І.Ю. Ліщина всі універсальні органи поділяє на три підгрупи:

1) Постійні органи, які є частиною апарату ООН. До них відносяться

Генеральна Асамблея ООН, Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР), комісія

ООН з прав людини, Комісія щодо становища жінок, Верховний Комісар ООН

з прав людини, Рада Безпеки ООН, Рада Опіки ООН, ЄСПЛ тощо.

2) Органи, створені згідно міжнародних угод, укладених під егідою ООН.

В першу чергу це стосується Пакту про громадянські і політичні права та Пакту

про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Конвенції про ліквідацію

всіх форм расової дискримінації тощо. В рамках контролю виконання

зобов’язань за цими угодами створені такі органи як: Комітет ООН з прав

людини, Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав, Комітет з

расової дискримінації та ін.

3) Спеціалізовані установи ООН – постійно діючі міжнародні організації,

що діють на підставі власних статутів і угод з ООН, наприклад, Міжнародна

організація праці, Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки і

культури (ЮНЕСКО).

До регіональних міжнародних організацій відносять переважно тих,

діяльність яких не поширюється за межі окремого континенту. Ефективними

регіональними організаціями є Міжамериканська, Африканська та Європейська
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регіону (Організація з безпеки та співробітництва у Європі, ЄСПЛ,

Американський комітет з прав людини та ін.) [145, с. 9].

Розглянемо більш детально функції та повноваження основних органів та

установ, що здійснюють контроль за дотриманням соціально-економічних прав

людини. Значна кількість інституційних механізмів в тій чи іншій мірі пов’язані

з основною міжнародною організацією світу – ООН. Це не випадково: по-

перше, її членами є майже всі держави світу, по-друге, відповідно до Статуту

ООН однією з основних цілей діяльності цієї організації є «утвердження віри в

основні права людини, в гідність і цінність людської особистості».

Вищим органом Організації Об’єднаних Націй є Генеральна Асамблея, в

яку входять всі члени ООН. Цей орган несе загальну відповідальність за

діяльність системи ООН у галузі прав людини, організує дослідження і робить

рекомендації з метою сприяння міжнародному співробітництву у галузі прав

людини і свобод людини (статті 10, 12 Статуту ООН). Статут зобов’язує

головний орган ООН – Генеральну Асамблею ООН – приділяти особливу увагу

захисту прав людини. Так, згідно із Статутом ООН, до функцій і повноважень

Генеральної Асамблеї ООН відносяться, зокрема, організація досліджень і

підготовка рекомендацій в цілях здійснення прав людини і основних свобод і

сприяння міжнародній співпраці в економічній, соціальній і гуманітарній

областях і в області культури, освіти і охорони здоров’я [291].

Питання прав людини розглядаються в Головних комітетах Асамблеї, а

також в її допоміжних органах (наприклад, у спеціальних комітетах з

дискримінації, проти апартеїду і т.д.).

О.М. Руднєва відмічає, що у системі ООН створено вісім конвенційних

органів з прав людини, які є комітетами незалежних експертів, що

уповноважені здійснювати моніторинг за дотриманням вимог цих конвенцій чи

пактів. Вони створені відповідно до положень договорів, виконання яких

контролюють. Цими Комітетами є: Комітет ООН з прав людини; Комітет ООН

з економічних, соціальних та культурних прав, Комітет ООН з ліквідації

расової дискримінації, Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок,
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Комітет ООН проти катувань, Комітет ООН з прав дитини, Комітет ООН з прав

трудящих мігрантів, Комітет ООН з прав інвалідів [281, с. 30].

Серед інших основних органів ООН особливу роль у захисті прав людини

відіграє Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР), яка під керівництвом

Генеральної Асамблеї координує економічну і соціальну діяльність ООН, у

тому числі, як зазначено в Статуті, готує «рекомендації з метою залучення

поваги і дотримання прав людини та основних свобод для всіх».

Комісія з прав людини при ЕКОСОР є органом так званої «петиційної»

компетенції» і один із механізмів захисту соціальних і економічних прав є

«процедура 1503». Цей метод захисту прав отримав своє найменування в 1970

році, коли ЕКОСОР затвердила «процедуру розгляду повідомлень, що

стосуються порушення прав людини та основних свобод».

Процедура звернення до Комісії з прав людини Економічної та соціальної

ради ООН отримала свою назву від номера резолюції ЕКОСОР, якою вона була

затверджена. Відповідно до цієї процедури на основі отриманих повідомлень

розглядаються в основному періодичні порушення прав людини в тій чи іншій

країні. Державам направляються рекомендації щодо тих заходів, які слід вжити

для усунення виявлених проблем. Всі заходи у відповідності до «процедури

1503» носять секретний характер до того часу, поки Комісія не надасть

відповідну доповідь Економічній і Соціальній Раді. Звертатися в ЕКОСОР з

приводу порушення прав людини та основних свобод можуть як приватні

особи, так і групи осіб, організації.

Т.М. Заворотченко виділяє наступні повноваження ЭКОСОР: 1) розробка

рекомендацій із метою заохочення поваги і дотримання прав людини;

2) підготовка проектів відповідних конвенцій в області прав людини;

3) здійснення контактів і укладення угод із спеціалізованими установами ООН

від її імені; 4) право одержувати доповіді від спеціалізованих установ про

заходи, які прийняті ними з метою виконання його рекомендацій; 5) право

повідомляти Генеральній Асамблеї про свої зауваження з цих доповідей;

6) право створювати свої спеціальні допоміжні органи – функціональні комісії,
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яким він доручає проводити конкретну роботу в окремих областях діяльності,

наприклад, Комісія соціального розвитку [95, с. 175].

Контроль за дотриманням державами-учасницями положень Пакту про

економічні, соціальні і культурні права здійснює Комітет з економічних,

соціальних і культурних прав, створений Економічною і Соціальною Радою

ООН в 1985 році. Комітет має право здійснювати контроль за дотриманням

положень Пакту: 1) розглядаючи періодичні доповіді, які подаються країнами-

учасницями про реалізацію закріплених у Пакті прав; 2) надаючи державам-

учасникам рекомендації про ефективне застосування норм Пакту та робить

зауваження загального характеру у формі тлумачення змісту правових норм

Пакту; 3) розглядаючи скарги однієї держави на другу про порушення прав

людини; 4) з врахуванням положень Факультативного протоколу може

приймати і розглядати скарги окремих осіб, які стверджують, що вони стали

жертвами порушень даною державою-учасницею певного із закріплених у

Пакті прав [145, с. 28].

Нагляд за дотриманням положень Пакту здійснюється Комітетом не лише

у формі розгляду доповідей країн-учасниць, а й шляхом аналізу інших установ

ООН, зокрема, ЮНЕСКО, Всесвітньої організації охорони здоров’я,

Всесвітньої організації праці тощо. Велика кількість джерел інформації щодо

стану реалізації прав людини державами учасниками дає можливість Комітету

здійснювати ефективний контроль у даній сфері.

Разом з тим, такі вчені як І.В. Зубарь, О.Б. Кучер звертають увагу, що в

механізмі захисту прав і свобод людини органами, що діють в системі ООН,

відсутній найважливіший елемент – обов’язковий характер рішень

уповноважених договірних органів, що не сприяє ефективності звернення

держав до Комітету [99, с. 244]. І.Л. Литвиненко вважає, що система контролю

в рамках ООН є надзвичайно громіздкою, а в її роботі спостерігається

дублювання. Крім того, сесійний характер роботи органів ООН унеможливлює

застосування ними екстрених заходів в умовах кризи [144, с. 273]. Тому

існуюча система органів ООН з контролю за дотриманням прав людини

повинна бути удосконалена з метою підвищення ефективності її роботи.
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Серед механізмів міжнародного захисту прав людини варто виділити

діяльність ЄСПЛ – юрисдикційний судовий орган, спеціально створений для

контролю дотримання прав людини, передбачених Конвенцією про захист прав

і основних свобод. ЄСПЛ у відповідності зі ст. 34 Конвенції розглядає скарги

від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви, яких

стверджують про порушення їхніх прав, що гарантовані Конвенцією або

Протоколами до неї. Відповідно до п. 1 ст. 35 Конвенції, ЄСПЛ може приймати

справу до розгляду лише після того, як були вичерпані всі внутрішні засоби

правового захисту, протягом шести місяців з дати винесення остаточного

рішення у справі. Звертатися ЄСПЛ можуть будь-які особи незалежно від

наявності у них процесуальної дієздатності за національним правом, тобто

Конвенція дозволяє дітям подавати скарги до ЄСПЛ самостійно або за

допомогою своїх законних представників [119].

Діяльність ЄСПЛ як ключового елементу механізму захисту соціальних і

економічних прав детально розгляниться в кінці даного підрозділу.

Нагляд за виконанням рішень за фактом порушення здійснюється

Комітетом міністрів Ради Європи, що передбачає вжиття заходів, визначених

безпосередньо ЄСПЛ, а також заходів, визначених самим Комітетом міністрів.

Механізм контролю за дотриманням прав людини, закріплених

Європейською соціальною хартією базується на положеннях ст.ст. 21-22

Європейської соціальної хартії 1961р., згідно яких держави-учасниці Хартії

повинні кожні 2 роки подавати Генеральному секретареві Ради Європи

регулярні доповіді про застосування прийнятих положень Хартії і через

відповідні проміжки часу – нерегулярні доповіді про положення, які вони не

прийняли під час ратифікації або затвердження. Нерегулярні доповіді

надаються державами-учасницями Хартії на запит Комітету міністрів Ради

Європи. Аналіз доповідей країн-учасниць здійснює спеціальний орган Ради

Європи – Європейський комітет із соціальних прав. Комітет здійснює

попередню оцінку національних доповідей, яка береться за основу іншими

органами, розглядає справи і приймає рішення у процедурі колективного

оскарження, а також здійснює тлумачення положень Хартії. До функцій
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Комітету із соціальних прав належить надання правової оцінки дотримання

договірними сторонами взятих за Хартією зобов’язань. Ця оцінка дається у

формі висновків у рамках процедури подання доповідей і рішень відповідно до

процедури подання колективних скарг. Висновок може бути позитивним,

негативним і відкладеним (якщо не вистачає інформації) [28, с. 42].

Після опрацювання доповіді держави-учасника Комітет міністрів Ради

Європи приймає резолюцію (за колективними скаргами і узагальнюючими

положеннями) щодо застосування Хартії в цілому, а також надсилає державам,

які не повністю виконують вимоги Хартії, індивідуальні рекомендації з

пропозицією внести зміни до законодавства та практики з тим, щоб привести їх

у відповідність до вимог Хартії [285, с. 96].

Важливе значення для запровадження єдиних міжнародних стандартів у

сфері реалізації права на працю має діяльність Міжнародної організації праці

(далі – МОП). І так, МОП, яка була заснована у 1919 році є однією з небагатьох

сучасних міжнародних організацій, створених до Другої світової війни. Це

лише підтверджує ефективність діяльності даної організації.

Відповідно до статті 2 Статуту МОП організація складається з

Генеральної конференції, Адміністративної Ради та Міжнародного Бюро Праці.

Як зазначає В. Журавель, основним принципом діяльності МОП є трипартизм,

формування майже всіх органів МОП базується на основі тристороннього

представництва – від урядів, представників працівників і підприємців

(роботодавців). Як наслідок, кожну державу представлено чотирма делегатами:

два – від уряду, по одному – від роботодавців і працівників [93, с. 235].

Вищий орган МОП – Міжнародна конференція праці (Генеральна

конференція), яка скликається щорічно і складається з делегатів усіх держав –

членів МОП. До компетенції Генеральної конференції належать прийняття

міжнародних конвенцій і рекомендацій, визначення завдань і напрямів

діяльності МОП, внесення змін до її Статуту, прийняття у члени МОП окремих

держав, спостереження за застосуванням державами ратифікованих ними

конвенцій, а також рекомендацій МОП [27, с. 157].
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У період між конференціями роботою Міжнародної організації праці

керує Адміністративна рада, до якої входять 28 представників урядів, 14

представників найманих працівників і 14 представників роботодавців [118].

Міжнародна організація праці в силу своїх повноважень видає конвенції,

рекомендації та резолюції. Виражені в конвенціях і рекомендаціях МОП

правові норми, зазвичай, є по суті виразом світового прогресивного досвіду в

міжнародному правовому регулюванні відносин у сфері праці та соціального

забезпечення на період їх прийняття. При їх розробці прагнуть врахувати

реальні можливості держав з тим, щоб здійснити їх можливо більш широке

застосування. І тому, як правильно вказує С.А. Іванов, ратифікувати слід не

тільки конвенції, які містять більш високий рівень гарантій порівняно з чинним

законодавством, а й ті, які вже знайшли відображення в національному

законодавстві [101, с. 17].

Узагальнюючи, відзначимо, що міжнародні нормативні акти та інститути,

покликані забезпечувати їх виконання, є високими стандартами і принципами в

сфері захисту прав людини, а тому існує необхідність всебічного їх

дослідження як єдиного механізму захисту соціальних та економічних прав і

свобод людини і громадянина з метою подальшої імплементації до

українського законодавства.

Враховуючи вищенаведене, міжнародний механізм захисту соціальних та

економічних прав людини можна визначити як поєднання системи

міжнародних угод (декларацій, конвенції, пактів тощо), змістом яких є

забезпечення реалізації прав особи у сфері володіння, користування та

розпорядження економічними та соціальними благами та системи міжнародних

універсальних та регіональних організацій, наділених компетенцією

здійснювати контроль за реалізацією зазначених прав.

В межах даного підрозділу, на нашу думку, варто звернути увагу та

детально дослідити роль ЄСПЛ як одну із ключових міжнародних інституцій із

захисту соціально-економічних прав і свобод громадян України.

Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод (надалі – «Конвенція») фактично зумовила новий етап
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у розвитку і структуруванні правової системи. За час незалежності України

рішення ЄСПЛ компактно інтегрувалися в систему джерел конституційного

права України, зокрема щодо захисту соціально-економічних прав людини. Ми

вважаємо, що правові позиції ЄСПЛ виступають основою для формування

принципів захисту і в національних судах. Адже в силу того, що Україна

визнала юрисдикцію ЄСПЛ у питаннях тлумачення і застосування Конвенції та

Протоколів до неї, у випадках потенційних порушень з боку держави України

основоположних прав людини, то це слугує підставою для того, аби розглядати

рішення ЄСПЛ щодо захисту соціальних та економічних прав людини як прямі

джерела права. Більше того, тлумачення ст. 32 Конвенції дає підстави

стверджувати, що правові висновки ЄСПЛ, викладені у рішеннях проти інших

держав, також повинні мати обов’язкове значення для України у розрізі

правозастосовної практики. Адже такого роду висновки ЄСПЛ з прав людини

несуть у собі правові позиції органу, за яким Україна визнала право тлумачення

Конвенції при її підписанні. У зв’язку з обставинами викладеними вище,

пропонується розглянути підходи ЄСПЛ до вирішення спорів, що породженні

соціальними та економічними правовідносинами, виражених як у рішеннях

проти України, так і проти інших держав.

Перш за все, варто підкреслити, що оскарження будь-якого роду

порушень, які витікають із соціальних прав людини не є прямо передбачені в

Конвенції. Таким чином, заявникам доводиться заявляти про дотичні

порушення їх прав з посиланням на ст. 1 Протоколу 1 про захист власності.

Конвенція була першим міжнародним договором у сфері захисту прав

людини, яка чітко передбачала систему контролю за дотриманням державами

взятих на себе зобов’язань, і сьогодні є одним із найбільш ефективних

інструментів захисту соціальних та економічних прав людини. Однак перелік

прав, які містить Конвенція, доповнена низкою Протоколів, обмежується

переліком основних цивільних і політичних прав. Проте, завдяки застосуванню

ЄСПЛ розширеного еволюційного тлумачення, все більше прав, текстуально

які не закріплені в Конвенції та Протоколах, у тому числі соціальних та

економічних, підпадає під дію Конвенції і стає предметом розгляду ЄСПЛ.
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Не секрет, що чіткої межі між цивільними, політичними і соціально-

економічними правами в розрізі захисту прав людини у ЄСПЛ немає і даний

факт був зафіксований ще в 1979 р., у справі Ерей проти Ірландії [364, c. 398].

Дана обставина розширила можливості прямого захисту соціальних прав через

тлумачення цивільних і політичних прав.

Одну з найбільших груп відносин, пов’язаних із захистом соціальних та

економічних прав, складають правовідносини щодо виплати соціальних виплат

та пенсій. Захист такої категорії виплат здійснюється саме в межах захисту

права власності. Як наочний прикладу справа «Мюллер проти Австрії» (Müller

v. Austria), де було зазначено, що обов’язок щодо сплати внесків в фонд

соціального страхування може за деяких обставин призвести до факту

виникнення права власності на частину отриманих таким чином коштів і, може

підлягати захисту у відповідності до ст. 1 Протоколу 1 [262, c. 25].

Важливо відзначити і те, що ні в Конвенції, ні в Протоколах до неї не

передбачено право людини на соціальне забезпечення в цілому. В ст. 2

Конвенції зазначено, що право кожної людини на життя охороняється законом,

а в ст. 1 Протоколу встановлено, що кожна фізична особа має право

безперешкодно користуватися власним майном і не може бути позбавлена

власного майна інакше, аніж в інтересах суспільства і на умовах, передбачених

законом і загальними принципами міжнародного права. Саме використовуючи

дані положення, заявники мають право звертатись до ЄСПЛ зі скаргами про

невиплату пенсій та інших соціальних платежів. Більше того, такий підхід є

напрацьованим та усталеним у практиці ЄСПЛ.

Досить широкий та надзвичайно важливий підхід до тлумачення норм

про захист права власності у розрізі розгляду справ, які пов’язані з соціальними

та економічними виплатами, пенсіями були зафіксовані вперше у справі

«Гайгусуз проти Австрії» (Gaygusuz v. Austria). Так, у даній справі заявник

оскаржував відмову у призначенні виплати у відповідності до закону про

страхування на випадок безробіття, обумовленого відсутністю австрійського

громадянства. Суд вказав, що право на отримання таких виплат є майновим

правом настільки, наскільки це передбачено внутрішнім законодавством
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держави. Тому ст. 1 Протоколу 1 може застосовуватися до захисту такого права

без необхідності виключного встановлення зв’язку між правом на отримання

такої допомоги та обов’язку щодо сплати податків та зборів [252, c. 14].

На наш погляд, слід відзначити, що ЄСПЛ незалежно від підходів

національних законодавств до розуміння пенсійної системи, встановив, що

пенсійна система є невід’ємною складовою соціального захисту в цілому. Дане

підтверджено у справі «Стек та інші проти Великобританії» (Stec and Others v.

UK), де було надано широке тлумачення розуміння пенсійної системи як

елементу соціального права в цілому. Так, було відмічено, що створення

державою пенсійної системи та вихідних з неї прав та інтересів відносяться до

сфери дії даної норми незалежно від здійснення платежів, за рахунок яких

функціонує та фінансується пенсійна система. Спір у даній справі був

пов’язаний із оскарженням заявником норм законодавства про встановлення

різного пенсійного віку в залежності від статі особи. Досить цікавим є те, що

заявниками виступали як чоловіки, так і жінки. Так, заявниця Стек оскаржувала

державний підхід до встановлення норм законодавства про встановлення

різного пенсійного віку виходу на пенсію. Пані Стек аргументувала свою

позицію тим, що виплати у зв’язку із травмою на виробництві були замінені на

пенсійні виплати раніше, аніж чоловіку, якби будь-який чоловік опинився у

аналогічній ситуації. Суд у своєму рішенні вказав, що різниця у віці для виходу

на пенсію для чоловіків і жінок була першочергово встановлена державою для

покращення менш благосприятливого економічного становища жінок. Окрім

того, звернута увага була і на те, що уряд Великобританії задекларував відхід

від такого роду принципу та встановлення єдиного підходу до виходу на пенсію

чоловіків і жінок до 2020 року [346, c. 15]. Таким чином, заявнику було

відмовлено у задоволенні вимог. Разом з цим, варто пам’ятати, що більшість

європейських країн встановлюють єдині стандарти до підходу встановлення

віку, з якого виходять на пенсію чоловіки та жінки. В Україні у цьому питанні

жінки знаходяться у привілейованому стані. А тому не варто виключати того,

що у разі звернення з аналогічною скаргою до України, ЄСПЛ міг би вказати

про порушення Україною гендерного балансу.
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Остаточно вищевказана теза була зафіксована у справі «К. Маркіна проти

Російської Федерації», де ЄСПЛ вказав на порушення ст. 14 та ст. 8 Конвенції,

оскільки законодавство не надавало чоловікам-військовим рівного з жінками-

військовими права на відпустку по догляду за дитиною. Судом було зазначено,

що право на відпустку за доглядом за дитиною належить усім громадянам без

будь-якого поділу за ознаками статі чи професії [253]. Важливим моментом є

те, що ЄСПЛ з прав людини визнав застарілим рішення у справі «Петровіч

проти Австрії» (Petrovic v. Austria), винесеного в 1998 році, коли ненадання

батькові дитини батьківської грошової допомоги було визнано таким, що

відповідає Конвенції, оскільки було відмінене загальне правило поширення

традиційних материнських прав на батька дитини. Аналіз зазначених рішень

дає підстави стверджувати, що ЄСПЛ застосовує динамічний підхід до

тлумачення Конвенції щодо захисту соціальних і економічних прав людини

[335, c. 56–58].

В цілому ряді випадків соціально-економічні права людини і громадянина

можуть підлягати захисту через призму захисту майнових прав. В даному

аспекті слід чітко розуміти, що ЄСПЛ специфічно тлумачить поняття «майно» в

контексті Конвенції, включаючи в зміст статті право на пенсію, на виплати та

допомога в рамках системи соціального забезпечення. Тлумачення зазначеного

принципу було розширено і застосовано в рішенні у справі «Сук проти

України» [264], в якому ЄСПЛ вказав, що відсутність коштів у держави не

може бути підставою для недотримання своїх зобов’язань. Дане також

підтверджується п. 38 рішення ЄСПЛ від 29 червня 2004 року у справі «Жовнер

проти України» [259]. Державний орган не може посилатися на відсутність

коштів, щоб не виплачувати борг, підтверджений судовим рішенням.

Продовжуючи тему захисту права на пенсійне забезпечення, окремої

уваги потребує ухвала ЄСПЛ від 03 червня 2014 року у справі «Велікода проти

України», у якій надано аналіз сумісності зменшення розміру пенсії з вимогами

статті 1 Першого протоколу. Так, ЄСПЛ визначив, що жодних обмежень

свободи Договірних держав вирішувати, запроваджувати чи ні будь-які форми

системи соціального забезпечення, або обирати тип чи розмір пільг для
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забезпечення у рамках будь-якої такої системи. Проте, якщо Договірна держава

має чинне законодавство, яким виплату коштів передбачено як право на

соціальні виплати (обумовлені чи не обумовлені попередньою сплатою

внесків), таке законодавство має вважатися таким, що передбачає майнове

право, що підпадає під дію статті 1 Першого протоколу, відносно осіб, які

відповідають її вимогам [257]. Крім того ЄСПЛ вказує на право держави

регулювати соціальні виплати з метою необхідності дотримання балансу

інтересів особи і суспільства. Однак при цьому зазначається про неможливість

встановлення такого розміру соціальних виплат, який нівелює саме поняття

«соціальний захист» та порушує людську гідність. Було відзначено, що не

можна заперечувати право держави на встановлення певних механізмів для

дотримання балансу економічної безпеки держави та соціального забезпечення

її громадян. Таким чином, фактично було закріплено те, що з одного боку існує

пряма пропорція між розміром соціальних виплат та фінансовими

можливостями держави. А з іншого боку, жодна держава не може відмовитися

від виплати соціальних виплат або здійснювати їх у такому розмірі, що ставить

отримувача виплат за межу бідності.

У справі «Кьяртан Асмундссон проти Ісландії» (Kjartan Asmundsson v.

Iceland) ЄСПЛ встановив необхідність розмежування поняття «позбавлення

пенсії» від недискримінаційного, пропорційного і розумного зменшення її

розміру [343]. ЄСПЛ відзначив, що соціальна виплата, передбачена законом,

повинна бути виплачена на основі чітких і об’єктивних критеріїв. Якщо особа

підходить під дані критерії, це породжує право на отримання такої виплати.

Тому, держава не може відмовити у виплаті відповідних грошових коштів. У

якості підтвердження даної тези, слід звернутися до справи «Кечко проти

України». Так, заявник стверджував, що відмова виплатити йому надбавки, на

яку він мав право у відповідності до законодавства 1997 р., порушує його саме

майнове право. Держава Україна стверджувала, що у заявника були відсутні

обґрунтовані підстави вважати, що право на отримання таких виплат були.

Однак ЄСПЛ відмітив, що поняття «власності» є автономним, не обмежується
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категорією власності на фізичні речі і не залежить від формальних класифікацій

в національних законодавствах [261].

У справі «Суханов та Ільченко проти України» від 26 червня 2014 р.

ЄСПЛ зазначив, що зменшення розміру або припинення виплати належним

чином встановленої соціальної допомоги може становити втручання у право

власності. А першим і найголовнішим правилом статті 1 Першого протоколу є

те, що будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння

майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в

інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним

у відношенні до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено

«справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов’язком

захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде

досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та

надмірний тягар [265].

Важливим з точки зору тлумачення місця проживання особи та порядку

виплати йому соціальних виплат є справа «Пічкур проти України». Так, заявник

пропрацював в Україні 40 років у зв’язку з чим, йому була призначена пенсія.

Однак, у 2000 році він емігрував до Німеччини, а пенсію доручив отримувати

його матері.  2005 року пенсійні органи виявили, що  він більше не проживає в

Україні, зупинили виплату йому пенсії та звернулися до суду з позовом про

повернення виплаченої пенсії за період проживання у Німеччині. У 2006 році

позов цей було задоволено. ЄСПЛ зазначив, що право на отримання пенсії як

таке стало залежним від місця проживання заявника. Це призвело до ситуації, в

якій заявник, пропрацювавши багато років у своїй країні та сплативши внески

до системи пенсійного забезпечення, був зовсім позбавлений права на пенсію

лише на тій підставі, що він більше не проживає на території України. А даний

підхід є неприйнятним з точки зору соціальної функції держави. ЄСПЛ

підтвердив наявність порушення прав заявника та призначив йому компенсацію

в розмірі 5 тисяч євро[263].

Ще одну групу спорів, що доволі часто доводиться розглядати ЄСПЛ у

нерозривному зв’язку з соціальними та економічними відносинами є спори
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пов’язані із неналежним забезпеченням державою права на  здоров’я людини.

Важливою складовою права на здоров’я людини є доступ до лікарських засобів.

Наприклад, у справі «Христосов та інші проти Болгарії» (Hristzov and others v.

Bulgaria) органи держави відмовили пацієнту хворим раком на останній стадії в

отриманні експериментального препарату, який ще не був легалізованим в

жодній державі світу. Дана справа практично була першою, коли на

міжнародному рівні розглядався спір про право доступу пацієнта до не

легалізованих в силу відсутності проходження експериментальних зразків

препаратів. Порушення ст. 2, 3 Конвенції не були визнані. Суд зазначив, що

такого роду дозвіл та процедура його надання повинна визначатися внутрішнім

законодавством держави. А тому відмова пацієнту у наданні

експериментального лікувального засобу не є порушенням права на здоров’я в

широкому розумінні тлумачення Конвенції [341].

Цікавим є питання співвідношення обов’язку держави щодо забезпечення

медикаментами хворих пацієнтів. Так, у справі «Нітецькі проти Польщі»

(Nitecki v. Poland), заявник, якому діагностували важку невиліковну хворобу,

стверджував, що у нього відсутні кошти для належного лікування. Суть вимоги

полягала в тому, що держава не надавала повного відшкодування витрат на

лікування (70% витрат покривалися за рахунок загальнообов’язкового

медичного страхування). ЄСПЛ заявив, що в даному випадку можливим є

порушення ст. 2 Конвенції, за умови, що заявник доведе факт того, що держава

поставила під загрозу життя пацієнта шляхом відмови у наданні йому медичної

допомоги, яка повинна була б надаватися населенню. У резолюції ЄСПЛ

зафіксував, що держава зобов’язана дбати про захист права на здоров’я людини

і сприяти його покращенню, але обов’язку компенсації 100% витрат на

лікування пацієнтів у держави немає [344].

Щодо питання компенсації грошових коштів у розрізі порушення права

людини на здоров’я, то слід згадати справу «Ісмайлова проти Азербайджану»

(Novruz Ismayilov v Azerbaijan), де заявник стверджувала про те, що внаслідок

лікарської помилки у неї виникли серйозні проблеми зі здоров’ям вже після

закінчення лікування, а саме, кровотечі та слабке функціонування
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життєважливого органу. Заявниця вказала, що під час розгляду її справи

національні суди не взяли до уваги всі докази, надані нею, та те, що справа

надто довго розглядалась національними судовими інституціями. ЄСПЛ визнав

порушення ст. 6, 13 і ст. 1 Протоколу 1 та присудив виплатити заявнику

грошову компенсацію [342].

Важливо відмітити те, що ЄСПЛ часто вказує на необхідності держав

своєчасно створювати можливості для реалізації людиною її права на здоров’я,

оскільки такого роду порушення часто навіть призводить до смерті людей у

медичних закладах. Наприклад, у справі «Шіліх проти Словенії» (Silih v

Slovenia) заявники вказали, що їхній син у віці 20-ти років помер у 1993 р. у

лікарні від медичних препаратів, на які у нього була алергія. Суть вимог

полягала у тому, що на думку заявників, смерть настала внаслідок лікарської

помилки, а розслідування цього інциденту внутрішніми органами

розслідування не було ефективним. ЄСПЛ у даній справі встановив порушення

ст. 2 Конвенції, оскільки кримінальне розслідування було надто затягнутим, а

судовий розгляд в першій інстанції здійснювали шість окремих суддів і

закінчили розгляд справи тільки через 13 р [345].

Охорона навколишнього середовища розглядається у групі відносин

щодо права захисту на здоров’я. Вплив ризиків навколишнього середовища на

здоров’я розглядалась наприклад, у справі «Рош проти Великобританії»

(Roche c. Royaume-Uni) [336], де заявник, який народився 1938 р. і був визнаний

інвалідом у 1992 р., страждав цілою низкою захворювань в результаті участі у

тестуваннях токсичних газів на початку 1960-х років під час проходження

служби в армії. Заявник скаржився на те, що він немає доступу до всієї

необхідної інформації, котра б дозволила оцінити ризики його участі у такого

роду дослідженнях. ЄСПЛ встановив факт порушення ст. 8 Конвенції на тій

підставі, що заявник не мав доступу до процедури, яка б дозволила йому

отримувати інформацію про ризики, понесені під час участі у тестуваннях, які

проводились армією.

Таким чином, можна стверджувати, що порушення права на здоров’я

отримало досить широке тлумачення у практиці ЄСПЛ. Дана категорія
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порушень розглядається у контексті порушення права державою порядку

здійснення фармацевтичної діяльності, права на належну медичну допомогу,

якісні медичні препарати, плата за лікування, порушення лікарями своїх

професійних обов’язків тощо.

Заборона дискримінації складає окремий масив скарг, що розглядаються

ЄСПЛ в межах питання захисту соціальних прав. Принцип недискримінації

закріплено у статті 14 Конвенції та Протоколі 12 до неї. Наглядним прикладом

тлумачення принципу недискримінації є справа «Гайгузус проти Австрії»

(Gaygusuz  v. Austria). Судом було вказано, що пенсійні виплати авансом у

вигляді допомоги, що передбачені законодавством, але не були виплачені

заявнику у зв’язку з відсутністю австрійського громадянства, є порушенням

статті 14 Конвенції у симбіозі із порушенням статті 1 Протоколу 1 [252].

Дискримінаційну складову ЄСПЛ за ознаками громадянства було

встановлено у справі «Андрєєва проти Латвії» (Andrejeva v. Latvia) [337]. Так, у

справі було встановлено, що держава відмовила врахувати трудовий стаж

заявниці, не громадянки Латвії, яка постійно проживає на території колишнього

СРСР. Слід зауважити, що таке правило законодавчо не було встановлено та не

діяло для громадян держави при встановленні стажу роботи. У рішенні було

зазначено, що якщо держава за власною ініціативою вирішує виплачувати

пенсії з урахуванням періодів зайнятості за її межами, то створюється

визначена чітка правова основа у законодавстві і тоді право на отримання

відповідних виплат підпадає під сферу дії статті 1 Протоколу 1 [310, c. 17].

Продовжуючи наводити приклади справ, пов’язаних із дискримінацією у

розрізі соціальних та економічних прав, варто звернутись до справи «Велес –

Бергерфорд проти Нідерландів» (Wessels-Bergervort v. Netherlands). ЄСПЛ

вказав на дискримінаційний елемент того, що зменшення розміру пенсії за

віковим принципом (за старістю) для чоловіків, які зареєстровані у шлюбі з

урахуванням відсутності внесків в Нідерландах (заявник сплачував їх у

Німеччині). Саме тому заявниця скаржилася на той факт, що розмір її пенсії

також залежав від періоду внесків її чоловіка в Нідерландах. Суть вимог

полягала у тому, що якщо б заявниця (а не її чоловік) працювали та
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здійснювали внески за кордоном, то подібне правило про зменшення розміру не

було б застосоване за національним законодавством.

Якщо ж вести мову про право на гідний рівень життя, то гарантування

даного принципу ЄСПЛ тлумачиться у рамках статті 3 Конвенції. Разом з цим,

чітко визначеної позиції міжнародної інстанції у даній сфері на даний час

немає. І питання про межу соціальної допомоги в рамках принижуючого

гідність поводження та встановлення мінімального рівня «жорстокості»,

необхідного для встановлення порушення статті 3 Конвенції не є вирішеним.

Аби аргументувати вищезазначену тезу пропонується звернутися до справи

«Будіна проти Росії» (Budina v. Russia) [338]. У даній справі заявниця

стверджувала, що призначений та виплачуваний розмір пенсії державою є

несумісним зі стандартами гідного рівня життя, статті 3 Конвенції та такими,

що порушує її право на гідність. Однак ЄСПЛ чітко вказав, що не може

виключати виникнення відповідальності держави у випадках, коли особа

повністю залежить від державної підтримки та опиняється у скрутному

становищі, несумісному з людською гідністю [310, c. 20].

Отже, ЄСПЛ визначає дискримінацію як різні підходи до поводження з

людьми, які знаходяться в однакових ситуаціях без об’єктивного і розумного

виправдання. Крім того, в рішенні у справі «Сільменос проти Греції»

(Thlimmenos v. Greece) ЄСПЛ встановив, що дискримінацією також вважається

відмова держави «по-різному поводитися з особами, ситуації яких істотно

відрізняються» [347].

Для подібного порівняння важливим фактором є встановлення

аналогічності ситуацій, в яких знаходяться порівнювані особи. Правило про

розподіл тягаря доказування у справах про дискримінацію – це одне з важливих

положень в практиці ЄСПЛ, що забезпечує найбільшу ефективність розгляду

подібних справ. Згідно прецедентів міжнародної інстанції, у разі, якщо заявник

довів різницю в поводженні з особою, держава-відповідач має довести, що ця

різниця була виправдана і не є дискримінацією. Саме у цій площині виникають

ряд цікавих і спірних моментів. Адже з одного боку, кожна справа є

індивідуальною зі своїми особливостями, а з іншого, потрібно довести
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ідентичність обставин справи та порушення принципу різниці в поводженні з

боку держави.

Вважаємо за необхідне зауважити, що ціла низка заявників намагалися

захистити власне право на житло шляхом апелювання до ст. 8 Конвенції. Проте

ЄСПЛ чітко вказав, що право поваги до житла не означає обов’язку держави

щодо забезпечення кожного окремим житлом. Дане було зафіксовано у справі

«Чемпан проти Сполученого Короліства» (Champan v. United Kingdom) [258],

де ЄСПЛ розтлумачив, що захист та повага до житла через призму статті 8

Конвенції не покладає на держави обов’язок надавати кожному житло або

помешкання. Але ЄСПЛ підкреслив на необхідності для усіх держав

приділення значної уваги у питанні створення кожному належних умов для

проживання, пристосованих для його потреб.

Щодо захисту економічних прав, то Конвенція, зокрема ст. 1 Проколу 1,

захищає тільки право власності. Ст. 1 Протоколу 1 відноситься тільки до тих

прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб, котрі по своїй суті являються

приватними, носять цивільно-правовий характер. Разом з цим, застосовуючи не

тільки вузьке, буквальне тлумачення Конвенції, ЄСПЛ роз’яснив, що

порушенням права власності є не тільки ті порушення, що вираженні в

класичному його розумінні, а і застосовується, коли, наприклад, справи

пов’язані з тривалим невиконанням рішення суду по майновому спору, із

надмірним стягненням податків і штрафів, з неможливістю для власника

користуватися своїм майном внаслідок погіршення екологічної ситуації,

спорами між орендарями та власниками, пошкодженням майна під час різного

роду військових операцій тощо.

Важливо підкреслити те, як визначається ЄСПЛ категорія «майно». Так,

при розгляді справ «Хендісайд проти Великобританії» (Handyside v. The United

Kingdom) [301] і «Маркс проти Бельгії» (Marckx v. Belgium) [251] ЄСПЛ чітко

зазначив, що під «майном» слід розуміти всі різні терміни, що відносяться до

концепції власності у звичайному сенсі цього слова. Саме це означає приватну

власність, як рухому, так і нерухому. А у справі «Маркс проти Бельгії» (Marckx

v. Belgium) вказано, що ст. 1 Протоколу 1 може застосовуватися тільки до вже
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існуючого майна, але не до права набувати власність. ЄСПЛ роз’яснив, що в

поняття «власність» входять і активи приватного права, які не є фізичною

власністю, такі, як акції або грошові вимоги, засновані на договорі. Право

вільно користуватися майном охоплює і деякі економічні вимоги, що засновані

на публічному праві, такі, як пільги, одержувані відповідно до системи

обов’язкового страхування, встановлені законодавством [154, c. 14].

Цікавим є те, що через інструмент захисту економічних прав кожному

надається можливість захистити власні репутаційні відгуки у ЄСПЛ. Так, у

справі «Ван Марле та інші проти Нідерландів» (Van Marle and Others v. The

Netherlands) було зазначено, що в певних умовах «репутація» може бути

прирівняна до права власності. У справі відзначено, що завдяки виконаній

виконавцями роботі заявники створили власну клієнтуру, у багатьох

відношеннях це має характер права приватної особи, тобто являє собою

власність і, таким чином є майном з погляду Конвенції [375, c. 231-232].

Можна виділити ще одну категорію справ щодо захисту права власності –

справи по стягненню податків, штрафів та інших обов’язкових фіскальних

платежів. Однак у національній практиці такого роду справи не визнаються

справами, що витікають з відносин власності [153, c. 44].

У практиці ЄСПЛ можна виділити також категорію справ щодо захисту

права власності при конфіскації, націоналізації майна [58, c. 17]. Так, у справі

«Джеймс та інші проти Великобританії» (James and others v. The United

Kingdom) [260] було сформульовано правову позицію, згідно з якою

заволодіння власністю на виконання законної соціальної-економічної або іншої

політики може здійснюватися «в інтересах суспільства». У зв’язку з цим варто

згадати і про справу «Лайтгоу та інші проти Великобританії» (Lithgow and

Others v. The United Kingdom) [254], де визнано, що обов’язок сплатити

компенсацію випливає з непрямої умови, що міститься в даній статті в цілому,

а не з самої вимоги, що стосується «інтересів суспільства».

При розгляді справ, пов’язаних з контролем за використанням майна,

Європейський Суд з прав людини звертає увагу на два моменти: чи переслідує

законодавчо встановлений контроль мету забезпечення «загальних інтересів» і
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чи є функціонування відповідного законодавства і відповідно передбаченого

ним контролю співмірним законній меті [58, c. 18].

Отже, Європейський Суд з прав людини – наднаціональний судовий

орган, в сферу компетенції якого входить розгляд спорів про порушення прав

людини, в тому числі соціальних та економічних, в державах членах Ради

Європи. Кожен, як громадяни, так і особи без громадянства, які знаходяться на

території держав – членів Ради Європи, наділені правом звернення до  ЄСПЛ за

захистом порушених соціально-економічних прав людини.

Соціально-економічні права людини визнаються та захищаються будь-

якою державою, хоча в кожний конкретний історичний період по-різному. У

разі вичерпання усіх внутрішньодержавних механізмів захисту соціально-

економічних прав можна і потрібно вдаватися до міжнародного інструменту

захисту – ЄСПЛ. Натомість національні судові органи повинні враховувати

правові позиції ЄСПЛ при вирішення спорів і власне винесенні відповідних

рішень. Не дивлячись на те, що правові висновки ЄСПЛ є джерелом права в

Україні, а отже є обов’язковими, національні суди досить слабко обізнані та

скупо використовують напрацьовані позиції ЄСПЛ у власній практиці. В

Україні на державному рівні відсутній ефективний механізм доведення до

відома суддів інформації про правові позиції ЄСПЛ у режимі реального часу.

Очевидно, що окрім того, що ЄСПЛ фіксує конкретні правові орієнтири, що

повинні братися національними судами при вирішенні спорів, пов’язаних із

захистом соціально-економічних прав, він також визначає орієнтовний розмір

сатисфакції, на який може претендувати заявник при зверненні до ЄСПЛ.

Крім вищенаведеного, в межах даного розділу і дослідження в цілому не

можемо не звернути увагу на останні тенденції в практиці європейських

судових інстанцій щодо визначення підходів до захисту соціальних та

економічних прав особи. Як наочний приклад використаємо прийняте зовсім

нещодавно рішення Європейського суду справедливості (European Court of

Justice) від 10 вересня 2015 року у справі № С-266/14, Federacion de Servicios

Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO) проти Tyco Integrated Security

SL [339]. Певного роду революційність даного рішення полягає в тому, що Суд
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визнав за працівниками, які не мають постійного офісу право на оплату їх часу,

витраченого на дорогу до місця виконання безпосередніх трудових обов’язків,

як робочого часу, а сам час, витрачений на дорогу до роботи, має вважатися

частиною робочого дня.

Вважаємо за необхідне коротко викласти аргументи Європейського суду

справедливості, які зазначені в мотивувальній частині рішення та лягли в

основу його ухвалення.

Підставою для розгляду даної справи у Європейському суді

справедливості стало звернення Верховного суду Іспанії (Audiencia Nacional) з

проханням надати тлумачення пункту 1 статті 2 Директиви Європейського

Союзу № 2003/88 щодо визначення поняття «робочий час», оскільки зміст

даного терміну має ключове значення для вирішення спору між сторонами.

Обставини справи полягають у наступному. Компанія Tyco, яка

займається установкою систем безпеки, у 2011 році закрила свої регіональні

офіси, залишивши лише центральний офіс у Мадриді. Обслуговування клієнтів

компанії з цього моменту здійснювалося працівниками компанії за

територіальним принципом – працівник мав обслуговувати ту провінцію, яка є

найбільш наближеною до місця його проживання. Працівники компанії були

забезпечені службовим транспортом та мобільним пристроєм, через який

такому працівнику надсилалися списки клієнтів та ставилися завдання на

кожний конкретний робочий день. Працівник був вправі самостійно визначати

порядок виконання завдань та відвідування клієнтів. Однак, проблема полягала

в тому, що час дороги працівника від місця проживання до місця

обслуговування першого клієнта міг становити понад три години. При цьому

робочим часом (тобто, часом, який підлягає оплаті) вважався лише час між

прибуттям до приміщення першого клієнта і закінченням обслуговування

останнього клієнта [339].

Законодавство, яким регулюються в даному випадку відносини

працівника та роботодавця (зазначений пункт 1 статті 2 Директиви

Європейського Союзу № 2003/88) встановлює лише поняття «робочий час» та

«час відпочинку», не визначаючи при цьому будь-яких проміжних категорій.
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При цьому робочий час визначається як час, протягом якого робітник працює, а

роботодавець вправі розпоряджатися його активністю та покладати на нього

обов’язки – у відповідності до національного права чи ділової практики.

В даній справі Європейський суд став на захист трудових прав

працівника, вирішивши, що час на дорогу до місця виконання безпосередніх

обов’язків для працівників без постійного офісу є робочим часом. Такий

висновок зроблений з огляду на те, що до скорочення регіональних офісів

працівник самостійно добирався до місця роботи і лише після цього отримував

у своє розпорядження службовий транспорт та завдання на день. В даному

випадку маршрут відвідування клієнтів повністю визначався роботодавцем.

В той час, як після закриття регіональних офісів завдання надсилалися

робітникові вже напередодні робочого дня і працівник повинен самостійно

визначити свій трудовий розпорядок на день. Суд дійшов висновку, що навіть

просте планування свого робочого дня уже є виконанням службових обов’язків

і є моментом, з якого повинен відраховуватися початок робочого дня. Такою

самою мірою є виконанням службових обов’язків і керування службовим

автомобілем при поїздці до місця виконання замовлення клієнта. В даному

випадку суд зазначає, що при поїздці час на дорогу працівник витрачає в

інтересах компанії і такий час ніякою мірою не може бути віднесений до часу

відпочинку. Крім того наведена аналогія з працівниками, задіяними у сфері

транспортних перевезень, згідно національного законодавства Іспанії, час,

проведений за кермом автомобіля є робочим часом [339].

Компанією Tyco на користь того, що час, витрачений на дорогу до місця

призначення працівника не варто визнавати робочим часом, у якості аргументів

наведено, зокрема, те, що працівники вільні у виборі місця роботи, а також, що

визнання часу на дорогу робочим часом призведе до зловживань з боку

працівників у вигляді завищення показників таких часових затрат [339].

Проте ці аргументи не прийняті судом до уваги, оскільки, як зазначено в

рішенні, спірна ситуація, що склалася, зумовлена саме діями роботодавця, що

виразилися у закритті регіональних офісів і, оскільки, основним пріоритетом

захист безпеки і здоров’я працівника (protection of the safety and health of
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workers), працівник не може бути обмежений у правах через дії роботодавця.

Більше того, роботодавець вправі здійснювати щодо працівника будь-які

дозволені законодавством заходи контролю і обліку робочого часу – з метою

недопущення зловживань [339].

Як бачимо, захист соціальних і економічних прав працівника в

Європейському Союзі знаходиться на суттєво якіснішому рівні ніж в Україні.

Немає жодного сумніву, що позиція Європейського суду справедливості,

викладена у рішенні № C-266/14, згодом буде поширена і в практиці ЄСПЛ.

Тому Україні вже зараз потрібно розглядати можливість імплементації

ключових положень подібних правових прецедентів до національного

законодавства та судової практики національних судів.

ЄСПЛ сформував та закріпив основні положення, спрямовані на захист

соціально-економічних прав. Вважаємо, що до таких положень відносяться:

- дотримання балансу публічного і приватного інтересу при

вирішенні спору, пов’язаного із захистом будь-якого соціально-економічного

права людини;

- соціально-економічним правам людини повинна бути забезпечена

гарантія судового національного захисту;

- розгляд спору, пов’язаного із захистом будь-якого соціально-

економічного права людини, повинен здійснюватись неупередженим та

незалежним судом;

- неодмінне дотримання розумних строків при розгляді спору,

пов’язаного із захистом будь-якого соціально-економічного права людини.

Таким чином, ЄСПЛ виробляє єдині правові стандарти для всіх учасників

Конвенції, незалежно від того, чи були прийняті рішення ЄСПЛ в їх відношенні

чи у відношенні до інших держав. Слід зауважити, що ЄСПЛ не може

обмежувати держави у проведенні їх соціальної та економічної політики,

визначенні форм соціального забезпечення, встановленні розмірів і

регулярності виплати тих чи інших соціальних виплат. Однак все більше

соціальних та економічних прав за рахунок розширеного тлумачення Конвенції

отримують протекторат від ЄСПЛ.
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Висновки до другого розділу

1. Традиційне дослідження комплексу проблем в сфері соціальних та

економічних прав і свобод людини в форматі тріади конституційних обов’язків

держави щодо реалізації, охорони і захисту – не принесе значних практичних

результатів, оскільки їх цілі, призначення, сутність, зміст і правові механізми

суттєво відрізняються. Вважаємо що для предметної розробки проблематики в

сфері соціальних та економічних прав і свобод із загального механізму

забезпечення прав людини, доцільно виділити механізм їх захисту. Така

необхідність підсилюється незадовільним станом такого захисту уповноваженими

на це інститутами, які мають різну юридичну природу.

2. Проаналізувавши терміни «захист» і «охорона», з’ясовано, що

спільним для них є правова природа і конституційний пріоритет, а відмінним –

функціональне призначення (правоохоронна функція і правозахисна функція).

3. Під конституційно-правовим механізмом захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина слід розуміти закріплену в

Конституції та інших нормативних актах, динамічну багатоступеневу систему

заходів та засобів захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і

громадянина, гарантії реалізації яких забезпечуються інституційними та

нормативними формами, а перманентне розширення меж і способів захисту

яких відбувається за рахунок еволюційного підходу судового тлумачення та

розуміння змісту таких прав. Доведено доцільність узагальнення всіх елементів

структури та поділ механізму захисту соціальних та економічних прав на:

нормативно-правову та інституційну складові, а також на національну і

міжнародну складову.

4. Нормативно-правова складова механізму захисту соціально-

економічних прав і свобод людини і громадянина розглядається в аспекті її

гарантування, тобто наявної системи нормативно-правових актів, які покликані

забезпечити соціально-економічні права. За своїм соціальним призначенням та

роллю, гарантії поділяються на: норми-принципи (відображають ступінь

захищеності, міру свободи, єдність прав і обов’язків, наприклад, ч. 2 ст. 3
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Конституції); норми-гарантії або забезпечувальні норми (формально-визначені

норми про соціально-економічні права, які містяться в ст.ст. 41-50

Конституції); процесуальні норми (встановлюють порядок реалізації

матеріальних гарантій, наприклад ст. 55 Конституції); зобов’язуючі норми

(виступають мірою обов’язкової поведінки, наприклад ч. 3 ст. 13 Конституції);

норми, які встановлюють юридичну відповідальність (матеріальну,

адміністративну, кримінальну, господарсько-правову, конституційно-правову).

5. Інституційний елемент механізму захисту соціальних та економічних

прав і свобод людини та громадянина в Україні слід визначати як

структуровану на конституційному рівні систему інституцій державної влади,

місцевого самоврядування, громадянського суспільства, прямою або

опосередкованою метою функціонування яких є створення та постійне

забезпечення можливостей для людини та громадянина ефективно, тобто

оперативно та якісно, реалізовувати своє право на захист соціальних та

економічних прав і свобод тощо. Варто відзначити важливу роль інституцій

громадянського суспільства таких як адвокатура, засоби масової інформації,

система професійних спілок, волонтерські організації, благодійні організації,

правозахисні організації, політичні партії, які в умовах лімітованих бюджетних

можливостей держави відіграють все значнішу роль у питаннях захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини в Україні.

6. Практика розгляду Конституційним Судом України спорів щодо

конституційності нормативно-правових актів у сфері реалізації соціально-

економічних прав не є однозначною в силу застосування судом двох

діаметрально протилежних за змістом підходів до інтерпретації правових норм:

формально-юридичного та пропорційного. Вважаємо, що застосування

Конституційним Судом України пропорційного підходу під час тлумачення

норм Конституції та постановка соціально-економічних прав у залежність від

фінансового та економічного стану держави не узгоджується в цілому з

концепцією соціальної держави, проте є доцільним в умовах економічної кризи.

Пропонується застосувати практику органів конституційної юрисдикції
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Литовської та Латвійської Республік в частині створення механізму компенсації

утриманих чи недорахованих коштів у майбутньому.

8. Надзвичайно актуальним сьогодні є дослідження захисту соціально-

економічних прав осіб, що зазнали негативних наслідків від бойових дій на

території України у процесі проведення антитерористичної операції. Автором

запропоновано створення посади Уповноваженого Верховної Ради України з

прав учасників антитерористичної операції, головними завданнями якого

повинні стати: 1) глибинний моніторинг прав людини, порушення яких може

відбутись у зв’язку із проведенням антитерористичної операції; 2) розробка

нормативно-правових актів у відповідній сфері; 3) організація заходів за участю

Уповноваженого, метою яких є захист прав людей у зоні антитерористичної

операції; 4) реалізація інформаційної компанії спрямованої на вдосконалення

системи захисту прав людини у зоні антитерористичної операції, зокрема

соціальних та економічних.

9. Міжнародну складову конституційно-правового механізму захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини складають: міжнародний

конвенційний та інституційний елементи. Основними міжнародними

нормативно-правовими актами у сфері захисту економічних та соціальних прав

особи є Загальна декларація прав людини ООН 1948 року, Конвенція про

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжнародний пакт

про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Європейська соціальна

хартія 1961 року та інші. Встановлено, що конвенційний механізм захисту

соціально-економічних прав людини, окрім закріплення самого змісту правових

норм, створює нормативну основу функціонування інституційних механізмів,

за допомогою яких втілюється практична сторона захисту соціально-

економічних прав.

10. Правові позиції ЄСПЛ виступають основою для формування

принципів захисту соціально-економічних прав людини в національних судах.

В силу того, що Україна визнала юрисдикцію ЄСПЛ у питаннях тлумачення і

застосування Конвенції та Протоколів до неї, у випадках потенційних
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порушень з боку України соціально-економічних прав людини – це слугує

підставою для розгляду рішення ЄСПЛ як джерела вітчизняного права.

11. Автором запропоновано внести наступні зміни в Конституцію

України:

– положення ч. 2 ст. 43 «держава створює умови для повного здійснення

громадянами права на працю» слово «громадянам» вилучити з тексу; в ч. 6

«громадянам гарантується захист від незаконного звільнення» замінити на

«кожному, хто працює, гарантується захист від незаконного звільнення»;

– ч. 1 ст. 46 «громадяни мають право на соціальний захист…» замінити на

«кожна людина має право на соціальний захист...»;

– доповнити ст. 43 Конституції України наступним пунктом «Для

ефективного здійснення права на працю, держава зобов’язана забезпечувати та

підтримувати якомога вищий і стабільніший рівень зайнятості, прагнучи до

досягнення повної зайнятості її населення» (задля узгодження з п. 1 ст. 1

Європейської Соціальної Хартії);

– застосувати гуманістичний підхід виходячи з теорії природного права,

до нормативного визначення права на відпочинок, а саме: ч. 1 ст. 45

Конституції України «Кожен, хто працює, має право на відпочинок» замінити

на «Кожна людина, має право на відпочинок». Такий підхід буде узгоджуватися

з первинними потребами людини як біосоціальної істоти, для якої не потрібно

встановлювати підстав для права на відпочинок. Для узгодженості по тексту

пропонується внести доповнення в ч. 2 ст. 45, а саме «Це право забезпечується

для тих, хто працює, наданням щотижневого відпочинку…»;

– доповнити ч. 1 ст. 47 Конституції та викласти в наступній редакції:

«Кожна людина має право на житло належного рівня». Дана оціночна категорія

тлумачиться Європейським комітетом з соціальних прав як «житло достатнього

або належного рівня, що є безпечним з точки зору санітарно-епідемічних норм

та охорони здоров’я, не перенаселене і т.д. «.

Окрім того розроблено законопроект «Про Уповноваженого Верховної

Ради України з прав учасників антитерористичної операції». Даний

законопроект та пояснювальна записка до нього містяться в Додатку 2.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і

запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання, що полягає у

характеристиці конституційно-правового механізму захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Відповідно до

поставленої мети та сформульованих завдань на основі проведеного

дослідження було зроблено такі висновки:

1. Соціальне розуміння прав і свобод передбачає їх співвідношення зі

справедливістю, мораллю, гуманністю, рівністю як основними засадами права.

Позиція Нюрнберзького Трибуналу показала, що загальні принципи права

мають пріоритет над принципами правосуддя, адже закон, який суперечить

ідеалам права та справедливості є нікчемним. Багатозначність поняття «прав

людини» породжує множинність їх класифікації за різними критеріями на:

негативні і позитивні; основні і додаткові; загальні і спеціальні; індивідуальні і

колективні та інші. Значним для дослідження був підхід К. Васака. За

черговістю включення до конституцій, вчений виділяв особисті і політичні як

перше покоління прав; соціальні та економічні – друге покоління прав, яке

зумовило виникнення соціальної держави; і третє покоління – колективні права.

2. Соціальні та економічні права займають самостійне місце у системі

прав людини, оскільки ці права покликані забезпечити економічні свободи,

надати матеріальні гарантії захисту якості життя. Для гарантій належного

ступеня позитивної свободи, людина повинна володіти «інструментами» за

допомогою яких можна було б зробити вільний вибір. Значною мірою такі

інструменти виражаються як основні соціально-економічні права на

задоволення потреб в їжі, одягу, житла, охорони здоров’я, освіті і т.д. Таким

чином, особисті і політичні права не можуть бути гарантовані, якщо відсутні

основні соціально-економічні права.

3. Доведено, що процес становлення інституту соціально-економічних

прав і свобод, їх захисту та розвиток концепції соціальної держави є

взаємообумовленими, взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими процесами.
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Співвідношення соціальної держави (яка як правило проголошується у вигляді

конституційного принципу) з соціальними та економічними правами

розглядається як гарантія першої щодо їх державного захисту. Водночас

соціально-економічні права виступають основою формування і функціонування

соціальної держави. Визначено періоди становлення та розвитку доктрини

соціальної держави та інституту захисту соціально-економічних прав і свобод

людини в Європі та Україні: перший – кін. XVIII ст. – поч. ХХ ст.; другий – поч.

ХХ ст. – кін. ХХ ст. (який охоплює радянський та західноєвропейський етапи);

третій – кін. ХХ ст. і до сьогодні, який характеризується універсалізацією

соціальних та економічних прав і свобод людини.

4. Під конституційно-правовим механізмом захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини і громадянина слід розуміти закріплену в

Конституції та інших нормативних актах, динамічну багатоступеневу систему

заходів та засобів захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і

громадянина, гарантії реалізації яких забезпечуються інституційними та

нормативними формами, а перманентне розширення меж і способів захисту

яких відбувається за рахунок еволюційного підходу судового тлумачення та

розуміння змісту таких прав. Доведено доцільність узагальнення всіх елементів

структури та поділ механізму захисту соціальних та економічних прав на:

нормативно-правову та інституційну складові, а також на національну і

міжнародну складову.

5. Нормативно-правова складова механізму захисту соціально-

економічних прав і свобод людини і громадянина розглядається в аспекті її

гарантування, тобто наявної системи нормативно-правових актів, які покликані

забезпечити соціально-економічні права. За своїм соціальним призначенням та

роллю, гарантії поділяються на: норми-принципи (відображають ступінь

захищеності, міру свободи, єдність прав і обов’язків, наприклад, ч. 2 ст. 3

Конституції); норми-гарантії або забезпечувальні норми (формально-визначені

норми про соціально-економічні права, які містяться в ст.ст. 41–50

Конституції); процесуальні норми (встановлюють порядок реалізації

матеріальних гарантій, наприклад ст. 55 Конституції); зобов’язуючі норми
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(виступають мірою обов’язкової поведінки, наприклад ч. 3 ст. 13 Конституції);

норми, які встановлюють юридичну відповідальність (матеріальну,

адміністративну, кримінальну, господарсько-правову, конституційно-правову).

6. Інституційний елемент механізму захисту соціальних та

економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні слід визначати як

структуровану на конституційному рівні систему інституцій державної влади,

місцевого самоврядування, громадянського суспільства, прямою або

опосередкованою метою функціонування яких є створення та постійне

забезпечення можливостей для людини та громадянина ефективно, тобто

оперативно та якісно, реалізовувати своє право на захист соціальних та

економічних прав і свобод тощо. Варто відзначити важливу роль інституцій

громадянського суспільства таких як адвокатура, засоби масової інформації,

система професійних спілок, волонтерські організації, благодійні організації,

правозахисні організації, політичні партії, які в умовах лімітованих бюджетних

можливостей держави відіграють все значнішу роль у питаннях захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини в Україні.

7. Практика розгляду Конституційним Судом України спорів щодо

конституційності нормативно-правових актів у сфері реалізації соціально-

економічних прав не є однозначною в силу застосування судом двох

діаметрально протилежних за змістом підходів до інтерпретації правових норм:

формально-юридичного та пропорційного. Вважаємо, що застосування

Конституційним Судом України пропорційного підходу під час тлумачення

норм Конституції та постановка соціально-економічних прав у залежність від

фінансового та економічного стану держави не узгоджується в цілому з

концепцією соціальної держави, проте є доцільним в умовах економічної кризи.

Пропонується застосувати практику органів конституційної юрисдикції

Литовської та Латвійської Республік в частині створення механізму компенсації

утриманих чи недорахованих коштів у майбутньому.

8. Надзвичайно актуальним сьогодні є дослідження захисту соціально-

економічних прав осіб, що зазнали негативних наслідків від бойових дій на

території України у процесі проведення антитерористичної операції. Автором
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запропоновано створення посади Уповноваженого Верховної Ради України з

прав учасників антитерористичної операції, головними завданнями якого

повинні стати: 1) глибинний моніторинг прав людини, порушення яких може

відбутись у зв’язку із проведенням антитерористичної операції; 2) розробка

нормативно-правових актів у відповідній сфері; 3) організація заходів за участю

Уповноваженого, метою яких є захист прав людей у зоні антитерористичної

операції; 4) реалізація інформаційної компанії спрямованої на вдосконалення

системи захисту прав людини у зоні антитерористичної операції, зокрема

соціальних та економічних.

9. Міжнародну складову конституційно-правового механізму захисту

соціальних та економічних прав і свобод людини складають: міжнародний

конвенційний та інституційний елементи. Основними міжнародними

нормативно-правовими актами у сфері захисту економічних та соціальних прав

особи є Загальна декларація прав людини ООН 1948 року, Конвенція про

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжнародний пакт

про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Європейська соціальна

хартія 1961 року та інші. Встановлено, що конвенційний механізм захисту

соціально-економічних прав людини, окрім закріплення самого змісту правових

норм, створює нормативну основу функціонування інституційних механізмів,

за допомогою яких втілюється практична сторона захисту соціально-

економічних прав.

10. Правові позиції ЄСПЛ виступають основою для формування

принципів захисту соціально-економічних прав людини в національних судах.

В силу того, що Україна визнала юрисдикцію ЄСПЛ у питаннях тлумачення і

застосування Конвенції та Протоколів до неї, у випадках потенційних

порушень з боку України соціально-економічних прав людини – це слугує

підставою для розгляду рішення ЄСПЛ як джерела вітчизняного права.

11. Автором запропоновано внести наступні зміни в Конституцію

України:

– положення ч. 2 ст. 43 «держава створює умови для повного здійснення

громадянами права на працю» слово «громадянам» вилучити з тексу; в ч. 6
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«громадянам гарантується захист від незаконного звільнення» замінити на

«кожному, хто працює, гарантується захист від незаконного звільнення»;

– ч. 1 ст. 46 «громадяни мають право на соціальний захист…» замінити на

«кожна людина має право на соціальний захист... »;

– доповнити ст. 43 Конституції України наступним пунктом «Для

ефективного здійснення права на працю, держава зобов’язана забезпечувати та

підтримувати якомога вищий і стабільніший рівень зайнятості, прагнучи до

досягнення повної зайнятості її населення» (задля узгодження з п. 1 ст. 1

Європейської Соціальної Хартії);

– застосувати гуманістичний підхід виходячи з теорії природного права,

до нормативного визначення права на відпочинок, а саме: ч. 1 ст. 45

Конституції України «Кожен, хто працює, має право на відпочинок» замінити

на «Кожна людина, має право на відпочинок». Такий підхід буде узгоджуватися

з первинними потребами людини як біосоціальної істоти, для якої не потрібно

встановлювати підстав для права на відпочинок. Для узгодженості по тексту

пропонується внести доповнення в ч. 2 ст. 45, а саме «Це право забезпечується

для тих, хто працює, наданням щотижневого відпочинку…»;

– доповнити ч. 1 ст. 47 Конституції та викласти в наступній редакції:

«Кожна людина має право на житло належного рівня». Дана оціночна категорія

тлумачиться Європейським комітетом з соціальних прав як «житло достатнього

або належного рівня, що є безпечним з точки зору санітарно-епідемічних норм

та охорони здоров’я, не перенаселене і т.д. «.

Окрім того розроблено законопроект «Про Уповноваженого Верховної

Ради України з прав учасників антитерористичної операції». Даний

законопроект та пояснювальна записка до нього містяться в Додатку 2.
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Додаток 1
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Додаток 2

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції

Розділ I. Основні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Закон врегульовує відносини, що виникають під час реалізації прав і

свобод людини і громадянина між фізичною особою (громадянином України,

іноземцем, особою без громадянства), та фізичними особами, юридичними

особами, органами державної влади або органами місцевого самоврядування, у

зоні проведення антитерористичної операції або поза її межами (за умови, що

такі відносини виникли, продовжуються або припинилися у процесі проведення

антитерористичної операції).

РОЗДІЛ IІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ УЧАСНИКІВ

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Стаття 2. Мета діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з

прав учасників антитерористичної операції

Метою діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції є здійснення контролю за додержанням

конституційних прав і свобод фізичних осіб у зоні антитерористичної операції,

або поза її межами, якщо права та свободи людини порушені або можуть бути

порушеними внаслідок конфлікту у зоні проведення антитерористичної

операції.

Стаття 3. Завдання Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції

Основними завданнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції є:
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1) забезпечення умов для реалізації та захисту прав і свобод фізичних

осіб, зазначених у частині 1 статті 2 Закону;

2) взаємодія з органами місцевого самоврядування та/або органами

державної влади з метою захисту прав і свобод фізичних осіб, зазначених у

частині 1 статті 2 Закону;

3) запобігання порушенню прав і свобод фізичних осіб, зазначених у

частині 1 статті 2 Закону;

4) міжнародне співробітництво, зокрема з міжнародними неурядовими

організаціями, з метою забезпечення прав і свобод фізичних осіб, зазначених у

частині 1 статті 2 Закону;

5) здійснення всебічної, масової та ефективної інформаційної політики з

метою підвищення рівня обізнаності щодо способів захисту прав людини у зоні

антитерористичної операції або поза її межами (з урахуванням мети

діяльності);

6) здійснення моніторингу та аналізу ситуації щодо стану дотримання

прав людини, порушення яких може відбутись у зв'язку із проведенням

антитерористичної операції;

7) підготовка проектів нормативно-правових актів у відповідній сфері;

8) організація та підтримка проведення заходів, метою яких є захист прав

людей у зоні антитерористичної операції;

9) здійснення інших завдань, покладений на Уповноваженого Верховної

Ради України у справах захисту прав людини учасників антитерористичної

операції Верховною Радою України, у межах повноважень передбачених

Конституцією України та законами України.

Стаття 4. Принципи діяльності Уповноваженого Верховної Ради

України з прав учасників антитерористичної операції

Уповноважений Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції у своїй діяльності керується наступними

принципами:

1) принцип служіння Українському народові;

2) принцип верховенства права;
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3) принцип справедливості;

4) принцип об’єктивності та неупередженості;

5) принцип рівності перед законом;

6) принцип універсальності;

7) принцип недискримінації за будь-якими ознаками;

8) принцип оперативності;

Стаття 5. Територіальні та часові межі здійснення діяльності

Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції

Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції розповсюджуються у визначених законодавством

межах проведення антитерористичної операції, а також на іншій частині

території України у випадку захисту прав та свобод фізичних осіб, які

порушенні або можуть бути порушенні, внаслідок конфлікту у зоні проведення

антитерористичної операції.

Посада Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції створюється на період проведення

антитерористичної операції.

Стаття 6. Права Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції

З метою виконання завдань визначених у статті 3 відповідного Закону,

Уповноважений Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної

операції має право:

1) звернення з офіційним запитом з питань, що стосуються його

компетенції, до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України,

Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, голів судів

загальної юрисдикції, керівників інших державних органів, органів місцевого

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій

незалежно від форми власності;
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2) вносити на розгляд Верховної Ради України, як суб’єкта законодавчої

ініціативи, проекти нормативно-правових актів, метою яких є врегулювання

правовідносин у сфері компетенції Уповноваженого;

3) доступу до всіх без виключення органів державної влади та місцевого

самоврядування у зоні проведення антитерористичної операції, їх керівників

службових та посадових осіб;

4) доступу до державної таємниці, предметом якої є інформація пов’язана

із захистом прав фізичних осіб, зазначених у частині 1 статті 2 Закону;

5) ініціювати процедуру залучення посадових осіб органів державної

влади, місцевого самоврядування, науковців, правозахисників та інших

фахівців до захисту прав фізичних осіб, зазначених у частині 1 статті 2 Закону,

зокрема на оплатній основі;

6) брати участь з правом голосу у всіх без виключення державних

постійних та тимчасових інституціях при вирішенні ними питань щодо прав

фізичних осіб, зазначених у частині 1 статті 2 Закону;

7) залучати заклади освіти державної форми власності та засоби масової

інформації державної форми власності у процесі виконання завдання,

передбаченого пунктом 5 частини 1 статті 3 Закону;

8) звертатись до суду із позовними заявами (заявами про перегляд

судових рішень) у справах про захист прав осіб, фізичних осіб, зазначених у

частині 1 статті 2 Закону;

9) без попереднього повідомлення перевіряти діяльність всіх без

виключення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх

службових та посадових осіб, заклади освіти та охорони здоров’я, інші

установи, підприємства, організації, на предмет відповідності їхньої діяльності

вимогам законодавства, у межах правовідносин, що входять до сфери

компетенції Уповноваженого, із подальшим звітом щодо результатів такої

перевірки перед Верховною Радою України.

Наведений перелік прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції не є вичерпним.
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Інші права Уповноважений Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції встановлюються постановою Верховної Ради

України.

Стаття 7. Обв’язки Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції

Уповноважений Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції зобов’язаний:

1) неухильно дотримуватись вимог Конституції України, міжнародно-

правових договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою

України, законів України та підзаконних нормативно-правових актів;

2) неухильно дотримуватись присяги Уповноваженого Верховної Ради

України у справах захисту прав людини учасників антитерористичної операції;

3) не розголошувати державну таємницю, що стала відомою останньому в

процесі виконання посадових обов’язків Уповноваженого Верховної Ради

України у справах захисту прав людини учасників антитерористичної операції;

4) організовувати та контролювати виконання Службою Уповноваженого

Верховної Ради України у справах захисту прав людини учасників

антитерористичної операції та її територіальними представництвами їх

функцій;

5) розглядати повідомлення щодо порушення прав фізичних осіб,

зазначених у частині 1 статті 2 Закону, та оперативно реагувати на викладену у

них інформацію, а також повідомляти заявника повідомлення про результати

розгляду такого повідомлення;

6) звітувати перед Верховною Радою України про результати діяльності

щомісяця;

7) на вимогу Верховної Ради України звітувати перед про результати

діяльності або щодо інших питань, визначених Верховною Радою України;

8) публікувати на офіційному інтернет-порталі Верховної Ради України

звіт щодо результатів своєї діяльності щомісяця;
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9) здійснювати моніторинг та залучення допомоги міжнародних та

національних організацій, зокрема волонтерських, у межах компетенції,

визначеної відповідним Законом;

10)  виконувати інші обов’язки, доручені Верховною Радою України;

РОЗДІЛ ІIІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ТА

ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ

УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Стаття 8. Вимоги до посади Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини антитерористичної операції

Уповноваженим Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції може бути громадянин України, який досяг 30-ти

річного віку, вільно володіє державною мовою, характеризується високим

моральними якостями та бездоганною репутацією у професійному середовищі

та має досвід роботи у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина

протягом 3 років або у іншій галузі права протягом 7 років.

Не може бути Уповноваженим Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції особа, що має судимість не зняту або непогашену у

встановленому законом порядку.

Стаття 9. Порядок відбору та призначення на посаду

Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції

Кандидатури осіб, що претендують на зайняття посади Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини антитерористичної операції

розглядаються Комісією, створеною Верховною Радою України.

До складу Комісії повинні входити представники міжнародних та

національних правозахисних організацій, волонтерських організацій,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений

Верховної Ради України з прав дитини, голова Антикорупційного бюро

України та Генеральний прокурор України (за згодою).
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Ефективність правозахисної та/або волонтерської діяльності у зоні

проведення антитерористичної операції особи, що претендує на зайняття

посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції, має бути оцінена Комісією у якості додаткової

переваги перед іншими кандидатами.

Процедура діяльності та склад Комісії, затверджується постановою

Верховної Ради України, але в будь-якому випадку не повинні суперечити

положенням відповідного Закону.

Особа, визначена простою більшістю складу Комісії основним

кандидатом на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

антитерористичної операції, рекомендується до призначення Верховній Раді

України.

Верховна Рада України призначає таку особу на посаду Уповноваженого

Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної операції або

відхиляє запропоновану Комісією кандидатуру, у разі чого процедура відбору

на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції розпочинається повторно.

Уповноважений Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції призначається строком на один рік, якщо інший

строк не визначений в постанові Верховної Ради України про його

призначення, але в будь-якому випадку до закінчення антитерористичної

операції у межах відповідного строку.

Строк діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції розпочинається з наступного дня за днем

складання присяги.

Стаття 10. Порядок звільнення з посади Уповноваженого Верховної

Ради України з прав учасників антитерористичної операції

Уповноважений Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції звільняється постановою Верховною Радою

України.
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Ініціатива звільнення Уповноваженого може бути висловлена 1/3 від

складу депутатів Верховної Ради України, Президентом України, Кабінетом

Міністрів України, Генеральним прокурором України, Головою Служби

безпеки України, або за власним бажанням особи, що обіймає відповідну

посаду.

Підставою для звільнення Уповноваженого Верховної Ради України з

прав учасників антитерористичної операції можуть бути будь-які обставини, які

будуть оцінені ініціатором такого звільнення достатніми для звільнення особи з

відповідної посади.

Наведення підстав звільнення у постанові Верховної Ради України про

звільнення  Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції є обов’язковим.

У разі звільнення особи з посади Уповноваженого Верховної Ради

України з прав учасників антитерористичної операції, кандидат на посаду

Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної

операції має бути призначений Верховною Радою України у місячний строк з

дня набрання чинності постановою Верховної Ради України про звільнення

особи з відповідної посади.

Постанова Верховної Ради України про звільнення з посади

Уповноваженого має визначати особу, що буде тимчасово виконувати

повноваження, передбачені для цієї посади, до призначення нової кандидатури

Уповноваженого.

Стаття 11. Обмеження особи, що перебуває на посаді

Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції

Особа, яка перебуває на посаді Уповноваженого Верховної Ради України

з прав учасників антитерористичної операції не може обіймати посаду

народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, судді,

державного службовця, службовця патронатної служби або перебувати на

оплачуваній роботі на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від

форми власності.
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Особа, яка перебуває на посаді Уповноваженого Верховної Ради України

з прав учасників антитерористичної операції має право займатись

викладацькою, науковою або іншою творчою діяльністю, а також бути членом

політичної партії.

Наявність на момент призначення або набуття в процесі зайняття посади

обмежень, визначених у частині 1 зазначеної статті є підставою для звільнення

особи з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції.

РОЗДІЛ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ УЧАСНИКІВ

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Стаття 12. Організаційне забезпечення діяльності Уповноваженого

Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної операції

З метою забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради

України з прав учасників антитерористичної операції створюється Служба з

головним офісом у м. Києві та регіональними представництвами у населених

пунктах у зоні проведення антитерористичної операції та прилеглої до неї

території.

На працівників Служби поширюється дія Закону України «Про державну

службу».

Порядок функціонування служби, її структура та штат визначаються

положенням, затвердженим Уповноваженим Верховної Ради України.

Стаття 13. Соціальне та матеріально-технічне забезпечення

діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції

Посадовий оклад Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції не повинен бути меншим ніж 35

мінімальних заробітних плат станом на січень місяць року у якому

виплачується відповідна заробітна плата
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Посадовий оклад працівника Служби Уповноваженого Верховної Ради

України у справах захисту прав людини учасників антитерористичної операції

має становити не менше ніж 7 мінімальних заробітних плат.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Уповноваженого

Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної операції та його

Служби на належному рівні покладається на Кабінет Міністрів України.

Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції та його Служби може фінансується з Державного

бюджету України. Така діяльність може бути профінансована міжнародними

урядовими та неурядовими організаціями. У такому разі фінансування

здійснюється за погодженням з Уповноваженим Верховної Ради України.

Стаття 14. Недоторканість Уповноваженого Верховної Ради України

з прав учасників антитерористичної операції

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

антитерористичної операції не може бути без згоди Верховної Ради України

притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий, заарештований,

підданий обшуку, а також особистому огляду.

На час виконання обов’язків за Уповноваженим зберігається посада, яку

відповідна особа обіймала на момент призначення на посаду.

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Доручити Кабінету Міністрів України до ________:

привести у відповідність акти Кабінету Міністрів України до вимог

Закону;

розробити та виступити з законодавчою ініціативою щодо приведення

нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону;

розробити план фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини учасників антитерористичної операції,

зокрема, внесення необхідних змін до законодавства;
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протягом 1 місяця прийняти положення про порядок матеріально-

технічного забезпечення діяльності Уповноваженого  Верховної Ради України з

прав людини антитерористичної операції та його Служби.

3. Рекомендувати призначити Уповноваженого  Верховної Ради України з

прав учасників антитерористичної операції у місячний строк з дня набрання

чинності відповідним Законом.

РОЗДІЛ VІ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Внести зміни до:

Закону України «Про судовий збір» шляхом доповнення частини 1 статті

5 Закону пунктом 17 наступного змісту: «17) Уповноважений Верховної Ради

України з прав учасників антитерористичної операції за подання позовів,

апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд рішень за нововиявленими

обставинами, у спорах у межах компетенції Уповноваженого».

м. Київ Р.О. Максимович
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Додаток 3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про Уповноваженого

Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної операції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з

прав учасників антитерористичної операції" є логічним, необхідним та

концептуальним заходом вдосконалення правового регулювання забезпечення

соціальних та економічних прав учасників антитерористичної операції.

Запровадження інститутів спеціалізованих омбудсманів є обґрунтованою

тенденцію нормотворчого процесу в Україні.

Так, у найбільш проблемних сферах захисту прав людини створені

інститути спеціалізованих омбудсманів (Уповноважений Президента України у

справах кримськотатарського народу, Уповноважений Президента України з

прав людей з інвалідністю, Уповноважений Президента з прав дитини тощо).

Очевидним видається те, що захист прав учасників антитерористичної

операції в Україні, в умовах довготривалої зовнішньої агресії, є пріоритетним

завданням органів державної влади, що підтверджується, зокрема,

запровадженням посади Міністра з питань тимчасово окупованих територій та

внутрішньо переміщених осіб.

Водночас, на разі, повноваження щодо захисту прав учасників

антитерористичної операції розподілені між різними органами державної влади

та місцевого самоврядування, з огляду на що створення центральної інституції

у цій сфері – Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції сприятиме підвищенню організаційної

ефективності здійснення захисту прав учасників антитерористичної операції.

Системний аналіз реального стану захисту прав учасників

антитерористичної операції, їх фактичної реалізації, що здійснений, зокрема, у

площині теорії конституційного права, дозволяє констатувати нагальність

створення інституту спеціалізованого омбудсмана - Уповноваженого Верховної

Ради України з прав учасників антитерористичної операції.
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2. Цілі та завдання законопроекту

Метою проекту Закону є підвищення якості системи контролю за

додержанням конституційних прав і свобод фізичних осіб у зоні

антитерористичної операції, або поза її межами, якщо права та свободи людини

порушені або можуть бути порушеними внаслідок конфлікту у зоні проведення

антитерористичної операції.

Завданням закону є організаційне вдосконалення (у спосіб централізації)

вже існуючих повноважень органів державної влади, а також визначення нових

(інших) необхідних повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з

прав учасників антитерористичної операції, наявність яких є необхідною з

метою здійснення відповідним суб'єктом своїх завдань максимально

результативно та оперативно.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується прийняття нового нормативно-правового акта.

Проектом Закону пропонується викласти нормативно-правовий акт у 6

розділах (Розділ I. Основні положення. Розділ IІ. Правовий статус

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини антитерористичної

операції. Розділ ІIІ. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади

Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної

операції . Розділ ІV. забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради

України з прав учасників антитерористичної операції. Розділ V. Прикінцеві

положення. Розділ VІ. Перехідні положення).

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про

судовий збір" шляхом доповнення частини 1 статті 5 Закону пунктом 17 наступного

змісту з метою звільнення Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції від сплати судового збору.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового

регулювання

Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників

антитерористичної операції чинним законодавством не передбачений, а тому

його запровадження стане нововведенням.
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5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону потребуватиме додаткових витрат з

Державного бюджету України, аналіз джерел фінансування, розміру, порядку

використання яких доручено у Перехідних положенням вказаного проекту

Закону здійснити Кабінету Міністрів України.

Зокрема, Кабінету Міністрів України доручено розробити план

фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого  Верховної Ради України

з прав учасників антитерористичної операції, зокрема, внесення необхідних

змін до законодавства; протягом 1 місяця прийняти положення про порядок

матеріально-технічного забезпечення діяльності Уповноваженого  Верховної

Ради України з прав учасників антитерористичної операції та його Служби.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта

Реалізація проекту Закону "Про Уповноваженого Верховної Ради України

з прав учасників антитерористичної операції" дозволить сформувати якісно

новий рівень забезпечення державою належної системи захисту прав людини

учасників антитерористичної операції.

Аналіз стану дотримання конкретних соціальних та економічних прав

учасників антитерористичної операції дозволяє стверджувати, що стан

реалізації таких прав критично низький, що зумовлено, як недоліками

нормативно-правової бази та і відсутністю належного організаційного

забезпечення.

У вказаних напрямках, Уповноваженого Верховної Ради України з прав

учасників антитерористичної операції стане тим фактором, що забезпечить

реальне виконання норми прямої дії статті 3 Конституції України, відповідно до

якої 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.


