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Юридичні гарантії прав людини − це один із фундаментальних, охороннозахисних механізмів прав людини, від результативної діяльності якого залежить
правопорядок в державі та юридичний захист кожного громадянина. Юридичні
гарантії, забезпечують практичну реалізацію законних прав людини, адже останні
без чітких, процедурних, законодавчих гарантій, матимуть характеристики
доктринальності, а від так, не будуть здатні повноцінно виконувати свої функції з
регулювання суспільних відносин. Крім того, юридичні гарантії прав людини, за
умови, їхньої реальності, дієвості, доступності та фахового правозастосування, є
потужним засобом стримування суб’єктів права від протиправних посягань на права
людини. Представлений об’єкт дослідження, в тому числі, виконує роль
комплексної складової політико-правового статусу людини і громадянина.
Автор, в рамках проблематики юридичних гарантій прав людини за
компаративістськими орієнтирами, дослідив низку актуальних проблем та питань:
а) з’ясовано предметну складову за об’єктом вивчення; б) проаналізовано
методологічну базу юридичних гарантій; в) ретельно проаналізовано понятійнокатегоріальний апарат та ключові особливості об’єкта наукового дослідження;
г) розкрито механізм забезпечення гарантій прав людини; ґ) окреслено теоретикоприкладний контекст функціонального місця юридичних гарантій у системі гарантій
прав людини; д) на основі порівняльно-правового аналізу досліджено об’єкт у
межах

юрисдикційної

відповідальності

країн

англосаксонської

та

романо-

германської правових сімей; е) обґрунтовано авторські пропозиції щодо шляхів і
методів удосконалення юридичних гарантій прав людини в Україні.

Метою даного дисертаційного дослідження є комплексний аналіз юридичних
гарантій прав людини в порівняльно-правовому аспекті англосаксонської та романогерманської правових систем світу.
Емпіричну основу дисертації становили доктринальні джерела, а саме:
монографії; дисертації; фахові наукові статті правників. Крім того, в рамках даного
дослідження,

максимально

об’ємно

проаналізовано

прецедентну

практику

Європейського Суду з прав людини, судову практику Верховного Суду та
Верховного Суду США.
Дисертація є одним із перших, комплексних, наукових досліджень
юридичних гарантій прав людини. У дисертації комплексно проаналізовано важливі
питання методології права крізь призму дослідницького об’єкта, яка має свою
специфіку за такими орієнтаційними чинниками, як: а) концепції праворозуміння. У
роботі досліджено вплив природно-правової та юридико-позитивістської концепцій
праворозуміння на формування методології юридичної науки; б) суб’єктнооб’єктний підхід науковця до заданої проблематики; в) моністичність та
дуалістичність методологічного пошуку.
Особливу увагу приділено понятійно-категоріальному аспекту юридичних
гарантій прав людини, а саме: 1) за допомогою спеціалізованих джерел
юриспруденційного знання, доктринальних здобутків науковців у галузі права,
зокрема за безпосереднім спрямуванням на теорію держави і права, з’ясовано зміст
таких структурних компонентів, як: «юридичне поняття», «юридична дефініція»,
«юридичний термін»; 2) всебічно проаналізовано юридичні гарантії прав людини;
3) опрацьовано весь комплекс науково-монографічного базису та запропоновано
авторське визначення даного правового інституту.
В

дисертації

нормативно-правових

висвітлено

всю

сегментарну

інструментів

змістовність

гарантування

ключових,

недоторканності

правосуб’єктності кожного індивіда в особі законодавчих можливостей самозахисту
прав людини, а також максимально деталізованого використання судових і
альтернативних способів вирішення спорів. По-перше, комбіновано досліджено
теоретично-практичну

проблематику

меж

необхідної

оборони

та

крайньої

необхідності з використанням конкретних прикладів судової практики Верховного
Суду. По-друге, засоби захисту прав людини розподілено на декілька окремих груп
за критерієм суб’єктності та юрисдикції. Фактор суб’єкта проілюстрований такими
підгрупами: а) зовнішній (міжнародний) суб’єкт – здебільшого йдеться про
міждержавні, глобалізаційні організації регіонального та/або світового рівня:
Організація Об’єднаних Націй, Рада Безпеки ООН, Міжнародний суд ООН, Рада
Європи, Європейський Суд з прав людини; б) внутрішній (загальнодержавний)
суб’єкт – сфера відповідальності законодавчої, виконавчої, судової влади та
уповноважених посадовців різних рівнів владного впливу. В свою чергу,
юрисдикційний осередок охоплює цілу низку позасудових способів вирішення
спорів, зокрема: медіація, міжнародний комерційний арбітраж, третейський суд,
омбудсман, нотаріат, відновне правосуддя в кримінальному процесі тощо. А також
суди, інститут присяжних, Європейський Суд з прав людини як класичний засіб
захисту прав людини.
Класифікаційно-типологічний підрозділ дисертаційного пошуку – це ще один
значний за обсягом комплекс, який допоміг системно згенерувати покрокову
періодичність дослідницьких завдань юридичних гарантій прав людини. Дисертант,
аналізуючи об’єктну класифікацію предмета дослідження, беручи до уваги його
плюралістичність,

цілеспрямовано

розмежував

окреслену

інституційну

проблематику на самостійні напрями студіювання в структурних парадигмах
єдиного цілого: а) гарантії прав людини; б) юридичні гарантії прав людини. Автор
опрацював широкий діапазон критеріїв поділу згаданих вище системних складових
за авторством О. Зайчука, М. Кельмана, В. Котюка, С. Лінецького, І. Магновського,
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришина та запропонував власну, авторську
класифікацію гарантій прав людини, а також юридичних гарантій прав людини.
Крім того, дослідницький масив висновків фахово допоміг відповісти на одне із
фундаментальних питань, яке стосується функціонального місця юридичних
гарантій у системі гарантій прав людини.
В

дисертації

на

конкретних,

тематично-практичних

прикладах

було

досліджено сучасну тенденцію до зближення основних постулатів загального та

континентального права, зокрема в частині доктринальних джерел права. Йдеться
про те, що в межах юрисдикційого простору англійського права поступово зростає
питома вага регулятивного впливу нормативно-правових актів, а країни, які
традиційно відносимо до романо-германської правової системи, планомірно
запозичують судовий прецедент.
Дисертант дослідив проблематику юридичних гарантій прав людини в межах
територіального відання англійського та американського права за практичним
прикладом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також
Сполучених Штатів Америки. На основі аналізу Закону Великої Британії про права
людини 1998 року з’ясовано охоронно-захисний рівень таких прав людини, як право
на життя; право на свободу та безпеку; право на справедливий суд; повага до
особистого, сімейного життя, листування; свобода вираження поглядів; право на
одруження та створення сім’ї; право на освіту. Крім того, ґрунтовно опрацьовано
Закон Великої Британії про рівність від 2010 року, який за системоутворюючими
ознаками є кодифікованим актом та регулює актуальні питання протидії
дискримінаційним чинникам за такими критеріями: вік; інвалідність; стать, зміна
статі; шлюб; цивільне партнерство; вагітність, материнство; раса, колір шкіри,
етнічне та національне походження; релігія, віра; сексуальна орієнтація. В контексті
політико-правових процесів, які справляють істотний вплив на міжнародний та
національний

порядок

денний

стратегічного

державотворення

Сполученого

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, досліджено проблематику Brexit
та її безпосередній зв’язок з проблематикою прав людини.
Значна увага приділяється питанням

реалізації юридичних гарантій прав

людини з урахуванням сучасних реалій Сполучених Штатів Америки. Дисертант
проаналізував такі загрози юридичним гарантіям прав людини у США, як: а)
порушення

представниками

влади

особистісних

прав

людини:

незаконне

прослуховування телефонних розмов, перлюстрація електронного листування з боку
Національного агентства безпеки; б) непоодинокі випадки расизму, дискримінаційні
прояви щодо афроамериканців; в) перевищення влади, службових повноважень та
надмірне, неспівмірне застосування зброї, спеціальних засобів уповноваженими

співробітниками правоохоронних органів. Такі випадки свідчать про необхідність
реформування правоохоронного сектора, зокрема національної поліції США.
На прикладі таких країн романо-германської правової сім’ї, як Федеративна
Республіка Німеччина, Королівство Бельгії, Французька Республіка та інших
держав– членів Європейського Союзу досліджено випадки порушення прав людини
крізь

призму

норм

Європейської

конвенції

про

захист

прав

людини

і

основоположних свобод в контексті прецедентної практики Європейського Суду з
прав людини. Дисертант на ілюстраційному прикладі рішення ЄСПЛ у справі
«Габріель Вебер і Цезар Річард Саравія проти Німеччини» від 29.06.06 висвітлив
актуальні питання дотримання ФРН, як відповідачем по справі, таких прав людини:
недоторканність приватного життя та кореспонденції; порушення свободи преси;
право на ефективний засіб юридичного захисту. Прецедентність рішень ЄСПЛ у
справах С.А.С. проти Франції від 01.07.14, Белкасемі та Оусар проти Бельгії від
11.07.17,

Дакір

проти

мультикультуралізму,

Бельгії

гендерної

від

11.07.17,

рівності,

демонструє

релігійного

проблематику

паритету,

оскільки

заявницями були жінки, які сповідують іслам, а обставини перерахованих справ
стосуються нормативних заборон законодавців Франції та Бельгії носити одяг, який
закриває обличчя людини. В даному випадку під таку імперативність законодавчих
норм потрапив традиційний одяг мусульман, а саме паранджа (бурка) та нікаб.
Заявниці стверджували, що відносно них було порушено низку конвенційних прав
людини: право на повагу до приватного життя; право на свободу вияву своєї релігії
чи переконань; право на свободу вираження поглядів; право на свободу асоціацій, а
також, що мали місце принизливе поводження з ними та дискримінація за такими
ознаками, як стать, релігія, етнічне походження.
Дослідницький компаративізм дав змогу автору на основі принципів
поміркованості, своєчасності, правової акультурації та інтерференції, аналізу
доктрини права, позиційних думок правників-практиків дослідити специфіку
дискурсу щодо повноцінної імплементації класичного судового прецеденту в
юрисдикційну площину національного права та висловити власні запобіжні заходи
щодо такого кроку.

В роботі розкрито ключові питання інституту альтернативних методів
вирішення спорів в Україні. Нині національний законодавець передбачає такі
правозастосовні можливості АВС, як: медіація; суд присяжних; третейський
розгляд; досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів; позасудові, примирні
процедури у приватноправових спорах; процедура примирення потерпілого з
підозрюваним (обвинуваченим); оформлення учасниками дорожньо-транспортної
пригоди Європротоколу. Однак, на думку автора, в рамках реформування судової
гілки влади потрібно структуровано вибудовувати повноцінну, комплексну
інфраструктуру альтернативних способів вирішення спорів.
На підставі проведеного дослідження, запропоновано такі шляхи та методи
удосконалення юридичних гарантій прав людини в Україні, як: 1) стратегічним
завданням державної влади є відновлення довіри до суду як інституції та суддів як її
уповноважених представників; 2) активна але поміркована реалізація діючих та
поступове запровадження таких новітніх засобі альтернативного вирішення спорів,
як:

медіація;

консоліація,

переговори;
фасилітація.

примирення
Законодавцю,

(човникова

дипломатія);

необхідно

рекомендувати

негоціація;
прийняти

спеціалізований Закон України «Про медіацію»; 3) в рамках підвищення
законодавчої ефективності нормативно-правових актів, максимальної мінімізації
негативних

наслідків

невиправданого

нормативно-законодавчого

динамізму,

протидії контрпродуктивній колізійності норм права, законодавцю необхідно
рекомендувати та затвердити «Концепцію моніторингу нормативно-правових актів»,
прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти», які визначатимуть
процедурні вимоги для проведення експертного моніторингу діючих законодавчих
актів та суспільно-корисних законопроектів; 4) внести до ст. 93 Конституції України
відповідні зміни, які будуть націлені на закріплення за народом України статусу
суб’єкта законодавчої ініціативи. Рекомендуємо законодавцю прийняти окремий
Закон України «Про місцеві референдуми за народною ініціативою».
Ключові слова: права людини, гарантії прав людини, юридичні гарантії,
методологія, метод дослідження, компаративізм, механізм забезпечення юридичних

гарантій прав людини, альтернативні способи вирішення спорів, суд, правова
система, народовладдя, референдум, законодавча ініціатива.

SUMMARY
Novitskyi V.V. Legal guarantees of human rights: a comparative legal analysis.
Qualifying scientific work on manuscript rights.
The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 081 "Law" (08
- Law). Institute of State and Law. V. M. Koretsky NAS of Ukraine. Institute of State and
Law. V. M. Koretsky NAS of Ukraine, Kyiv, 2021.
Legal guarantees of human rights are one of the fundamental, protective mechanisms
of human rights, the effective operation of which determines the rule of law in the state and
the legal protection of every citizen. Legal guarantees ensure the practical implementation of
legal human rights, because the latter, without clear, procedural, legislative guarantees, will
have the characteristics of doctrinaire, and therefore will not be able to fully perform their
functions to regulate public relations. In addition, legal guarantees of human rights, provided
they are real, effective, accessible and professional, are a powerful means of deterring legal
persons from unlawfully infringing on human rights. The presented object of research, in
particular, serves as a complex component of the political and legal status of man and citizen.
The author, in the framework of the issue of legal guarantees of human rights
according to comparative guidelines, explored a number of current issues: a) the subject
component of the object of study is clarified; b) the methodological basis of legal guarantees
is analyzed; c) the conceptual and categorical apparatus and key features of the object of
scientific research have been carefully studied; d) special attention was paid to the
mechanism of ensuring human rights guarantees; e) professionally studied theoretical and
applied context of the functional location of legal guarantees in the system of human rights
guarantees; f) through the comparative legal analysis the object of search within the
jurisdiction of the countries of the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal families is
investigated; g) as a result of the carried out, comprehensive, research analysis, the author's
ways and methods of improvement of legal guarantees of human rights in Ukraine are
offered.

The purpose of this dissertation research is a comprehensive analysis of legal
guarantees of human rights in the comparative legal aspect of the Anglo-Saxon and RomanoGermanic legal systems of the world.
The empirical basis of the dissertation became doctrinal sources, namely: monographs;
dissertations; professional scientific articles of lawyers. In addition, this study analyzes the
case law of the European Court of Human Rights, the case law of the Supreme Court and the
Supreme Court of the United States.
The dissertation is one of the first, complex, scientific researches of legal guarantees of
human rights. The author of the dissertation has comprehensively studied the usually
important issues of the methodology of law through the prism of the research object, which
has its own specificity in such orientation factors as: a) the concept of legal understanding.
The dissertation student carefully studied this segment of our object of study, as a result of a
meaningful analysis, according to the thematic presentation, the influence of natural-legal and
legal-positive concepts of legal understanding on the formation of the methodology of legal
science was investigated; b) subjective-objective approach of each scientist to the given
problem; c) monistic and dualistic methodological search. Positionally, with a vector focus on
specific, doctrinal tasks of our dissertation, the comparative legal method of scientific
research is functionally correlated with monism. In turn, dualism should be considered as a
form of identification of general scientific (analysis, synthesis, generalization, abstraction,
modeling, logical, dialectical, materialistic, metaphysical and idealistic, concrete-historical,
sociological, etc.) and special-applied research methods (technical, legal analysis,
interpretation, systematic method, legal modeling).
Particular attention was paid to the conceptual and categorical aspect of legal
guarantees of human rights in terms of current issues, which clearly defines the essence of the
terminological issue of the object of study, namely: 1) with specialized sources of
jurisprudence, doctrinal achievements of scholars in law, in particular according to the direct,
navigational direction to the Theory of State and Law, the essential content of such structural
components as: legal concept, legal definition, legal term are thematically clarified; 2) the
subject conceptuality of legal guarantees of human rights is comprehensively analyzed; 3) the
author of the dissertation, concentrated grouping the given vector of legal interest,

analytically worked out the whole complex of scientific-monographic basis and as a result of
such activity, offered his own, author's definition of this legal institution. The dissertation,
really on a practical basis, demonstrated all the complexity, theoretical basis and applied
significance of terminology for a scientist who comprehensively studies the object of his
scientific research from its basics to modern tendentious, dynamic processes of today's
existence.
Instrumental support of legal guarantees of human rights finds its functional
effectiveness through the mechanism of their provision through the effective levers of
protection and protection methods, means and methods of regulatory influence on public
relations in the field of human rights. In this case, the full segmental content of key,
regulatory and legal instruments to ensure the inviolability of the legal personality of each
individual in the face of legislative opportunities for human rights, as well as the most
detailed use of judicial and alternative dispute resolution. First, in the dissertation, the
theoretical and practical issues of the limits of necessary defense and extreme necessity are
combined with the use of specific examples of judicial practice of the Supreme Court.
Second, human rights remedies are divided into several separate groups according to the
criteria of subjectivity and jurisdiction. The subject factor is illustrated by the following
subgroups: a) external (international) entity – mostly international, global or / or global
organizations: The United Nations, the UN Security Council, the UN International Court of
Justice, the Council of Europe, the European Court of Human Rights; b) internal (national)
entity - the competence of the legislative, executive, judicial and authorized officials of
different levels of government. In turn, the jurisdiction covers a number of out-of-court
dispute resolution, including: mediation, international commercial arbitration, arbitration,
ombudsman, notary, restorative justice in criminal proceedings, etc. and courts, the jury, The
European Court of Human Rights as a more classic means of protecting human rights.
The classification-typological subdivision of the dissertation search is another, rather
voluminous, complex conglomerate, which helped to systematically generate step-by-step
periodicity of research tasks of legal guarantees of human rights. The author, analyzing the
object classification of our subject, taking into account its pluralism, scientific diversity of
criteria, methodically and purposefully distinguished the outlined, institutional issues into

independent areas of study in the structural paradigms of a single unit: a) guarantees of
human rights; b) legal guarantees of human rights. The author of the dissertation has worked
out a large – scale range of different criteria for the classification division of the above –
mentioned system components by O. Zaychuk, M. Kelman, V. Kotyuk, S. Linetsky,
I. Magnovsky, N. Onishchenko, N. Parkhomenko, O. Petryshyn and proposed his own,
author's classification of human rights guarantees, as well as legal guarantees of human
rights. In addition, the research array of dissertation conclusions professionally helped to
answer one of the fundamental questions concerning the functional place of legal guarantees
in the system of human rights guarantees.
The author, within the framework of a whole set of dissertation tasks, paid special
attention to the most extensive research palette of legal guarantees of human rights according
to comparative guidelines through the prism of the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal
families. In the dissertation, on concrete, thematic-practical examples, the modern tendency
to convergence of fundamental postulates of general and continental law, in particular, in part
of doctrinal, sources of law are shown. The point is that within the jurisdictional space of
English law, the share of regulatory influence of regulations is gradually increasing, and
countries that are traditionally referred to the Romano-Germanic legal system are
systematically borrowing instruments of judicial precedent as one of the legally useful tools
protection of the inviolable primacy of human rights.
The author of the dissertation carefully studied the issue of legal guarantees of human
rights within the territorial jurisdiction of English and American law on the practical example
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as the United States of
America. The dissertation, through the British Human Rights Act 1998, analytically clarified
the protective and protective level of such human rights as: the right to life; the right to liberty
and security; the right to a fair trial; respect for personal, family life, home and
correspondence; freedom of expression; the right to marry and to found a family; the right to
education. In addition, in the dissertation, the British Equality Act of 01.10.10, which
positions itself as a codified act and regulates topical issues of combating discriminatory
factors according to the following criteria: thorough; people with disabilities; gender
reassignment; marriage, civil partnership; pregnancy, motherhood; race, color, ethnic and

national origin; religion, faith; sex discrimination; sexual orientation. Within the framework
of political and legal processes that have a significant impact on the international and national
agenda of strategic state formation of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, the issue of Brexit and its direct relation to the current facts of human rights are
studied.
There is a considerable amount of dissertation content devoted to the implementation
of legal guarantees of human rights, taking into account the current realities of the United
States of America. The dissertation drew special attention to such threats to legal guarantees
of human rights in the United States as: a) violation of personal human rights by government
officials: illegal interception of telephone conversations, interception of electronic
correspondence by the National Security Agency; b) frequent cases of racism, discrimination
against African Americans; c) excess of power, official authority and excessive,
disproportionate use of weapons, special means by authorized law enforcement officers. Such
cases indicate the need to reform the law enforcement sector, in particular, the national police
with meticulous regulation of the following issues: careful selection of police personnel;
attestation measures for compliance with professional, mental and psychological, interracial
and communicative characteristics of personnel; substantive audit of cases of use of lethal
weapons and other specialized means by law enforcement officers. Legal guarantees of
human rights in the United States, grouped by the following classifiers: a) legal and
organizational guarantees; b) legal and constitutional guarantees of human rights; c) legal
precedent guarantees. The subject of correlation of the objective necessity of application of
such sanctioning punishment as the death penalty with legal guarantees of human rights is
analyzed.
Continuing the dissertation of a comparative nature, the author of this study on the
example of such countries of the Romano-Germanic legal family as: The Federal Republic of
Germany, the Kingdom of Belgium, the French Republic and other countries of the European
Union, researched cases of human rights violations through the prism of the fundamental
provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
through the case law of the European Court of Human Rights. The dissertation on the
illustrative example of the decision of the European Court of Human Rights in the case of

“Gabriel Weber and Caesar Richard Saravia vs. Germany” from 29.06.2006, highlighted
topical issues of observance by Germany, as the defendant in the case, such human rights:
privacy and correspondence; violation of press freedom; the right to an effective remedy. The
precedent of the decisions of the European Court of Human Rights in the cases of S.A.S. v.
France, 01.07.2014, Belkasemi and Oussar v. Belgium, 11.07.2017, Dakir v. Belgium,
11.07.2017, clearly demonstrates the issues of multiculturalism, gender equality, religious
parity, as the applicants were women who profess Islam, and the circumstances of the listed
cases relate to the regulatory prohibitions of the legislators of France and Belgium, to wear
clothing that covers a person's face. In this case, under such imperativeness of legal norms,
the traditional clothes of Muslims, namely, a burqa (burqa) and a niqab got. The applicants
alleged that a number of conventional human rights had been violated against them: the right
to respect for their private life; the right to freedom of expression of religion or belief; the
right to freedom of expression; the right to freedom of association; degrading treatment and
discrimination against the exercise of the above-mentioned human rights on the grounds of
sex, religion, ethnic origin.
Based on the study, the following ways and methods of improving legal guarantees of
human rights in Ukraine are proposed, such as: 1) the strategic task of state power is to
restore confidence in the court as an institution and judges as its authorized representatives;
2) active but moderate implementation of existing and gradual introduction of such new
means of alternative dispute resolution as: mediation; talks; reconciliation (shuttle
diplomacy); negotiation; consolidation, facilitation. The legislator should be recommended to
adopt a specialized Law of Ukraine "On Mediation"; 3) in the framework of increasing the
legislative effectiveness of regulations, minimizing the negative consequences of unjustified
regulatory dynamism, counteracting the counterproductive conflict of law, the legislator must
recommend, approve the "Concept of monitoring regulations" and adopt the Law of Ukraine
"On regulations legal acts ", which will determine the procedural requirements for expert
monitoring of existing legislation and public utility bills; 4) make to Art. 93 of the
Constitution of Ukraine relevant changes that will be aimed at consolidating the status of the
people of Ukraine as a subject of legislative initiative. We recommend the legislator to adopt
a separate Law of Ukraine "On local referendums on the people's initiative."

Key words: human rights, human rights guarantee, legal guarantees, methodology,
research method, mechanism of providing legal guarantees of human rights, alternative ways
of resolving cases, court, legal system, comparison, democracy, referendum, legislative
initiative.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Нині спостерігається тенденція
до зменшення кількості дієвих прав і свобод людини. Саме з огляду на це юридичні
гарантії прав людини повинні працювати з «потрійною» силою, щоб захистити
права і свободи людини. Права людини та юридичні гарантії їх реалізації – це не
стала правова конструкція, яку потрібно дослідити і «покласти на тривалий час на
полицю», а проблематика, котра потребує постійного, динамічного аналізу та
моніторингу. Юридичні гарантії прав людини така ж вічна проблема, як і дискусійна
тематика наукового пошуку щодо їх дієвої охорони та захисту. Адже без
імплементованих у нормативно-правові акти прав людини не буде і самих
юридичних гарантій прав людини, а без дієвих юридичних гарантій захисту та
охорони прав людини неможлива ефективна їх реалізація. Крім того, ігнорування,
зневажливе ставлення до прав людини та юридичних гарантій їх захисту та охорони
є одним з основних каталізаторів соціального невдоволення та протестних настроїв
у суспільстві. Ефективна реалізація прав людини та громадянина, через інститут
юридичних гарантій, є важливим показником правопорядку в державі. Юридичні
гарантії прав людини повинні бути спрямовані на те, щоб убезпечити права людини
від прецедентів «мінімізації» прав та законних інтересів в усіх сферах
життєдіяльності людини.
Проблематика юридичних гарантій прав людини була і залишається
предметом дослідження на рівні монографій, науково-практичних коментарів,
посібників із теорії держави і права, наукових статей, а також дисертаційних робіт
таких авторів: С. Алексєєв, О. Альонкін, Т. Андрейчук, А. Бабенко, Б. Банашак,
М. Бару,

О. Баулін,

Є. Білозьоров,

С. Бобровник,

Л. Богачова,

О. Боднар,

М. Василевич, М. Венецька, Т. Вільчик, С. Гусарєв, М. Гайс, Т. Галайденко,
Ю. Гелич, Е. Голованова, О. Гончаренко, С. Гончаренко, В. Горкава, В. Грищук,
М. Гуренко,

М. Дерев’янко,

Ю. Джепа,

Т. Дудаш,

Н. Ендрюс,

А. Єгоров,

Т. Заворотченко, Ю. Задорожний, Г. Задорожня, О. Зайчук, В. Ісакова, Т. Каткова,
М. Кельман, К. Кимберли, О. Кіпер, М. Коваль, О. Ковальчук, І. Колеснікова,
В. Котюк, Н. Крестовська, Н. Кузьменко, А. Кучук, Р. Ляшенко, Л. Леонтьєва,
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І. Літвінова, І. Магновський, Р. Максимович, Я. Малихіна, Б. Малишев, В. Манукян,
Л. Матвєєва, М. Мацькевич, М. Мацько, К. Мельник, О. Михайлюк, В. Нагорна,
В. Нгуен, О. Овчаренко, Н. Оніщенко, В. Ортинський, В. Остапенко, Н. Пархоменко,
В. Пашутін,

О. Петришин,

О. Петрушевська,

В. Пересунько,

Я. Пилип,

Н. Плахотнюк, О. Пожар, О. Польовий, Т. Постригань, Ю. Размєтаєва, В. Рудик, C.
Сунєгін, О. Скрипнюк, С. Савицька, Г. Саміло, Г. Сергієнко, О. Ситницька,
Т. Слінько, О. Сокуренко, О. Старенький, А. Стичинська, В. Суботін, Л. Суровська,
Д. Таран, О. Ткаченко, І. Тодоров, В. Толкунова, Л. Удалова, О. Філонов, В. Хромей,
А. Черкесова, К. Чижмарь, Б. Шамрай, C. Шевчук, Ю. Шемшученко, О. Яновська,
І. Яцкевич.
Слід зазначити, що в умовах утвердження демократичної, правової держави
відносини особа – держава зазнають суттєвих змін. Ці відносини не мають за мету
забезпечити для однієї частини суспільства більший ступінь прав людини, ніж для
іншої, адже держава забезпечує права людини для всіх членів суспільства, всіх
громадян держави. Тільки за таких умов забезпечуються права людини.
Розглядаючи взаємозв’язок держави, прав та свобод людини, необхідно
зазначити, що існують права і свободи, які в жодному випадку не повинні
обмежуватися. Це природні права і свободи людини. На нашу думку, одним із
ключових інструментаріїв ефективності юридичних гарантій прав людини є
принцип невідворотності юридичної відповідальності, який багато в чому
забезпечує державотворчі процеси в Україні, а також неухильне дотримання всіма
суб’єктами права загальновизнаних правил суспільного життя.
Сучасний динамічний, глобалізований світ характеризується появою дедалі
нових і загрозливих викликів для всього людства і кожної країни – від дискримінації
людей за певними ознаками (раса, колір шкіри, політичні й релігійні переконання,
майновий стан, соціальний статус), міжнародного тероризму, торгівлі людьми і
незаконної трасплантаційної діяльності до надзвичайно небезпечних вірусноепідеміологічних ризиків. Насправді перераховані небезпеки є цивілізаційним
порядком денним, які демонструють рівень консолідації світового співтовариства
навколо пошуку оптимальних рішень для розв’язання стратегічних проблем, та
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комплексно висвітлюють предметно-цільові, ресурсні можливості, компетенційні
завдання щодо вирішення багатовекторних проблем планетарного масштабу, але не
за рахунок звуження, обмеження або мінімізації дії прав людини, а в результаті
пошуку системних елементів компенсаторних балансів, компромісної маневреності,
а також співмірності відповідних управлінських рішень і дій.
Для вдосконалення юридичних механізмів захисту прав людини і громадянина
в контексті євроінтеграційних прагнень України важливе значення має вивчення
європейської практики реалізації прав людини та їх захист Європейським судом з
прав людини. Україна на законодавчому рівні визнала важливим джерелом
національного права Європейську конвенцію про захист прав людини і
основоположних свобод та рішення ЄСПЛ, тим самим делегувавши своїм
громадянам юрисдикційну можливість захисту своїх законних прав на рівні
міжнародно-регіональної судової установи. Такий крок національного законодавця є
яскравим свідченням тенденції зближення романо-германської та англосаксонської
правових систем. У цьому аспекті важливо врахувати досвід застосування
охоронно-захисних механізмів гарантування недоторканності прав людини на
прикладі таких класичних країн англосаксонської правової сім’ї, як Сполучені
Штати Америки і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.
Адже алгоритмічність представленого порядку – це цілеспрямований дороговказ до
багатопланового вивчення об’єкта даного наукового дослідження – юридичних
гарантій прав людини крізь призму компаративізму англосаксонської та романогерманської правових систем.
Основний зміст багатьох юридичних гарантій прав людини полягає в
забезпеченні необхідних умов для нормального життя, активної діяльності громадян
у суспільстві. З цією метою необхідно систематично оновлювати, приводити у
відповідність із вимогами часу законодавство, вдосконалювати правові форми і
методи охорони прав людини, розширювати можливості участі громадян в
обговоренні законопроектів, а також в їх прийнятті й реалізації. З огляду на це
надзвичайно потужний потенціал теоретико-законодавчого спрямування закладений
у викладі альтернативних засобів та способів вирішення спорів, а також
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удосконалення інститутів народовладдя як однієї із засад демократії і захисту прав
людини. Усе це зумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційна робота виконана в межах планових науково-дослідних тем відділу
теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України

(у

межах

тем:

«Правовий

прогрес:

запити

громадянського

суспільства» (номер державної реєстрації РК0117U002697); «Роль правової
доктрини в реформуванні національної правової системи: запити-підходи-рішення»»
(номер державної реєстрації РК 0119U103206).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження, є комплексний аналіз
юридичних

гарантій

прав

людини

в

порівняльно-правовому

аспекті

англосаксонської та романо-германської правових систем світу.
Для досягнення мети поставлені такі завдання:
– систематизувати доктрину теорії держави і права щодо юридичних гарантій
прав людини;
– дослідити методологію проблематики юридичних гарантій прав людини за
класифікаційністю методів наукового дослідження, які обумовлені комплексом
таких чинників: концептуальність праворозуміння; моністичність чи дуалістичність
методів наукового пошуку; індивідуальні, суб’єктивні переконання і позиції
дослідника;
– проаналізувати змістовне наповнення таких категорій: «юридичне поняття»,
«юридична дефініція», «юридичний термін» та на їх основі, з урахуванням
понятійно-категоріальної

проблематики

обраного

об’єкта

дослідження

дати

авторське визначення юридичних гарантій прав людини;
– системно згенерувати ключові особливості інституту юридичних гарантій
прав людини в цілісний комплекс характеризуючих ознак, виявити їх функціональне
призначення;
– дослідити понятійно-інструментальне наповнення комплексного механізму
забезпечення гарантій прав людини крізь призму охоронно-захисних важелів впливу
на суспільні відносини;

7

– проаналізувати класифікаційно-видову проблематику юридичних гарантій
прав людини на основі доктринальних джерел теорії держави і права та
запропонувати авторську класифікацію об’єкта дослідження;
– з’ясувати функціональне призначення юридичних гарантій прав людини, їх
місце в системі інших гарантій прав людини;
– дослідити

багатоаспектність

юридичних

гарантій

прав

людини

в

англосаксонській правовій сім’ї на прикладі Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії, а також Сполучених Штатів Америки;
– виявити особливості проблематики юридичних гарантій прав людини в
країнах континентального права, зокрема державах – членах Європейського Союзу;
– за результатами дослідницько-компаративістської аналітики юридичних
гарантій прав людини запропонувати шляхи, методи вдосконалення існуючих та
запропонувати нові ефективні механізми охорони, захисту прав людини в Україні за
допомогою: можливої інкорпорації класичного судового прецедента; імплементації
альтернативних методів вирішення спорів; фахового моніторингу законодавства на
предмет усунення, мінімізації техніко-юридичних недоліків, а також планомірного
впровадження інструментаріїв народовладдя.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері юридичних гарантій
прав людини.
Предметом дослідження є порівняльно-правовий аналіз юридичних гарантій
прав людини в англосаксонській та романо-германській правових сім’ях.
Методи дослідження. Досліджуючи юридичні гарантії прав людини крізь
призму компаративізму, автор застосував такі методи наукового дослідження:
а) загальнонаукові:

діалектичний,

матеріалістичний,

метафізичний

та

ідеалістичний. Цей інструментарій здобуття філософського знання дав змогу
з’ясувати фундаментальні засади, ціннісні орієнтири матеріалістично-ідеалістичного
буття в розрізі юридичних гарантій прав людини (підрозділи 1.1–3.3). Дослідницькі
можливості таких методів, як аналіз, синтез, узагальнення, логічний метод,
конкретно-історичний, уможливили виявлення генезисно-історичних передумов
розвитку доктринальних ідей, поглядів, думок стосовно обраного об’єкта аналізу
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(підрозділи 1.1 та 1.2). Функціонал методик абстрагування, моделювання та
соціологічної аналітики в контексті порівняльно-правового аналізу дав можливість
всебічно вивчити досвід зарубіжних країн у сфері юридичних гарантій прав людини,
а також розглянути потенційні, інтеграційно-адаптаційні ініціативи (підрозділи 3.1
та 3.2);
б) спеціально-прикладні методи – систематизація, техніко-юридичний аналіз,
тлумачення – були використані для дослідження охоронно-захисного механізму та
класифікаційно-типологічної характеристики юридичних гарантій прав людини
(підрозділи 2.1–2.3).

Комплексно-секторальний

метод виконав

системотворчу

функцію у визначенні позицій науковців, які вивчають окреслений об’єкт
дослідження

з

дотриманням

принципів

академічної

мобільності,

наукової

згрупованості, об’єктивізованого фокусування (підрозділ 1.1). За допомогою
методів правового моделювання, порівняльно-правового аналізу дисертант здійснив
компаративне дослідження актуальних питань юридичних гарантій прав людини
крізь призму англосаксонської та романо-германської правових сімей з метою
вдосконалення наявних та пошуку нових інструментаріїв регулювання суспільних
відносин у сфері забезпечення юридичних гарантій прав людини в Україні
(підрозділи 3.1–3.3).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є
одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням
юридичних

гарантій

прав

людини

за

компаративістськими

орієнтирами

англосаксонської і романо-германської правових систем.
Уперше:
– структуровано методологічні здобутки науковців за такими критеріями:
а) правнича функціональність з орієнтацією на конкретні завдання дослідження;
б) об’єктно-родова, характеризуюча складова юридичних гарантій прав людини;
в) персоналізовано-видова
студіювання;

специфіка

г) загальнотеоретична

класифікаційного
спрямованість

різноманіття

предметного

об’єкта

знання;

ґ)

імплементаційно-прикладна реалізаційність юридичних гарантій прав людини;
д) компаративізм наукового пошуку;
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–запропоновано термінологічну градацію, за якою «методологія» – це родове
поняття, «методологія юридичної науки» – видове, а «методологія порівняльноправових досліджень» – безпосередньо об’єктне поняття. Показано специфіку
видової категорії в її змістовному порівнянні з родовим поняттям методології:
перша складова, на відміну від другої (здебільшого вузький підхід), цілеспрямовано
концентрується на об’єкті дослідження – державно-правових явищах. Виявлено
ключову відмінність категорії «методологія порівняльно-правових досліджень» від
родового та видового понять за конкретикою компаративістського призначення;
– досліджено вплив, практичну значущість природно-правової та юридикопозитивістської концепцій праворозуміння на системне формування методології
юридичної науки в цілому, а також її методичної складової. За цілеспрямованістю
природно-правової концепції праворозуміння запропоновано закріпити її зв’язок із
загальнонауковими методами наукового пошуку (діалектичний, матеріалістичний,
метафізичний та ідеалістичний, конкретно-історичний, аналіз, синтез, узагальнення,
абстрагування, моделювання, логічний, соціологічний). До причинно-наслідкових
конфігурацій юридико-позитивістського праворозуміння віднесено такі спеціальноприкладні методи: техніко-юридичний аналіз, тлумачення, систематизація, правове
моделювання, порівняльно-правовий метод;
– сфокусовано класифікацію методів дослідження за орієнтирами монізму,
конкретних

дослідницьких

завдань:

порівняльно-правовий

метод

та

метод

плюралізму; загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування,
моделювання,

логічний,

діалектичний,

матеріалістичний,

метафізичний

та

ідеалістичний, конкретно-історичний, соціологічний тощо); спеціально-прикладні
методи

(техніко-юридичний

аналіз,

тлумачення,

систематизація,

правове

моделювання тощо);
– доведено основоположну специфічність юридичних гарантій прав людини за
такими інтерпретаційними напрямами: правова ідеологія; правове виховання та
правова культура; політико-правова інституційність; властивість права; складова
«класичного» і «розширеного» правового статусу людини; охоронно-захисний
інститут права;
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– визначено механізм забезпечення гарантій прав людини за такими
парадигмами: I) стратегічно важливі, пріоритетні напрями, обумовлені сталою
концепцією самозахисту прав людини, а також судовими та альтернативними
методами вирішення спорів як факторних засобів охорони прав людини; II) засоби
захисту прав людини розмежовано на види за критеріями: 1) суб’єктності:
а) зовнішній (міжнародний) суб’єкт: Організація Об’єднаних Націй; Рада Безпеки
ООН; Рада ООН з прав людини; Управління Верховного комісара ООН з прав
людини; Універсальний періодичний огляд; Міжнародний суд ООН; Генеральна
прокуратура України (бере участь у Комітетах ООН – з прав людини, проти тортур,
з ліквідації расової дискримінації); Рада Європи; Парламентська асамблея Ради
Європи; Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеціанська Комісія);
Європейський суд з прав людини; Міжнародний кримінальний суд; б) внутрішній
(загальнодержавний)

суб’єкт:

захист

виконавчої,

влади

України;

Президента

України;

судової

уповноважених

прав

людини

інститут

органами

омбудсмена

2) юрисдикції:

та

законодавчої,
радників

а) позасудовий

–

спосіб

вирішення спорів: медіація, міжнародний комерційний арбітраж, третейський суд,
переговори,

примирення

(човникова

дипломатія),

негоціація,

консіліація,

фасилітація, мініпроцес, незалежна експертиза щодо встановлення фактичних
обставин справи, приватна судова система, омбудсмен, нотаріат, відновне
правосуддя в кримінальному процесі; б) судовий спосіб вирішення спорів:
національні суди України, інститут присяжних, Європейський суд з прав людини;
– на основі аналізу практики Верховного Суду досліджено проблематику
самозахисту прав людини шляхом необхідної оборони, крайньої необхідності та з
метою конституційної конкретизації даного правового інституту. Запропоновано
сформулювати окрему статтю в Основному Законі України шляхом виділення
змістовності

його

ч. 3

ст. 27,

понятійної

деталізації,

об’єктно-суб’єктного

закріплення даного інструмента самозахисту за такими алгоритмами: «самозахист
прав людини – це сукупність способів та засобів, які людина, не перевищуючи меж
необхідної оборони, крайньої необхідності, має право самостійно обрати і
застосувати для захисту від протиправних посягань на свої законні права та
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інтереси, законні права та інтереси іншої людини, безпеку громадського порядку.
Людина має право захищати своє життя, здоров’я, майно, честь, гідність, ділову
репутацію, інші законні права, інтереси, а також життя, здоров’я, майно, честь,
гідність, ділову репутацію, інші законні права, безпеку громадського порядку від
протиправних посягань»;
– запропоновано

класифікацію

гарантій

прав

людини

за

критерієм

характерних ознак суспільних відносин регуляційного застосування цих гарантій,
виокремлено такі їх видові різновиди: 1) політичні: державний суверенітет;
незалежність держави; політичний режим; державний устрій; національний інтерес;
органи державної влади та місцевого самоврядування; збройні сили; незалежне
правосуддя; гарантування права на об’єднання в різноманітні соціальні спільноти;
громадянське суспільство; громадські організації; професійні спілки; територіальні
громади; політичні партії; політичний плюралізм; незалежні засоби масової
інформації; свобода думки, слова; національно-громадянський правопорядок
політичних прав (народовладдя, право обирати і бути обраним, реалізовувати своє
волевиявлення на державних та місцевих референдумах, брати участь в управлінні
державними справами, звертатися із запитами до органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, право на санкціоновані протестні акції); 2) економічні:
ринкова економіка; захист від посягань на право власності; державні монополії в
стратегічних секторах економіки; свобода підприємництва;

захист малого,

середнього бізнесу; вільний обіг дозволених законодавством товарів та послуг;
збалансована

фіскальна

політика

держави;

добросовісна

конкуренція;

антимонопольні заходи впливу; 3) соціальні: адресна політика щодо захисту
вразливих верств населення; право на працю, відпочинок, соціальний страйк;
нормований графік роботи; достатній життєвий рівень; сектор охорони здоров’я;
захист особистого життя кожної людини; державна допомога найбільш не
захищеним категоріям у період надзвичайних, екстраординарних

викликів

сьогодення; 4) ідеологічні: державницька освітньо-гуманітарна політика; освітня
інфраструктура: дитячі садочки, школи, професійно-технічні, середні та вищі
навчальні заклади; духовно-культурологічна складова; 5) юридичні: верховенство
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права; законність; правопорядок; нормотворча, імперативно-санкційна природа
законодавчих правил регулювання суспільних відносин; незалежна правоохоронна,
судова системи держави; презумпція невинуватості; юридична освіта;
– запропоновано

об’єднати

доктринальні

напрацювання

правників

за

груповою належністю юридичних гарантій прав людини, виходячи з об’єктнофункціональних пріоритетів загальнонаукового (Є. Гіда, В. Грищук, М. Кельман,
В. Котюк, Л. Луць, В. Ортинський, Р. Притченко, В. Труба) та спеціалізованоприкладного підходів (C. Бобровник, О. Зайчук, Н. Крестовська, І. Магновський,
Л. Матвєєва, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, Г. Христова);
– доведено, що змістовна структурованість юридичних гарантій національного
рівня базується на трьох основоположних факторах: 1) процедурно-процесуальна
парадигма

охорони

та

захисту

прав

людини;

2) інститут

юридичної

відповідальності; 3) презумпція невинуватості;
– в контексті сучасного глобалізаційного зближення основоположних джерел
права англосаксонської та романо-германської правових систем, крізь призму
нормативно-прецедентного

аналізу,

досліджено

низку

законодавчих

актів

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Акт про
Шотландію; Акт про Північну Ірландію; Акт про управління Уельсом; Закон про
права людини (гарантує право на життя; свободу від катування та нелюдського або
такого, що принижує гідність, поводження; право на справедливий суд; скасування
смертної кари тощо; імперативність норм права відносно поваги до прав людини,
зокрема в межах представницьких установ: органи державної влади, суди, поліція
тощо; змістовна сумісність національних, законодавчих актів з вимогами
Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод); Закон
про рівність (дискримінаційні характеристики: вік; інвалідність; зміна статі; шлюб,
цивільне партнерство; вагітність; материнство; раса, колір шкіри, етнічне та
національне походження; релігія, віра; дискримінація за статтю; сексуальна
орієнтація). Доведено, що адаптаційно-векторальні процеси поступового взаємного
зближення охоронно-захисних механізмів закону та судового прецедента – це
сучасні

реалії,

які

демонструють

ознаки

адаптивності,

поміркованості,
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об’єктивності, своєчасності, аргументованості, професійно-правової акультурації,
інтерференції;
– на основі аналізу низки фундаментальних викликів «постконституційної»
ери Сполучених Штатів Америки (терористичні акти 11.09.2001 р.; перевищення
влади, службових повноважень з боку правоохоронців, які прослідковуються через
безпрецедентні порушення індивідуальних прав людини; каталізаторно-протестні
фактори на ґрунті расової дискримінації афроамериканців, які рішуче засуджені на
рівні Ради ООН з прав людини 19.06.2020 р.; необхідність нормативнозаконодавчого

реформування

правоохоронних

органів

США;

проблематика

порушень прав людини в рамках кримінально-правової системи США та питання
доцільності, обґрунтованості, співрозмірної необхідності застосування смертної
кари як виду покарання за протиправно-злочинну діяльність окремих громадян)
здійснено безпосередню фокусацію юридичних гарантій прав людини, з огляду на
судово-прецедентну практику Верховного суду США та Верховних судів окремих
штатів;
– на основі вивчення актуальних контекстів реалізації юридичних гарантій
прав людини в країнах Європейського Союзу (традиційно об’єднаних за ключовими
ознаками романо-германської правової сім’ї), а також прецедентної практики
Європейського суду з прав людини (справа «Габріель Вебер і Цезар Річард
Саравія проти Німеччини» від 29.06.2006 р.; «Класс та інші проти Німеччини» від
06.09.1978 р.; С.А.С. проти Франції від 01.07.2014 р.; Белкасемі та Оусар проти
Бельгії від 11.07.2017 р.; Дакір проти Бельгії від 11.07.2017 р.) досліджено
практичну

реалізацію

таких

індивідуально-персоніфікованих

прав

людини:

недоторканність приватного життя та кореспонденції; свобода преси; право на
ефективний засіб юридичного захисту; право на повагу приватного життя; право на
свободу вияву своєї релігії чи переконань; право на свободу вираження поглядів;
право на свободу асоціацій, а також питання дискримінації за такими ознаками, як
стать, релігія, етнічне походження.
Удосконалено:
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– в рамках категоріальної визначеності юридичних гарантій прав людини
вдосконалено
«юридичне

термінологічно-доктринальне
поняття»,

«юридична

наповнення

дефініція»,

таких

понять,

як:

«юридичний

термін»

та

продемонстровано їхній функціональний взаємозв’язок, де структурна компонента
«юридичний термін» ширша порівняно з «юридичною дефініцією», а категорія
«юридичне поняття» ширша за «юридичний термін»;
– понятійно-категоріальний апарат юридичних гарантій прав людини на
основі системної аналітики предметної доктрини права з позицій змістовності
даного правового інституту. За правилами вузького та широкого підходів
запропоновано термінологічне визначення об’єкта вивчення. Виявлено відмінності у
категоріальному обсязі: за допомогою першого напряму розкривається зовнішня
формаційність юридичних гарантій, а другого – об’єктивується їх інструментальний
механізм;
– критеріально-функціональне розмежування інструментарію охорони прав
людини як дієвого запобіжника девіантних проявів, механізму нормативнозастосовної превенції та захисту прав людини в контексті не лише відновлення
порушеного, невизнаного та/або оспорюваного права, а й протидії злочинним діям,
безпосередньо в момент посягання на законну правосуб’єктність людини;
– класифікацію гарантій прав людини за критеріальністю ознак тієї галузі
суспільних відносин, у якій вони виявляються, діють, удосконалюються в її
міжнародно-політичній
індивідуального

відокремленості.

контексту

виділено

За
такі

критерієм
групи

функціональності

гарантій

прав

та

людини:

1) міжнародно-інституціональні гарантії прав людини: а) людина – найвища
соціальна цінність, б) верховенство права, в) примат міжнародного права над
національним, г) національний інтерес кожної суверенної держави, д) демократичні
правила державотворення; 2) суб’єктивно-міжнародні гарантії прав людини:
а) службовий

рівень

–

гарантії

працівників

дипломатичних,

консульських

представництв, б) гарантії осіб залежно від їх правового статусу, а також підстав
перебування на теренах національного суверенітету. За критерієм предметнооб’єктної функціональності запропоновано класифікувати гарантії прав людини

15

крізь призму такої видової сегментації: юридичні, соціальні, політичні, економічні,
релігійні, ідеологічні.

Набули подальшого розвитку:
– термінологічно-тлумачні, доктринальні здобутки наукової думки щодо
усвідомлення значення методу як етимологічно-енциклопедичної сутності та
інструментарію правового регулювання;
– науково-прикладні концепти функціонального призначення методології в
праві як міждисциплінарної, специфічної сфери знань, яка займає відповідне місце в
ієрархічно-пізнавальній системі між конкретними науками і філософією;
– наукові погляди та підходи до методологічно-класифікаційної проблематики
з позицій монізму та плюралізму за посередництвом суб’єктивних висновків
дослідника, які комбінуються навколо системного спостереження в рамках
представлених напрямів та концентруються навколо тези, відповідно до якої
моністичні конфігурації виникли через подекуди надмірну чи, навпаки, недостатньо
обґрунтовану плюралістичність критеріїв, різноманіття класифікацій методів
наукових досліджень;
– понятійно-компетенційна змістовність системоутворюючих, категоріальних
складових.

Йдеться

про регулювання

суспільних

відносин

за допомогою

комплексних можливостей механізму правового регулювання та невід’ємних його
складових через забезпечення охоронно-захисних завдань у царині прав людини;
– доктринально-методологічні

підходи

в

сфері

класифікаційно-видової

типологізації гарантій прав людини та їх юридичного розгалуження. Доведено
необхідність обрання чітких критеріїв типологізації юридичних гарантій, які мають
відповідати вимогам комплексної однозначності, об’єктивності та аргументованості
з орієнтованістю на критеріальну статичнісь та динамічність;
– практично-застосовні напрацювання стратегічної приорітетності політикоправових процесів унаслідок Brexit, у безпосередніх

межах Сполученого

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Досліджено вплив потенційно
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можливих

інертно-дезінтегративних

настроїв

у

юрисдикційних

кордонах

Європейського Союзу на інституційність юридичних гарантій прав людини в
контексті англосаксонського права;
– законодавчо-доктринальні позиції рішень Верховного Суду в справах про
перегляд судових рішень, які набрали законної сили за виключними обставинами, і
обов’язковість вказівок суду касаційної інстанції для суду першої, апеляційної
інстанцій під час нового розгляду справи, та рішення Конституційного Суду
України щодо конституційності нормативно-правових актів та/або їх окремих
положень крізь призму ознак судового прецедента. Доведено необхідність
законодавчої імплементації Європейської конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та прецедентних рішень Європейського суду з прав людини
як джерел національного права. Проаналізовано підходи науковців, правників до
проблематики можливого запровадження класичного судового прецедента в межах
юрисдикції України;
– законодавчі норми щодо забезпечення достатньо широкого діапазону
альтернативних методів вирішення спорів та/або засобів, способів охороннозахисного порядку, які мають ознаки позасудового унормування колізійності
суспільних відносин. Це такий юриспруденційний інструментарій: третейський
розгляд (у контексті міжнародного комерційного арбітражу – арбітражний розгляд);
досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів; позасудові примирні
процедури у приватноправових спорах; процедура примирення потерпілого з
підозрюваним (обвинуваченим); оформлення учасниками дорожньо-транспортної
пригоди Європротоколу; переговори; мед-арб; незалежне встановлення обставин
справи; приватна судова система; спрощений суд присяжних; медіація.
Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні положення,
узагальнення, висновки та інші результати, одержані у дисертації, можуть бути
використані у: науково дослідній сфері – для генерування подальших досліджень у
царині інституту юридичних гарантій прав людини в контексті порівняльноправового аналізу; в навчальному процесі при викладанні базових і спеціальних
курсів з теорії держави і права, філософії права, при підготовці навчально-
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методичних посібників із проблематики сучасної юриспруденції; у правотворчій та
законотворчій діяльності – для вдосконалення законодавства України в сфері
юридичних гарантій прав людини; у правозастосовній діяльності, зокрема при
вирішенні судами спорівщодо порушення прав і свобод громадян.
Окремі положення, висновки, рекомендації обговорювалися на наукових
конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Право і держава:
проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.; тези
опубліковано);

VIII Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Правова

реформа: концепція, мета, впровадження» (м. Київ, 23 листопада 2017 р.; тези
опубліковано); Всеукраїнському правничому диспуті в рамках Всеукраїнського
тижня права з нагоди проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної
декларації прав людини (м. Кривий Ріг, 13 грудня 2017 р.; тези опубліковано);
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку
юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.; тези опубліковано);
International scientific and practical conference «New challenges of legal science in
Ukraine and EU countries» (Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019 р.; тези
опубліковано); ХХІV науково-практичній конференції «Теорія та практика сучасної
юриспруденції» (м. Харків, 30 травня 2020 р.; тези опубліковано).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені в
17 наукових публікаціях: 8 – в наукових, фахових виданнях України з юридичних
наук; 2 – в зарубіжних періодичних виданнях країн Європейського Союзу; 1 – в
зарубіжному періодичному виданні, яке включено до бібліографічної і реферативної
бази даних Scopus та опубліковано 6 тез на всеукраїнських та міжнародних науковопрактичних конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел
та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок, з яких: основний
текст – 217 сторінки, список використаних джерел – 35 сторінок, який налічує
350 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЇ «ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ»
1.1 Юридичні гарантії як об’єкт дослідження сучасної науки
Юридичні гарантії прав людини є достатньо складним об’єктом наукового
пошуку. Адже це не цілісний об’єкт дослідження певної галузі права, а
міждисциплінарне утворення, яке тісно не прив’язане до конкретного юридикодисциплінарного напряму. Звісно, такий поділ є цілком умовним, проте демонструє
внутрішню сутність представленого об’єкта. Крім того, варто звертати увагу на
дотичні тематики об’єкта, наприклад: питання різного роду дискримінацій;
рівноправ’я,

зокрема

гендерної

проблематики;

уніфікаційно-кодифікаційні,

інтеграційні тенденції; механізми забезпечення гарантій прав людини та шляхи його
вдосконалення мають прямий зв’язок із юридичними гарантіями. Доцільно також
закцентувати увагу на тому, що юридичні гарантії можна розглядати як складову
правового статусу людини, громадянина, поряд із класичними його елементами –
правами, свободами та обов’язками.
Предметну літературу із студіювання юридичних гарантій прав людини можна
класифікувати так:
1) загальноправнича та функціональна складова, відповідно до завдань
кожного розділу дисертації: С. Алексєєв, Є. Білозьоров, Л. Богачова, М. Бару,
Б. Банашак, М. Венецька, Т. Вільчик, О. Гончаренко, М. Гуренко, В. Грищук,
М. Гайс, С. Гусарєв, Т. Дудаш, Н. Ендрюс, А. Егоров, О. Зайчук, Т. Каткова,
Н. Крестовська, В. Котюк, М. Кельман, А. Кучук, К. Кимберли, О. Ковальчук,
Р. Ляшенко, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, І. Магновський, Л. Матвєєва, М. Мацько,
Р. Максимович, В. Манукян, Б. Малишев, В. Нгуен, Н. Оніщенко, В. Ортинський,
Н. Пархоменко, О. Петришин, В. Пашутін, Ю. Размєтаєва, C. Сунєгін, О. Скрипнюк,
Г. Саміло,

В. Субботін,

А. Стичинська,

О. Сокуренко,

І. Тодоров,

Д. Таран,

О. Ткаченко, О. Філонов, Ю. Шемшученко, C. Шевчук;
2) безпосередньо-об’єктна складова юридичних гарантій захисту та охорони
конкретно визначених прав людини, громадянина (юридичні гарантії особистісних,
конституційних, трудових, цивільних, політичних прав): О. Альонкін, А. Бабенко,
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О. Боднар,

Ю. Гелич,

Т. Заворотченко,

Е. Голованова,

Ю. Задорожний,

В. Горкава,

М. Дерев’янко,

Ю. Джепа,

Г. Задорожня,

В. Ісакова,

М. Коваль,

І. Колеснікова, Л. Леонтьєва, І. Літвінова, Я. Малихіна, К. Мельник, О. Михайлюк,
М. Мацькевич,

В. Нагорна,

О. Овчаренко,

В. Остапенко,

В. Пересунько,

О. Петрушевська, Я. Пилип, Н. Плахотнюк, О. Пожар, Т. Постригань, В. Рудик,
Г. Сергієнко, О. Ситницька, Т. Слінько, Л. Суровська, В. Толкунова, В. Хромей,
А. Черкесова, Б. Шамрай, І. Яцкевич;
3) юридичні гарантії прав людини із суб’єктивно-професійним фактором
(юридичні гарантії захисту, охорони прав правозахисників, медіаторів, нотаріусів,
омбудсманів,

адвокатів,

суддів,

прокурорів):

Т. Андрейчук,

О. Баулін,

Є. Білозьоров, М. Василевич, Т. Галайденко, С. Гончаренко, О. Кіпер, Н. Кузьменко,
О. Польовий, С. Савицька, О. Старенький, Л. Удалова, К. Чижмарь, О. Яновська,
Перейдемо до першої із наведених груп доктринально-методологічного
функціоналу юридичних гарантій. І. Й. Магновський один із своїх ключових
акцентів зробив на питаннях зародження, поступового становлення гарантій прав і
свобод людини і громадянина, вважаючи, що «корені сучасних знань про гарантії
прав і свобод людини містяться в ідеях стародавніх мислителів: Платона,
Арістотеля, Сократа, Протагора, Цицерона, які в подальшому розвивались у
філософсько-правових роздумах Г. Гроція, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Ж. Руссо та
ін.» [111, с. 7]. Короткий історичний огляд розвитку ідеї прав людини та юридичних
гарантій їх реалізації допоможе усвідомити, з чого все починалось, а також який
тривалий шлях потрібно було пройти державницько-правовій думці, щоб зрештою
отримати нормативно-правову базу, яку ми маємо нині.
Діалог «Держава» належить до найвидатніших творів Платона. У ньому
прослідковуються майже всі основні питання етики, політики та філософії – від
визначення справедливості, пошуку істинних причин буття, роздумів про природу
людини до виникнення держави й різних верств громадян. Обґрунтовуючи свою
модель ідеального політичного устрою, Платон вимальовує картину утопічної
держави, де торжествують ідеї добра й справедливості, а владу обіймають справжні
філософи [169]. Який зв’язок цієї праці Платона із сучасністю? Відповідь полягає у
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вічному пошуку справедливого, яке повинні забезпечити законні права людини,
громадянина і гарантії їх повної реалізації. Така модель побудови держави є
ідеальною, але утопічною, адже такі категорії, як «справедливість», «правда»,
«істина», мають властивості філософських, позаяк, виходячи із суб’єктивних
підходів кожного індивіда, можуть трактуватися з протилежних позицій.
Середньовічна філософія права в Західній Європі має більш як тисячолітню
історію (V–XVI ст.). Політичні й правові вчення в цей період постійно
видозмінювалися. Зміни ці були цілком закономірними з огляду на еволюцію
соціально-економічних

і

політичних

систем

феодального

суспільства [120].

Природне право в греко-римський та середньовічний періоди включало в основному
обов'язки, а не права людини і виключало центральну ідею прав людини – свободи й
рівності. Перехід від природного права як обов’язків до природного права як прав
відбувся в період від XIII ст. аж до Вестфальського миру 1648 року. Велика хартія
вольностей (1215 р.), вчення Томи Аквінського й Гуго Іронія є віхами такого
переходу [4, с. 9–16]. Політико-правові вчення епохи Середньовіччя в контексті
прав людини загалом та юридичних гарантій зокрема, як і в інші історичні періоди,
здебільшого формувалися за посередництвом філософії права. На нашу думку,
найбільш яскравими персоналями цієї доби є А. Кентерберійський, Боецій,
В. Оккам, Гуго Гроцій, Д. Скот, Й. Гохгайм, П. Абеляр, Р. Бекон.
Красномовним маркером між минулим та сучасним можуть слугувати наукові
праці Дж. Локка, Ш. Л. Монтеск’є – засновників ідеї поділу влади на законодавчу,
виконавчу та судову. Так, Дж. Локк був прихильником таких постулатів,
«Законодавча влада – це та влада, яка має право вказувати, як повинна бути
використана сила держави для збереження співтовариства і його членів. Але так як
закони, які створюються один раз і в короткий термін, мають постійну і стійку силу
і потребують безперервного виконання або спостереження за цим виконанням, то
необхідно, щоб весь час існувала влада, яка стежила б за виконанням тих законів,
які створені і залишаються в силі. І таким чином, законодавчу і виконавчу владу
часто треба розділяти. Існує ще одна влада в кожній державі, яку можна назвати
природною так, як вона відповідає тій владі, яку за своєю природою мала кожна
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людина до того, як вона стала членом суспільства. Отже, сюди належить право
війни і миру, право брати участь у коаліціях і союзах, як і право вести всі справи з
усіма особами та спільнотами поза державою; цю владу, якщо хочете, можна
назвати федеративною... Ці дві влади, виконавча і федеративна, хоча вони насправді
відрізняються одна від одної так, як одна з них, включає в себе виконання
муніципальних законів, всередині самого суспільства по відношенню до всього, що
є його частинами, інша включає в себе керівництво зовнішньою безпекою та
інтересами суспільства в стосунках з усіма тими, від кого воно може отримати
вигоду чи зазнати збитків, все ж, ці два види влади, майже завжди об’єднані» [108].
Ідея поділу влади мала безпосередній вплив на процес формування
розгалуженої системи прав людини, громадянина та юридичних гарантій їх
реалізації. Адже лише збалансована законодавча, виконавча і судова влада, крізь
призму механізмів стримувань та противаг, виходячи із своєї інституційної
самостійності,

здатна

повною мірою продукувати

виважені інструментарії

регулювання суспільних відносин.
Розвиток світової правової думки важко уявити без врахування філософськоправової культури України. Вагомим внеском у її формування стали праці
П. Русина,

С. Оріховського-Роксолана,

І. Гізеля,

Ф. Прокоповича,

І. Шада,

П. Ліницького, М. Драгоманова, М. Ковалевського, Б. Кістяківського та інших. Вони
сприяли тому, що розгляд суспільних явищ, державних та правових інститутів і
власне людини дедалі частіше здійснювався крізь призму прав і свобод людини і
громадянина. Уявлення про гарантії прав і свобод людини формувалися в контексті
розвитку різних галузей наукового знання – філософії, історії, соціології, права,
природничих наук [111, с. 7–8]. Категорії «права людини», «юридичні гарантії», як і
інші поняття загальної теорії права, сформувалися в рамках філософії. Проте
юридичні гарантії мають низку системоутворюючих, допоміжних для них, галузей.
Зокрема,

історія

є

еволюційно-генезисним

покажчиком

державно-правових

процесів, соціологія може виступати маркером громадської думки, право– це гарант
юридико-державницького захисту всіх і кожного, а природничі науки, через грані
біологічної природи людини, можуть мати зв’язок із четвертим поколінням прав.
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Н. М. Пархоменко, окрім понятійно-категоріального апарату, ознак, функцій,
класифікаційного чинника гарантій загалом та юридичних гарантій захисту,
охорони законних прав, свобод людини і громадянина, окремо зупиняється на ґенезі
їх нормативного впровадження. «Правове закріплення прав та свобод громадян в
незалежній Україні відбувалося в декілька етапів. У четвертій частині Декларації
про державний суверенітет України (16.07.1990 р.) зазначено, що всім громадянам
УРСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією УРСР і нормами
міжнародного права, визначеними Українською РСР. Верховна Рада України,
дбаючи про забезпечення прав та свобод людини і гідних умов її життя, у 1996 році
прийняла Конституцію України, другий розділ якої присвячено визначенню прав,
свобод та обов’язків людини і громадянина» [164, с. 131–132].
Конституція УРСР проголошувала, що «іноземним громадянам і особам без
громадянства в Україні гарантуються передбачені законом права і свободи, у тому
числі право на звернення до суду та інших державних органів для захисту належних
їм особистих, майнових, сімейних та інших прав». Громадянам України були
гарантовані соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи; одержання
роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого
державою мінімального розміру; соціальне страхування та соціальне забезпечення;
свобода наукової, технічної і художньої творчості; свобода совісті; недоторканність
особи; недоторканність житла; можливість вільного і всебічного обговорення
політичних, ділових і особистих якостей кандидатів у народні депутати, а також
право агітації за чи проти кандидата на зборах, у пресі, по телебаченню, радіо [91].
При всій повазі до Декларації про державний суверенітет України від 16 липня
1990 року [55], Конституційного Договору між Верховною Радою України та
Президентом України про основні засади організації та функціонування державної
влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової
Конституції України від 08 червня 1995 року [90], Конституція УРСР від 20 квітня
1978 року втратила чинність на підставі Закону України «Про прийняття
Конституції України і введення її в дію» від 28 червня 1996 року [199]. Про
повноцінне нормативно-правове закріплення прав людини, громадянина та їх
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гарантійслід говорити саме з часу прийняття Конституції України, в якій термін
«гарантії», згадується понад тридцять разів [92].
Н. М. Пархоменко зазначає, що «реальність гарантій прав та свобод людини і
громадянина знаходить прояв, з одного боку, у їх правовому закріплені, з іншого – у
недопущенні будь-яких порушень та утисків прав і свобод з боку держави чи інших
суб’єктів суспільних відносин» [164, с. 131]. Дана тезавідображає глибинний зміст
прав, свобод людини і громадянина, їх гарантій, що полягає не в простому
декларуванні, а реальній дієвості. Відтак основним обов’язком усіх суб’єктів
правотворчої, правозастосовної діяльності є втілення задекларованого в реальне.
С. Д. Гусарєв,

досліджуючи

надзвичайно

актуальну

для

сьогодення

проблематику гарантій прав людини у контексті реформування медичного
законодавства України, через призму їхньої видової класифікації на «юридичні,
економічні, організаційні, інформаційні, політичні гарантії, головним чином звертає
свою увагу на правозастосовчий функціонал даного правового інституту. Гарантії,
як факти дійсності, мають бути реальними, спроможними впливати на поведінку
суб’єктів правових відносин та перебувати в розпорядженні суб’єкта правового
регулювання» [49, с. 13–27]. На нашу думку, необхідно погодитись з такою
позицією науковця, адже, здатність юридичних гарантій прав людини, забезпечити
правопорядок за посередництвом компетентних, фахових та компетенційних дій
уповноважених суб’єктів права, є ключовим показником їхньої реальності і дієвості
для практичного застосування у повсякденному житті кожної людини.
Є. В. Білозьоров наголошує на необхідності формування науково-теоретичної
основи для законотворчості й правореалізації з точки зору розуміння правових
гарантій як категорії права. Розв’язання цього завдання ускладнюється відсутністю
єдності думок серед учених щодо змісту й меж дієвості правових гарантій,
особливостей їх здійснення в правовій системі. Категорія «правові гарантії» є
складною та багатогранною, їх можна розглядати як явище соціальної дійсності, як
правовий феномен. Проблема розуміння правових гарантій надзвичайно важлива як
на доктринальному рівні, так і для юридичної практики. Від вирішення цього
питання залежить дієвість правових гарантій, а також визначення основних
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напрямів удосконалення механізму гарантування прав і свобод людини в
Україні [16, с. 22–24]. Така позиція вченого є констатацією того, що юридичні
гарантії, як об’єкт дослідження, – непроста правова конструкція, яка динамічно
розвивається та потребує конструктивного діалогу представників доктринального та
прикладного спрямування.
Є. В. Білозьоров і Н. М. Пархоменко відзначають важливість реалістичного
фактора юридичних гарантій прав людини, громадянина. «Роль і значення правових
гарантій визначається тим, що вони створюють необхідні юридичні умови для
перетворення закріплених у законодавстві прав і свобод людини та громадянина з
можливостей на реальність» [14, с. 27]. Адже реальність будь-якої юридичної
гарантії, у тому числі судової, полягає в доступності цієї гарантії для пересічного
громадянина. Для цього повинні діяти результативні механізми, зокрема система
правосуддя. «Одним із різновидів правових гарантій прав і свобод людини та
громадянина, є гарантія їхнього судового захисту. Можна зробити висновок, що
правові гарантії судового захисту закріплюють можливість кожної людини:
а) робити власний вибір – звертатися чи не звертатися до суду за захистом своїх
прав та свобод; б) вимагати від суду розгляду справ та винесення рішення згідно з
чинним

законодавством;

в) оскарження

судового

рішення» [14,

с. 28–29].

Апелювання до судового захисту, безсумнівно, не лише доцільне, а й прямо
передбачене конституційними нормами прямої дії. «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» [92].
Юридичні гарантії є своєрідною «правовою спіраллю», адже, щоб гарантії
прав людини і громадянина на судовий захист ефективно реалізовувалися на
практиці, необхідне безумовне дотримання секторальних комплексів інших гарантій
таких, як: юридичні гарантії забезпечення правосуддя; юридико-професійні гарантії
суддівського корпусу; юридичні гарантії незалежності суддів; юридико-професійні
гарантії адвокатів, прокурорів; юридичні гарантії учасників судового процесу–
позивачів, відповідачів, третіх сторін, свідків.
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Є. В. Білозьоров писав також про понятійну тематику гарантій, про інші,
неправові гарантії прав і свобод особи та проблематику юридичних гарантій захисту
осіб, засуджених до позбавлення волі [14, с. 27–30]. Ці питання, й особливо ті, які
стосуються законних прав уразливих верств населення, надзвичайно чутливі та
важливі для сьогодення, а також є предметом глибоких експертно-фахових
досліджень.
Проаналізувавши змістовний виклад позицій Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчука,
можна віднайти спільні точки дотику з думками Н. М. Пархоменко, С.Д. Гусарєва,
Є. В. Білозьорова, у тому числі щодо практично-дієвої складової юридичних
гарантій прав людини і громадянина. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук, розкриваючи в
своєму підручнику з теорії держави і права тематику гарантій прав і свобод людини
і громадянина, приділяють увагу таким їх властивостям, як: призначення та дієвість
даного правового інституту; класифікаційний аспект гарантій, а також державним,
самоврядним органам влади та різноманітним суспільно-політичним утворенням,
які покликані захищати, охороняти права людини і всебічно сприяти цьому процесу.
Зокрема, на думку науковців, «гарантії є засобом, що забезпечують перехід від
передбачених Конституцією можливостей до реальної дійсності» [252]. Дійсно,
надані людині можливості можуть бути повною мірою реалізовані, якщо вони
матимуть чіткий інструментарій їх імплементації в суспільні відносини. Роль саме
такого інструментарію виконують юридичні гарантії прав людини.
Н. М. Оніщенко і О. В. Зайчук також розкривають змістовне навантаження
такої категорії, як «механізм захисту прав громадян, структурними елементами
якого є: 1) органи державної влади і місцевого самоврядування, що реалізують
законодавчо закріплені гарантії у межах повноважень; 2) підприємства, установи та
організації гарантують права і свободи своїх працівників; 3) політичні партії та
громадські організації щодо гарантування прав їх учасників; 4) спеціалізовані
державні органи і громадські організації, до повноважень яких входить захист та
гарантування прав і свобод; 5) засоби масової інформації як засіб доведення змісту
та можливостей гарантій до адресатів; 6) система нормативних актів, що
закріплюють гарантії та регламентують порядок їх здійснення» [253]. На нашу
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думку, такий перелік державно-управлінських, а також інституційних, легітимних
формувань із захисту прав, свобод людини і громадянина та юридичних гарантій їх
забезпечення, не є вичерпним. Проте фахове виконання покладених обов’язків на
структурні компоненти такого механізму– запорука формування у кожного
громадянина відчуття державно-правової захищеності від протиправних посягань.
Л. Л. Богачова зосереджує увагу на диспуті відносно юридичних гарантій прав
і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві [18, с. 56],
на класифікаційних чинниках гарантій прав і свобод людини, «гарантійних
правових нормах» Конституції України та частково деталізує такі європейські
інституції із захисту прав людини, як Європейський суд з прав людини,
Європейська комісія, Європейський Омбудсман, Суд Європейського Союзу.
Дослідниця доходить висновку: порівняльне дослідження джерел європейського та
національного права свідчить про те, що за змістом гарантії прав людини,
передбачені українським законодавством, зорієнтовані на європейські правові
стандарти. Запозичення позитивного досвіду європейських країн у забезпеченні
прав людини має стати першочерговим завданням держави, яка проголосила себе
демократичною, соціальною і правовою, визнала права і свободи людини та їх
гарантії такими, що визначають зміст і спрямованість її діяльності [18, с. 58–70].
Звісно, враховуючи інтеграційні процеси міжнародного співтовариства загалом та
України зокрема, вкрай важливим є поміркована імплементація прогресивних
здобутків країн Європейського Союзу і всього світу у вирішенні складних завдань із
захисту законних прав людини і громадянина. Така думка особливо важлива з
огляду на «безкордонну» природу прав людини та їх гарантій.
М. М. Гуренко на основі дослідження розвитку філософсько-правової думки
про права і свободи людини та громадянина визначила суть і структуру основних
концепцій гарантій цих прав і свобод – ліберальної та колективістської, їх підґрунтя,
діалектичний взаємозв’язок, наукову й практичну значущість [48, с. 8]. На її думку,
ліберальна філософсько-правова парадигма про права і свободи людини і
громадянина та їх гарантії стала теоретичним підґрунтям усіх суспільно-правових
відносин, поширення розуміння свободи людини як основи всього, появи обов’язку
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захищати права і свободи людини, а також створила необхідні передумови для
формування у суспільстві вимог щодо гарантованості прав і свобод людини та
громадянина. Ліберальна філософсько-правова парадигма сформувала також
уявлення про людину природно вільну, рівну, а через це гарантії прав і свобод
поставила

у

пряму

залежність

від

особи [48,

с. 18–19].

Колективістська

філософсько-правова думка вектор свого розуміння прав і свобод спрямовувала не
на окремого індивіда, а на певну спільноту. Сама особа здебільшого поставала
тільки об’єктом однобічного впливу держави, права і суспільства; набувала свого
статусу відповідно до належності до певного класу та його політичної ролі й місця у
державно-правових відносинах; розумілася носієм окремих громадянських прав,
хоча особиста природна свобода людини була лише незначним елементом свободи
всього суспільства [48, с. 24].
Справа у тому, що лібералізм – це філософсько–правова течія та політична
ідеологія, орієнтована на забезпечення індивідуальної свободи як універсальної
мети та відстоює пріоритет прав і свобод індивіда над інтересами держави і
суспільства [46], а колективізм – це риса суспільних відносин, яка полягає в
усвідомленні вищості громадських інтересів над інтересами окремої особи,
підпорядкування її діяльності інтересам колективу [243]. На нашу думку,
підкреслюючи безперечність того, що позиції кожного дослідника заслуговують на
повагу, на те, щоб на них вчитися і усвідомлювати їхню сутність, вважаємо, що
запропоновані

М. М. Гуренко

підходи

до

трактування

змістового

викладу

ліберальної, колективістської концепції гарантій прав, свобод людини і громадянина
та термінологічна складова таких категорій, як лібералізм, колективізм, є
свідченням органічної подібності ліберальної концепції із концепцією природного
права,

а

колективістська

доктрина

–з

догмами

юридичного

позитивізму.

Реалізаційна ефективність юридичних гарантій повинна полягати не у дискусії про
первинність чи вторинність особистості порівняно із державою або навпаки, а в
удосконаленні

інструментів

стримувань

та

противаг,

подальшій

розбудові

запобіжників. Питання не в тому, яка концепція головна – ліберальна чи
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колективістська, а в тому, як виробити збалансований «обмежувальний» механізм як
окремо взятого індивіда, певної групи однодумців, так і держави.
Проаналізувавши широкий діапазон наукових думок щодо юридичних
гарантій,

перейдемо

до

застосування

комплексно-секторального

методу

дослідження. Останній дає можливість простудіювати значний обсяг наукової
літератури з тої чи іншої проблематики, яка має спільне ядро. У даному випадку
можна виокремити три таких сектори: 1) загальнотеоретичний, дослідження таких
питань юридичних гарантій прав людини і громадянина: понятійно-категоріального
апарату; види та типологізація як гарантій захисту, охорони законних прав людини,
громадянина загалом, так і правових гарантій зокрема; місце юридичних гарантій в
системі гарантій прав людини тощо. До цього сектора ми відносимо таких учених:
Г. Саміло [229, с. 324–327], О. Гончаренко [40, с. 37–101], Т. Каткова [76, с. 31–35],
В. Котюк [94, с. 382–383], В. Ортинський [160, с. 23–24], В. Грищук [160, с. 48–60],
М. Мацько [160, с. 308–310], Н. Крестовська, Л. Матвєєва [95, с. 209–214, 548–555],
О. Петришин [254,

с. 297–309],

О. Філонов,

В. Субботін,

В. Пашутін,

І. Тодоров [265, с. 106–110]; 2) сектор імплементаційно-результаційний, аналіз
юридичних гарантій прав людини і громадянина на предмет забезпечуваності
механізму їхньої практичної реалізації, тобто проблематичні аспекти захисту та
охорони прав людини і громадянина. Це здобутки таких науковців: М. Кельман [77,
с. 221–237, 523–531], Ю. Размєтаєва [217, с. 86–166], В. Манукян [118, с. 31–97],
Т. Дудаш [60, с. 47–388], Н. Оніщенко [152, с. 82], Ю. Шемшученко [281, с. 23],
М. Венецька [28,

с. 306], С. Алексєєв [1, с. 21–54],

О. Сокуренко [245,

с. 84],

М. Бару [11, с. 25], Р. Максимович [114, с. 101–106], А. Кучук [103, с. 154–161],
Д. Таран [252, с. 48–49], А. Стичинська [247]; 3) порівняльно-компаративістський
сектор, студіювання юридичних гарантій прав людини в англосаксонській та
романо-германській

правових

сім’ях,

а

також

пошук

шляхів

і

методів

удосконалення юридичних гарантій прав людини в Україні, який здійснювали
Б. Банашак, М. Гайс [179, с. 36–67], Т. Вільчик [33, с. 108–127], Н. Ендрюс [133,
с. 356–474], К. Кимберли [84, с. 1–55], Б. Малишев [116, с. 94–201], C. Шевчук [280,
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с. 372–478],

Н. Оніщенко [153,

с. 89–104],

А. Егоров [61,

с. 136–149],

О. Ткаченко [256, с. 158–166], О. Ковальчук [83, с. 188–199], В. Нгуен [132, с. 8–20].
Окресливши контури загальноправничої, функціональної складової даного
дослідження, необхідно продукувати екскурc в безпосередньо-об’єктну царину
юридичних гарантій захисту, охорони конкретно визначених прав людини і
громадянина. Дискусія такого роду є непростою, оскільки характеризується,
зокрема, такими ознаками, як міждисциплінарний характер внутрішньої будови та
плюралізм об’єктності. На нашу думку, викристалізовуються такі практичні
маркери зазначених тез: 1) юридичні гарантії прав людини і громадянина – це не
диспут певної юридичної дисципліни, а масштабний конгломерат поглядів, думок,
теорій фахівців із різних галузей права; 2) плюралізм об’єктності полягає в
наявності багатовекторності спектра прав людини і громадянина. Йдеться не про
необхідність дослідження лише певної групи прав людини, обраної за тим чи іншим
критерієм або їх пріоритетностів про те, яким чином в обмежених рамках дисертації
висвітлити основний базис питання охорони і захисту законних прав людини і
громадянина.На нашу думку, слід виокремити три ключові напрями: 1) безпека;
2) захист уразливих соціальних груп; 3) соціально-економічний захист як окремої
соціальної групи, так і кожного громадянина.
Чому саме такий секторальний розподіл необхідно застосувати? По-перше,
безпековий фактор повинен забезпечити кожній людині відчуття власної безпеки,
захищеності від протиправних посягань. Зазначений секторальний блок включає
низку стратегічно важливих питань: безпека суспільного ладу; особиста безпека
кожного

громадянина

–

право

на

самозахист,

самооборону,

особисту

недоторканність, захист своїх рідних, захист власності, світоглядних позиційтощо.
Так, соціально-економічні, політичні права мають надзвичайно важливезначення
для нормального функціонування людини, більше того, значною мірою впливають
на обставини безпеки, однак без дієвого механізму захисту безпекового блоку прав
надзвичайно складно відстоювати інші свої права.
По-друге, захист найбільш уразливих соціальних груп, зокрема дітей та
жінок), є ключовим обов’язком кожного соціального суб’єкта – від окремого
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громадянина до органів державної влади і відповідних уповноважених посадових
осіб. Чому за основу взято дітей та жінок? Звичайно, такими засадничими речами,
як права, свободи, рівність перед законом та судом, пройнято все законодавство
України та політико-правничий дискурс, але потрібно пам’ятати: як би ми не
прагнули до таких ідеалів, апріоріз різних обставин: фізичні вади, біологічно-видові
та економіко-матеріальні можливості, виступають тими каталізаторами, через які
постулати рівності, свободи, можуть не спрацювати. Тому, щоб мінімізувати такі
ризики, необхідно особливо подбати про вразливі соціальні групи.
По-третє, соціально-економічний захист як окремої соціальної групи, так і
кожного громадянина зокрема – це цілком природна вимога щодо безпековомирного

співіснування

різнопрошаркового

суспільства.

Для

забезпечення

еволюційного шляху розвитку потрібно мінімізувати можливість небажаних
наслідків дохідно-видаткового дисбалансу різних соціальних груп. Після отримання
безпекового фактора людина прагне покращувати особисте матеріальне становище
та своєї сім’ї. Реалізація таких потреб передбачає забезпечення права на здобуття
якісної освіти, першого робочого місця, на відпочинок, гідну оплату праці,
соціальний захист тощо.
Перейдемо до безпекового блоку. На думку О. М. Пожар, до змісту особистої
недоторканності віднесено тільки ті об’єкти, які безпосередньо пов’язані із самою
особистістю, а не умовами її існування. Складові особистої недоторканості:
1) фізичний

стан

людини–

життя,

здоров’я,

тілесна

цілісність

(фізична

недоторканність); 2) можливість розпоряджатися собою і за своїм розсудом
визначати місце перебування та сферу занять (недоторканність індивідуальної
свободи, або вольова недоторканність); 3) психічний стан, честь, гідність, свобода
совісті та віросповідання та інші духовні цінності (духовна недоторканність) [172].
Запропонована

тріада

деталізує

внутрішню

сутність

інституту

особистої

недоторканності. Cтруктурні одиниці єдиного об’єкта мають низку дискусійних
контекстів: 1) фізична недоторканність: право на життя; заборона катування та
іншого нелюдського ставлення, поводження; проблематика дозволу чи обмеження
права на аборт; евтаназія; самогубство; трансплантологія і донорство; клонування
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людини; злочини проти статевої свободи, недоторканності; співвідношення права на
самооборону, самозахист та перевищення меж самооборони; 2) недоторканність
індивідуальної свободи: захист законних прав людини під час запровадження
особливих правових режимів функціонування держави та на об’єктах підвищеної
небезпеки;

3) духовна

недоторканність:

доведення

до самогубства;

булінг,

жорстокість неповнолітніх осіб; захист дітей від шкідливих впливів з боку як
власних батьків, так і оточення; захист людини із захворюваннями психіки; свобода
духовної самобутності.
О. М. Пожар визначила систему гарантій реалізації дослідженого права, яку
становлять загальнонаціональні (загальні) та юридичні (спеціальні) гарантії.
Загальні гарантії поділяють на політичні, економічні, духовні, соціальні. Серед них
економічні гарантії посідають одне з найголовніших місць. Водночас наявність
загальних гарантій сама по собі необхідна, але не є умовою реалізації цього права.
Для цього потрібні спеціальні, тобто юридичні гарантії, що являють собою
закріплені в законодавстві засоби, які безпосередньо забезпечують реалізацію,
охорону і захист прав особи у суспільстві та у разі порушення забезпечуються
державним примусом. До них належать міжнародно-правові та національно-правові
гарантії» [172, с. 13]. При цьому посилюється роль Європейського суду з прав
людини та Міжнародного кримінального суду в процесі охорони, захисту права на
особисту

недоторканність [172,

с. 13].

Може

виникнути

думка,

оскільки

О. М. Пожар ілюструє підхід, відповідно до якого, щоб запрацювали загальні
гарантії охорони і захисту права на особисту недоторканність, а також була
забезпечена

реалізація

цього

права,

необхідні

юридичні

гарантії,

то

вищеперераховані загальні гарантії являють собою певну теоретичну конструкцію,
які

позбавлені

засобів

санкційного

впливу

на

протиправну

поведінку

правопорушника. Зазначена теза недостатньо корелюється із самою суттю правової
категорії «юридичні гарантії». Адже саме по собі термінологічне тлумачення слова
«гарантія» є показником того, що певний об’єкт забезпечений механізмами його
відповідальної охорони, захисту, а відтак виконуватиметься на практиці.
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О. М. Пожар переконана, що «до національно-правових гарантій дослідженого
права належать закріплені нормами права межі права на особисту недоторканність
та засоби його конкретизації; юридичні факти, з якими пов’язана їх реалізація;
процесуальні форми здійснення права; засоби захисту, примусу та стимулювання
(заохочення) правомірної реалізації цього права. У залежності від рівня
нормативного закріплення вони поділяються на конституційні та галузеві» [172,
с. 13]. Чому це так важливо? Тому, що завдання юридичних гарантій прав –
попередити, захистити громадянина від протиправного посягання, при цьому
юридичні факти застосування права на особисту недоторканність, членів своєї сім’ї,
рідних та близьких можуть бути найрізноманітніші.
Однією із складових безпекового блоку є право на правову допомогу та його
юридичні гарантії. В цьому контексті наведемо думку В. М. Ісакової про
мінімальний набір умов, за яких «правова допомога може ефективно виконувати
свою гарантуючу роль: 1) просторова доступність (повинна бути створена система
інститутів правової допомоги, що знаходяться в близькості в просторовому
відношенні або, принаймні, в межах розумної віддаленості від одержувачів
допомоги); 2) темпоральна доступність (має бути гарантована своєчасність надання
правової допомоги); 3) інформаційна доступність (повинна бути забезпечена
доступність інформації про суб’єктів надання правової допомоги, їх права,
обов’язки, відповідальність, умови й порядок надання правової допомоги);
4) професійна доступність (завдяки регулюванню доступу до юридичної професії
має бути забезпечена можливість суб’єктів отримати правову допомогу належної
якості); 5) фінансова доступність (матеріальна спроможність суб’єктів (насамперед
малозабезпечених громадян) скористатися правовою допомогою)» [69]. На нашу
думку, достатньо вдало було сформульовано критично необхідний обсяг умов
ефективної реалізації права на правову допомогу. Адже завдяки інститутам
адвокатури, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, радників –
уповноважених Президента України, бізнес-омбудсмана, медіаторів, безоплатної
правової допомоги останнім часом спостерігається позитивна тенденція у сфері
доступності права на правову допомогу. Хоча подібні процесине завжди однозначно
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сприймаються у суспільстві. Наприклад, це стосується продуктивності чи, навпаки,
контрпродуктивності

запровадження

адвокатської

монополії,

самоврядності

спільноти адвокатів, ефективності безоплатної правової допомоги тощо.
Система гарантій права на правову допомогу охоплює: загальні принципи
права (їх вимоги створюють передумови для найбільш ефективної його реалізації і
мають

універсальне

значення

незалежно

від

механізму

встановлення

та

гарантування, а також джерела закріплення), а також внутрішньодержавні
(нормативні й організаційно-правові) та міжнародно-правові гарантії (конвенційні
та інституціональні механізми захисту прав людини) [69, с. 15]. Запропонована
класифікація

гарантій

права

на

правову

допомогу

фактично

відповідає

загальноприйнятним типологізаційним тенденціям теоретико-правової думки. Адже
право на правову допомогу – це одна із ключових основ законності, верховенства
права.
На нашу думку, безпековий фактор акумулює широкий діапазон прав людини
та юридичних гарантій їх охорони і захисту – від фізичної недоторканності,
особистої безпеки, таємниці особистого життя, судових гарантій, гарантій
доступності правосуддя, права на захист до соціальних та політичних – на свободу
світогляду, свободу слова, культурні права. Таким чином, тут доречно застосувати
комплексно-секторальний метод дослідження і згадати про таких теоретиків та
правників, як: М. Коваль [82, с. 136–155], О. Боднар (поняття, ознаки та зміст
особистої безпеки громадян; механізм реалізації права людини на особисту безпеку;
гарантії реалізації конституційного права особистої безпеки людини) [19, с. 7–13],
І. Літвінова [107, с. 6–17], М. Дерев’янко [56, с. 6–16], А. Черкесова [273, с. 7–16],
Ю. Гелич (таємниця особистого життя людини як об’єкт досліджень і правового
регулювання; сутність таємниці особистого життя людини та її інформаційноправових гарантій; удосконалення інформаційно-правових гарантій таємниці
особистого життя людини в Україні) [37, с. 8–15], В. Остапенко (теоретичні засади
судових гарантій конституційних прав і свобод людини; характеристика судових
гарантій конституційних прав і свобод людини) [161, с. 6–14], О. Овчаренко [148,
с. 7–14], І. Колеснікова (теоретико-правові основи гарантій доступності правосуддя
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в адміністративних судах; складові системи гарантій доступності правосуддя в
адміністративних судах; шляхи вдосконалення гарантій доступності правосуддя в
адміністративних судах) [87, с. 6–16], В. Горкава (історико-правові й теоретичні
засади

права

на

захист

у

провадженні

у

справах

про

адміністративні

правопорушення, гарантії та принципи його реалізації; суб’єкти реалізації права на
захист у провадженні у справах про адміністративні правопорушення; система
гарантій реалізації права на захист у провадженні у справах про адміністративні
правопорушення) [44,

с. 7–15],

Т. Заворотченко

(загальна

характеристика

конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні;
нормативно-правові, організаційно-правові, міжнародно-правові гарантії прав і
свобод людини та громадянина в Україні) [62, с. 5–16], Б. Шамрай [276, с. 6–15],
О. Михайлюк [126, с. 9–17], О. Петрушевська [167, с. 6–16], Я. Пилип [168, с. 5–11],
О. Альонкін (конституційно-правові аспекти поняття та регулювання права людини
на свободу світогляду і віросповідання; гарантії права людини на свободу
світогляду

і

віросповідання;

юридичні

гарантії

забезпечення

реалізації

конституційного права людини на свободу світогляду і віросповідання; юридичні
гарантії забезпечення охорони і захисту конституційного права людини на свободу
світогляду і віросповідання) [2, с. 8–17], Г. Сергієнко [233, с. 6–16], Т. Слінько [240,
с. 11–15], М. Мацькевич [121, с. 219–225].
Одне із ключових завдань держави загалом та її представницьких органів
влади зокрема є створення таких політичних, юридичних, соціально-економічних
умов, щоб кожна людина мала підґрунтя відчувати себе захищеною. Особливу увагу
необхідно приділити найвразливішим соціальним групам. Йдеться насамперед про
дітей з особливими потребами та жінок. Ця частина проблематики юридичних
гарантій прав людини надзвичайно об’ємна і повинна стати об’єктом наукових
досліджень.
Проаналізувавши права дітей, які закріплені в нормативно-правових актах,
В. В. Нагорна дійшла висновку, що «найважливішими правами для дітей з
особливими потребами є особисті та майнові (соціально-економічні) права.
Відповідно під особистим правом дитини з особливими потребами слід розуміти
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суб’єктивне право, яке виникає з приводу неекономічних благ, нерозривно пов’язане
з особистістю дитини та індивідуалізує її, виникає переважно з моменту
народження... Майновими правами дитини з особливими потребами є права, які
дають можливість мати матеріальні блага, необхідні для задоволення своїх
матеріальних, культурних потреб та реалізувати інші права (право на інформацію,
право на працю). Базовими правами дітей зі спеціальним статусом повинні стати
право на охорону здоров’я, право на соціальне забезпечення та право на
освіту» [130, с. 10-11].
На нашу думку, такі формулювання, як «найважливіші права», «базові права»,
можуть, по-перше, наштовхнути на думку щодо необхідності виокремлювати
першочергові та другорядні права дітей з особливими потребами. Це не зовсім вірно
особливо до таких дітей, які з тих чи інших обставин обмежені в своїх можливостях.
Для даної соціальної групи будь-які права є головними, потрібними для
нормального функціонування в соціумі. По-друге, дискусію може викликати різного
роду класифікаційний поділ прав дітей з особливими потребами, у тому числі
типологізація на особисті та майнові. Адже змістовне наповнення таких критеріїв
поділу, залежно від суб’єктивних поглядів, може бути кардинально різним, а, як ми
вже зауважили, до питання пріоритетності слід підходити з особливою обережністю
і виваженістю.
Л. В. Леонтьєва [105,

с. 115–166]

піднімає

ще

одну

нагальну

тему –

юридичних гарантій прав жінок та фокусує увагу на таких аспектах: I) права жінок в
Україні на предмет їх протиправного порушення було досліджено за наступною
класифікацією:

а) особисті

права;

б) політичні

права;

в) економічні

права;

г) соціальні права; д) культурні права [104, с. 15–16]; II) до структури системи
гарантій захисту прав жінок автор відносить: 1) органи державної влади і органи
місцевого самоврядування та відповідні посадові особи; 2) спеціалізовані державні і
громадські органи та організації у справах захисту прав і свобод людини і
громадянина (наприклад, адвокатура, прокуратура, суд тощо); 3) політичні партії,
відповідні

громадські

організації

і

органи;

4) нормативно-правові

акти

матеріального і процесуального характеру, які передбачають і закріплюють права,
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порядок їх реалізації і захисту та юридичну відповідальність за їх порушення;
5) правові акти (документи), які підтверджують наявність, межі і характер прав і
свобод; 6) інші соціальні акти та їх норми (статути політичних партій і громадських
організацій, звичаєві норми тощо); 7) засоби масової інформації, державні і
недержавні органи та організації в галузі масової інформації [104, с. 12–13].
У даному випадку Л. В. Леонтьєва поєднала широке коло прав жінок із системою
юридичних гарантій їх охорони і захисту. Вбачаємо за необхідне висвітлити
фундаментальні проблеми в окресленій царині: дискримінаційні фактори та прояви;
акти різного роду насилля щодо жінок. Чому саме ці два чинники потребують
підвищеної уваги? Тому що, жінки, як і чоловіки, а також інші соціальні групи,
мають ті ж самі, законодавчо закріплені права та можливості. Втім більшість
порушень прав жінок пов’язана із дискримінаційними перепонами, обмеженнями та
насиллям. Однозначно неприпустимими є такі випадки: з боку роботодавців, при
працевлаштуванні, надавати пріоритетні переваги жінкам певної вікової категорії
та/або жінкам, які ще не мають дітей, щодо жінок, які чекають на появу дитини
та/або мають дітей малолітнього, неповнолітнього віку; наявність гендерних утисків
жінок у питанні заробітної плати, соціально-економічного захисту, соціалізаційної
участі в суспільно-політичному житті; акти насилля, протиправне примушування
жінок до певних дій всупереч їхній волі. З огляду на непоодинокі випадки різних
форм, видів, типів протизаконних посягань на права жінок виробити універсальний
рецепт боротьби з такими ганебними явищами, практично неможливо, однак такі
ключові тези, як: 1) виважена, збалансована гендерна політика; 2) адекватна,
своєчасна, професійно-компетентна реакція громадянського суспільства, органів
державної влади, уповноважених посадових осіб на дискримінаційно-насильницькі
прояви щодо жінок; 3) забезпечення жінкам законодавчих, соціально-економічних
гарантій, повинні бути аксіомою для сучасного цивілізованого суспільства.
Перейдемо до блоку питань про соціально-економічний захист як окремої
суспільної групи, так і кожного громадянина зокрема. За умов, коли людина має
чітке розуміння власної захищеності, особистої безпеки, безпеки своєї сім’ї, рідних,
близьких,

вона

прагне

до

підвищення

рівня

матеріального

забезпечення.
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Гарантування,

практична

реалізація

таких

потреб

громадян

є

запорукою

національної безпеки та еволюційного розвитку суспільних відносин. Для того, щоб
соціально-економічний захист був реальним і ефективним, потрібно дати людині
можливість заробляти. Розглянемо питання юридичних гарантій захисту, охорони
прав людини на працю, гідну заробітну плату, відпочинок, соціальний захист. Ці
питтання були предметом досліджень таких науковців, як В. Толкунова [257, с. 18–
191], Е. Голованова [39, с. 5–65, 93–110], О. Ситницька (юридичні гарантії права на
працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України) [236, с. 7–12;
239, с. 49–100, 109–128], В. Пересунько [166, с. 4–18], А. Бабенко [7, с. 6–13],
Я. Малихіна (юридичні гарантії при виникненні, розвитку, зміні та припиненні
трудових правовідносин з особами віком до 18 років) [115, с. 7–16], В. Рудик [227,
с. 71–155] (нормативні, організаційно-правові, процедурні та процесуальні гарантії
права людини на соціальний захист в Україні) [226, с. 9–18], Н. Плахотнюк [170,
с. 77–82], Г. Задорожня, Ю. Задорожний [64, с. 100–103], Т. Постригань (юридична
природа соціального захисту як гарантії реалізації трудових прав громадян;
механізм реалізації соціального захисту працівників) [179, с. 6–13], І. Яцкевич [295,
с. 6–17], В. Хромей [269, с. 6–16], Л. Суровська [249, с. 6–10], Ю. Джепа [58, с. 6–
15], К. Мельник, А. Бабенко [123, с. 128–220].
Переконані, що необхідно, використовуючи комплексно-секторальний метод
дослідження, в доктринально-прикладній діяльності приділяти посилену увагу
юридичним гарантіям прав людини із суб’єктивно-професійним фактором. Йдеться
про адвокатів, суддів, слідчих, прокурорів, нотаріусів, омбудсманів, медіаторів,
юристів, науково-експертних консультантів профільних установ тощо. Адже ці
категорії фахівців у пошуку компромісних рішень, через свою професійну
діяльність, перебувають у полі багатовекторних конфліктів інтересів сторін із
протилежними поглядами, а тому можуть стати об’єктом протизаконного,
злочинного тиску. На думку С. В. Бобровник, компроміс і конфлікт є відображенням
природи права [17, с. 157–177]. Ми погоджуємося із цією тезою і тому головним
завданням юридичної спільноти, з метою охорони, захисту прав людини і
громадянина, вважаємо посилення ефективності їхніх юридичних гарантій, пошук
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компромісу та мінімізацію конфліктної складової. Цілком природно, що без дієвих
механізмів протидії незаконному тиску на адвокатів, суддів, слідчих, прокурорів,
нотаріусів, омбудсманів, медіаторів, юристів, науково-експертних консультантів
профільних установ, їхніх рідних, близьких та адекватної реакції на такі прояви з
боку уповноважених органів державної влади фаховий захист прав людини буде
значно ускладненим.
Ці аспекти проблематики юридичних гарантій охорони та захисту прав
людини досліджували: С. Савицька [228], Л. Удалова [260], О. Яновська [293],
О. Старенький [246],
О. Кіпер [80],
Т. Андрейчук [3],

С. Гончаренко [41],

Т. Галайденко [34],
К. Чижмарь [275],

Є. Білозьоров [15],

О. Баулін [13],

О. Польовий [173],

М. Василевич [24],

Н. Кузьменко [100].

Згадані

наукові

дослідження, висвітлюють різноманітні аспекти, напрями, підходи до вивчення
сутності, природи юридичних гарантій прав людини. Продовжуючи розвиток даного
наукового потенціалу, за вектором окресленої проблематики, ми акумулюємо
доктринальні та практичні висновки і рекомендації в структуровану систему знань, з
метою комлексного аналізу актуальних проблем нашого об’єкта дослідження.
Таким чином, ми приходимо до висновку, що юридичні гарантії прав людини,
як цілісний інститут права, пройшов тривалий час свого історичного, змістовного, а
головне, функціонального становлення. Досліджуваний об’єкт наукового пошуку,
починав

своє

зародженя

з

ідей

державного

управління

та

поступово

трансформувався в невідємну складову доктрини прав людини. Юридичні гарантії
прав людини, ввібрали в себе змістовне призначення, яке прослідковується від
ідеології поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову, до цивілізаційної
боротьби проти дискримінації прав людини за різноманітними, індивідуальними,
характеризуючими ознаками людини, як особистості. Генезис юридичних гарантій
прав людини, безпосередньо демонструє нам, всю повноту їхньої актуальності,
важливості і цінності, як однієї із фундаментальних основ верховенства права та
правопорядку в суспільстві, оскільки, не залежно від історичного періоду часу,
політико-правового устрою будь-якої держави світу, конституційного ладу, даний
інститут, виконує функції стримування суб’єктів права від протиправних діянь, а
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також, стимулює їх до виконання діючих нормативно-правових актів. Історичний
шлях формування юридичних гарантій, предметно окреслює нам, наукову та
прикладну правонаступність досліджуваного правового інституту. Адже, якісний
аналіз раніше здобутих знань нашими попередниками, є потужним локомотивом для
подальших, фахових досліджень юридичних гарантій в контексті їх удосконалення
через призму викликів та загроз сьогодення. Усвідомлюючи закономірності
представленого порядку, ретельне вивчення спеціалізованої доктрини права, є
запорукою результативного, всестороннього та багатогранного дослідження
юридичних гарантій прав людини.
1.2 Методологія аналізу юридичних гарантій прав людини
Для того, щоб результати аналізу обраної проблематики характеризувалися
ефективністю, вони повинні бути системними та пропонувати комплексне
вирішення актуальних питань. Методологія – це фундаментальна основа наукового
пошуку. Науковець мусить знайти свій алгоритм дій, відповідно до якого
проводитиме дослідження. Тому від обраного алгоритму залежатиме цінність
отриманих висновків. Кожний метод має своє призначення і повинен відповідати
цілям, яких дослідник прагне досягти. Саме так можна відповісти на нагальні
проблеми у сфері вдосконалення механізмів охорони, захисту та відновлення прав
людини.
Діяльність науковця у сфері юриспруденції загалом і теорії держави і права
зокрема, на відміну від точних наук, цікава своїм постійним науковим пошуком
дискусійних, складних питань, які внаслідок динамічного розвитку суспільного
буття потребують постійної уваги, а також фахового аналізу, з урахуванням
викликів сьогодення. Актуальність проблематики методології полягає в тому, що
вона належить саме до таких неоднозначних тематик, нерозривно пов’язана з
практичною діяльністю правника. Адже перед початком будь-якого дослідження,
для досягнення його мети та отримання максимально об’єктивних результатів,
науковець повинен відповідально підійти до процесу вибору методів своєї
дослідницької діяльності. Нині в наукових колах не вирішеними залишаються
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проблеми категоріально-правового апарату методології в праві та класифікації
методів наукових досліджень [135, с. 233]. Однак, виокремлюючи за власним
переконанням певне коло методів, дослідник повинен враховувати різноманітні
фактори впливу багатовекторних концепцій, поглядів на такий вибір та виходити із
власних світоглядних підходів.
Проблематику методології в праві досліджували такі науковці, як: М. Дамірлі,
Г. Дубов, О. Котюк, М. Кельман, Н. Крестовська, Ю. Кривицький, І. Канзафарова,
Л. Матвєєва, О. Мурашин, Н. Оніщенко, О. Осауленко, О. Ющик, О. Петришин,
П. Рабінович, В. Сухонос та ін.
«Питання методології у дослідженнях щодо юридичної науки не є новим для
нашого правового осередку, правового вжитку, предмета правового дискутування
тощо» [150, с. 4]. Адже методологія, методи, поряд із метою, об’єктом та
предметом, є структурними елементами будь-якого дослідження [135, с. 233]. Крім
цього, дана проблематика продовжує бути наріжним каменем у дискусіях на
різноманітних наукових форумах, конференціях. «Вірно і те, що, мабуть, більш
заплутаного, такого, що не дістало свого вирішення або повного, завершеного
вигляду питання, серед дискусійних проблематик немає» [150, с. 4–5]. Такий стан
справ можна пояснити великою кількістю спірних, досі не вирішених питань, серед
яких можна виокремити: 1) що потрібно розуміти під такими поняттями, як
«методологія» та «метод»; 2) яке науково-прикладне, функціональне значення має
методологія в праві; 3) класифікація методів наукового дослідження та вплив таких
чинників на її формування, як: концепції праворозуміння; монізм чи дуалізм методів
пошуку; суб’єктивні переконання кожного науковця. «Зазначений діапазон
тематичного дослідження, хоча він далеко не повністю укомплектований та може
наповнюватись

додатковими

компонентами,

є

предметом

поглибленого,

академічного аналізу» [137, с. 135]. Окреслений перелік питань не повинен і не
може претендувати на вичерпність та остаточність, оскільки наукова діяльність із
дослідження методології – це не сталий, «законсервований» процес, а постійно
вдосконалюваний конгломерат новітніх концепцій, поглядів, ідей.
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Перейдемо до розгляду першого питання. Ми впевнені у необхідності такого
кроку, виходячи із наступного, з’ясувавши значення термінологічних категорій, ми
будемо мати більш чітку картину певного об’єкта диспуту. Адже ретельно
сформульований понятійно-категоріальний апарат дає можливість виокремити та
усвідомити специфічні властивості функціонування того чи іншого об’єкта
наукового пошуку. Крім того, ми переконані у важливості поглибленого
студіювання окресленого питання ще й тому, що юридична термінологія – це
джерело багатовікового емпіричного досвіду багатьох правників, які працювали над
цим питанням. У даному випадку необхідно розглянути такі терміни, як
«методологія» та «метод» для кращого розуміння їхнього емпірично-змістового
навантаження.
На нашу думку, аналізуючи категоріальний апарат методології в праві,
постаємо перед термінологічною проблемою. Йдеться про такі визначення:
«методологія науки», «методологія наукових досліджень», «методика наукового
пізнання», «методологія наукового пізнання», «методологія теорії держави та
права», «методологія окремого наукового знання», «методологія конкретного
дисертаційного дослідження», «методологія юридичної науки», «методологія
порівняльно-правових досліджень». Враховуючи зазначене, необхідно закцентувати
увагу на тому, що згадані дефініції не є цілком тотожними або кардинально
протилежними, кожна з них має своєрідність і водночас спільні структурні
компоненти, зокрема: методи, підходи, способи методології наукового пошуку. На
нашу думку, доцільно взяти за основу правову категорію «методологія» як родове
поняття, «методологія юридичної науки» як видове, а «методологія порівняльноправових досліджень» – як безпосередньо об’єктне поняття, з урахуванням предмета
дослідження – порівняльно-правовий аналіз юридичних гарантій прав людини».
Зазначена класифікація не претендує на безапеляційність, однак може допомогти в
контексті окремо взятого наукового дослідження [135, с. 233–234].
Термін «методологія» є родовим, виходячи із наступного: 1) він притаманний
не лише юридичній, а й іншим суспільним наукам; 2) категорія «методологія» сама
по собі позбавлена об’єктності, тобто відсутня прив’язка до об’єкта вивчення.
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Враховуючи міждисциплінарний характер даного терміна, потрібно наголосити на
тому, що в сфері юриспруденських досліджень доцільно використовувати
запропоноване вище родове поняття – «методологія юридичної науки». У даному
разі прослідковується прямий, об’єктно-предметний зв’язок методології як
специфічної сфери знань із чітко визначеною галуззю наукового пошуку. Нарешті
останнє, безпосередньо об’єктне поняття – «методологія порівняльно-правових
досліджень», яке ілюструє єдність методології та виокремленого предмета
наукового пошуку.
В

етимологічно-філософському

значенні

термін

«методологія»,

перекладається з грецької як «метод» – шлях дослідження чи пізнання та логос –
вчення [72, с. 374]. Крім того, термінологічно таку категорію, як «методологія»,
можна розкрити в таких значеннях: 1) вчення про науковий метод пізнання й
перетворення світу, його філософська, теоретична основа; 2) сукупність прийомів
дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта
її пізнання [242, с. 692]. Таким чином, розглянувши етимологічну й термінологічну
складові досліджуваної дефініції, можемо сказати, що методологія – це не лише
вчення про метод, шлях пізнання, а й вчення про прийоми, які науковець може
використовувати з урахуванням особливостей конкретного об’єкта пізнання [141,
с. 31]. Крім того, за допомогою даної філософсько-юридичної категорії, в процесі
застосування її інструментарію, можна з’ясувати та усвідомити вихідні засади як
світобудови загалом, так і змістовну специфіку окремого правового інституту
зокрема.
На нашу думку, для того, щоб всебічно розкрити сутність вищенаведеної
класифікації понятійно-категоріального апарату методології в праві та беручи до
уваги єдність його внутрішньоструктурованих елементів, поняття «методологія»
потрібно розглянути, застосовуючи вузький та широкий підходи. В даному випадку
необхідно

виробити

та

проаналізувати

«узагальнену»

правову

категорію

«методологія» в контексті права, а вже потім зосередитися на своєрідності видового
і безпосередньо об’єктного поняття даної дефініції. Крім того, вбачаємо за
необхідне додатково пояснити те, що видове і безпосередньо об’єктне поняття
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методології є похідними від його узагальненої, родової дефініції [141, с. 31–32]. Ми
переконані в тому, що зазначений підхід – це найоптимальніший шлях до того, щоб
проілюструвати багатогранність методології в праві.
До першої групи (вузький підхід) доцільно віднести таких науковців, як
О. Петришин,

В. Сухонос,

Н. Крестовська,

О. Осауленко,

Ю. Кривицький,

Л. Г. Матвєєва та ін. Представники цього підходу під поняттям «методологія»
розуміють «вчення про парадигми, принципи і методи наукового пізнання» [251,
с. 34]; «систему певних теоретичних принципів, логічних прийомів, конкретних
способів дослідження предмета науки» [192, с. 7]. Розглянувши наведені позиції
правників, ми їх відносимо до вузького підходу, виходячи із наявності хоча б одного
із таких мотивів: 1) відсутності практичного аспекта, тобто посилання у визначенні
поняття «методологія» на процес використання його складових компонентів при
дослідженні об’єкта та предмета наукового пошуку. Методологія загалом та її
складові елементи зокрема є базисом будь-якого наукового дослідження, підґрунтям
якого є не лише теоретична, а й практична діяльність, саме це зумовлює важливість
зазначеного; 2) неврахування при формулюванні дефініцій «методологія», поряд із
принципами, прийомами, способами дослідження, однієї з основоположних
складових, таких, як методи наукової діяльності. На нашу думку, з урахуванням
наведеного вище, розкриваючи поняття «методологія» у вузькому значенні,
потрібно виходити з його етимологічної сутності. Таким чином, методологія у
вузькому розумінні – це вчення про методи наукового пошуку [135, с. 234].
У даному випадку отримані висновки в контексті зазначеного підходу є цілком
закономірними та відповідають його функціонально-змістовному навантаженню.
Адже сформульоване визначення юридичного поняття, з точки зору вузького
підходу, повинно розкривати його базис, а не деталізувати всю внутрішню будову.
До другої групи (широкий підхід) можемо віднести наступних правників:
М. Кельман, І. Канзафарова, О. Мурашин, П. Рабінович, М. Дамірлі та ін. На думку
репрезентаторів даного підходу, «методологія – це: а) система принципів, підходів,
методів, засобів і форм діяльності дослідника; б) вчення про їх використання в
процесі пізнання державно-правових явищ» [77, с. 20]. «Методологію можна
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визначити, як систему взаємозумовлених принципів, законів, категорій і способів
наукової та практичної діяльності, що випливають із них і спрямовують її на дійсне
пізнання і перетворення дійсності на певній світоглядній основі» [73, с. 31].
Враховуючи вищенаведене, можемо сказати, що методологія у широкому
розумінні – це узгоджена система пізнавальних засобів (методи, категорії,
принципи, підходи, форми діяльності дослідника), які використовує науковець при
науково-теоретичному дослідженні окремо взятого об’єкта, предмета дослідження
та які, за результатом проведеного наукового пошуку, допомагають йому виробити
дієві практичніі рекомендації з удосконалення теоретичного усвідомлення, а також
нормативно-правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин. На
нашу думку, обміркувавши наведені приклади широкого підходу до тлумачення
такої правової категорії, як «методологія» в праві, важливо закцентувати на тому,
що він комплексно висвітлює специфіку даної дефініції та допомагає з’ясувати
внутрішню природу поняття «методологія юридичної науки» як видового, а
«методологія порівняльно-правових досліджень» як безпосередньо об’єктного
поняття [135, с. 235]. Вважаємо, що широкий підхід – це «розширена версія»
вузького підходу. Дана думка ґрунтується на тому, що він розкриває максимально
повний обсяг термінологічно-категоріальних особливостей тієї чи іншої дефініції.
Саме тому методологія в її широкому розумінні імплементує в свій змістовний
виклад системно-структурні компоненти, які відсутні в раніше розглянутому
підході.
Продовжуючи аналіз понятійно-категоріального апарату методології в праві,
варто зазначити: «Методологія юридичної науки – система підходів, методів і
способів наукового дослідження, теоретичні засади їх використання при вивченні
державно-правових явищ» [212, с. 618]. На нашу думку, специфіка поняття
«методологія юридичної науки» як видового, порівнюючи його із правовою
категорією «методологія» як родовим поняттям, полягає в тому, що видове поняття
акцентує увагу на об’єкті дослідження – вивченні державно-правових явищ. Так,
можемо знайти дефініції «методологія», до яких науковці включають об’єкт
наукового пошуку. Проте такий підхід здебільшого притаманний методології у
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широкому

розумінні.

У

свою

чергу,

«методологія

порівняльно-правових

досліджень» – система методологічних інструментів компаративістського та
некомпаративістського характеру, а також конкретні методики і техніки, які
використовуються

для досягнення мети порівняльно-правових досліджень –

отримання достовірних знань для їх подальшого практичного застосування» [51,
с. 272]. Дана дефініція відрізняється від родового та видового поняття своєю
концентрацією на конкретному предметі дослідження державно-правових явищ,
через проведення їх порівняльно-правового аналізу [141, с. 33–34]. Особливістю
окремо взятого родового, видового та безпосередньо об’єктного поняття методології
є те, що досліджується один і той самий об’єкт пізнання, в даному випадку йдеться
про методологію в праві, з різних ракурсів та аспектів. Тобто використовується
спільний інструментарій для досягнення дещо різних науково-пошукових цілей.
Однак пізнавальні засоби необхідно застосовувати з урахуванням завдань як окремо
взятого дослідження, так і специфіки кожного методу наукового пошуку.
На нашу думку, відносно досліджуваної проблеми слід погодитися з
Г. О. Дубовим: «Наявність багатьох підходів до визначення поняття методології із
широким діапазоном змістів – від пізнавального засобу до філософії або науки в
цілому – обумовлено системоутворюючою роллю, яку відіграють методи пізнання в
існуванні всієї системи теоретичного знання та її зв’язках із досліджуваною
дійсністю. Важливою в цьому контексті визнано їх структурну та функціональну
пов’язаність з усіма компонентами основ науки, які є підставами будь-якого
пізнання» [59, с. 16]. Представлена позиція відповідає дійсності, адже методологія –
це та фундаментальна основа, без якої складно уявити будь-яке наукове, фахове
осягнення тієї чи іншої проблеми буття [141, с. 34]. Державно-правові, суспільні
науки загалом та юриспруденція зокрема за соєю внутрішньою суттю є
плюралістичними дисциплінами. Справа в тому, що наукова діяльність правника,
законотворчий процес – це не усталені закони фізики або математичні аксіоми, які
не потребують доведення, а пошук істинного крізь призму дискусійних поглядів
прихильників різних cвітоглядних переконань. Враховуючи окреслений контекст,

46

обов’язково закцентуємо увагу на такому: плюралізм повинен бути змістовним, а
його основоположні засади мають виходити із всебічно обґрунтованих суджень.
Однією із основних структурних одиниць методології, крім її рівнів, підходів,
способів, принципів, категорій, є методи дослідження [141, 34]. Звернемо увагу, з
термінологічної точки зору, на метод. Це «1) спосіб пізнання явищ природи та
суспільного життя; 2) прийом або система прийомів, що застосовується в якійнебудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо)» [242, с. 692]. Із наведеного
зрозуміло, що поняття «метод» включає дві основні складові: діяльність з метою
пізнання певних процесів, явищ, об’єктів буття, використовуючи при цьому,
необхідні, на думку науковця, прийоми дослідження [135, с. 235]. Методологія в
праві виконує своє функціональне призначення, завдяки чітко виробленій та
індивідуально пристосованій системі методів, з урахуванням особливостей кожного
дослідження.

Саме

інструментаційного

тому

методи

наповнення

наукового

методології,

як

пошуку
її

виконують

родового,

роль

видового

та

безпосередньо об’єктного поняття.
У цьому контексті слід перейти з пояснення сутнісного значення категорії
«метод» в понятійному значенні до її розуміння з позиції юриспруденції [135,
с. 235]. «Методи правового дослідження – система розумових і/або практичних
операцій, принципів, прийомів і правил, які спрямовані на вирішення певних
пізнавальних завдань у сфері права з урахуванням певної пізнавальної мети, що
зумовлена духовними і матеріальними потребами суспільства і/або внутрішніми
потребами самої правової науки» [52, с. 456]. Наведене визначення є ілюстрацією
екстраполювання термінологічного підходу тлумачення методу як поняття до його
пояснення, з акцентом на чітко виокремлений об’єкт пізнання [135, с. 235]. Ми
переконані в тому, що зазначена позиція є ще одним важливим підтвердженням
існування нерозривного симбіозу доктринально-теоретичного та практичноприкладного як при вивченні обраного об’єкта дослідження, так і дослідження його
окремих дефініцій. Зокрема, методи наукового пошуку допомагають правнику
спочатку при напрацюванні концептуальних позицій, а потім при впровадженні в
життя напрацьованого здобутку.
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Дослідивши понятійний аспект методології права, необхідно більш детально
зупинитися на її теоретико-прикладному призначенні. Потрібно визначитися з тим,
що являє собою методологія права? Адже нині точаться дискусії відносно
доцільності віднесення методології наукових досліджень до розряду окремої науки.
Вбачаємо за можливе висвітлити функціональне призначення будь-якого об’єкта
дослідження через вивчення функцій, які він виконує. Вкрай важливо «для кожного
науковця з’ясувати самому для себе внутрішню природу такого правового
інституту, як методологія в праві. Саме наслідком такого усвідомлення буде
подальше формування власного, авторського визначення поняття «методологія» та
вибір методів наукового дослідження» [137, с. 135].
Методологія не є самостійною наукою, локальною галуззю наукового знання,
яка існує ізольовано від всієї системи наук. Вона є загальнонауковим феноменом,
притаманним науці у цілому і кожній її галузі зокрема [125, с. 111]. Для того, щоб
підтвердити або спростувати дану тезу, необхідно детально розглянути такі
термінологічно-понятійні категорії, як «наука», «наукова діяльність», та виокремити
їх характеризуючі ознаки. «Наука – соціально-значуща сфера людської діяльності,
що спрямована на виробництво та систематизацію знань про закономірності
існуючого засобами теоретичного обґрунтування та емпіричного випробування і
перевірки пізнавальних результатів для розкриття їх об’єктивного змісту
(істинності, достовірності, інтерсуб’єктивності)» [98, с. 410]. Наукова діяльність –
інтелектуальна творча діяльність людини, спрямована на одержання і використання
нових знань [22, с. 73]. Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наукову і
науково-технічну

діяльність» «наукова

діяльність

– інтелектуальна

творча

діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх
застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові
дослідження» [193]. Проаналізувавши вищенаведені дефініції, можна сформулювати
такі ознаки науки та наукової діяльності: процес інтелектуально-творчої діяльності
суб’єкта відносно об’єкта дослідження; аналіз та систематизація існуючого
теоретико-практичного масиву знань про об’єкт; виокремлення невирішеної
проблематики в обраному об’єкті; дослідження термінологічно-категоріального
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апарату об’єкта; діяльність, яка спрямована на удосконалення існуючих механізмів
врегулювання суспільних відносин конкретного об’єкта дослідження; пошук нових
запобіжників, альтернативних методів функціонування об’єкта; структуризація
одержаних результатів та впровадження їх в практичну площину.
Таким чином, можна констатувати, що наука загалом та наукова діяльність
зокрема спрямовані на вироблення, систематизацію, застосування одержаного
нового знання про дійсність. Продовжуючи думку, варто зазначити: щоб отримати
нове

знання,

потрібно

вивчати

чітко

визначений

об’єкт

та

предмет

дослідження [137, с. 135]. Адже, щоб досягти цілей наукового дослідження, вчений
повинен всебічно висвітлити своєрідність обраного об’єкта. Кожна наука має свій
специфічний об’єкт та предмет дослідження [137, с. 135]. Хоча нині вчені
обгрунтовують й інші думки [124, с. 162]. Проте, дотримуючись класичної моделі,
можемо зазначити, що «об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує
проблемну ситуацію і обране для вивчення, або суспільні відносини, що потребують
правового врегулювання. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом
дослідження» [156, с. 56]. Методологія – це не процес або явище, яке формує
проблему і не суспільні відносини, що потрібно нормативно врегульовувати, а
сукупність структурованих методів, способів, прийомів, які виконують роль
інструментарію окремо взятого наукового дослідження [137, с. 135].
Усе вищевикладене дає нам підстави погодитися з думкою, що «методологія
наукового дослідження – специфічна сфера знань, яка займає відповідне місце в
ієрархії пізнавальних сфер: між конкретними науками і філософією. Тому
методологія науки спеціально не входить в предмет дослідження конкретних
наукових дисциплін» [150, с. 10]. Щодо цього питання І. Кант був переконаний:
«Ніхто не намагається створити науку, не покладаючи в її основу ідею» [74, с. 487].
Ідея – це не абстрактна категорія, а первісна думка, яка повинна уособлювати
відповідь на два ключові питання, що ми досліджуємо і як ми будемо це робити.
Методологія виробляє загальні підходи і принципи, але не є «рецептурою» і
«технологією» отримання нового знання. Корисне функціонування методології в
конкретних сферах пізнавальної діяльності виражається в критичному аналізі
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можливих варіантів вирішення проблеми і дискредитації антинаукових шляхів
дослідження [150, с. 11]. Методологічні компоненти, такі, як методи, способи,
прийоми наукового дослідження, не продукують нового знання, а допомагають
науковцю пояснити сутність обраного ним для аналізу певного об’єкта та предмета
дослідження [137, с. 135]. Критичний підхід до певної проблематики допомагає не
відразу беззастережно прийняти на віру ту чи іншу концепцію, думку, погляди, а
сприяє всебічному її обмірковуванню. «Крім того, наука, результати будь-якої
наукової діяльності, це не якісь аксіомологічні постулати, а постійний пошук
об’єктивного, істинного, і саме тому вчений використовує методи, способи,
прийоми для того, щоб проілюструвати вірність чи хибність тієї або іншої
теорії» [137, с. 135]. Знову ж таки, формуючи власне бачення для усвідомлення
наявності або відсутності антинаукових поглядів в окремому напрямку дослідження,
необхідно його розглянути з точки зору альтернативних шляхів пізнання та
акумульованого масиву науково-аналітичних знань.
«Методологія, як певна форма світоглядного підходу до дослідження
конкретного об’єкта реальної дійсності, ґрунтується на результатах попередніх
теоретичних досліджень, дає нам новий погляд на розуміння даних явищ, їхньої
реальної сутності» [232, с. 24–25]. Методологія не виробляє щось нове в
пізнавальній сфері, вона використовує раніше набутий досвід багатьох науковців,
які працювали над певними проблемними об’єктами чи явищами, з метою
роз’яснення їхнього

внутрішньо-прикладного

значення на основі новітніх,

концептуальних поглядів.
У даному випадку потрібно наголосити на тому, що досвід, отриманий в
результаті накопичення наукового надбання минулого, виконує роль своєрідного
локомотива для подальшої діяльності вчених-правників. Розвиток наукової думки
дозволяє розглянути той самий об’єкт творчого пошуку, враховуючи виклики
сьогодення. Методологія в праві є тим незамінним ключем, який може відкрити
двері фундаментально-світоглядного осягнення основ світобудови.
Структурно

методологія включає ряд компонентів, серед яких слід

виокремити систему методів та вчення про них, певну світоглядну позицію
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дослідника та загальнотеоретичні принципи. Методології властиві інтегративні
якості, її ядром є філософія в єдності діалектики, гносеології та логіки у
пізнавальному процесі [125, с. 111]. З огляду на зазначене можна сказати про те, що
методологія має інтегративні якості, які проявляються в поєднанні об’єктивного та
суб’єктивного з урахуванням симбіозу понятійно-категоріального апарату філософії.
Адже діалектика, гносеологія, а також логіка – це філософські категорії, завданням і
основним функціональним призначенням яких є віднайти, пізнати істиннооб’єктивне знання. Однак, на нашу думку, абсолютно об’єктивного не існує та
апріорі не може існувати.
Методологія має декілька рівнів: діалектико-світоглядний, який визначає
основні напрями та загальні принципи пізнання у цілому (вищий рівень);
загальнонауковий (міждисциплінарний), використовується в процесі пізнання
особливої групи однотипних об’єктів (середній); приватно-науковий, який
застосовується в процесі пізнання специфіки окремого об’єкта (нижчий рівень),
перехідний від пізнавально-теоретичної до практично-перетворювальної діяльності,
що формує загальні шляхи та форми впровадження результатів наукових
досліджень у практику [79, с. 85–86]. В контексті багаторівневості методології
доцільно показати, як на кожному із рівнів можна дослідити тематику даної
дисертаційної роботи. Основоположне призначення першого рівня полягає в тому,
що на його основі маємо можливість висвітлити фундаментальну цінність як
загалом держави і права, так і зокрема прав людини та юридичних гарантій їх
реалізації. Суб’єктом права є органи влади, які, виражаючи волю громади,
формують законодавство, а право, в свою чергу, виконує роль арбітра, який повинен
регулювати діяльність державних інституцій. Таким чином, взаємозв’язок держави і
права є очевидним. Для того, щоб будь-яка держава мала ознаки правової, вона
повинна гарантувати права, свободи та законні інтереси кожного громадянина.
Законодавчо закріплені права людини і громадянина, а також дієві гарантії їх
реалізації – запорука того, що кожен громадянин є суб’єктом у своїй державі.
Другий

рівень

методології

цікавий

своєю

міждисциплінарністю

та

однотипністю об’єктів пізнання. Так, права людини – це не однорідна правова
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конструкція, яку досліджують в рамках лише однієї галузі права або окремої науки.
Йдеться про комплексний юридичний і при цьому загальноприкладний інститут,
який знаходить своє віддзеркалення в кожній правовій та загальнонаукових
дисциплінах.
Звернемо увагу на ще один аспект. Однотипною групою об’єктів пізнання є
самі права людини, юридичні гарантії їх реалізації. Адже кожне право людини може
бути окремим об’єктом для подальшого фахового аналізу, але завдання в них
однакове – захистити людину від протиправного посягання.
Переходячи до приватно-наукового рівня, варто зауважити, що в рамках його
сфери впливу потрібно розкривати своєрідність конкретного об’єкта дослідження.
У даному випадку йдеться про суспільні відносини у сфері юридичних гарантій
прав людини. Специфіка окресленого об’єкта наукового пошуку полягає в спробі
показати: необхідність, ціннісну важливість прав людини, їх юридичних гарантій;
нерозривний взаємозв’язок прав людини та юридичних гарантій; можливі шляхи
удосконалення наявних, а також пошук новітніх механізмів захисту прав людини
через правовий інститут юридичних гарантій. Перехідний рівень методології – це
своєрідний міст між теорією та практикою. Теорія без практики буде абстрактним
накопиченням певного продукту суспільної думки, який не матиме прикладного
значення. В свою чергу, практика повинна спиратися на теорію. Відносно
юридичних гарантій прав людини практичний аспект повинен мати вираження в
законопроектній та законотворчій діяльності. Якщо навіть найпрогресивніші ідеї в
сфері прав людини не матимуть нормативного закріплення, то від них не буде
практичної користі.
Методологія виконує такі основні функції: спрямовує наукові дослідження по
оптимальному шляху з метою набуття нового істинного знання; регулює
використання методів, прийомів, засобів в процесі пізнання та практики; узагальнює
результати наукового пізнання в різних формах знання; формує загальні принципи
та методи наукового дослідження [12, с. 18]. Перелік функцій методології
відображає чіткий алгоритм наукової діяльності. Така думка ґрунтується на тому,
що, по-перше, основоположним завданням наукового пошуку вченого є всебічно
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проаналізувати обрану тему і на основі здобутих результатів привнести, сформувати
своє власне, новітнє бачення відносно правового регулювання певної групи
суспільних відносин. По-друге, методологія права використовує весь свій
інструментарій як у процесі пізнання фундаментальних постулатів, так і при
безпосередній їх імплементації в життя. По-третє, в результаті проведеної наукової
роботи отримане знання, не повинно мати ознак хаотичності, а має бути чітко
структурованим, екстрактом конкретних висновків та рекомендацій. Нарешті
методологія права, керуючись вищенаведеними критеріями, на досвіді успішно
проведеного

дослідження

створює

загальнофункціональні

інструменти

для

подальшої творчої діяльності вчених-правників.
Таким чином, стосовно науково-прикладного, функціонального значення
методології в праві можемо констатувати таке: 1) методологія не є окремою наукою,
це унікальна сфера знань, своєрідність якої полягає у тому, що вона допомагає
науковцю знайти найбільш оптимальний шлях для вироблення, формування нового
знання та удосконалення існуючих уявлень про людське буття, шляхом студіювання
відповідної інформації відносно того чи іншого об’єкта, предмета дослідження на
наявність помилок чи недоліків; 2) методологія в праві – опорна платформа всієї
юридичної науки, на базі якої потрібно здійснювати науковий пошук вирішення
актуальних проблем теорії держави і права [137, с. 136]. Відтак методологія права
займає ключові позиції як загалом в юриспруденції, так і для кожного науковця
зокрема.
На нашу думку, після того, як ми розглянули термінологічно-категоріальний
апарат методології в праві та дослідили її багатогранність, цілком логічно буде
перейти до питання класифікації методів наукового дослідження. Принагідно
зауважимо, що проблематика класифікації методів наукового пошуку в наукових
колах є достатньо дискусійною та неоднозначною [141, с. 35]. Такий стан справ
можна пояснити виходячи із наступного: 1) методологія права – це філософськоюридико-соціологічна конструкція. Вчення теоретико-правового ґатунку виникали,
удосконалювалися та набували функціонального значення в контексті буття
сьогодення саме в лоні філософії. Методологія права тут не є винятком. Адже такі
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методи, як діалектичний, матеріалістичний, метафізичний та ідеалістичний, є
яскравим прикладом вагомого впливу філософії на процеси наукового дослідження
тієї

чи

іншої

проблематики.

Оскільки

методологія

наділена

властивістю

міждисциплінарного феномена та допомагає науковцям-правникам у пошуку
істинного в об’єкті дослідження, її також можна віднести до категорій
юриспруденції. Перейдемо до соціологічного аспекта. Методологія права виконує
роль джерела інструментального апарату для студіювання наукових законодавчих
ініціатив, норм права, які виступають регулятором суспільного життя в державі.
Таким чином, прослідковується чіткий зв’язок між філософським, юридичним та
соціологічним аспектами методології права. Саме тому така багатогранність
методології права є наслідком плюралістичності класифікацій її методів, а також
складності пошуку єдиного знаменника; 2) перманентне розширення діапазону
методів наукового пошуку спричинене, зокрема, «основними чинниками впливу на
розвиток методології праводержавознавства. Її стан та динаміка визначаються
принаймні такими обставинами: потребами, запитами соціальної практики;
обумовленими ними – у кінцевому підсумку – модифікаціями об’єкта й предмета
цієї науки відповідно до змін праводержавної реальності; розвиток як загальної
галузі

суспільствознавства,

використовуватись

нею

так

задля

й

інших

наук,

вдосконалення

чиї

здобутки

власного

можуть

методологічного

арсеналу» [211, с. 12]. Дійсно, суспільні відносини, державно-правові процеси – це
субстанції, які динамічно розвиваються і внаслідок цього виникає цілком слушна
потреба

у

виробленні

новітніх

методів

дослідження

їх

трансформованих

властивостей; 3) відмінності у суб’єктивно-світоглядному сприйнятті кожним
науковцем реалій буття, крізь призму власних догматичних переконань та поглядів;
4) вплив моністичних тенденцій та концепцій праворозуміння на класифікаційні
процеси.
Внаслідок динамічного розвитку наукової думки останнім часом активно
виявляються нові тенденції, зокрема пошук найбільш оптимального підходу до
класифікації наукових методів, крізь призму монізму чи плюралізму [141, с. 35].
«Так, одні вчені наполягають на виборі одного загального методу через аналіз
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особливих методів до одиничного (принцип «ієрархічності» або, так би мовити,
«матрьошковий» принцип). Інші є прибічниками принципу плюралізму щодо
методів дослідження» [150, с. 5]. На нашу думку, моністичні віяння виникли через
подекуди надмірну плюралістичність критеріїв та різноманіття класифікацій методів
наукових досліджень. Монізм – це спроба ієрархічної структуризації поглядів на це
питання [135, с. 236]. Міра в будь-чому: інтересах, поглядах, переконаннях – це
звичайно категорія філософська, а подекуди навіть з присмаком суб’єктивноабстрактного забарвлення, є запорукою балансу. Тим не менше, потрібно
намагатися дотримуватися рамок необхідного та обґрунтовано доведеного.
Продовжуючи

дискусію

в

рамках

методологічного,

плюралістично-

моністичного диспуту, цікаво простудіювати наукові погляди О. І. Ющика, який
послідовно висловлюється проти методологічного плюралізму та популяризує
діалектичну теорію права. На думку вченого, юридико-наукова спільнота має
справу із такими викликами та завданнями: 1) подолання теоретичної мілизни
догматичної юриспруденції. Для реалізації такого підходу «необхідно, щоб
теоретики права найперше не підміняли свідомо чи несвідомо наукову методологію
пізнання права «ідеологічною багатоманітністю» його догматичних трактувань,
ясно бачили суттєву відмінність між ідеологією і наукою: якщо ідеологія
призначена обслуговувати певні особливі інтереси (етнічні, класові, релігійні тощо),
то наука покликана слугувати людству загалом, а не окремим групам людей з їх
особливими інтересами» [291, с. 146]. Безперечно, юридична наука, а також її
провідники повинні прагнути до об’єктивної виваженості із мінімізацією
суб’єктивних впливів; 2) криза в царині праворозуміння, юридичної науки,
методології. «Сучасну кризу праворозуміння, яку можна подолати не інакше, як
шляхом виходу з методологічної кризи, в якій вкотре опинилася юридична наука.
І тут закономірною є саме відмова від так званого методологічного плюралізму.
(взагалі цей «модний» термін лише «засмічує» теорію. Насправді вибір методу
дослідження визначається предметом дослідження, а отже, можна говорити про
предметну багатоманітність, а не позначати терміном «методологічний плюралізм»
довільне,

абстраговане

від

предмета,

тобто

безпредметне,

«жонглювання»
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науковими методами при дослідженні одного й того самого предмета)» [289, с. 263].
Таким чином, на думку О. І. Ющика, методологічний плюралізм виконує роль
ілюстративного покажчика наявної кризи в юридичній науці; 3) «створення дійсно
наукового загального вчення про право» [290, с. 162]. «Наші знання наблизилися до
того стану, «коли ми уже можемо дозволити собі розкіш заміни» метафізичної
критики і довільного синтезування різних правових теорій їх науковою критикою і
створення дійсно наукового загального вчення про право, без упереджень саме до
тих, а не до інших шкіл. Це завдання покликана вирішити діалектична теорія права,
критерієм істинності та наукової новизни якої є її метод» [290, с. 162]. Звісно,
конструктивна критика – це ключ до пошуку істинності буття, однак необхідно
керуватися такими постулатами: поміркованість, своєчасність, відповідальність.
Продовжуючи свою логіко-наукову парадигму, О. І. Ющик переконує в тому, що
«діалектична теорія права дає можливість критично подолати кризу праворозуміння
шляхом вирішення завдання побудови цілісної загальної теорії права «через
належне використання Марксового методу сходження від абстрактного до
конкретного» [288, с. 165]. «Цілісна загальна теорія права», з тією або іншою
змістовністю, може згенерувати консолідацію правників.
У даному випадку, коментуючи вищенаведені тези О. І. Ющика, потрібно
вкотре наголосити на такому аксіоматичному твердженні: кожна аргументована
думка науковця-правника заслуговує поваги, має право бути дослідженою в
експертному середовищі. Якщо із плином часу запропонована науковцем
пропозиція витримає всі об’єктивно виправдані зауваження, то лише після цього
матиме можливість отримати всі функції, завдання, атрибути догматичнопрактичної, методологічної теорії права. Займаючись різного роду аналітичною
діяльністю, можна дійти цікавих висновків: 1) критичний підхід до різноманітних
викликів світобудови – це надзвичайно важлива риса кожного пересічного
громадянина і особливо юриста – науковця та/або практика. Юридична освіта, наука
є флагманом культивації саме такого підходу. Однак слід обережно підходити до
критичного максималізму; 2) Однозначність також не є панацеєю від усіх проблем.
Ми переконані, що ключовим недоліком явища методологічного плюралізму є
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перспектива елементарно заплутатися на просторі багатовекторних наукових
спрямувань відносно фундаментального питання. Проте антидот від такого, знову ж
таки можливого, токсичного прояву насправді простий. Потрібно поступово,
планомірно-виважено

перевіряти

ту

чи

іншу

методологічно-плюралістичну

концепцію методів дослідження із позицій предмета власного наукового пошуку.
Саме тому потрібно консолідувати раціональні зерна кожної правової теорії,
концепції та працювати над генерацією синергії юридичної науки.
Проаналізувавши наведені в юридичній літературі класифікації методів
наукового пошуку, окрему увагу слід приділити таким із них: I) загальні методи
(описовий метод, наукового пояснення, порівняння, класифікація даних, абстракція,
створення концепцій, аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо) та спеціальні (менш
загальні методи); методи пізнання права: 1) а) емпіричні – буденного пізнання,
наукового пізнання; б) неемпіричні: філософський метод; 2) юридико-технічні
методи. Класифікація філософських методів: а) за критерієм ступеня їх віддаленості
від емпіричних методів (залежно від ступеня подібності з емпіричними (науковими)
методами або відмінностей від них: ті, які найбільш близькі до емпіричних методів,
та ті, які найбільш віддалені від емпіричних методів); б) за критерієм застосованості
філософських методів для обґрунтування суджень, до яких приходять з їх
допомогою. Виходячи із наведеної типологізації філософських методів, їх доцільно
поділити на дві групи: а) методи, які розташовані відносно близько до емпіричних
методів і в результаті цього отримані при їх допомозі судження можуть доводитися
та обґрунтовуватися (метод розповсюдження емпіричних суджень на неемпіричну
сферу,

апріорістичний,

аксіоматичний,

дедукція

на

основі

апріорних

і

аксіоматичних положень); б) методи, з допомогою яких формуються судження,
котрі не можуть доводитися (обґрунтовуватися), тобто методи, розташовані
відносно далеко від емпіричних (інтуїція, натхнення, одкровення, аксіологічний
метод). Наукові методи пізнання права: самостійні (реальні методи: методи
спостереження, методи пояснення; ідеальні методи: догматичний, структурний
метод) та несамостійні (історико-правовий, порівняльно-правовий) [216, с. 28–201].
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Проаналізувавши окреслений підрозділ наведеної класифікації, ми можемо
прослідкувати наявність чіткого симбіотичного зв’язку між емпіричним та
неемпіричним компонентами багатоаспектного процесу пізнання. Емпірика – це
першочерговий

етап

та

інструментарій

наукового

пошуку

за

обраною

проблематикою. Адже навіть при дослідженні чогось абсолютно нового та за
відсутності спеціальних методів, використовуючи лише досвід застосування
емпіричного знання, науковець отримає первинне, проте більш поглиблене, а не
поверхове уявлення відносно того, що так прагне пізнати.
Юридико-технічні

методи:

залежно

від

предмета

юридична

техніка,

поділяється на: 1) техніку створення права: методи створення права: а) створення
права не є результатом усвідомленої та планомірної діяльності (якщо під правовим
звичаєм розуміти звичай, який санкціонований державою, тоді в створенні
звичаєвого права потрібно виокремити два основні етапи: створення звичаю
відбувається спонтанно; санкціонування звичаю з боку держави, яка створена
суспільством); б) створення права є результатом усвідомленої і планомірної
діяльності

(загальна

процедура

свідомо-планомірного

створення

права:

порівняльно-правовий метод, соціологічні, метод експериментальної юриспруденції,
метод логіки; спеціальні методи свідомо-планомірного створення права: залежно від
виду створюваних правових норм розрізняють три методи правотворчості:
а) створення приватних, зазвичай конкретних норм; б) створення приватних норм,
які передбачається перетворити на норми загальні; в) створення безпосередньо
загальних норм); 2) техніку застосування права (методи застосування права:
а) методи визначення приватної норми на підставі загальної норми; б) методи
застосування загальної норми до конкретного випадку: метод понятійної
юриспруденції, формально-правовий; метод індукції; в) методи безпосередньої
реалізації права, тобто здійснення правової норми в ході поведінки суб’єктів права:
два різновиди поведінки: диспозитивна та санкційна) [216, с. 214–302].
Юридична техніка – це трансформаційна імплементація теоретичного в
практичне. Все ж таки при дослідженні прав людини та юридичних гарантій їх
реалізації згадану класифікацію не можна взяти за основу через її надмірну
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деталізованість. Ми впевнені в тому, що типологія методів наукового пошуку має
уособлювати весь екстракт конкретного дослідження та бути мобільною в її
використанні.
II) За типом знання розрізняють філософські, загальнонаукові та конкретнонаукові методи; за рівнем знання – теоретичні й емпіричні методи; за способом
реалізації – інтуїтивні й наукові методи; за виконуваними функціями – методи
отримання інформації, методи аналізу інформації й методи подання інформації; за
формами представлення знання – якісні й кількісні методи тощо [53, с. 244]. Тобто в
даному випадку основною одиницею типологізації методів наукового дослідження
виступає таке філософське поняття, як знання, точніше, його властивості та способи
імплементованої реалізації. «Особливий інтерес у розвитку сучасної науки
становить багаторівнева концепція методологічного знання, в якій всі методи
наукового пізнання розділені на три основні групи (рівні): філософські методи,
загальнонаукові методи, специфічні методи. У структурі загальнонаукових методів
найчастіше виділяють три рівні: емпіричні методи (спостереження, експеримент,
порівняння, опис), загальнологічні методи і прийоми (аналіз, синтез, індукція,
дедукція,

абстрагування,

конкретизація,

узагальнення,

аналогія,

ідеалізація,

формалізація, моделювання), евристичні методи (інтуїція, метод евристичних
питань, метод багатовимірних матриць, метод вільних асоціацій, метод інверсії,
метод уявного (мисленнєвого) експерименту, метод мозкового штурму, метод
експертних оцінок). Спеціальні методи наукових досліджень: метод конкретносоціологічних досліджень, метод контент-аналізу, статистично-математичні методи,
метод соціально-правового експерименту, кібернетичний метод, порівняльноправовий метод, формально-юридичний (нормативно-догматичний) метод, логікоюридичний метод, метод альтернатив» [22, с. 244–294]. Дана класифікація, через
складну розгалуженість, поділ відносно усталених груп методів на підгрупи є
прикладом її системності та структурованості.
III) Органічну систему методології правознавства, на думку М. С. Кельмана,
становлять: логічні методи, що використовуються у всіх галузях правознавства,
спеціальні методи, використання яких пов’язується із необхідністю дослідження
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окремо взятої сфери або напряму діяльності, методи юридичної соціології та
юридичної гносеології [78, с. 5–6]. Крім того, М. С. Кельман обґрунтував кожну
складову даної системи та приділив окрему увагу таким методам: 1) логічні методи:
проблематичний,

системний,

дедуктивний,

індуктивний,

класифікаційний;

2) історико-юридичні методи: генетичний, історико-порівняльний, еволюційний,
періодизації, історико-герменевтичний, числовий, реконструктивний; 3) методологія
догми права. За функціональним критерієм: правотворчі (методи формування,
формулювання, оприлюднення, експертування правових приписів), правозастосовні
методи

(інтерпретації,

регулятивний,

кваліфікації,

конструктивний

номенклатурний,

оцінювання);

і

4) спеціальні

реконструктивний,

культурно-правовий;

методи:

антропоморфний,

5) філософсько-правовий,

теологічно-

правовий та природно-правовий методи; 6) методологія юридичної соціології та
гносеології у контексті правознавства: а) методи юридичної соціології: методи збору
правової

інформації

(методи

опитування,

анкетування,

інтерв’ювання,

спостереження, соціального експерименту), методи обробки отриманої інформації
(методи аналізу документів, вибірковий, вивчення і збору статистичних даних);
б) методи юридичної гносеології [78, с. 19–23]. До позитивних рис наведеної
типології можна віднести наступне: порівняно з іншими окреслена класифікація має
властивості більш чіткої, структурно-системної побудови. До негативних чинників
потрібно зарахувати недоліки у логіці класифікаційної будови. Зокрема, якщо ми
виокремлюємо групу спеціальних методів, то доцільно виділити групу загальних
методів, до якої віднести: методи філософії, логіки та юридичної соціології, а не
дрібнити їх на окремі підгрупи. Така думка ґрунтується на тому, що згадані методи
наділені якостями універсальності, саме тому їх можна використовувати в будьякому дослідженні.
IV) Зазвичай у науковій літературі, що присвячена методологічним аспектам
пізнання,

виділяють

такі

групи

методів:

філософські,

загальнонаукові,

приватноправові, дисциплінарні та міждисциплінарні. Це так звана «багаторівнева
концепція методологічного знання» [268, с. 277]. Узагальнивши погляди стосовно
класифікації методів, виокремлюємо такі чотири рівні прийомів вивчення сучасного
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правознавства:

1) універсальні

(філософські,

світоглядні)

методи

сучасного

правознавства: діалектичний, метафізичний, феноменологічний, герменевтичний,
синергетичний, антропологічний та комунікативний; 2) загальнонаукові методи
сучасного правознавства: загальнонаукові методи, які можуть бути застосовані на
емпіричному і теоретичному рівнях наукового дослідження (порівняльний метод,
формально-логічний, системний, структурний, функціональний, поведінковий
(біхевіористський) метод, інституціональний, моделювання, ідеалізації, метод
комплексного дослідження); загальнонаукові методи емпіричного дослідження
(метод спостереження, порівняння, експериментальний, метод описання тощо);
загальнонаукові

методи

теоретичного

дослідження

(метод

формалізації,

аксіоматичний; гіпотетико-дедуктивний; метод сходження від абстрактного до
конкретного

тощо);

соціологічний

3) міждисциплінарні

(метод

математичний,

методи

конкретно-соціологічних

історичний,

логічний,

сучасного

правознавства:

досліджень),

статистичний,

психологічний,

культурологічний;

4) спеціально-юридичні методи сучасного правознавства: формально-юридичний
(формально-догматичний), порівняльно-правовий, теоретико-юридичний, метод
правового експерименту, метод тлумачення, метод правового моделювання,
правового прогнозування, метод правової кібернетики, правової психології,
правової статистики, соціологічно-правовий метод [268, с. 286–356]. Знову ж таки,
чергова типологізація методів наукового пошуку ілюструє нам те, що наріжним
каменем методологічного диспуту будь-якого дослідження є його безпосередній
предмет. Така позиція є цілком закономірною, адже, на нашу думку, студіювання
методології

права

можливе

на

таких

рівнях:

1) загальнодоктринальний;

2) безпосередньо предметний. На першому рівні ми досліджуємо багатовекторну та
надзвичайно розгалужену систему класифікаційних зв’язків методології права, а на
другому поступово переходимо до конкретної проблематики.
V) Теорія держави і права у процесі пізнання державно-правових явищ
використовує:
системний,

загальнонаукові

методи

структурно-функціональний;

(формально-логічний,

соціологічний,

конкретно-історичний;

статистичний

тощо); загальнологічні методи теоретичного аналізу (аналіз, синтез, узагальнення,
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порівняння, абстрагування, аналогія, моделювання); приватно-наукові методи
(порівняльного

правознавства,

техніко-юридичного

аналізу,

конкретизації,

тлумачення тощо)» [253]. Дана класифікація методів дослідження є однією з
найбільш прогресивних, виходячи із наступного: 1) чітка предметно-об’єктна
орієнтованість на вивчення державно-правових процесів; 2) структурованість
викладу; 3) відсутність змістовного перенавантаження та надмірної плюралізації.
Однак, на нашу думку, прослідковуються недоліки в системно-логічній побудові.
Йдеться про те, що група загальнонаукових та загальнологічних методів має
спільний знаменник у вигляді універсальності їх методів, а тому зазначені групи
методів доцільно об’єднати в одну.
VI) О. В. Котюк виділяє загальнонаукові методи. «До таких методів відносять:
діалектичний, матеріалістичний, метафізичний і ідеалістичний» та «конкретнонаукові прикладні методи пізнання держави і права: структурно-функціональний
аналіз, правове моделювання, правове прогнозування, порівняльне правознавство,
систематичний метод, статистичні і математичні методи, метод конкретносоціологічних досліджень, догматичний метод, метод історизму, вчення про
біполярність світу тощо» [94, с. 23–24].
Ми можемо достатньо довго дискутувати відносно тієї чи іншої класифікації
методів та наводити різні їх модифікації, але лише усвідомивши сутнісноспецифічні особливості предмета дослідження, матимемо можливість обрати
найбільш оптимальний інструментарій методологічних засобів для подальших
дослідницьких пошуків.
На нашу думку, слід частково зупинитися на окремих вагомих факторах, які
впливають на формування методології права загалом та вибір конкретної системи
методів дослідження зокрема. Йдеться про праворозуміння та його концепції. Чому
окреслене питання в рамках піднятої дискусії потрібно дослідити? Тому що згадані
правові інститути є базисом становлення кожного науковця-правника, а також
вихідною засадою будь-якого фахового юридичного дослідження. Саме концепції
праворозуміння допомагають правнику збагнути, що потрібно розуміти під такою
категорією, як «право» та детально проаналізувати його структурні одиниці. Однак
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концепції праворозуміння є також багатогранним об’єктом дослідження. «Щоб
максимально результативно проілюструвати вплив концепцій праворозуміння на
формування методології юридичної науки, необхідно зупинитись на такій їхній
класифікації, як: природно-правова та юридико-позитивістська» [134, с. 47].
Оскільки концепція природного права та юридичного позитивізму є стрижнем
різноманітних учень з праворозуміння.
Для природно-правової концепції праворозуміння, виходячи з аналізу
методологічних категорій, найбільш продуктивними є загальнонаукові методи:
діалектичний,

матеріалістичний,

метафізичний

і

ідеалістичний,

конкретно-

історичний, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, моделювання, логічний,
соціологічний. Чому саме загальнонаукові методи доцільно віднести до природноправової концепції праворозуміння? Як природно-правова концепція впливає на
вибір в її контексті загальнонаукових методів? Окремо необхідно наголосити на
тому, що розподіл методів наукового пошуку між концепціями праворозуміння має
надзвичайно тонку межу. Адже зрозуміло, що загальнонаукові методи можна цілком
доречно застосувати і в інших типологізаціях праворозуміння [134, с. 47]. Дійсно,
враховуючи інтеграційні, імплементаційні процеси, можемо мати труднощі при
дослідженні класифікаційного чинника того чи іншого правового інституту.
З огляду на задану дискусійну складову, такий підхід має практично-прикладний
вимір.
Відповідь на поставлені питання полягає в цілях, завданнях, прагненнях
кожного науковця при студіюванні ним конкретної проблематики. Якщо ми маємо
намір проаналізувати обраний правовий інститут, дослідити юридичні гарантії прав
людини, з метою привнести щось якісно позитивне, удосконалити наявні механізми
захисту прав людини від протиправного на них посягання, запропонувати нові
важелі регулювання суспільних відносин, то нам потрібно виходити з духу цінніснофундаментальних, базисних основ обраного об’єкта, а не лише з букви закону.
Принагідно констатуємо, що найбільш вдало реалізувати зазначені цілі вбачаємо за
можливе через загальнонаукові методи, виходячи із того, що з їх допомогою ми
зможемо «розкласти» об’єкт дослідження на складові (аналіз) для з’ясування
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ставлення

громадян

до

державно-правових

ініціатив

шляхом

опитування,

анкетування (соціологічний метод) [134, с. 48]. На нашу думку, прикладом
застосування загальнонаукових методів у рамках концепції природного права є,
зокрема, її триланкова системно-структурна складова: безпека (право на життя,
особисту недоторканість тощо); свобода (право на свободу пересування і вільний
вибір місця проживання, свобода особистості тощо); власність (право власності,
право на недоторканність житла тощо). У цьому контексті слід зазначити, що
актуальний та недостатньо досліджений аспект природних прав, а тим більше
вираження його в національному законодавстві полягає в наступному: 1) відносно
безпекового блоку. Дослідження права на життя та особисту недоторканність у
контексті права евтаназії, трансплантації людських органів, клонування людини;
2) свобода. Виклики сьогодення в контексті захисту права на приватність;
3) власність. Право власності на результати інтелектуально-технічного прогресу.
На нашу думку, беручи до уваги особливості позитивізму, в рамках даної
концепції праворозуміння можна використовувати спеціально-прикладні методи:
техніко-юридичного

аналізу,

тлумачення,

систематичний

метод,

правове

моделювання, порівняльно-правовий метод. Знову ж таки, важливо відповісти на
аналогічні питання: Чому саме спеціально-прикладні методи доцільно віднести до
юридико-позитивістської концепції праворозуміння? Як юридико-позитивістська
концепція впливає на вибір в її контексті спеціально-прикладних методів? У даному
випадку нам необхідно виходити саме з букви закону. Тобто головне завдання
науковця в контексті зазначеного є протлумачити те, що привнесене законодавцем
(йдеться про нормативно-правові акти) та сформувати на його основі відповідні
висновки. Для таких цілей підходять саме спеціально-прикладні методи, адже вони
виконують роль «навігаційного» покажчика, від пункту техніко-юридичного аналізу
законодавчих норм до пункту їх порівняльно-правового дослідження [134, с. 48].
Діяльність науковця, який досліджує проблематику державно-правових процесів,
має два фундаментальних аспекти: 1) фаховий, максимально об’єктивний аналіз
нормативно-правових

актів

та

суспільно-політичного

контексту;

2) пошук
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різноманітних

можливостей,

засобів та

способів

удосконалення

механізму

регулювання суспільних відносин у рамках законодавства.
Підсумовуючи вищезазначене, потрібно закцентувати увагу на деяких
висновках.
1. Методологія не є окремою наукою, це специфічна сфера знань,
фундаментально-прикладне значення якої полягає в тому, що за допомогою методів
науковець-правник: а) досліджує наукову законодавчу базу обраного сегмента
політико-правового буття; б) крізь призму аналізу доктринально-законодавчої
складової обирає об’єкт та предмет подальшого наукового пошуку; в) визначає
схематичну послідовність своїх дій з дослідження предмета; г) здійснює фаховий
аналіз кожної структурно-проблемної одиниці обраного об’єкта, а також предмета
дослідження; ґ) проводить порівняльно-правові дослідження певної проблематики;
д) формує теоретико-практичні рекомендації з модернізації сучасних механізмів
регулювання суспільних відносин;
2. Під поняттям «методологія» в контексті теорії держави і права слід
розуміти вчення про методи, а також інші засоби пізнання, такі, як: принципи,
підходи, категорії, форми діяльності дослідника, котрі допомагають науковцю
проаналізувати обраний для об’єкт, предмет дослідження та забезпечують
необхідним інструментарієм для подальшого впровадження отриманих результатів у
практично-прикладній площині.
Окремо слід прокоментувати наявність в юридичній літературі цілої гами
поглядів та дискусій відносно понятійного тлумачення дефініції «методологія».
Такий стан не є чимось екстраординарним, це спроби пошуку найбільш оптимальної
та узгодженої позиції для усвідомлення багатогранної природи даного правового
інституту. Щоб імплементувати окреслені завдання в практичну площину,
необхідно керуватися такими ключовими інструментами, як критичне мислення,
аналітика, компроміс.
3. Монізм чи дуалізм? В даному випадку не треба бути занадто категоричним
та використовувати при проведенні фахових наукових досліджень переваги як
першого, так і другого підходу. Крім того, обов’язково слід враховувати специфіку

65

конкретного об’єкта, предмета наукового пошуку, а також зважати на його
ретроспективні, просторово-часові зміни. Таким чином, у монізмі найбільш
раціональним є порівняльно-правовий метод. Для плюралізму найбільш доцільно
обрати наступну класифікацію методів: загальнонаукові методи (аналіз, синтез,
узагальнення,

абстрагування,

матеріалістичний,

метафізичний

моделювання,
і

логічний,

ідеалістичний,

діалектичний,

конкретно-історичний,

соціологічний тощо); спеціально-прикладні методи (техніко-юридичного аналізу,
тлумачення, систематичний метод, правове моделювання тощо). Виходячи із
вищезазначеного, термінологічно-методологічна дискусія – надзвичайно важлива
передумова руху юридичної науки до вершин об’єктивно-суб’єктивної думки, однак
епіцентром даного процесу має бути змістовно-функціональна складова.
4. Серцевиною такого складно-проблематичного контексту в методології
права є різноманітні глибинні впливи на її змістовну складову, зокрема:
1) динамічний

розвиток

суспільних

процесів;

2) посилення

внутрішніх

інтеграційних чинників; 3) фактор суб’єктивістських переконань, догматичнобагатовекторних наукових підходів; 4) вплив праворозуміння та його концепцій на
світоглядні орієнтири науковця-правника. Такий широкий за своїм змістовним
викладом

спектр

етимологічно-дефініційних

компонентів,

класифікаційно-

типологічного різнобарв’я, а також інших методологічних чинників є показником
того, що методологія права – це проблематика як теоретичного, так і практичноприкладного характеру.
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Висновки до Розділу 1
Досліджуючи весь комплекс тематично-генезисної проблематики такої
категорії,

як

«юридичні

гарантії

прав

людини»,

враховуючи

змістовну

систематизацію дисертаційного пошуку, ключові, синергетичні висновки можемо
згенерувати за такими орієнтирами.
I) Юридичні гарантії як об’єкт дослідження сучасної науки. Алгоритмічність
структуризації яскраво демонструє нам предметну вагомість наукового сегмента
представленого об’єкта пошуку, який персоналізуємо на окремі, самостійні групи:
1) загальноправнича та функціональна частини відповідно до завдань цільового
призначення кожного розділу дисертаційного студіювання; 2) безпосередньо
об’єктна

компонента

юридичних

гарантій

захисту,

охорони

інституційно

визначених прав людини; 3) юридичні гарантії прав людини із безпосереднім,
суб’єктивно-персоналізованим фактажем.
Методологічно-науковий інструментарій допоміг усвідомити: а) еволюційний
розвиток предмета дисертаційного вивчення, його історико-кореневі засади;
б) предметний, понятійно-категоріальний апарат, структурну системність та
механізм реалізаційної дії юридичних гарантій в реальному житті; в) генезу
законодавчо-нормативного закріплення юридичних гарантій прав людини за
внутрішньодержавним

законодавством;

г) юридичні

гарантії

як

комплесну,

плюралістично-багатовекторну категорію права; ґ) проблематику судового захисту
прав людини та охоронно-захисного забезпечення юридичних гарантій прав
людини, особливо якщо йдеться про вразливі верстви населення; д) ознакововластивісну складову об’єкта дослідження за допомогою об’єднаного механізму
захисту прав людини; е) спільно-відмінні риси юридичних гарантій прав людини за
континентально-національними, законодавчими нормами права; є) ліберальноколективістські засади концептуального вивчення правових гарантій та діалектичне
з’ясування їхнього науково-прикладного застосування; ж) типолого-класифікаційну
природу юридичних гарантій та їхній функціонал у системі гаратій прав людини;
з) імплементаційне закріплення об’єкта дослідження в рамках законодавства, а
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також за посередництвом законопроектної діяльності законодавця; и) порівняльноправову складову юридичних гарантій прав людини.
Безпосередньо об’єктне спрямування удосконалення розвитку юридичних
гарантій, на прикладі конкретних прав людини, представлено триланковою
пріоритетністю, а саме: 1) безпека (гарантування суспільного ладу; особиста безпека
кожного громадянина: право на самозахист, самооборону та її межі, особисту
недоторканність, захист права власності); 2) охоронно-захисний комплекс заходів
націлений на забезпечення законних інтересів найвразливіших верств наслення –
дітей та жінок; 3) соціально-економічний захист та юридичні гарантії його реалізації
персонально для кожної людини (охорона та захист права людини на: працю, гідну
заробітню плату, відпочинок, соціальний захист).
Автор дисертаційного дослідження, проаналізувавши низку актуальних
питань у сфері юридичних гарантій прав людини, які мають чітко виражений
суб’єктивно-професійний

фактор

за

посередництвом

юридико-законодавчого

гарантування професійних прав адвокатів, суддів, слідчих, прокурорів, нотаріусів,
омбудсманів,

медіаторів,

юристів,

правозахисників,

науково-експертних

консультантів профільних установ, як представників юридичної спільноти, котрі за
посередництвом своїх компетенційних прав, обов’язків, функцій, реалізують
охоронно-захисний комлекс заходів щодо протидії зазіханням на права людини,
дійшов висновків про необхідність удосконалити фахову, законодавчу охорону та
захист даних суб’єктів від потенційних, різноманітних протиправних впливів у
зв’язку із специфікою їх професійної діяльності.
II) Дисертант, дослідивши низку актуальних питань (яким чином проявляється
термінологічно-доктринальна сутність таких категорій, як «методологія» та метод; в
якому контексті можна аналізувати специфіку тематично-прикладного функціоналу
методології в праві; класифікаційна типологія методів наукового дослідження крізь
призму: концепцій праворозуміння, монізму чи дуалізму методів пошуку,
суб’єктивно-об’єктивний підхід кожного науковця), об’єднав предметні висновки за
такими орієнтирами:

68

1) методологія у вузькому розумінні – це вчення про методи наукового
пошуку. Крім того, було досліджено предметну дефініцію з точки зору широкого
підходу, як узгоджену систему пізнавальних засобів (методів, категорій, принципів,
підходів, форм діяльності дослідника), які використовує науковець при науковотеоретичному дослідженні окремо взятого об’єкта, предмета дослідження та які, за
результатом проведеного наукового пошуку, допомагають йому виробити дієві
практичні рекомендації з удосконалення теоретичного усвідомлення, а також
нормативно-правового врегулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин. У
свою чергу, метод – це діяльність з метою пізнання певних процесів, явищ, об’єктів
буття, використовуючи при цьому необхідні, на думку науковця, прийоми
дослідження;
2) методологія

як

родове

поняття,

а

також

видовий

термін

за

юриспруденційними алгоритмами, уособлює міждисциплінарну галузь знань, яка,
враховуючи специфіку природи, займає місце між конкретними науками та
філософією. Функціональне призначення методології викристалізовується в її
прикладному значенні як інструментарію, своєрідного дороговказу для науковця,
який через обраний сегмент методів перевіряє свої наукові напрацювання та
здобутки наукового співтовариства на предмет їхньої дійсної, фахово-предметної
науковості. Методологія в праві – це спроба консолідувати наукове знання;
доктринальні позиції представників юридико-наукової спільноти; об’єднати,
узагальнити, сформувати загальнонаукові принципи, крізь призму відповідних
методів, з метою сформулювати якісно новий, науковий підхід до максимально
об’єктивного дослідження обраного предмета пошуку.
Проблематика юридичних гарантій прав людини має достатньо тривалий
еволюційний шлях наукового пізнання та фахового вивчення. Ретроспективна ґенеза
даного об’єкта дослідження демонструє багатоетапність циклічного шляху
становлення представленого юридико-прикладного інституту. Юридичні гарантії
мають надзвичайно широку бібліографічну амплітуду, яка охоплює здобутки
наукового осередку, від філософів-класиків до видатних правників нашого часу.
Ключова специфіка даного об’єкта доктринального пошуку закодована в
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безпосередньому призначенні юридичних гарантій, відповідно до якого останні
виконують роль фундатора дієвої реалізації прав людини. В свою чергу, методологія
права та арсенал її методів сприяє всебічному пізнанню природи юридичних
гарантій, осягненню плюралістичної проблематики цього правового інституту.
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РОЗДІЛ 2
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1 Поняття та особливості юридичних гарантій прав людини
Кожний

юридико-державний

системоутворюючими

ознаками,

2) функціонально-інституційна,

інститут
як

змістовна

характеризується

такими

1) категоріально-правовий

апарат;

складова.

Переконані,

одне

із

пріоритетних завдань дослідника представленого дискурсу має визначатися його
прагненням з’ясувати понятійно-термінологічну основу юридичних гарантій прав
людини. Юридичні гарантії уособлюють цілісний комплекс різнооманітних
нормативно-доктринальних категорій. Йдеться про широкий діапазон – від гарантії
до системно-структурованих складових деліктоздатності людини та громадянина.
Термінологічний компонент загалом та юридичних гарантій прав людини зокрема –
це перші кроки до поступового, глибинного занурення в царину обраного правового
інституту [143, с. 203–207]. Адже юридичні терміни – це не тіньові конструкції, які
втілюють виконання опосередковано-відособленої функції, вони виконують роль
життєво необхідного фундаменту для комплектації законодавства в цілому,
юридико-правових інститутів та окремих нормативно-правових актів.
Враховуючи

державницько-правовий

дискурс,

тенденції

суспільно-

політичного розвитку та виклики глобалізаційно-інтеграційних процесів, які
справляють вагомий вплив на сучасне державотворення України, юридична
термінологія

виконує

роль

одного

із

ключових

маркерів

законодавчо-

інкорпораційного механізму. В даному випадку потрібно також зважати на
термінологічно-доктринальну складову, точніше, на її плюралістичність. Ми
впевнені в тому, що, розібравшись у складному комплексі юридичної термінології,
матимемо потужний поштовх для того, щоб з’ясувати понятійну сутність
юридичних гарантій прав людини та не підміняти значення термінологічних
складових [147, с. 44–45].
Політико-економічна інтеграція держави до міжнародних глобалізаційних
об’єднань незалежно від її глибинної структуризації передбачає провадження
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планомірної, законодавчо-гармонізаційної діяльності. Така законотворча активність
має акумулювати надзвичайно важливі, характеризуючі властивості: адаптованість,
виважена обґрунтованість, мінімізація коефіцієнта оціночних категорій.
Проблематику понятійно-категоріального апарату, з притаманною йому
багатовекторністю,

починаючи

від

ретроспективного

тлумачення

до

євроінтеграційної гармонізації, а також опосередковано змістовний контекст
компетенційних особливостей юридичних гарантій прав людини досліджували такі
науковці, як П. Балтаджи, О. Веренкіотова, Т. Дудаш, О. Козоріз, О. Кушнарьова,
М. Любченко, М. Паночко, Т. Подорожна, П. Рабінович, К. Трихліб, Н. Трач,
Г. Христова, Н. Хамітов, А. Хворостянкіна, П. Шляхтун.
Дослідницькою метою автора в цьому підрозділі дисертаційного дослідження
є: 1) проаналізувати змістовну сутність таких категорій: «юридичне поняття»,
«юридична дефініція», «юридичний термін» [147, с. 45] крізь призму студіювання
теоретико-прикладних здобутків представників юридичної спільноти [143, с. 203–
207].

Усвідомлення

спільно-відмінних

показників

зазначених

понятійно-

термінологічних одиниць необхідне для адекватного їх доктринально-прикладного
застосування, аби запобігти їх ототожненню, підміні цих визначень; 2) дослідити
термінологічну проблематику [147, с. 45], природу юридичних гарантій прав
людини [143, с. 203–207]. Кожний правовий інститут має свої особливості,
притаманні лише йому закономірності, а також колізійний контекст, можливо,
навіть з елементом певних конфліктогенів; 3) керуючись здобутими знаннями, дати
авторське визначення даного правового інституту [143, с. 203–207] та виокремити
ключові особливості юридичних гарантій прав людини крізь призму їхнього
функціоналу.
Перейдемо до першого питання. Первинною ланкою, з якої формується
система права в цілому, є поняття, терміни і їх визначення, оскільки саме з них
складаються правові норми, сукупність яких, у свою чергу, формує певну галузь
права, а останні й становлять її систему [29, с. 7]. Юридичне поняття, термін,
дефініція є стартовим рубежем юридико-наукової мови. «Крім того, в даному
контексті, такої підвищеної уваги потребує також законопроектна діяльність
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законодавця. Адже науковці, суб’єкти правозастосування, оперують, зокрема, тими
нормативно-правовими положеннями, які імплементовані до чинного законодавства
України. Понятійний апарат – це не ефемерна, «стандартна» конструкція, а
структурна одиниця будь-якого нормативно-правового акта, яка допомагає
усвідомити диспозиційно-санкційну волю законодавця, через призму юридичної
мови закону» [143, с. 203–207]. Від того, наскільки влучно було сформульовано той
або інший термін, дефініцію, законопроект, багато в чому залежатиме коректність
правозастосовної, суддівсько-реалізаційної практики.
На думку П. М. Балтаджи, ототожнення юридичного терміна та правового
поняття є помилковим кроком. Юридичне поняття – це категорія, яка визначає
змістовну сторону права, що ж до терміна, то він належить до форми права.
Посередником між поняттям і терміном визнано дефініцію [8, с. 8]. Цікава позиція,
яка спонукає до роздумів.
«Основоположне завдання науковця-теоретика, науковця-практика в сфері
юриспруденції

зводиться

до

наступного:

надати

максимально

об’єктивно-

професійну оцінку певному соціально-юридичному явищу, процесу. Відповідно
інструментальним механізмом, який допоможе нам вирішити це питання, є
понятійно-категоріальна складова: юридичне поняття, дефініція, термін. Однак
відносно

зазначених

компонентів

потрібно

демаркувати

межі

їхньої

відповідальності» [147, с. 45]. У взаємовідношенні юридичне поняття – зміст, а
юридичний термін – форма, прослідковується раціональний підхід. Така точка зору
ґрунтується

на

авторському,

синтаксично-синонімічному

аналізі

категорій

«поняття» та «термін». Поняття означає, що нам потрібно щось «поняти», тобто
зрозуміти,

усвідомити.

віддзеркалюється

крізь

Відображення
призму

юриспруденції,

цілісно-структурного,

в

першу

чергу,

логічно-комбінованого

документа. Таким чином, сформулювавши поняття на побутово-науковому рівні,
його потрібно помістити до своєрідної «термічної оболонки», якою є термін, для
того, щоб згодом інкорпорувати до тексторальної будови нормативно-правового
акта.

73

Аналізуючи думки П. М. Балтаджи, можемо сказати: небажаними проявами у
заданому дискурсі є не лише «множинність змістовних асоціацій», а також
невиправдана «термінологічна множинність» та «множинність оціночних понять».
Такі процеси можуть призвести до збільшення кількості юридичних конфліктогенів,
колізій,

конфліктів

і

не

найкращим

чином

вплинути

на

практику

правозастосування» [147, с. 45–46]. Такі можливі небажані прояви потрібно
мінімізовувати, використовуючи при цьому методи конкретизації та уникати
нормативної суперечливості.
Основна функція терміна «полягає у відтворенні у свідомості людини
найбільш повного уявлення про об’єкт» [8, с. 8]. Яким чином розкрити системноструктуральну суть певної пошуково-дослідницької одиниці (об’єкт наукового
вивчення), зокрема юридичних гарантій прав людини? Питання досить складне як із
доктринальної, так і практичної точки зору, яке потребує планомірної, наполегливої,
ривалої логіко-доктринальної праці правника. Юридичний термін – це комбінація
характеризуючих ознак, особливостей, якостей, властивостей об’єкта пошуку.
Зважаючи на таку природу юридичного терміна, завдання науковця, законодавця
полягає в тому, щоб, не втрачаючи компетенційності при його доктринальнонормативному

формулюванні,

використовувати

максимально

зрозумілі

для

усвідомлення мовно-синтаксичні конструкції.
М. І. Любченко обґрунтовувала таку позицію: «Терміни конкретної сфери
знань не можуть існувати відокремлено один від одного, а є елементами цілісної
термінологічної системи. Тільки за умови узгодженості термінів можна досягти
точності передачі інформації та відображення певних понять про ті чи інші явища
об’єктивного світу» [109, с. 20]. Дійсно, за такої відокремленості нам буде складно:
1) об’єктивно, а також всебічно розкрити об’єкт дослідження; 2) побудувати та
виробити узгоджену позицію відносно конкретного об’єкта дослідження на
теоретико-законодавчому рівні, яка повинна корелюватися з існуючою нормативноправовою базою.
У нашому випадку така «цілісна термінологічна система» дістає своє
практичне застосування, наприклад, у такому прояві: термін «юридичні гарантії
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прав людини» неможливо висвітлити, лише взявши за основу такий термін, як
«гарантія». Адже за своєю відокремленою суттю це цивілістичний інститут, а ми в
результаті матимемо не об’єктивне бачення об’єкта, який нас цікавить. Таким
чином, щоб апелювати саме даним терміном, необхідно розуміти цілісне
призначення окресленої, опосередкованої частини правового статусу людини і
громадянина [143, с. 203–207]. На нашу думку, права людини та юридичні гарантії
прав людини – це нерозривний ланцюжок однієї цілісної, змістовно-термінологічної
будови, крізь призму якої викристалізовується «цілісна термінологічна система», в
рамках нашого об’єкта дослідження.
Наступною ключовою тезою М. І. Любченко є точність передачі інформації.
В наш інформаційно-технологічний час не виникає жодних суттєвих перепон для
комунікації. Проте завдання полягає в тому, щоб не лише передати, виробити
певний інтелектуальний продукт у вигляді законодавчої ініціативи, термінологічноконституційного тлумачення, а досягти максимально об’єктивної точності цього
процесу [143, с. 203–207]. Безумовно, це складна теоретико-практична діяльність, в
результаті якої маємо прийти до узгодження великого масиву поглядів, думок
правників, зокрема щодо термінологічного контексту.
Переконавшись у тому, що термінологія – складна наукова сутність для того,
щоб адекватно орієнтуватися в понятійності «юридичних гарантій прав людини», а
також згодом виробити його власне визначення, потрібно простудіювати [143,
с. 203–207] такі ознаки будь-якого юридичного терміна: «1) однозначність –
юридичний термін має позначати лише одне юридичне поняття, а останньому має
відповідати лише один юридичний термін (щоправда, цей принцип стосується
зазвичай тих юридичних термінів, котрі входять до складу однієї юридичної
терміносистеми); 2) системність – будь-який юридичний термін є елементом певної
юридичної терміносистеми, що, власне, й робить його терміном; певне значення
юридичного

терміна

фіксується

і

підтримується

саме

у

цій

системі;

3) дефінітивність – юридичний термін зазвичай має своє визначення (юридичну
дефініцію) – нормативно-правове (тобто формально обов’язкове, яке міститься в
джерелах позитивного права або актах офіційного тлумачення) чи наукове
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(доктринальне); 4) сфера застосування юридичного терміна – мови правотворчості,
правотлумачення, правозастосування, правореалізації, професійна юридична мова та
мова правознавства» [214, с. 894].
Зазначені ознаки повинні забезпечити: 1) максимальне очищення від
термінологічно-нормативної

колізійності;

2) понятійність,

чіткість,

тлумачну

визначеність. У цьому контекстуальному дискурсы цілком природньо постає
проблематика оціночних понять. Небезпека оціночних понять криється в таких
можливих негативних проявах: 1) труднощі правоусвідомлення та правотлумачення
норм законодавства для суб’єктів правозастосування; 2) ризики корупційної
складової. Шляхи мінімізації таких чинників: 1) зменшення питомої ваги оціночних
понять;

2) помірковано-виважена

деталізація:

термінологічна,

нормативна,

процесуальна; 3) нормативно-роз’яснювальна, просвітницька діяльність суб’єктів
правотворення для суб’єктыв правозастосування.
На нашу думку, зважаючи на об’єктивні обставини, потрібно прокоментувати
згадану ознаку дефінітивності юридичного терміна. У даному випадку маємо на
увазі, що відносно такої категорії, як «юридичні гарантії прав людини та/або
громадянина», можна говорити в контексті науково-доктринального, а не
нормативно-правового визначення. Адже в таких основоположних нормативнокодифікованих правових актах, як Конституція України, Цивільний кодекс України,
Цивільний

процесуальний

кодекс України,

Кримінальний

кодекс

України,

Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс законів України про працю,
Сімейний кодекс України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Закон
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон України «Про
прокуратуру»,

законодавець

не

роз’яснює

понятійне

значення

вище

проілюстрованого терміна [143, с. 203–207]. Відсутність визначення «юридичні
гарантії прав людини», «юридичні гарантії прав громадянина» на рівні джерел
позитивного права ускладнює його понятійне тлумачення. Інкорпоруючи норму
права, правило поведінки в змістовну будову нормативно-правового акта,
законодавець

автоматично

надає

йому

всю

повноту

властивостей

загальнообов’язковості. Звісно, доктрина права – це дієвий важель впливу на
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регулювання суспільних відносин, однак її фундаментальні положення задають
тактико-стратегічний вектор суспільно-політичного устрою, але не передбачають
обов’язковості, санкційної вимоги їх дотримання. На нашу думку, виходячи із
задекларованих позицій, варто рекомендувати суб’єктам законодавчої ініціативи
інтегрувати до законодавства України такий термін, як «юридичні гарантії прав
людини», «юридичні гарантії прав громадянина».
У контексті нашого дискурсу необхідно звернути увагу на енциклопедичну
тлумачність такої категорії, як «юридичний термін». «Юридичний термін (лат.
terminus – межовий знак, межа, кордон, закінчення, кінець, від Terminus – римський
бог кордонів і меж) – слово або словосполучення, що виражає поняття з правової
сфери суспільного життя і має визначення в юридичній літературі (нормативноправових актах, юридичних словниках, довідниках, енциклопедіях, наукових працях
тощо) [6, с. 482]. Представлене словниково-синтаксичне тлумачення «юридичний
термін» акцентує увагу на взаємовідносинах між ним та «юридичним поняттям»,
констатуючи таку особливість: юридичний термін виявляє, системно оформлює
юридичне поняття, а не створює його. Адже головне завдання правників,
законодавця, в контексті юридичної термінології, термінів, – чітке, недвозначне
визначення меж відповідності кожної юридичної категорії її системно-змістовному
призначенню [143, с. 203–207]. Переконані, що саме такий шлях є запорукою
вдосконалення законодавства та формулювання новітніх механізмів впровадження
юридичних гарантій прав людини і громадянина в практику суспільного життя.
Юридичні дефініції – це ще один етап на шляху синергетичного створення
юридичних термінів. «Юридична дефініція – логічно і граматично завершене
судження, в якому розвивається зміст юридичного поняття через зазначення його
суттєвих, юридично значущих ознак» [213, с. 860]. Водночас завершеність,
змістовна наповненість такого судження мають суб’єктивне забарвлення. Зазначені
показники є оціночними. В силу своїх переконань кожний науковець має право
індивідуально вирішувати дану складову, окремо для тієї або іншої дефініції.
«Юридично значущі ознаки» – це саме ті структурні одиниці, які акумулюють
сутнісний фунціонал того або іншого поняття, інституту суспільних відносин. Дана
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позиція ілюструє нам те, що юридична дефініція виступає своєрідним «родючим
ґрунтом»

для

поступового

«зростання»

та

удосконалення

помірковано-

розвиваючого потенціалу раціонального зерна юридичного поняття» [147, с. 46].
Перед нами постає завдання, яким чином розмежувати концептуальні, сутнісні
терміни? Доктрина права, як дієвий помічник у вирішенні даного питання,
завдячуючи своєму інструментарію дефінітивності, через наукове формулювання
ключових рис того або іншого поняття, збагачує наші знання відносно об’єкта
дослідження, щоб потім отримати його фахове термінологічне втілення.
Таким чином, проаналізувавши тлумаційно-етимологічний компонент, ми
можемо

погодитись

із

наведеною

вище

позицією

П. М. Балтаджи

щодо

розмежування категоріального апарату у форматі юридичного: поняття, терміна,
дефініції.

Адже

прослідковується

проілюстрована
також

в

позиція

інших

науковців,

доктринальних

відображення
доробках [147,

якої
с. 46]

(О. Веренкіотова [29, с. 7], М. Любченко [109, с. 11], Н. Хамітов [266, с. 162] та ін.),
допомагає виробити деякі висхідні засади. По-перше, юридичне поняття – це
первинна ланка фахової термінології, яка поступово комплектує свою змістовність
функціонально значущими ознаками. Така позиція підкреслює тезу, що саме в
цьому контексті дефінітивність знаходить своє структуровано-логічне призначення.
В свою

чергу,

юридичний

термін

є

межовим

вираженням

дефінітивного,

юридичного поняття, оформленого за постулатами нормативно-законодавчої та/або
доктринальної практики. По-друге, наділяючи юридичний термін притаманною
йому ознакою дефінітивності, ми цілком логічно робимо такий висновок: категорія
«юридичний термін» є ширшою порівняно з «юридичною дефініцією». Однак,
виходячи з того, що юридична дефініція та юридичний термін «працюють» над
юридичним поняттям, ця категорія ширша за юридичний термін [147, с. 46–47].
Здійснивши системний аналіз таких споріднених категорій, як «юридичне поняття»,
«юридичний термін», «юридична дефініція», але з притаманною кожній із них
специфікою, ми зробили спробу з’ясувати їх системно-структурність, характерні
відмінності, щоб уникати змістового ототожнення.
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Наступним кроком є дослідження термінологічної проблематики, природи
юридичних гарантій прав людини. «Для з’ясування етимологічного значення слова
гарантія (guarantir – порука, захищати, охорона), яке було запозичене з французької
мови в кінці XVIII ст., звернемося до тлумачних словників. Гарантія – порука в
чомусь, забезпечення чого-небудь. Передбачене законом чи певною угодою
зобов'язання, за яким юридична чи фізична особа відповідає перед кредиторами у
разі невиконання боржником своїх зобов'язань. Юридичні гарантії – це законодавчо
закріплені засоби охорони прав і свобод громадян, способи їх реалізації, а також
засоби охорони правопорядку, інтересів суспільства і держави» [36].
Проаналізувавши наведене вище визначення з тлумачного словника, ми
можемо узагальнити розуміння понять «гарантії» загалом та «юридичні гарантії»
зокрема в таких синонімічних словосполученнях: забезпечення чого-небудь; певне
зобов'язання однієї сторони правовідносин перед іншою стороною цих же
правовідносин; засіб (інструмент) охорони, захисту від протиправного посягання та
відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадянина.
Досліджуючи поняття гарантій, застосовуючи такий понятійно-категоріальний
апарат, як охорона та захист прав, свобод, законних інтересів громадян, ми
підходимо до розуміння внутрішньої природи цієї правової категорії. Адже охорона
та захист є основоположним завданням юридичних гарантій у праві.
«Понятійну

категорію

«гарантія»

цілком

можливо

презентувати

як

інструментальний запобіжник превентивної та захисно-відновлювальної функції,
професійно-фахової діяльності уповноважених органів державної влади» [143,
с. 203–207]. Такими ж характеристиками, навіть більшою мірою, наділені юридичні
гарантії прав людини, громадянина, які уособлюють наступні властивості:
попередження протиправних посягань; стримуючий фактор від зазіхань на права
людини з боку різних суб’єктів – від окремої людини, громадянина до посадових
осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У науковій літературі юридичні гарантії визначають як норми права, що
передбачають у своїй сукупності правовий механізм, покликаний сприяти реалізації
законів та інших нормативно-правових актів [287, с. 380]. У процесі аналізу такого
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визначення виникає декілька блоків питань. 1) Чи дійсно юридичні гарантії та
норми права настільки поєднані, щоб прийти до їхнього ототожнення? 2) Яким
функціоналом наділені юридичні гарантії прав людини, громадянина – допоміжним
чи інструментальним? 3) «Правовий механізм, який покликаний сприяти реалізації
законів та інших нормативно-правових актів» (далі – правовий механізм),
формується і є таким лише в сукупності правових норм? Тобто в окремій системній
одиниці (юридична гарантія) загально-структурованого, правочинно-безпекового,
політико-правового інституту юридичних гарантій прав людини, громадянина
відсутній даний правовий механізм? Якщо так, то яким повинен бути кількісний
показник правових норм, щоб викристалізувалися граничні межі такого правового
механізму?
На

нашу

думку,

в

цьому

визначенні

прослідковуються

декілька

неоднозначних аспектів: фактичне ототожнення юридичних гарантій із нормами
права та недостатня чіткість у формулюванні інтеграційної мети цих гарантій.
Дійсно, кінцеве призначення норм права і юридичних гарантій прав людини,
громадянина – це охорона, захист, відновлення законних прав, інтересів
потерпілого. Однак спільна природа таких правових інститутів не дає стовідсоткової
впевненості для їх тотожного трактування. Правові норми, на відміну від
юридичних

гарантій,

мають

стійку

структуризацію:

гіпотеза,

диспозиція,

санкція [143, с. 203–207]. Саме тому ототожнення правового інституту юридичних
гарантій прав людини із нормами права, як мінімум, видається дискусійним. Дійсно,
прослідковується об’єднавчий фактор навколо спільної мети, але шляхи її
досягнення знаходяться у паралельно-перехресних площинах. Співвідношення цих
категорій сконцентроване на таких позиціях: норма права – загальне, а юридичні
гарантії – спеціальне. Чому застосовано такий розподіл? Тому, що норма права – це
загальновизнане, обов’язкове до виконання правило поведінки, яке підкріплене
державницько-монопольним примусом. Проте щоб працювала формула правило –
його виконання, мають діяти чіткі, продуктивні механізми, важелі стримування і
противаг, якими, у тому числі, є юридичні гарантії. Таким чином, юридичні гарантії,
виконують роль не лише чергового, допоміжного фактора у становленні та
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інституційно-суспільному

інтегруванні

прав

людини,

а

й

потужного

інструментального гравця на полі складно-підрядних суспільних відносин.
Щоб проводити будь-які паралелі, потрібно проаналізувати змістовність
об’єкта наукового пошуку [143, с. 203–207]. На думку Г. О. Христової, юридичними
гарантіями виступають правові процедури реалізації прав людини, в основі яких –
основоположні процесуальні права: право знати свої права і обов’язки; право на
юридичну допомогу, у тому числі безкоштовну; право на судовий захист; право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; встановлення
юридичної відповідальності за порушення чи обмеження прав людини; презумпція
невинуватості; заборона зворотної дії закону, що встановлює або посилює
юридичну відповідальність за правопорушення; заборона бути двічі притягнутим до
юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення тощо. Крім того,
юридичними гарантіями є звернення людини, громадянина за захистом своїх
законних

прав

до

національних

правозахисних

установ.

В

Україні

це

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Радники – уповноважені
Президента України, суди, адвокатура, інститут конституційного правосуддя, а
також можуть бути задіяні міжнародні механізми: Європейський суд з прав людини,
Рада ООН з прав людини, Верховний комісар ОНН з прав людини, моніторингові
органи ООН (Комітет з прав людини, Комітет проти катувань, Комітет з ліквідації
расової дискримінації, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітет з
прав осіб з інвалідністю та ін.), Європейська комісія «За демократію через право»,
Парламентська асамблея Ради Європи тощо [267, с. 53–55]. На нашу думку,
повертаючись до можливості функціонування «правового механізму реалізації
законів та інших нормативно-правових актів» [287, с. 380], прикладом якого є чітко
структуризована система, викладена Г. О. Христовою, в рамках сукупності норм
права, юридичних гарантій або її протилежно-паралельній парадигмі (юридична
гарантія), необхідно закцентувати увагу на такій тезі: цілком закономірно можна
виокремити «багатополярний» та «однополярний» правовий механізм. Перший із

81

них – це весь комплекс згаданих Г. О. Христовою юридичних гарантій, а другий –
кожна окрема гарантія.
Відтак можна сформулювати проміжні підсумки. Юридичні гарантії прав
людини, громадянина – це не сукупність певних правил поведінки, а комплекс
національно-міжнародних засобів, суб’єктивних і об’єктивних умов, які виконують
роль провідного фактора в боротьбі проти різного роду дискримінацій, насильства
та порушень прав людини, громадянина. Особливо слід підкреслити дану тезу в
процесі формулювання терміна «юридичні гарантії». Їх фундаментальна мета,
охорона і захист законних прав, свобод та інтересів людини, громадянина має бути
обов’язково інкорпорована до змістової структури терміна [143, с. 203–207].
У кожного індивіда, суб’єкта права, регулятора суспільних відносин є власні
переконання, потреби, прагнення, амбіції, для досягнення яких не завжди
використовуються законні інструментарії. Головне завдання державних інститутів,
громадянського суспільства – максимально збалансувати інтереси різних суспільних
груп та громадян з протилежними, багатовекторними позиціями задля забезпечення
правопорядку. Зважаючи на таке призначення даного правого інституту, його
природа є своєрідним «яскравим ліхтарем» правничої парадигми, а дефінітивнотермінологічна понятійність повинна бути пройнята духом і буквою прав людини.
Досить цікавим для аналітичної роботи є таке термінологічне трактування:
«юридичні гарантії – правові засоби і способи, за допомогою яких реалізуються
нормативно-правові акти» [282, с. 563]. Знову ж таки, варто зупинитися на декількох
пунктах: інструментальному та прикладному. По-перше, юридико-доктринальну
категорію «засоби і способи» необхідно доповнити інституційною одиницею. Тобто
згадати, безпосередньо при розробці понятійної конструкції, можливість звернення
людини, громадянина за допомогою до національних, суб’єктно уповноважених, а
також міжнародних механізмів. По-друге, реалізація нормативно-правових актів –
це інструментальний засіб юридичних гарантій, за допомогою якого кожна людина,
громадянин отримує впевненість у власній захищенності. Звісно, висловлюючи
цілковиту повагу до кожної наведеної вище наукової думки правників, ми
переконані у необхідності розроблення широкого та вузького підходів до об’єктивно
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об’ємнішого тлумачення терміна «юридичні гарантії» [143, с. 203–207]. Крім того,
на користь такого дефінітивного бачення опосередковано свідчать всі вищенаведені
визначення юридичних гарантій. Адже науковці, наповнюючи цю категорію
змістовністю, одночасно наділяють її різною об’ємністю. При цьому такі
визначення, по суті, кардинально не суперечать, а доповнюють один одного, втім
термінологічна дискусія в даному напрямку триває. В результаті маємо дещо різні
понятійні тлумачення юридичних гарантій прав людини. Сподіваємося, що
застосування вузько-широкого підходу буде тим компромісом, який консолідує
юридичний осередок України.
Перед тим, як перейти до безпосереднього формулювання дефінітивної
термінології юридичних гарантій прав людини, згадаємо таку проблематичну
складову.

«Доктрина

юридичних

гарантій

прав

людини

має

справу

з

термінологічною множинністю. Йдеться про те, що, студіюючи юридичну
літературу, знаходимо такі визначення: юридичні гарантії, гарантії конституційних
прав і свобод, гарантії прав людини. Звичайно, кожний науковець підходить до
цього питання крізь призму власного досвіду, але в контексті теорії держави і права,
керуючись вимогами термінологічної точності, пропонуємо використовувати таку
понятійно-термінологічну категорію, як «юридичні гарантії прав людини» [147,
с. 47].
У цьому контексті необхідно звернути увагу на питання, які фундаментальні
чинники заважають прийти до спільного бачення будь-якої термінологічнокатегоріальної одиниці, зокрема в рамках обраного об’єкта дослідження? Ми
переконані,

йдеться

відповідальності

про

різних

такі

аспекти:

юридичних

1) чітке

відокремлення

спеціальностей

та

меж,

зон

спеціалізацій;

2) усвідомлення мети становлення та функціонування того чи іншого правового
інституту, у тому числі юридичних гарантій прав людини; 3) з’ясування та
визначення максимально широкого комплексу інструментальних механізмів, які
виконуватимуть роль невід’ємного супутника та гаранта реалізації задекларованих
цілей; 4) прагнути до академічної об’єктивності в процесі наукового пошуку
раціонального зерна.
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На нашу думку, використовуючи вузький підхід, юридичні гарантії прав
людини можна визначити як комплексний правовий механізм охорони, захисту
законних прав, свобод та інтересів людини від протиправного посягання. В даному
випадку,

використавши

такий

прийом,

ми

зробили

спробу

акумулювати

узагальнену, фундаментальну сутність цієї правової конструкції. Підходячи до
термінологічного питання з позицій широкого підходу, юридичні гарантії
правлюдини необхідно визначити так: це системно-структурний комплекс юридикоправових інструментаріїв охорони, захисту законних прав, свобод та інтересів від
протиправного посягання, а також відновлення попереднього становища людини у
разі їх порушення, невизнання, опротестування – судово-юрисдикційні, соціальноекономічні, інституційні, суспільно-громадські, політико-дипломатичні можливості,
фактори, засоби, метою яких є забезпечення захищеності кожної людини та
утвердження правопорядку в державі [143, с. 203–207]. У даному випадку,
запропонувавши авторське тлумачення юридичних гарантій прав людини, ми не
претендуємо на безапеляційність, однозначність. Саме таким чином спробували
об’єднати основні ідеї правників стосовно даного правового інституту.
Продовжуючи дослідження юридичних гарантій прав людини, потрібно
висвітлити авторське ставлення до особливостей даного об’єкта наукового пошуку,
крізь призму його функціональної складової, а саме:
I) юридичні гарантії як невід’ємна компонента правової ідеології. «Правова
ідеологія має безпосередній вплив на всі елементи механізму правового
регулювання, оскільки кожен із них передбачає наявність суб’єкта, який формулює
ті чи інші правові норми, вступає у правовідносини, здійснює акти реалізації чи
застосування права. В своїй діяльності зазначений суб’єкт завжди керується
певними правовими ідеями, теоріями, концепціями, які складають невід’ємну
частину будь-якої правової ідеології» [258, с. 14]. З такою тезою складно не
погодитися. На нашу думку, поняття «суб’єкт» слід типологізувати на дві групи:
1) «індивідуальний суб’єкт» – від пересічної людини, громадянина до службової,
посадової особи органу державної влади та органу місцевого самоврядування;
2) «інституційний (колективний) суб’єкт» – колегіальні органи влади, для прикладу:
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Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві ради; колегіальні органи
управління приватного права (правління, дирекція). В цьому контексті необхідно
закцентувати увагу на ключовій ідеї нашого дослідження: правові норми, які
продукує індивідуальний та інституційний суб’єкт, повинні бути пройняті
ідеологією юридичного гарантування прав людини, громадянина.
У сучасних умовах правова ідеологія перетворюється з форми виключного
відображення чинних правових явищ на важливу для суспільного розвитку форму
проектування та спрямування розвитку права і правової системи. Це зумовлюється
тим, що правова ідеологія, являючи собою сукупність правових знань, ідей і
принципів, відображає не лише те, яким чином право сприймається людиною і
суспільством в цілому, а й те, які вимоги висуває суспільство до права і до процесів
правового регулювання [258, с. 8]. Правова ідеологія держави, щодо гарантій прав
людини, чітко прослідковується у 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» [92]. Ми впевнені, лише в такому алгоритмі дій буде
ефективний інститут юридичних гарантій прав людини.
II) Юридичні гарантії прав людини – фактор дієвості правового виховання і
правової культури, виходячи з того, що вони є «дзеркалом нормотворчості». Адже
правове виховання, культура – це також певний комплекс індивідуальноособистісних, суспільних правил, норм, постулатів, які безумовно повинні
ґрунтуватися на юридичних вимогах нормативно-правових актах. Від того
комплексу прав, юридичних гарантій, які має людина, громадянин, та їх
імплементаційної реалізації залежить право-культурно-виховний процес у державі.
Такі думки поділяє також О. С. Тітомир: «Правова вихованість членів суспільства
великою

мірою

залежить

від

якості

законодавства,

практики

й

форм

правозастосування, стану судового захисту прав й свобод людини, дотримання
правових вимог представниками державної влади, повноти реалізації на практиці

85

принципу невідворотності покарання, у тому числі незалежно від соціального
статусу, походження, займаної посади тощо» [255, с. 10]. За умови впровадження
цих елементів у практичну діяльність усіх та кожного можна спрогнозувати
поступове

зростання

питомої

ваги

задоволення

запиту

суспільства

на

справедливість. Для будь-якої держави це надзвичайно важливі речі, особливо в
часи серйозних викликів.
Переконавшись у наявності такого зв’язку між юридичними гарантіями прав
людини та правовим вихованням, правовою культурою, наведемо декілька тез
О. С. Тітомир: 1) головною метою правового виховання є переведення правових
цінностей із зовнішньої для людини площини в площину її внутрішніх уявлень і
переконань [255, с. 14]. Переконані, суспільно корисна дієвість правового виховання
матиме місце лише за умови усвідомлення кожним індивідом світоглядних
постулатів, серед яких виконання всім зрозумілих правил співжиття, постійне
дотримання букви закону. Безумовно, зовнішня площина виконує роль своєрідного
осередку, комплексу парадигм, суспільних орієнтирів, які здійснюють потужний
вплив на людину але епіцентр пізнання, центр прийняття відповідальних рішень,
знаходиться в самій людині. Людина, наділена волею вибору, який залежить від
індивідуальної, морально-правової культури; 2) метою правового виховання є
досягнення глибокого розуміння цінності права, свідоме ставлення до прав та
обов’язків, повага до правопорядку, готовність дотримуватися і сумлінно
виконувати юридичні приписи, які відповідають універсальним правовим цінностям
і основоположним принципам права [255, с. 14]. Власне, йдеться про мету правового
виховання. Яких треба досягнути цілей, які виконати завдання, щоб допомогти
людині здобути, розвинути в собі право-культурне буття? Ключовими із них, є такі:
а) продовжити

законопроектну,

правозастосовну

діяльність

уповноважених

суб’єктів права із забезпечення ефективної, адресної дії законодавства, а також
мінімізувати небажані прояви такого процесу; б) чітке дотримання такої кореляції,
коли права людини кореспондуються з її обов’язками; в) потрібно поступово
формувати на загальнодержавному рівні «моду» на свідому, правомірну поведінку;
3) ціннісними

орієнтирами

правового

виховання

повинні

виступати

права
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людини [255, с. 14]. Ця теза повинна бути аксіомою не лише правового виховання, а
всеохопної популяризації доктрини верховенства права. В цьому плані доцільно
звернути увагу на фахові дослідження таких учених, як С. Апиян [5, с. 8],
Г. Балюк [10, с. 6], О. Ганзенко [35, с. 6], С. Капітанська [75, с. 6], Ю. Меліхова [122,
с. 6], О. Орлова [158, с. 9], В. Осташова [162, с. 7], О. Проць [210, с. 6].
III) Юридичні гарантії – це політико-правовий інститут, політичний аспект
якого прослідковується у діяльності суб’єктів правотворення та офіційнодержавницького правозастосування, правотлумачення, а правовий дістає вираження
через внутрішню текстуальну будову нормативно-правових актів. Юридичні
гарантії є частиною процедурних процесів, недотримання яких слугує підставою для
відновлення порушених, не визнаних та/або оспорюваних прав, свобод, законних
інтересів людини і громадянина. Крім того, наявність законодавчих, процесуальних
процедур, аксіом (право на судовий захист; право на правову допомогу, самостійно
себе захищати та/або обрати професійного адвоката; презумпція невинуватості
тощо) є запорукою недопущення, мінімізації різного роду зловживань та свавільнопротизаконної діяльності представників правозастосування. Такий алгоритм цілком
і

повністю

корелюється

з

демократичними

засадами

сучасної,

соціально

орієнтованої держави, заснованої на принципі поділу влади на законодавчу,
виконавчу, судову. «Принцип поділу влади, як інституціональна гарантія
демократизму держави, є засобом, який дозволяє максимально ефективно
убезпечити державу від антидемократичних тенденцій до узурпації всієї повноти
влади і її відчуження від народу» [270, с. 11].
Юридичні гарантії прав людини – надійний процедурний механізм, який
створює необхідний клімат політико-демократичних умов для забезпечення
правопорядку та недопущення проростання згаданих, шкідливо-токсичних проявів у
доктрині прав людини.
IV) Юридичні гарантії прав людини виконують роль однієї із ключових
властивостей права, адже допомагають інституту прав людини реалізовувати
суспільно-регулятивну

функцію.

Властивості

права

–

об’єктивні,

сутнісні

характеристики права, які у своїй сукупності визначають його якість і дають змогу

87

охарактеризувати його як цілісне, самостійне явище об’єктивної реальності [225,
с. 4]. Власне, юридичні гарантії є прикладом такої об’єктивно-сутнісної компоненти
буття права. Властивісно-правова характеристика юридичних гарантій прав людини,
окрім іншого, знаходить вираження у наступному: це міждисциплінарний інститут,
притаманний всій мережі галузево-розгалуженого права; комплекс можливостей, які
має людина для захисту своїх прав від протизаконних посягань.
V) Юридичні гарантії прав людини – це складова «класичного» та
«розширеного» правового статусу людини, громадянина. Так, під першим ми
зазвичай розуміємо таку структуризовану комбінацію: права, обов’язки, інтереси.
По суті, юридичні гарантії присутні в кожному із цих елементів, виходячи із
наступного: гарантують реалізацію прав людини, громадянина; дотримання,
законослухняне виконання їх правомірних вимог, є прямим і безпосереднім
обов’язком суб’єктів правотворення, правозастосування; слугують балансовим
запобіжником, сприяють узгодженню багатоманітних інтересів суспільних груп,
громадян. У свою чергу, «розширений» правовий статус людини, громадянина, крім
представлених

вище

компонентів,

має

враховувати

інститут

юридичної

відповідальності, який справляє потужний регулятивний вплив на суспільні
відносини.
Юридичні гарантії дістають свій закономірний прояв через концепт
юридичної відповідальності, державницько-санкційних впливів. Саме такий зв’язок
юридичних гарантій прав людини, громадянина з юридичною відповідальністю,
щоправда, не безпосередній, а опосередкований, знаходимо у працях таких
науковців,

як

М. А. Ібрагимов [66,

с. 6],

М. Р. Романинець [224,

с. 7–14],

В. В. Середюк [234, с. 6–14], О. В. Швець [279, с. 5–9].
VI) Юридичні гарантії прав людини як охоронно-захисний інститут права. На
нашу думку, оскільки зазначеній функціональній складовій нашого об’єкта
дослідження

буде

присвячена

наступна

частина

дисертації,

то

потрібно

презентувати її змістовність саме в такій запланованій послідовності.
Таким

чином,

представлене

дослідження

понятійно-специфічного

спрямування юридичних гарантій прав людини є переконливим прикладом
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поєднання теоретичного та практичного, загального і спеціального, безпосереднього
та опосередкованого базису нашого об’єкта наукового студіювання. Апробовано
науковий пошук проблематики етимологічного ґатунку. Адже науковцю потрібно
усвідомлено орієнтуватися на широких просторах категоріального спрямування,
щоб фахово проаналізувати змістовну будову обраного правового інституту.
Автором зроблено спробу консолідувати багатовекторність сутнісних підходів
юридико-наукової спільноти та запропоновано власний підхід до термінологічнокатегоріального питання юридичних гарантій. Крім того, було виокремлено цілий
комплекс функціонального призначення даного об’єкта дослідження. Підбиваючи
підсумки, варто підкреслити, що юридичні гарантії прав людини – це один із
фундаментальних чинників поваги до прав людини, засад державницькосуспільного правопорядку та еволюційного розвитку державності. Адже навіть
найдосконаліші нормативно-законодавчі правила, процедури потребують дієвого
інструментарію стримувань і противаг. Права людини є тією цінністю, яку потрібно
оберігати, захищати від різноманітних негативних впливів, а юридичні гарантії – це
такий важіль, який всебічно сприяє реалізації цієї мети. Окремо слід наголосити на
такому аспекті, як охоронно-захисний інститут, який має бути наповненим високою
питомою вагою привенції та покликаний відповідати на виклики сьогодення.
Виходячи із зазначеного, юридичні гарантії прав людини – це достатньо динамічний
об’єкт наукового пошуку, який потребує постійного моніторингу та подальшого
компетентного, аналітичного дослідження. Дисертаційна частина нашого алгоритму
пошукових мотиваторів «Поняття та особливості юридичних гарантій прав людини»
є черговим кроком до впровадження в практичну царину окреслених вище
суспільно корисних цілей.
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2.2 Механізм забезпечення гарантій прав людини
Проблематика регулювання суспільних відносин на макрорівні (механізми
пошуку порозуміння між великими групами комунікації: держава і суспільство;
громадські

організації;

різноманітними

структуровані,

переконаннями)

та

стихійні

мікрорівні

об’єднання
(здебільшого

громадян

за

міжособистісні

взаємовідносини) – це надзвичайно важливе питання із потужним практичноприкладним виміром. Для кожної держави актуалізація окресленої тези має свою
специфічну будову, але один із ключових каталізаторів турбулентних процесів має
спільну природу, а саме – охорона і захист прав людини. Аналіз політико-правового
концепту за всі роки незалежності України є прикладом того, наскільки піднята
тематика може бути важливою для кожного громадянина. Якщо людина розуміє, що
вона не захищена від протиправного впливу на неї, за відсутності результативної
реакції уповноважених суб’єктів, то такі обставини можуть бути поштовхом до
будь-яких незаконних проявів. Саме тому функціонування ефективного механізму
гарантування прав людини за максимально об’єктивними закономірностями є
надійним інструментом забезпечення конституційного правопорядку.
«Дія права в суспільстві – це, насамперед, встановлені та захищені групи прав
і свобод людини. Дієвість права – це коефіцієнт, що свідчить про можливість
держави та суспільства більшою або меншою мірою удосконалювати такі
процеси» [152, с. 82]. Погоджуючись із цією тезою Н. М. Оніщенко та аналізуючи її
сутнісний зміст, слід згенерувати таке поняття, як «дієздатність права». В даному
випадку ключовою мовознавчою одиницею є здатність, зокрема законодавчих
засобів, способів до ефективної боротьби проти зазіхань на права людини. Адже
прогалини нормативно-правових актів, колізії у праві – це осередок як
«статистичної», так і латентної злочинності. Саме з такими симптомами суспільної
взаємодії має справу повсякденна, системна дія права, а результативність її
діяльності прослідковується в співвіднесених показниках дієвості права.
Питання прав і свобод людини нині є найважливішою проблемою внутрішньої
та зовнішньої політики всіх держав. Стан справ у сфері забезпечення прав і свобод,
їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного
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розвитку будь-якої держави й суспільства [25, с. 20]. Ми живемо в епоху
глобалізованого буття, тому так чи інакше кожна держава, її посадові особи, як
правило, співвідносять

свої дії із міжнародно-правовими

канонами. Така

світобудова позитивно впливає на глобальну охоронно-захисну політику прав
людини, адже кожній державі за таких умов надзвичайно важко приховати як
мінімум масові порушення проти честі, гідності, ділової репутації людини. Звісно,
глобалізм має також свої недоліки у вигляді міжнародної злочинності: торгівля
людьми, тероризм, незаконна трансплантологія органів людини, злочини проти
статевої

свободи,

економічні

злочини,

оскільки

певною

мірою

полегшує

відповідним елементам сформувати стійкі зв’язки, незважаючи на міждержавні
кордони. «Глобалізація в сучасних умовах державотворення являє собою сукупність
процесів, що впливають на державні інститути, породжуючи їх модернізацію, та
зумовлює необхідність об’єднання зусиль національних держав з метою подолання
загальнолюдських проблем, негативних процесів та явищ, що відбуваються у світі,
та боротьба з якими на рівні окремої держави є недостатньо ефективною» [101,
с. 13–14]. Тому захист прав людини потребує міжнародної солідарності, спільної
діяльності на благо безкордонного безпекового простору, в якому людина є
найважливішою цивілізаційною цінністю.
Постійний пошук дієвих механізмів захисту прав людини та вироблення
єдиних правил міждержавної взаємодії на засадах рівності та поваги до прав людини
з

метою

вирішення

нагальних

викликів,

які

постають

перед

світовим

співтовариством, є запорукою врегулювання міжнародних конфліктів мирним
шляхом. Саме для імплементації зазначених цілей в життя, недопущення
повторення жахливих наслідків Другої світової війни Генеральна Асамблея
Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року своєю резолюцією 217А (III)
прийняла Загальну декларацію прав людини, а резолюцією № 423-V запропонувала
всім державам починаючи з 1950 року відзначати 10 грудня як День прав
людини [138, с. 323]. Цивілізаційні прагнення, які спрямовані на захист прав
людини, здатні об’єднати міжнародну та внутрішньодержавницьку спільноту для
досягнення спільної мети у боротьбі за безпечне буття всього людства.

91

Продовжуючи думку, зазначимо наступну тезу: «Права і свободи людини є
фундаментальним надбанням людства, важливим елементом у процесі становлення
та соціалізації кожного індивіда, адже дозволяють задовольнити потреби та
реалізувати власний потенціал у різних сферах суспільного життя. Ступінь їх
гарантування є лакмусовим папірцем демократичного розвитку будь-якого
суспільства» [65, с. 20]. Мистецтво державно-правового регулювання, забезпечення
гарантій прав людини – це питання національної безпеки кожної держави, у тому
числі України.
Переконавшись

в

актуальності

нашої

теми

наукового

пошуку

для

державотворчих процесів, необхідно підкреслити її доктринально-прикладне
забезпечення, представлене такими правниками, науковцями, як В. Андріюк,
І. Андрюшко, І. Антошина, Н. Арабаджи, Д. Бакаєв, В. Башук, С. Бащук, Г. Бистрик,
C. Богачов, В. Бурмистров, С. Васильцов, М. Венецька, В. Вишковська, О. Галус,
А. Гончарук, Х. Горецька, О. Дьоміна, А. Заєць, І. Зелена, Г. Зубко, Н. Іванчук,
Ю. Ірха,

І. Іщенко,

А. Карась,

В. Ковальський,

О. Копиленко,

А. Крутько,

О. Максимюк, М. Маликов, О. Мілетич, О. Наливайко, Н. Оніщенко, І. Осика,
О. Осинська,

В. Орєхов,

І. Панкевич,

С. Рабінович,

О. Рогач,

В. Сидоренко,

А. Скуратівський, О. Сокуренко, Д. Таран, А. Тукало, Г. Хауамда, М. Хміль,
А. Червяцова, Ю. Шемшученко, Л. Шипілов, М. Штангрет.
«Багато чого в сфері захисту прав залежить від нас з вами, розуміючи це,
працюючи над цим – ми «приречені» на успіх!» [67, с. 18]. Дійсно, починати
потрібно із себе, усвідомлюючи ці прості, але мудрі основи, ми спробуємо всебічно
дослідити представлений об’єкт пошуку: 1) механізм правового регулювання:
поняття та сутність; 2) аналітика термінологічно-категоріального апарату охорони і
захисту прав людини як ключового компонента механізму забезпечення гарантій
прав

людини

та

розмежування

їх

функціоналу;

3) реалізація

людиною,

громадянином законного права на самозахист від протиправних посягань; 4) аналіз
методів захисту та охорони прав людини (судовий та альтернативні способи
вирішення спорів) [67, с. 18].
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Юридичне регулювання – складова будь-якої соціорегулятивної системи
суспільства [215, с. 16]. Дійсно, даний інструментарій – це ціннісне надбання
еволюційно-історичного розвитку людини, яке виконує роль життєво-генеруючого
фактора для формування стійких, тривалих, продуктивних суспільних зв’язків.
Діапазон дії інституту юридичного регулювання надзвичайно широкий – від
повсякденної діяльності окремого індивіда, яка потребує постійної зібраності, а
також саморегулювання до суспільно-державницьких об’єднань, зокрема, але не
виключно: громадські об’єднання, політичні партії, органи державної влади. Такі
обставини зумовлені тим, що кожна соціальна одиниця має свої інтереси, які часто
потрапляють у конфронтаційну площину, за таких умов наслідками відсутності
регулятора можуть бути неконтрольовані, протизаконні дії суб’єктів права.
Правове регулювання – є провідним елементом правової системи та
фундаментальною категорією юридичної науки та практики. З його здійсненням
пов’язані процеси формування в Україні основ громадянського суспільства та
правової держави, належна організація функціонування суспільства та безпосереднє
існування будь-якого суб’єкта правових відносин [235, с. 6]. Правові системи
сучасності, у тому числі України, – це уособлення комплексу засобів пошуку
оптимальної взаємодії між співгромадянами того чи іншого суспільного об’єднання:
релігійні вірування, норми моралі, звичаї, нормативно-правові документи. Крім
того, необхідно окремо наголосити на причинно-наслідковому зв’язку всіх згаданих
В. В. Сидоренко практичних наслідків правового регулювання із юридичною
наукою. Адже остання є провідником – від морально-звичаєвої організації
спільноти, через законодавчі формули до врегульованих суспільних відносин.
Аналізуючи проблематику ефективності правового регулювання, необхідно
враховувати два елементи, які визначають, з одного боку, безпосередній стан
дотримання тих чи інших юридичних норм, а з іншого – те соціальне призначення і
ту соціальну роль, яку вони відіграють. Визначаючи результативність правового
регулювання, необхідно брати до уваги як власне юридичну ефективність, котра
виражається у слідуванні юридичним нормам та їх забезпеченні наявними у
держави засобами, так і фактичну ефективність, яка встановлює взаємозв’язок між
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конкретними правовими нормами або правовими інститутами і суспільно
очікуваними наслідками правового регулювання, а також ступенем реалізації
об’єктивно існуючих у суспільстві цілей [71, с. 11–12]. Дієве, ефективне правове
регулювання – це найбільш результативна, профілактична превенція злочинності,
запобіжник проявів девіантної поведінки окремого суб’єкта та гарант еволюційного
розвитку

суспільства.

Об’єктивація

механізму

регуляції

відображається

в

нормативно-правових актах, які пройняті санкційним домінантом, а також
монопольним силовим впливом. Юридична техніка формування таких законодавчих
інструментів – надзвичайно відповідальний процес, оскільки в їхній будові мають
бути відображені такі структурні елементи: 1) відсутність фактично формальнодекларативної інкорпорації санкційних засобів. Йдеться про випадки, коли
законодавець передбачає відповідальність за певне діяння, але її еквівалент розміру
останнього або ступінь застосування уповноваженими органами державної влади, їх
посадовими особами дозволяє потенційним порушникам закону ігнорувати його
приписи. Якщо санкції не працюють із достатньою потужністю для того, щоб
протидіяти втіленню злочинних намірів, компетентні представники органів
державної влади повинні здійснити фахову ревізію таких норм на предмет
результативності

та

пропорційності;

2) санкційний

інструментарій

виправдовуватиме своє призначення, якщо відповідатиме вимогам і викликам часу.
Важливо звернути увагу на поведінковий аспект людини, який є одним із
ключових об’єктів дослідження правового регулювання суспільних відносин.
«Реалізація особою власної поведінки здійснюється у відповідності до сформованої
в її свідомості моделі, яка є свідомим відображенням результату механізму правової
поведінки. Критеріями визначення характеру конкретної моделі правової поведінки
є оцінка поведінки в залежності від суспільних стандартів і її відповідності
правовим нормам та особливі умови, визначені в законодавстві, що відносять
поведінкову модель до певного виду всупереч її протиправності чи суспільній
небезпечності» [42, с. 10–11]. Дане питання є складним, має свої глибини
світоглядного пізнання та потребує потужної концентрації уваги і самоконтролю.
Втім почнемо з початку: новонароджена дитина – це «субстанція із глини», яка вже
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наділена

індивідуальними,

генетичними,

біолого-психологічними

характеристиками. Залежно від того, з якими намірами, стимулами глинар (сім’я),
працюватиме з матеріалом (дитина), впливу зовнішніх факторів (соціальнокомунікативні осередки), а також вміння індивіда усвідомлено використовувати
інструменти повсякденної праці над самим собою, буде сформована правомірна або
протилежна їй модель поведінки.
Функціонування механізму правового регулювання, зокрема через своєчасне
реагування органів опіки та піклування, «починається з первинного формування
особистості, яке проходить в її сім’ї. Рівень агресії в суспільстві, який призводить до
порушення прав людини, громадянина, залежить, у тому числі, від дій кожного
суб’єкта. Відповідно такі дії, як насильство в сім’ї, в будь-якій його формі, формує у
дитин, певн, небезпечну норму поведінки. Тому дана проблема є не лише сферою
сімейних взаємовідносин, вона потребує необхідної реакції уповноважених
представників влади» [142, с. 46]. В контексті викладеного звертаємо увагу на такий
важливий аспект, як персонально-індивідуальний, а не вибірковий підхід органів
опіки та піклування до кожної сім’ї, батьків, їхніх дітей. Йдеться про кричущу
потребу працювати із проблемними родинами (прояви насильства, зловживання
алкоголем, наркотики), звертати посилену увагу на дітей, які з тих чи інших
життєвих обставин проживають у неповних сім’ях.
Таким чином, механізм правового регулювання – це професійна діяльність
уповноважених індивідуальних та колегіальних суб’єктів права, які, застосовуючи
закріплені

в

міжнародному

диспозиційно-санкційні

норми,

праві,

нормативно-правових

забезпечують

конституційний

актах

України

правопорядок

суспільних відносин, а також гарантують реалізацію державницької функції з
охорони, захисту прав людини.
З’ясування сутності дефініцій «охорона прав людини», «захист прав людини»
допоможе вирішити питання, в яких випадках застосовуються засоби охорони, а в
яких – засоби захисту [142, с. 40]. Згадані правові категорії мають спільну мету –
забезпечити безпечні умови життя кожної людини, попередити, мінімізувати ризики
протиправних посягань на її законні права та свободи, проте вони мають характерну
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специфіку, яка потребує окремого аналізу. «Проблема в тому, що в більшості
юридичних енциклопедій [284; 285], словників [286; 26] окремо не приділяється
увага таким визначенням, як «охорона прав людини» та «захист прав людини».
Академічні тлумачні словники української мови тлумачать терміни «охорона» та
«захист», як синоніми» [241; 142]. Вирогідно, тотожне цільове призначення даних
правових інститутів вплинуло на їхнє синонімічне тлумачення.
На нашу думку, за відсутності комплексного тлумачення дефініції «охорона
прав людини» її змістовне навантаження можна розкрити через споріднені поняття,
зокрема такі, як «охорона Конституції України». Такий шлях є виправданим,
зважаючи на те, що проблематику гарантування забезпечення прав людини,
громадянина, можна розглядати в руслі охорони і захисту Конституції України [252,
с. 48–49].
Слід пояснити деякі аспекти такої аналогії: 1) на перший погляд, цілком
слушно може виникнути запитання, з якою метою використовуємо визначення
«охорона Конституції України»? Відповідь необхідно шукати в доктринальних
підходах до такої категорії, як «охорона» певного юридико-значущого об’єкта.
Потім отримані знання інтегруємо та застосовуємо в своїх задекларованих наукових
цілях; 2) Конституція України – це один із фундаментальних законодавчих
механізмів у багатовимірному процесі протидії порушенням прав людини. Тому
використовуємо ті можливості, якими володіємо з огляду на обставини сьогодення.
Таким чином, доречно буде звернути свою увагу на позицію А. П. Зайця:
«Охорона Конституції України – система конституційно-правових засобів і гарантій
від можливих порушень або неправомірних змін Конституції України» [65, с. 384–
385]. У даному випадку методи інтерпретації допомагають підійти до таких
проміжних висновків: 1) охорона прав людини – це не точкові, одноразові засоби, а
чітко структурована система засобів та гарантій. Можемо назвати цей пункт
«інструментальним важелем впливу»; 2) діяльність уповноважених суб’єктів права
та кримінологічно-віктимологічні, превентивні заходи самої людини як потенційної
жертви злочину, іншої протиправної поведінки, спрямовані на запобігання
можливому порушенню прав людини, її правового статусу. Тобто факту самого
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замаху та/або вже порушеного законного права, яке необхідно захищати, боротися
за його визнання і відновлення, ще не має.
Аналогічний підхід потрібно застосувати, досліджуючи термін «захист прав
людини» [142, с. 40–41]. Аргументація доцільності задіяння такого алгоритму дій
тотожна попередній понятійній конфігурації. На думку М. В. Венецької, «захист
цивільних прав – дії уповноваженої особи, а також діяльність юрисдикційних
органів та осіб, які зобов’язані вжити заходів щодо поновлення порушеного,
оспорюваного чи невизнаного права, а також охоронюваного законом інтересу» [28,
с. 306]. Знову ж таки, два ключових аспекти, на які слід звернути увагу:
1) суб’єктний склад захисту прав людини, це фактично будь-яка особа, яка повинна
застосувати законні засоби та способи для припинення посягання на права, інтереси
людини; 2) фактичний склад захисту прав людини, відповідне діяння вже відбулось
і тепер необхідно реалізувати компетентні заходи для поновлення порушеного
правопорядку та правового статусу людини.
На думку О. А. Сокуренко, «під охороною розуміються профілактичні заходи,
що здійснюються державними органами і громадськими організаціями для
попередження порушень прав громадян, а також усунення різних перешкод, які
заважають реалізації цих прав. Під захистом розуміється примусовий (стосовно
зобов’язаної особи) спосіб здійснення порушеного права з метою його поновлення.
Охорона таким чином охоплює заходи, що застосовуються до порушника прав і
свобод, а захист – заходи, що застосовуються після правопорушення для поновлення
порушеного права» [245, с. 83].
Аналізуючи зібраний доктринальний базис, «цілком закономірно потрібно
прийти до висновку, що охорона законних прав людини – це діяльність
уповноважених представників влади і самої особи, яка передує процесу їх захисту.
Правові норми законодавчих актів направлені на охорону прав людини повинні бути
своєрідним

запобіжником

порушення

цих

прав [142,

с. 41].

У

контексті

проілюстрованого ми здебільшого маємо справу із превенцією, фаховою роботою на
випередження, передбачення, а також прогнозування можливих криміногенних
загроз. До даної сфери обов’язково відносимо: 1) дії, спрямовані на боротьбу із

97

латентною злочинністю; 2) профілактичні заходи із осередками девіантних
суспільних груп; 3) соціалізація осіб, які перебували у складних, потенційно
психологічно-травматичних обставинах: діти, позбавлені батьківського піклування;
учасники бойових дій; особи з можливим проявом рецидивів розладів психіки;
громадяни, звільнені з місць позбавлення волі; громадяни із різноманітними вадами
здоров’я; особи без постійного місця проживання.
«Правова соціалізація є процесом створення диспозицій поведінки особи, коли
вона починає задовольняти свої потреби в існуванні та розвитку за конкретних
умов, ефективно використовуючи правові або інші засоби, що відповідають чи,
принаймні, не суперечать чинним правовим нормам» [43, с. 3]. З вразливими
суспільними групами потрібно працювати, приділяти їм особливу увагу, адже це
один із ключових механізмів зростання «здорового» суспільства.
У свою чергу, діяльність із захисту прав людини не потрібно розглядати
виключно в контексті відновлення вже порушеного, оспорюваного чи невизнаного
права. Адже, наприклад, у момент нападу на людину або замаху на її життя захист її
прав як самим потерпілим, так і правоохоронцями може проявлятися шляхом
вчинення дій із відсічі такому протиправному посяганню. В такому разі діяльність із
захисту прав потерпілого в процесі безпосереднього нападу передує механізму
застосування засобів відновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права.
Така думка ґрунтується на тому, що відновлення порушеного права – це в
основному дії після вчинення посягання (звернення із відповідною заявою до
правоохоронних

органів;

притягнення

обвинуваченого

до

кримінальної

відповідальності і т. ін.), а не в його безпосередній момент [43, с. 41]. Власне,
сутність природи захисту прав людини зумовлена діями, спрямованими на негайне
припинення протизаконних намагань та повернення свого первинного юридиконормативного статусу, шляхом застосування санкційних та/або компенсаційних
механізмів впливу.
Виходячи із цього, під охороною прав людини потрібно розуміти сукупність
правових норм та законних дій як представників органів влади, так і самої людини,
спрямовані на запобігання та попередження можливих протиправних посягань на її
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права. Захист прав людини – це діяльність представників органів влади, самої
людини, яка спрямована на її захист під час безпосереднього протиправного
посягання та відновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права [142,
с. 42–43]. Окресливши «пунктирні лінії» охорони та захисту прав людини, кожний із
нас повинен діяти наступним чином, озброївшись знаннями юридичних диспозицій,
санкцій, навчитись уміло використовувати весь арсенал дозволених законом методів
протидії діям окремих суб’єктів з девіантними намірами.
Механізми забезпечення гарантій прав людини, з науково-практичної точки
зору, за критерієм функціональної належності доречно розділити на дві основні
групи: 1) самозахист прав людини – це первинний інструментарій недоторканності
прав людини; 2) судові та альтернативні способи вирішення спорів є вторинною
ланкою політики нашої держави, в процесі тактично-стратегічної діяльності
уповноважених органів влади із захисту прав людини в Україні. Такий поділ чітко
окреслює широкий арсенал законних методів, які потерпілий має право використати
для відвернення різного роду небезпек, а також відновити свій статус, який існував
до протиправного посягання.
Проблематика самозахисту, меж необхідної оборони, крайньої необхідності, з
огляду на специфіку даних правових інститутів [81], значний суспільний
резонанс [50; 30; 129], є достатньо складною для того, щоб встановити всі обставини
конкретного кримінального провадження. Людина під час безпосередньої загрози
життю та здоров’ю завжди знаходиться на вістрі атаки в результаті відповідних
злочинних намірів суб’єктів нападу, судовими та альтернативними способами
захисту прав потерпілий може не встигнути скористатися. Власне, в реаліях
суспільно-побутового «права сили», самооборону варто відносити до життєво
важливого, фундаментального права людини на виживання. Саме тому самозахист –
це одна із ключових деталей потужного механізму прав людини, яка потребує
подальшого дослідження.
Коротко зупинимося на таких ключових позиціях, без яких складно
проілюструвати тематику самозахисту людиною своїх законних прав та їх
юридичних гарантій.
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1) Відповідно

до

правозахищатисвоєжиття

ч. 3
і

ст. 27

здоров’я,

Конституції
життя

і

України

здоров’я

«кожен

інших

людей

має
від

протиправних посягань» [92]. Тобто людині надано гарантоване право на
самозахист. Аналізуючи наведену норму права та враховуючи позицію законодавця,
яка викладена в ст. 19 «Самозахист цивільних прав» Цивільного кодексу
України [271], на нашу думку, потрібно закцентувати увагу на таких складових:
а) структуральний базис; б) змістовна складова. По-перше, Конституція України
передбачає та гарантує право людини, громадянина на правничу допомогу,
звернення до суду, а також інших уповноважених національних, міжнародних
інституцій за захистом своїх законних прав, свобод, інтересів. Однак таке поняття,
стаття, як «самозахист прав людини, громадянина», відсутнє. Ми переконані, що для
поліпшення

охоронно-захисної

складової,

через

механізми

посилення

функціонування інструментарію індивідуально-особистісного захисту, підвищення
«законодавчого авторитету» даного правового інституту, з метою надання людині,
громадянину дещо більшого спектра можливостей відчувати себе захищеною, таку
статтю необхідно імплементувати до Конституції України.
По-друге, в рамках техніко-змістовного проектування конституційної норми,
шляхом виділення ч. 3 ст. 27 Конституції України із її структурного навантаження
та генерації деяких уточнень, пропонуємо таку нормативну конструкцію:
«Самозахист прав людини – це сукупність способів та засобів, які людина, не
перевищуючи меж необхідної оборони, крайньої необхідності, має право самостійно
обрати і застосувати для захисту від протиправних посягань на свої законні права та
інтереси, законні права та інтереси іншої людини, безпеку громадського порядку.
Людина має право захищати своє життя, здоров’я, майно, честь, гідність, ділову
репутацію, інші законні права, інтереси, а також життя, здоров’я, майно, честь,
гідність, ділову репутацію, інші законні права кожної людини, яка цього потребує,
безпеку громадського порядку від протиправних посягань». У даному випадку ми
імплементували до тексту Основного Закону нашої держави понятійну складову,
конкретизували суб’єкта самозахисту та чітко деталізували його об’єкт.
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2) «Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту
охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а
також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного
посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в
даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при
цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони» [96]. Диспозиційна
норма ст. 36 Кримінального кодексу України об’єднує декілька важливих
складових: а) співрозмірність цілого ряду «параметрів дії», сторін нападу та захисту:
кількісний склад, статева належність, наявність чи відсутність будь-яких засобів
нападу або захисту, фізіологія, фізична підготовка, емоційно-психологічний стан
кожного учасника конфліктної події. В кожному окремо взятому випадку
перераховані ситуативні чинники здатні покроково відтворити обстановку певної
події; б) суб’єктивний чинник постійно супроводжує юридичну конструкцію
необхідної

оборони

та

має

розгалужену

природу,

яка

відображається

у

міжособистісному ставленні протилежних сторін конфронтації, а також вкрай
важливий

об’єктивно-індивідуальний

підхід

уповноважених

співробітників

правоохоронно-судової системи, зокрема, до правомірної кваліфікації дій, вчинених
з метою самозахисту.
3) «Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння
тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або
обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну
відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124
цього Кодексу» [96]. Звернемо увагу на деякі аспекти та труднощі даного процесу:
«шкода, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту». На
нашу думку, керуючись адекватною мірою захисту, як відповідь на протиправні
посягання сторони нападу, ключове – це захистити законні права людини. Цілком
закономірно може виникнути питання, як трактувати формулювання «явно не
відповідають»? Так, можемо звернутися до різноманітних науково-практичних
коментарів, роз’яснень, судової практики, але знову питання, наскільки об’єктивно
сторона обвинувачення збиратиме докази винуватості, невинуватості підозрюваного
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у перевищенні меж необхідної оборони, та який буде рівень безсторонності суду
при оцінці зазначених техніко-юридичних конструкцій, виходячи, у тому числі, із
власного переконання ? Крім того, не слід забувати, що під час початку фізичного
протистояння сторона нападу може використовувати ефект несподіваності, у
результаті матиме вагому перевагу порівняно із жертвою нападу, а «коефіцієнт
небезпеки посягання, обстановки захисту» має динамічну природу.
4) «Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком
кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи
предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також
для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше
приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає» [96].
Законодавець, за ч. 5 ст. 36 Кримінального кодексу України, фактично наділяє
потерпілого «свободою дії», але в рамках спеціально передбачених кваліфікуючих
ознак сторони нападу. Звісно, така позиція заслуговує на підтримку, проте
зловмисник без зброї не менш небезпечний, а ненасильницьке посягання на
приватну власність людини стрімко може розвинути свій злочинний потенціал до
максимального рівня загрози її життю та здоров’ю.
Продовжуючи концепт самозахисту людиною своїх законних прав та інтересів
з прикладних позицій, необхідно тезисно задіяти матеріали судової практики.
Проаналізуємо Постанову колегії суддів Другої судової палати Касаційного
кримінального суду Верховного Суду від 26 квітня 2018 року, справа № 342/538/14к, провадження за № 51-646 км 18 про «розгляд у відкритому судовому засіданні
касаційні скарги захисника І. Р. Вань та прокурора В. Я. Присяжнюка, який брав
участь у розгляді справи судами першої і апеляційної інстанцій, на вирок
Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 07 березня
2017 року та ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області від 01 червня
2017 року

в

кримінальному

провадженні,

за

обвинуваченням

ОСОБА_2,

громадянина України, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК
(«вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» [96]).
Згідно з вироком ОСОБА_2 визнано винуватим у тому, що він 03 березня 2014 року
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після 19.00 год., перебуваючи за місцем свого проживання на АДРЕСА_1, вчинив
умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, а саме, захищаючись від
незаконного проникнення у його житло та нападу з боку ОСОБА_4 і ОСОБА_5,
наніс останній кухонним ножем один удар у груди, у результаті чого потерпіла того
ж вечора померла у лікарні. За вироком Коломийського міськрайонного суду ІваноФранківської області від 07 березня 2017 року, ОСОБА_2, засуджено за ст. 118 КК
(«умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця» [96]) до покарання у
виді позбавлення волі на строк 2 роки» [175]. Враховуючи позицію прокурора
В. Я. Присяжнюка, викладення її суті, коментар відносно наявності або відсутності
ознак перевищення меж необхідної оборони надамо згодом. В постанові Верховного
Суду не зазначено, чи встановлював суд районної та апеляційної інстанції такі
обставини справи: які способи, методи застосовували нападники під час
незаконного проникнення у житло ОСОБА_2? Чи була у ОСОБА_2, за відповідних
обставин, змога захистити своє законне право на життя, здоров’я, власність,
використовуючи інші можливості, крім кухонного ножа? Які причини смерті
ОСОБА_5? Професійне, неупереджене встановлення, у тому числі, окреслених
фактичних обставин справи допомагає з’ясувати правомірність поведінки жертви
нападу.
Як убачається зі змісту касаційної скарги, захисник І. Р. Вань просить судові
рішення щодо ОСОБА_2 скасувати, а кримінальне провадження закрити через
відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Вважає, що
ОСОБА_2 діяв у стані необхідної оборони, а тому не підлягає кримінальній
відповідальності [175]. У свою чергу, прокурор В. Я. Присяжнюк у касаційній
скарзі, зокрема, посилався «на невідповідність призначеного покарання тяжкості
кримінального правопорушення і особі засудженого, просить ухвалу апеляційного
суду щодо ОСОБА_2 (ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області від
01.06.2017 р. вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_2 залишено без змін),
скасувати і призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції» [175]. Крім того,
на думку прокурора В. Я. Присяжнюка, ОСОБА_2 «необхідно притягнути до

103

кримінальної відповідальності за умисне вбивство», а призначене йому покарання є
«явно несправедливим внаслідок м’якості. Прокурор Ємець І. І. не підтримав
касаційну скаргу прокурора та заперечив проти задоволення касаційної скарги
захисника» [175].
На нашу думку, керуючись зазначеними обставинами кримінального
провадження, однозначно касаційну скаргу захисника, потрібно задовольняти. Суд,
ухвалюючи відповідне рішення, погодився із доводами сторони захисту, мотивуючи
свою позицію відсутністю ознак перевищення меж необхідної оборони з причин
того, що «смерть потерпілій ОСОБА_2 заподіяв, перебуваючи у стані необхідної
оборони, з метою відвернення протиправного насильницького вторгнення у своє
житло та захисту від нападу групи осіб» [175]. Такі кейси досить часто викликають
значний суспільний резонанс. Дійсно, життя, здоров’я будь-якої людини є
беззаперечним, невідчужуваним правом, найвищою соціальною цінністю. Україна,
керуючись цими постулатами, відмовилася від такого виду покарання, як смертна
кара [220]. Проте кожна людина повинна бути наділена достатніми законодавчими
механізмами протидії можливій небезпеці для захисту своїх законних прав.
Для паритету виправдувально-обвинувального правосуддя та правомірного
використання юридичних гарантій самозахисту прав людини продемонструємо
дещо інші обставини кримінального провадження, на прикладі Постанови колегії
суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від
06 грудня 2018 року, справа за № 287/119/16-к, провадження № 51-8788 км 18, «за
вироком суду (Олевський районний суд Житомирської області від 03.03.2018 р.),
ОСОБА_3 визнано винуватим (засуджено за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу
України до покарання у виді позбавлення волі на строк сім років) у тому, що він
27 грудня 2015 року близько 01:00, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на
ґрунті раніше виниклих неприязних відносин ударив ОСОБА_5 по голові
дерев’яною штахетиною, завдавши останньому тяжких тілесних ушкоджень, що
призвели до смерті потерпілого» [176]. Зв’язок із аспектами самооборони
прослідковується в правовій позиції захисника, який переконував суд у тому, що
ОСОБА_3 не мала «умислу на позбавлення життя потерпілого, а лише оборонялась
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від протиправних дій останнього, у результаті чого умисно заподіяла потерпілому
тяжкі тілесні ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони» [176]. Суд,
встановивши факти даної справи, а саме: 1) «засуджений, завдаючи потерпілому
удар у життєво важливий орган – голову, свідомо припускав настання тяжких
наслідків внаслідок таких своїх дій, проте байдуже ставився до їх настання, тобто
вчинив злочин з непрямим умислом» [176]; 2) за показаннями засудженого та інших
фактичних обставин «дії потерпілого ОСОБА_5 за своїми об’єктивними ознаками
не могли створити реальної та безпосередньої загрози заподіяння шкоди для
засудженого, які б у зв’язку з цим викликали невідкладну необхідність у заподіянні
шкоди потерпілому» вирок районного суду та ухвалу Апеляційного суду
Житомирської області від 19 червня 2018 року щодо ОСОБА 3 залишити без змін, а
касаційну скаргу захисника без задоволення [176]. Чому ця справа важлива для
нашого дослідження? Відповідь прослідковується за інтерпретаційними чинниками
судової практики, відповідно до якої якщо відсутня пряма, дійсна загроза життю і
здоров’ю людини, а також у неї немає підстав для виняткової «свободи дії» на
протиправну поведінку сторони нападу, вона, завдаючи ушкоджень «життєво
важливим органам», своєму візаві, скоріше за все діє з мотивів умислу, а не
самозахисту своїх законних прав.
Судово-практичний виклад не обмежується Постановою колегії суддів Другої
судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 26 квітня
2018 року та від 06 грудня 2018 року, за необхідності можна продовжити аналіз
судових рішень, в яких фігурує право кожної людини на захист свого життя і
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань, зокрема через
застосування дозволених Кримінальним кодексом України меж самооборони [261;
177; 178; 262; 263]. Судова практика виконує важливу роль симбіозу нормативноправового

із

прикладним

та

допомагає

зрозуміти

мотиваційні

орієнтири

представників судової влади.
Продемонструвавши актуальність проблематики самозахисту людиною своїх
законних інтересів, коротко зупинимося на деяких дієвих порадах. «На нашу думку,
охорона людиною своїх прав проявляється в таких діях: отримання юридичної
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освіти; фізична підготовка; за необхідності наявність особистої охорони; придбання
на законних підставах травматичної зброї. В свою чергу, захист людиною своїх
законних прав буде проявлятись у професійному, необхідному застосуванні засобів
охорони прав виключно в межах закону [142, с. 42]. Поєднуючи юридико-фізичні
інструментарії, шляхом удосконалення своїх знань, умінь та навичок, ми
підвищуємо індивідуальний потенціал для адекватної відповіді на девіантні
посягання проти прав людини.
На нашу думку, всі засоби захисту прав людини, потрібно поділити на види, за
критерієм суб’єктності та юрисдикції. До першої групи, слід віднести зовнішній
(міжнародний)

суб’єкт

та

внутрішній

(загальнодержавний) [138,

с. 233].

Представництво нашої держави в глобалізаційному сегменті допомагає потужно
захищати державницькі
впроваджувати

ідеї

інтереси,

побудови

законні

безпечного

права

кожної

світу,

а

людини,

також

активно

модернізувати

законодавство України. Поєднуючи міжнародно-національні важелі регулювання
суспільних відносин, ми стаємо успішнішими в повсякденному захисті прав
людини.
Зовнішній суб’єкт – це міжнародні організації, спрямовані, у тому числі, на
забезпечення охорони та захисту прав людини, до яких Україну було обрано
тимчасово або як постійного учасника, зокрема: Організація Об’єднаних Націй,
підстава для набуття членства Указ Президії Верховної Ради УРСР від 22 серпня
1945 року «Про ратифікацію Статуту ООН»; Рада Безпеки ООН; Рада ООН з прав
людини; Управління Верховного комісара ООН з прав людини; Універсальний
періодичний огляд; Міжнародний суд ООН; Генеральна прокуратура України,
окремо бере участь у таких Комітетах ООН: Комітет з прав людини, Комітет проти
тортур, Комітет з ліквідації расової дискримінації; Рада Європи; Парламентська
асамблея Ради Європи; Європейська Комісія «За демократію через право»
(Венеціанська Комісія); Європейський суд з прав людини. Крім того, Україна
визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, однак не ратифікувала
Римський статут, закріпивши в ч. 6 ст. 124 Конституції України в редакції від
01 січня

2020 року

таке

положення:

«Україна

може

визнати

юрисдикцію
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Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом
Міжнародного кримінального суду» [138, с. 233]. Інкорпорація України до складу
міжнародно-правових утворень є яскравим показником того, що наша держава
виконує роль одного із системних учасників транснаціональної охоронно-захисної
інфраструктури, в епіцентр якої вмонтовані одвічні цивілізаційні норми соціальної
регуляції відносин між людьми.
Внутрішній суб’єкт – це захист прав людини органами законодавчої,
виконавчої, судової влади України шляхом прийняття відповідних нормативноправових актів та судових рішень. В Україні окремо слід відзначити роль інституту
омбудсмена: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Радник –
уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації; Радник –
уповноважений Президента України з питань учасників бойових дій; Радник –
уповноважений Президента України з питань Фонду Президента України з
підтримки освіти, науки та спорту; Бізнес-омбудсмен; Рада бізнес-омбудсмена;
Управління забезпечення прав людини Національної поліції України (поліцейський
омбудсмен) [138, с. 233]; Уповноважений із захисту державної мови [186]; освітній
омбудсмен [57]; Уповноважений Президента України з питань волонтерської
діяльності [205]; Уповноважений Президента України з мирного врегулювання
ситуації в Донецькій та Луганській областях [204]; Урядовий уповноважений з
питань

гендерної

Європейського

суду

політики [206];
з

прав

Урядовий

людини [188];

Уповноважений
фінансовий

у

справах

омбудсмен [207];

Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції;
Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці; Комісія
(уповноважений) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Проаналізувавши нормативно-правове забезпечення даного осередку, можемо
констатувати, що з часу прийняття Закону України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року [203] юридичний
статус омбудсмена має збільшений коефіцієнт корисної дії своєї кількісної, а також
якісної присутності, як дієвий механізм охорони, захисту прав людини.
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Дослідивши суб’єктивний критерій механізму забезпечення гарантій прав
людини, переходимо «до другої групи засобів охоронно-захисного комплексу,
інкорпорувавши в його змістовну будову, такі складові: 1) позасудовий спосіб
вирішення спорів, а саме: медіація (переговори сторін спору за участі нейтрального
посередника), міжнародний комерційний арбітраж, третейський суд, переговори
(між сторонами спору), примирення (човникова дипломатія), негоціація, консіліація,
фасилітація, мініпроцес, незалежна експертиза щодо встановлення фактичних
обставин справи, приватна судова система, омбудсмен, нотаріат, відновне
правосуддя в кримінальному процесі; 2) судовий спосіб вирішення спорів. Судовий
спосіб – це захист законних прав людини та громадянина судами України, а також
інститут присяжних [138, с. 234]. На нашу думку, тематика альтернативних методів
протидії багатовекторним конфліктогенам, перебуваючи в нерозривному зв’язку із
судово-претензійними можливостями кожної людини, є надзвичайно важливою для
того, щоб знати, а головне вміти ефективно захищати власні законні права та
інтереси. У зв’язку з цим, коментуючи дану тезу, потрібно зробити акцент на таких
ключових позиціях.
I) Відповідно до ст. 124 Конституції України, «правосуддя в Україні
здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих
функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція
судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне
обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші
справи» [92]. Законодавець чітко визначив та затвердив нормами прямої дії
«монопольний орган судової влади», який є складовою теорії поділу влади. Суд – це
юрисдикційна, універсально-мультифункціональна інституція, наділена широким
спектром можливостей для генерації «майданчику унормування суспільних
відносин», в кожному конкретному, ситуативному кейсі.
II) З урахуванням ст. 9 Конституції України від 28 червня 1996 року, ст. 46
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада
1950 року (далі – Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ), Закону України
«Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
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1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від
17 липня 1997 року, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року,
законодавство нашої держави визнало Конвенцію, а також прецедентну практику
рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) джерелом національного
права [146, с. 234]. У даному випадку законодавець через відповідне нормативноправове забезпечення наділив кожного громадянина України можливістю захистити
своъ права за допомогою механізму «внутрішньо-міжнародного» рівня. Йде про те,
що кожна людина має право звернутися до ЄСПЛ, який «може брати справу до
розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного
захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж
шести місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному
рівні» [88]. Тобто держави, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини,
гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, захищати свої права в
ЄСПЛ, однак така можливість не є абсолютною.
Звернення громадян України до ЄСПЛ, з одного боку, є, хоча і не швидким,
проте результативним важелем відновлення свого правового статусу, а з іншого – це
тривожний дзвінок на адресу правоохоронних, судових органів державної влади
України. На нашу думку, кожне рішення ЄСПЛ у межах нашої держави має
виконувати роль гарантовано-захисного функціоналу самого скаржника та
забезпечувати превентивно-планомірну ревізію законодавства України. У цьому
контексті потрібно звернути увагу на необхідність покращення стану справ із
виконанням остаточних рішень ЄСПЛ у справах, в яких Україна є відповідачем.
Дана ароблематика – це клондайк актуальних доктринально-прикладних питань, які
є запорукою утвердження прав людини [332, с. 147]. Для кожної державиратифікатора Європейської конвенції з прав людини факт звернення її громадян до
ЄСПЛ та визнання останнім наявності порушень фундаментальних принципів,
вимог ЄКПЛ свідчить про активізацію як мінімум таких ключових ризиків:
1) іміджеві втрати держави-відповідача; 2) відшкодування матеріально-моральної
шкоди в грошовому еквіваленті на користь кожного заявника.
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Практичною ілюстрацією такого роду несприятливих наслідків є справа
«Бурмич та інші проти України» від 12 жовтня 2017 року [222], за якою ЄСПЛ
«вирішив об’єднати 12 148 заяв та передати їх до Комітету Міністрів Ради Європи з
метою їхнього опрацювання в межах заходів загального характеру, визначених у
пілотному рішенні по справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» від
15 жовтня 2009 року [223], керуючись такими мотивами: 1) в цих справах заявники
скаржились на невиконання чи несвоєчасне виконання рішень національних судів,
винесених на їхню користь, та відсутність ефективного засобу правового захисту на
національному рівні щодо їхніх скарг за Європейською конвенцією з прав людини, а
саме п. 1 ст. 6 (право на судовий розгляд упродовж розумного строку), ст. 13 (право
на ефективний засіб правового захисту) та ст. 1 Протоколу 1 (захист власності) [88];
2) ЄСПЛ ризикував стати частиною української системи виконання судових рішень
та підмінити собою українські органи влади. Таке завдання несумісне з допоміжною
роллю, яку ЄСПЛ має відігравати щодо Високих Договірних Сторін, відповідно до
статей 1 та 19 Європейської конвенції з прав людини. Це також прямо суперечитиме
логіці процедури пілотних рішень, виробленої ЄСПЛ [31]. На нашу думку,
фундаментальним базисом цілісної конструкції механізму забезпечення гарантій
прав людини є забезпечення практичної реалізації вже сформованих та вироблення
за допомогою потужних, синергетичних зусиль новітніх, ефективних засобів
правового захисту людини як найвищої соціальної цінності.
В основу державної політики захисту та охорони прав людини, громадянина
має бути покладено вирішення таких питань: 1) підвищення якості нормативноправових актів; 2) проведення політики захисту прав людини, громадянина в умовах
підвищеної, глобалізаційної терористичної загрози та дій дестабілізаційного впливу;
3) захист законних прав громадян України, які перебувають за її межами;
4) насильства в сім’ї в будь-якій його формі; 5) захисту прав дітей та жінок;
6) захисту прав окремих груп осіб (людей з відхиленнями психіки, осіб хворих на
наркотичну залежність, людей з обмеженими можливостями тощо); 7) посилення
юридичної

відповідальності

уповноважених

представників

влади

за
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бездіяльність [142, с. 43–44]. Кожен із перерахованих компонентів є складовою
«коду юридично-освітньої культури суспільства».
Отже, дослідивши в рамках механізму забезпечення гарантій прав людини
проблематику

понятійно-категоріального

апарату,

самозахисту,

судових

та

альтернативних способів вирішення спорів, ми переконались у практичному,
структурально-глибинному значенні представленого матеріалу для подальшої
активної діяльності щодо утвердження поваги до прав людини. Звісно, цей шлях
непростий, але дії кожного суб’єкта повинні відповідати міжнародному та
національному законодавству. Досить часто оманливо-егоїстичні, індивідуальні
потреби людини є концентрованим джерелом агресивної поведінки, зародження
багатовекторних конфліктогенів, які потенційно можуть проявитися у різноманітних
девіаціях, кримінальних діях. Саме тому, контролюючи власний емоційнопсихологічний стан, поведінкові реакції, є можливість попередити настання
майбутніх несприятливих наслідків. Методи охорони, захисту своїх прав кожна
людина має обирати, виходячи із принципів адекватності, співрозмірності,
достатності для локалізації, відвернення реальних ризиків життю, здоров’ю, майну,
діловій репутації, а також іншим законним інтересам. Такий підхід допоможе
заощадити власні емоційні, моральні, матеріальні ресурси. Адже принциповість
також має подвійну сутність, із знаком плюс та мінус, яка повинна відповідати мірі
розумності. Весь окреслений комплекс має бути підпорядкований ключовому,
фундаментальному канону невідворотності відповідальності. Дана обставина, за
умови її об’єктивної реалізації, є одним із найефективніших інструментаріїв
превентивних заходів профілактичної діяльності уповноважених представників
держави, спрямованої на мінімізацію криміногенних проявів окремих представників
суспільства. Крім того, зазначені результативні показники – це один із базових
запитів громадян. Механізм захисту прав людини, як сучасний автомобіль,
безвідмовне, безпечне функціонування якого залежить не лише від професійноексплуатаційних дій водія, а й від стану його комплектуючих, періодичного
технічного огляду на предмет виявлення та усунення наявних недоліків. Тому
законодавець, як особистий лікар пацієнта, має постійно моніторити нормативно-
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правове забезпечення на предмет його відповідності викликам сьогодення, а також
злочинної винахідливості маргінальних індивідів. Маємо надію на те, що
представлена тема дослідження постійно залишатиметься в епіцентрі уваги науковозаконодавчого осередку з метою вдосконалення її змістовного наповнення.
2.3 Місце юридичних гарантій у системі гарантій прав людини
Поведінкова складова людини, в силу своїх соціально-комунікативних
особливостей, потребує з боку уповноважених суб’єктів права системного
моніторингу та корекції у випадку порушення законодавчих правил суспільного
співжиття. Гарантії прав людини – складний, комплексний інститут, який об’єднує
широкий спектр факторів, інструментів впливів на поведінку людини з їх вагомим
історично-еволюційним

елементом:

морально-релігійні,

юридичні,

соціальні,

економічні, політичні, міжнародно-регулятивні гарантії. Зазначені компоненти є
своєрідним мірилом відповідності дій людини загальновизнаним канонам. Їх
співвідношення закономірно відображається у позитивному результаті, крізь призму
ефективного функціонування нормативно-правового забезпечення, яке своєчасно
реагуватиме на потреби людини. Саме тому до проблематики класифікації гарантій
прав людини, використовуючи різноманітні критерії, можна підходити по-різному,
однак кожна із них – це окрема цеглина, з якої законодавець зводить будівлю сталої
державності. «Переоцінити актуальність даного диспуту надзвичайно складно.
Дійсно, фаховий аналіз запропонованого наукового інтерес, є потребою та вимогою
нашого часу» [139, с. 107].
Фундаментальні питання гарантій прав людини, зокрема типологічний аспект,
студіювали такі науковці, як: C. Бобровник, Л. Богачова, Є. Гіда, В. Грищук,
О. Зайчук,

М. Кельман,

І. Магновський,

В. Котюк,

Л. Матвєєва,

Н. Крестовська,

Н. Оніщенко,

С. Лінецький,

В. Ортинський,

Л. Луць,

Н. Пархоменко,

О. Петришин, Р. Притченко, П. Рабінович, В. Труба, Г. Христова.
Мета нашого наукового пошуку полягає у розв’язанні таких завдань:
1) дослідити класифікаційну проблематику гарантій прав людини шляхом активного
аналітичного екскурсу доктринального характеру і, як наслідок, запропонувати
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авторське

бачення

критеріально-видового

поділу

гарантій;

2) ретельно

проаналізувати класифікаційно-плюралістичну парадигму юридичних гарантій прав
людини; з’ясувати, опрацювати та усвідомити фахові підходи науковців до питання
найбільш оптимального, універсального вивчення даного виду гарантій; 3) за
результатами доктринально-прикладного студіювання гарантій прав людини,
зокрема їх юридичного різновиду, відповісти на ключове питання, яке місце
посідають юридичні гарантії в системі гарантій прав людини.
Права людини охоплюють багатогранну палітру повсякденної життєдіяльності
та соціальної комунікації. Гарантії цих прав, як один із механізмів їх результативної
забезпеченості, наділені аналогічною амплітудою дії. Людина, як активний
реципієнт політико-правового буття, повинна бути захищеною в межах кожної
сфери міжсуб’єктної взаємодії. В розрізі доктринального освоєння тематичного
надбання окреслений інструментальний комплекс, крім юридичних гарантій прав
людини, поділений на такі складові: політичні, економічні, ідеологічні гарантії.
Ефективне функціонування кожного із цих напрямів – це безпосередня, практична
потреба кожної людини та запорука сталого державотворення. Особливо активно
представлена проблематика акцентується на глобалізаційному тлі викликів
сьогодення [139, с. 107]. Міжнародний порядок денний налічує значну кількість
складних

регулятивних

питань,

які,

враховуючи

тісні

транснаціонально-

коопераційні зв’язки, безумовно екстраполюються на внутрішню політику кожної
держави та здійснюють прямий вплив на політико-правовий статус людини.
Насправді модернізація наявних та пошук нових механізмів стримувань і противаг є
важливим елементом міжнародної безпеки. Така глибинна сутність має надзвичайно
багатошарову

природу,

однак

ключова

складова

змістового

навантаження

сконцентрована у необхідності безумовного гарантування дієвої реалізації прав
людини.
Навколо визначення сутності, поняття, змісту, функцій та класифікацій
гарантій загалом і юридичних гарантій зокрема точаться дискусії з огляду на
складність пов’язаних із ними проблем, а також наявність різних методологічних
підходів. Складність змісту гарантій та їх значна кількість зумовлює насамперед
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класифікаційну потребу. Критерієм у даному випадку може бути характер
суспільних відносин, за яким гарантії прав людини можемо поділити на політичні,
економічні, ідеологічні, організаційні – загальні та юридичні [164, с. 132–133]. На
нашу думку, ключове питання даного дискурсу – це об’єктивно-функціональний
вибір критерію поділу гарантій прав людини на підгрупи та групи подальшого
доктринального вивчення. Моделюючи зазначені дослідницькі спостереження на
сегмент пошукового об’єкта, хочемо висловити такі міркування для того, щоб
спробувати розібратися в класифікаційній проблематиці на основі компроміснооб’єднавчих парадигм. Категорія «критерій» повинна бути більш сталою, а видовий
поділ, зважаючи на практичну необхідність, обов’язково потрібно фахово
обґрунтувати.
Дійсно, дослідницький об’єкт, який має значну плюралістичну компоненту,
через суб’єктивістсько-наукові ідеї його типологізації, цілком природньо тяжіє до
певної

структурованості.

Ключове

завдання

ініціатора

пошуку,

в

умовах

класифікаційного різноманіття гарантій прав людини, – знайти стратегічний баланс
між бажанням деталізовано розкрити кожну молекулу того предмета, над яким
працюєш, та одночасно своєю діяльністю стверджувати науково-об’єднавчі засади.
Крім того, в даному процесі важливо забезпечити дотримання гармонійного
поєднання принципів доктринальної самобутності, ініціативи, власної позиції із
фундаментальними
раціональної

основами

практичної

поміркованості [139,

унормованості

та

с. 108].

оптимізаційності,

необхідності,

обґрунтованості

Насправді

умови

за

плюралістичності

цілком

та

академічної
можливо

структуризувати, знайти об’єднавче раціональне зерно. Справа лише в тому, які ми
окреслимо перед собою цілі. В будь-якому випадку механічне множення
критеріально-видового чинника не сприятиме пошуку спільного знаменника.
В юридичній літературі існують різні погляди щодо класифікації гарантій
прав і свобод людини та громадянина, однак основним критерієм їх відбору є ознаки
тієї

галузі

суспільних

відносин,

у

якій

вони

виявляються,

діють

та

вдосконалюються. Усі галузі поділяють на внутрішньодержавні(загальносоціальні,
юридичні, судові, позасудові) та міжнародні. Загально-соціальні, у свою чергу,

114

поділяють на політичні, ідеологічні (іноді їх розглядають як єдиний комплекс
гарантій),

економічні,

соціальні

та

культурні(духовні) [106].

Запропоновано

достатньо цікавий критерій системно-сегментарного поділу гарантій прав людини.
Адже останні функціонують з метою продуктивного регулювання суспільних
відносин, які характеризуються неоднорідністю та індивідуальною специфікою.
Кожна сфера життєдіяльності людини як реципієнта гарантій своїх законних прав, а
також держави як «донорського суб’єкта» продукування механізмів упорядкування
поведінкових факторів потребує адресної законодавчої, науково-доктринальної
уваги.
Гарантії прав людини є універсально-інертною субстанцією, системне
відображення якої прослідковується в таких сферах державницьких та суспільних
відносин.
I) Міжнародно-політична

–

це

багаторівневий,

комбінований

сектор

розгалуженого сегмента гарантій прав людини, який включає низку міждержавних,
суб’єктнісних політично-економічних факторів. Ці фактори перебувають у тісному
змістовному взаємозв’язку.
По-перше, практично-потенційні труднощі в процесі охорони та захисту прав
людини можуть виникнути у зв’язку із тим, що така діяльність обумовлена
відносинами між компетентними органами влади декількох незалежних, суверенних
держав, які керуються власними національними інтересами. Вагому роль відіграють
конкретні особливості кожної держави: форма правління; релігійні канони;
внутрішньополітичні обставини; кількісні та якісні характеристики дипломатичних
зв’язків тощо.
По-друге, міжнародно-суб’єктивний аспект представленої галузі суспільних
відносин поділяється на такі функціональні напрями: владно-представницький та
персоніфікований. До першої групи відносимо уповноважених представників
держави, яким делеговано вирішення закордонних справ: дипломати, посли,
консули, інші працівники посольств, консульств та МЗС. До другої групи необхідно
включити

суб’єктів

звернення:

громадяни

України,

іноземці,

особи

без
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громадянства, діаспори українців за кордоном, громадяни України, які постійно
та/або тимчасово проживають за кордоном.
По-третє, політико-економічний фактор міждержавних відносин – це один із
ключових чинників, який безпосередньо впливає на проблематику захисту прав
людини. Адже політика, економіка є тими галузями суспільної комунікації, які
пронизують кожну сферу життєдіяльності людини – торговельно-економічні
зв’язки, міграційні процеси, військово-оборонні компетентності, культурногуманітарна взаємодія. В цьому комплексі сконцентрований широкий сегмент
позитивних і негативних обов’язків держави, прав людини та юридичних гарантій їх
практичної реалізації.
Проаналізувавши міжнародно-політичну галузь суспільних відносин, за
критерієм функціональності та індивідуалістичного контексту, цілком закономірно
можна виокремити такі групи гарантій прав людини:
1) міжнародно-інституціональні гарантії прав людини: а) людина – найвища
соціальна цінність, б) верховенство права, в) примат міжнародного права над
національним, г) національний інтерес кожної суверенної держави, д) демократичні
правила державотворення. Тобто йдеться про такі фундаментальні норми співжиття,
які допомагають країнам, владним структурам вибудовувати тактико-стратегічну
комунікацію на основі поваги до прав людини;
2) суб’єктивно-міжнародні гарантії прав людини:а) службовий рівень: гарантії
працівників дипломатичних, консульських представництв, б) гарантії осіб залежно
від їхнього юридико-правового статусу, а також підстав перебування на теренах
національного суверенітету. Для прикладу, дипломатичний агент, як уповноважений
представник іноземної держави, в силу своїх професійних обов’язків має низку
прав, гарантій, які відсутні у інших осіб, яким відповідний спеціальний статус не
делегований. «Особистість дипломатичного агента недоторканна. Він не підлягає
арешту або затриманню; приватна резиденція дипломатичного агента користується
недоторканністю; члени сім’ї дипломатичного агента, які живуть разом з ним, якщо
вони не є громадянами держави перебування, користуються привілеями та
імунітетом» [32]. У даному випадку такими взаємно-солідарними нормами
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міжнародного права, які закріплюють провідну компетентність гарантій прав
людини, крізь призму окремої категорії представників державного сектора
управління, кожна країна демонструє повагу до верховенства права, інституційної
незалежності своїх партнерів та забезпечення їм професійно-безпекового клімату на
своїх теренах.
Продовжуючи

розкривати

суб’єктивно-міжнародний

аспект,

потрібно

закцентувати увагу на такому міркуванні: згаданий вище підхід утвердження
гарантій прав людини, в його орієнтаційному прояві, але дещо звуженою змістовноперсоналізованою

нормативністю,

через

інструментарій

міжнаціональних

законодавчих актів, було екстрапольовано також на широкі верстви населення. «Всі
люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Кожна людина
має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Всі люди рівні перед
законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Кожна
людина

має

право

на

ефективне

поновлення

у

правах

компетентними

національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією
або законом» [63]. Продемонстровано фахове імплементаційне застосування
механізмів юридичної техніки при предметному співвідношенні, поєднанні
інститутів прав людини з їх юридичними гарантіями.
Кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого йому кримінального
обвинувачення, як мінімум на такі гарантії на основі цілковитої рівності:а) бути
терміново і докладно повідомленим мовою, яку він розуміє, про характер і підставу
пред’явленого йому обвинувачення; б) мати достатній час і можливості для
підготовки свого захисту і спілкуватися з обраним самим ним захисником; в) бути
судженим без невиправданої затримки; г) бути судженим в його присутності й
захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника;
д) допитувати свідків, які дають проти нього показання, або мати право на те, щоб
цих свідків було допитано, і мати право на виклик і допит його свідків на тих самих
умовах, які існують для свідків, що дають показання проти нього; е) користуватися
безоплатною допомогою перекладача, якщо він не розуміє мови, використаної в
суді, або не говорить цією мовою; є) не бути приневоленим до давання свідчень
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проти самого себе чи до визнання себе винним [127]. Притягнення людини до
санкційної міри відповідальності, яка передбачає обмеження, позбавлення волі,
умови її перебування у відповідних закладах, потенційно є найвразливішою
локацією в розрізі порушення фундаментальних прав людини. Підтвердженням цієї
тези є те, що зазначені кримінально-процесуальні правила суспільних відносин
отримали визнання на міжнародному та національних рівнях кожної демократичної
держави. Саме тому, не применшуючи і не перебільшуючи значення інших гарантій
прав людини, їх кримінально-правовому сегменту потрібно приділяти окрему увагу.
Проте важливо наголосити на тому, що реалізація людиною своїх прав,
юридичних гарантій не є абсолютною. У виняткових випадках зловживань,
обставин

суспільно-політичного

або

військового

контексту,

певні

права,

можливості, інтереси людини (обмеження політичної діяльності іноземців [88];
право на вільне пересування і свободу вибору місця проживання; свобода
сповідувати релігію або переконання; вільне вираження своїх поглядів; право на
мирні збори; право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати
профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів; виборчі права та доступ до
державної служби на загальних умовах рівності [127]) можуть бути обмежені з
таких міркувань.По-перше, при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина
повинна зазнаватитільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з
метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та
забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального
добробуту в демократичному суспільстві [63]. По-друге, обмеження прав людини
повинні бути передбачені законом та необхідні для: а) охорони державної безпеки;
б) громадського порядку; в) охорони здоров’я та моральності населення; г) охорони
суспільної безпеки; ґ) поваги прав і репутації інших осіб; д) необхідні в
демократичному

суспільстві;

е) обмеження

прав

людини

мають

бути

обґрунтовані [127]; є) права постійних мешканців-іноземців (на свободу виявлення
поглядів, зборів і асоціацій; створення представницьких, консультативних органів
на місцевому рівні; участь у виборах до органів місцевого самоврядування) можуть
бути обмежені під час війни або іншого надзвичайного стану в державі, який
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загрожує життю нації, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності,
громадського порядку, з метою запобігання заворушенням або злочинам [89].
Такий практично-прикладний аналіз класифікаційного поділу гарантій прав
людини крізь призму міжнародно-правових актів допомагає сформулювати
проміжні позиції з теоретико-застосовчим акцентом. Одним із варіантів пошуку
вихідних засад у процесі наукового студіювання видової типологізації гарантій є
безпосередній

аналіз

міжнародно-нормативних

документів.

Адже

юридико-

політичні акти такого рівня свідчать про їх визнання міжнародним співтовариством
як за цілісною змістовністю, так і в частині гарантій прав людини. Керуючись таким
підходом, можна виокремити такі гарантії: юридичні, соціальні, політичні,
економічні, релігійні, ідеологічні.Знову ж таки, постає питання про критерій такого
поділу. Відповідь проілюструємо за допомогою системної деталізації структурних
частин цілісної будови.
Очевидно, що зазначені види гарантій мають дві ключові ознаки: а) сфера
практичної дії – це суспільні відносини; б) предметно-об’єктність – цільова
спрямованість регулятивних впливів.Власне, першу компоненту можемо розглядати
як майданчик взаємодії соціальних суб’єктів з приводу актуальних проблематик.
Визначившись із поведінковим аспектом, перейдемо до змістовно-сутнісного
наповнення крізь призму особистих інтересів, прагнень, мотивацій кожного
представника нашого суспільства та його різноманітних об’єднань. Суспільні
відносини, функціонуючи в рамках окреслених парадигм, наділені неповторними,
специфічними характеристиками, які об’єднують багатовекторні суб’єктивносвітоглядні погляди із досить різною ідеологічною складовою. Проаналізувавши
думки щодо проблематики обґрунтованості критерію поділу гарантій прав людини,
виходячи із наведених характерних ознак, можемо запропонувати таку назву – за
критерієм предметно-об’єктної функціональності.
На

нашу думку,

перераховані

типологічні

частини єдиного об’єкта

студіювання, а саме гарантії прав людини, мають об’єктивний міжнаціональний
характер. В даному контексті, розглядаючи юридичні, соціальні, політичні,
економічні,

релігійні,

ідеологічні,

гарантії

прав

людини

за

пріоритетами
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міжнародно-політичного порядку, слід однозначно наголосити на їх іноземному
елементі, який безпосередньо інкорпорований до структурованої будови нашого
пошукового об’єкта. Адже соціальні відносини – від юриспруденції до ідеологічних
тенденцій –

однаково

актуальні

на

теренах

окремої

держави

та

мають

фундаментальне значення для постійного вдосконалення інституту прав людини в
рамках транснаціональної взаємодії суб’єктів міжнародного права.
II) Державницько-політична

сфера

суспільних

відносинохоплює

надзвичайно широкий діапазон охоронно-захисного призначення, функціонал якого
головним чином спрямований на ціннісні орієнтири прав людини.
Фактично різниця змістового навантаження міжнародно-політичної та
державницько-політичної сфер суспільних відносин,а також гарантій прав людини,
в межах яких вони демонструють свою діяльність, сконцентрована головним чином
на акцентах, пріоритетах, з одного боку, міждержавного, а з іншого –національного
порядку. Проте ключові напрями суспільної взаємодії (юридичний, соціальний,
політичний,

економічний,

релігійний,

ідеологічний),

увібравши

зазначені

специфічні особливості, однаково притаманні для міжнародної та національної
комунікативної палітри. Адже пріоритетна акцентність сфокусована здебільшого на
векторальному

спрямуванні

суб’єктів

правозастосування

та

наявності

першочергового прояву національного та/або міжнародного елемента у регулюванні
суспільних відносин.
Прагнення сформувати авторську класифікаційну парадигму гарантій прав
людини мають ґрунтуватис, у тому числі, на детальному студіюванні переваг та
недоліків позиційних аспектів представників доктринального підходу до нашої
проблематики. На нашу думку, можуть бути питання до формулятивної
критеріальності,

яку

запропонував

С. В. Лінецький.

Безперечно,

кожна

аргументована думка має право на життя та повагу, однак академічна етика дозволяє
нам висловити власні міркування щодо тих чи інших акцентів, на які слід звернути
увагу.
Ми переконані, критерії класифікації гарантій прав людини мають бути
максимально

чіткими,

комплексно

однозначними,

об’єктивними

та
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аргументованими.

Запропонованій

позиції

не

зовсім

відповідає

категорія

«загальносоціальні суспільні відносини», а також аналогічний критерій поділу
об’єкта дослідження на конкретно згенеровану видову компоненту, оскільки під
зазначене визначення, виходячи із сутнісного значення терміна «соціальний»,
цілком можливо інтегрувати не лише ідеологічний, політичний, соціальний,
економічний, культурний чинники, а й інші сфери життєдіяльності, зокрема:
юридичну, судову, позасудову сфери суспільних відносин. Усе це свідчить про
недоліки у структурній побудові критеріальної складової та прогалини лексичноформулятивного ґатунку.
Продовжуючи аналітичний екскурс, потрібно зупинитися на декількох
питаннях,

які

безпосередньо

викристалізовуються

з

окремих

думок

С. В. Лінецького: чи є підстави розглядати в рамках класифікаційного поділу
нашого об’єкта дослідження політичні та ідеологічні гарантії прав людини як
єдиний комплекс стабілізаційного буття;чи прослідковується тотожність, певна
синонімічність у структурному розрізі культурних і духовних гарантій.
Віднайти первинну основу – непросте завдання, особливо за умов тісної
взаємодії різних його компонентів. Первинність чи вторинність політики та
ідеології – це своєрідна дилема: що було першим – курка чи яйце? Сьогодення
яскраво демонструє нам, від національного до глобального масштабу, наскільки
питання

ідеологічних

спрямувань,

орієнтирів

є

важливими

для

сталого

державотворення, а також міжнародного паритету. На нашу думку, все ж таки
первинною є ідеологія, а політика оформляє і, як наслідок, надає їй офіційного
статусу. Адже першооснова завжди знаходиться в лоні певної ідеї, яка потім за тих
чи інших передумов зростає на різних рівнях суспільної комунікації. Тому,
інтерпретуючи зазначене на палітру гарантій, можемо сказати, що їхні політичні та
ідеологічні різновиди цілком обґрунтовано розглядати як єдиний інструментальний
комплекс. Проте, беручи до уваги функціональну значущість політичного,
ідеологічного сегмента для інтересів суспільних відносин, а також виклики нашого
часу, висловлюємо своє переконання, що політичні та ідеологічні гарантії прав
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людини потрібно досліджувати окремо, при цьому неодмінно слід враховувати їхню
взаємопов’язаність.
Проблематика культури, духовності також не остання за показниками своєї
актуальності, чутливості, посиленого інтересу громадянського суспільства. Знову ж
таки, якщо культорологічний сектор розвитку суспільства аналізувати в широкому
значенні, то духовність є однією із його складових. Можемо простудіювати з
позицій вузького підходу та державної політики в сфері культурно-освітнього
спрямування. Зупинившисть на релігієзнавчих чинниках як складовій духовності,
крізь призму взаємовідносин релігії та держави в традиційних постулатах суб’єктів
міжнародного співтовариства, можемо констатувати, що для світських країн
характерна дистанційна відокремленість політики від релігії. В цьому контексті
духовно-релігієзнавчу сферу суспільного життя і відповідні гарантії прав людини
необхідно вивчати окремо від культорології. Ми запропонуємо свій авторський
підхід, суть якого зводиться до інкорпорування культурно-духовних гарантій прав
людини в лоно їх ідеологічно-видового комплексу. Адже культура, релігія є
неодмінним супутником ідеологічної, національно-міжнародної політики.
У процесі проведення деяких паралелей, зіставлень, аналітичних узагальнень
маємо змогу віднайти суттєві тенденційні закономірності, тотожності, а також
відмінності. Цікаво порівняти точки зору С. В. Лінецького та І. Й. Магновського
щодо критеріально-видового різноманіття гарантій прав людини. Фактор спільного
в підходах сконцентрований у безпосередній назві відповідного критерію, а
відмінності відображені через змістовну палітру видової класифікації.
На думку І Й. Магновського, основним критерієм класифікації гарантій є
ознаки тієї галузі суспільних відносин, в якій вони виявляються, діють та
удосконалюються. Оскільки економіка, політика, соціальні відносини, право є
основними сферами життя суспільства, то гарантії прав людини необхідно
виокремити, виходячи із однойменних галузей спільного буття. Тобто поділити їх на
політичні, економічні, соціальні, юридичні гарантії [111, с. 9–17]. Фактично
достатньо чітко виділено фундаментальні напрями комбінованої належності
суспільних

відносин.

Проте

деякі

недоліки

присутні,

оскільки

соціальна
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стабільність – це не сфера життя, а бажаний результат внутрішньої політики окремої
держави і збалансованості інтересів міжнародних суб’єктів права.
Поступово підходимо до одного із найважливіших проміжних висновків
дослідження. Закцентуємо увагу на ґрунтовній, деталізованій класифікації за
авторством Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук [139, с. 108], щоб на основі згенерованого
масиву науково-спеціалізованого знання сформулювати авторську класифікаційну
концепцію гарантій прав людини. «Найпоширенішою у юридичній літературі є
класифікація гарантій за наступними критеріями. I) За практичним спрямуванням:
а) загальні гарантії поділяють за сферами суспільних відносин на: економічні,
політичні, організаційні; б) спеціальні (юридичні) гарантії. II) За характером гарантії
класифікують на: а) норми та принципи матеріального і процесуального права;
б) судовий захист; в) контроль за дотриманням законодавчими, виконавчими та
судовими органами положень Конституції про права та свободи людини і
громадянина; г) відповідальність за порушення прав та свобод людини. III) За
ступенем поширеності: а) національні; б) міжнародні. IV) За суб’єктами, що
реалізують їх, розрізняють гарантії: Верховної Ради України; Президента України;
органів

виконавчої

влади;

судові;

омбудсмена;

прокуратури;

адвокатські;

політичних партій та громадських організацій; місцевих адміністрацій та органів
місцевого самоврядування; міжнародних органів та організацій, членом яких є
Україна. V) За особливостями правового статусу, що гарантується: а) загальні
гарантії; б) родові – сприяють захисту інтересів певних категорій громадян;
в) галузеві;

г) індивідуальні.

VI) За

змістом:

а) контрольні;

б) процедурні;

в) організаційно-технічні [253]. Як бачимо, у цій класифікації чітко витримано
ієрархічність критеріїв поділу гарантій; системний виклад; аргументовність у
змістовній будові; широкий діапазон функціонального навантаження; використання
мотиваційної складової з орієнтацією на академічну збалансованість та прагматизм.
«В даному конкретному випадку, гарантії прав людини протипологізовано за
першоджерельними складовими їхньої внутрішньої будови, а саме: практична
питома вага, самобутні ознаки, територіальність, суб’єктність, персоніфікованість,
функціональна компетентність. Звісно, це потужний, фаховий підхід до аналізу
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гарантій, як цілісного об’єкта дослідження, який ми адаптуємо під свій
векторальний науковий пошук» [139, с. 108–109]. Адже навіть за умови подібності
думок, спільного бачення тенденцій у студіюванні об’єкта дослідження їх потрібно
неодмінно узгоджувати, співставляти із суб’єктивно-об’єктивним світосприйняттям
науковця,

який

прагне

удосконалити

доктринальну

основу

актуальної

проблематики.
Критеріїв класифікації гарантій прав людини можемо нарахувати достатньо
багато, і кожний із них відповідатиме окресленим цілям їх авторів. Нарешті,
необхідно відповісти на головне питання: чому обрано наукові здобутки
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, І. Магновського, О. Зайчука, C. В. Лінецького в
контексті піднятої тематики? Справа в тому, що критеріальний діапазон згаданих
фундаторів теорії державницько-правової думки різний, проте їх об’єднує один з
основоположних критеріїв – характер, ознаки суспільних відносин, в яких
функціонують гарантії прав людини [139, с. 109]. Насправді даний критерій
наділений потужною компонентою універсалізму та виконує роль потенційно
об’єднавчого фактора в умовах плюралістичних реалій теоретичних підходів. На
нашу думку, ключовий акцент варто зробити на ознаках суспільних відносин, за
допомогою яких можна детально ознайомитися з їх автентичними особливостями.
За

критерієм

характерних

ознак

суспільних

відносин

регулятивного

застосування гарантій прав людини можемо їх поділити на такі різновиди:
I) політичні: державний суверенітет; незалежність держави; політичний
режим; державний устрій; національний інтерес; органи державної влади та органи
місцевого самоврядування; збройні сили; незалежне правосуддя; гарантування права
на об’єднання в різноманітні соціальні спільноти; громадянське суспільство;
громадські об’єднання; професійні спілки; територіальні громади; політичні партії;
політичний плюралізм; незалежні засоби масової інформації; свобода думки, слова;
національно-громадянський правопорядок політичних прав: народовладдя, обирати,
бути обраним, реалізовувати своє волевиявлення на загальнодержавних та місцевих
референдумах, брати участь в управлінні державними справами, звертатися із
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запитами до органів державної влади і органів місцевого самоврядування,
гарантування права на санкціоновані протестні акції [139, с. 109].
Можна також виокремити підгрупи політичних гарантій прав людини, а саме:
1) державницько-безпекові,

крізь

призму яких

кожна

держава

демонструє,

утверджує та практично забезпечує національну безпеку, а також захищає кожну
людину від зазіхань на основоположні цінності, права і свободи; 2) індивідуальноуправлінські – гарантії, які сприяють, допомагають кожній людині: а) потенційно
здобути компетенційні повноваження владного суб’єкта, через інструментарії
виборчого права; б) в рамках законодавства впливати на ухвалення владних рішень,
використовуючи при цьому законні механізми – санкціоновані протестні акції,
мітинги, підписання петиційних вимог до представників державної чи місцевої
влади, запити до відповідних суб’єктів задля отримання публічної інформації;
II) економічні: ринкова економіка; захист від посягань на право власності;
державні монополії в стратегічних секторах економіки; свобода підприємництва;
захист малого, середнього бізнесу; вільний обіг дозволених законодавством товарів
та послуг; збалансована фіскальна політика держави; добросовісна конкуренція;
антимонопольні заходи впливу [139, с. 109]. Одним із постулатів державотворення,
концепції політико-правового статусу людини є її одвічне право власності.
Фактично вся гамма економічних прав, гарантій має спільну основу – відносини
власності на основні засоби виробництва;
III) соціальні: адресна політика щодо захисту вразливих верств населення;
право на працю, відпочинок, соціальний страйк; нормований графік роботи;
достатній життєвий рівень; сектор охорони здоров’я; захист особистого життя
кожної людини; державна допомога найбільш незахищеним категоріям у період
екстраординарних викликів сьогодення [139, с. 109]. Соціальна проблематика є
найбільш чутливою в контексті гідних умов життєзабезпечення, особливо якщо
йдеться про представників суспільства, які перебувають в складних життєвих
обставинах. Вихідною засадою реалізації тих чи інших прав, гарантій є відповідні
можливості

людини:

інформаційні,

фінансові,

юридичні,

деліктоздатні

правомочності, щоб скористатися зазначеними охоронно-захисними інструментами.
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Внаслідок різноманітних ситуативних чинників соціально вразливі верстви
населення можуть бути, як мінімум, обмежені у перерахованих можливостях
особистого захисту. Саме тому до переліку пріоритетних, функціональних завдань
соціальних

гарантій

прав

людини

включені

питання

щодо

можливостей

малозахищених соціальних груп;
IV) ідеологічні:

державницька

освітньо-гуманітарна

політика;

освітня

інфраструктура (дитячі садочки, школи, професійно-технічні, середні та вищі
навчальні заклади); духовно-культурологічна складова [139, с. 109]. Ідеологія – це
надзвичайно

важливе

цивілізаційне

спрямування

розвитку

суспільства

за

притаманними йому ціннісними орієнтирами. Ідеологічні гарантії перебувають на
межі охорони, захисту освітніх, етнічних, культурних прав людини. Доступність
якісної освіти; свобода думки, слова та віросповідання; повага до традиційних,
життєвих установ людини незалежно від її особистісних відмінностей (походження,
раси, кольору шкіри, майнового стану) є запорукою освіченості всіх і кожного,
вільне проживання в межах певного територіального об’єднання в умовах
поліетнічного соціального середовища;
V) юридичні: верховенство права; законність; правопорядок; нормотворча,
імперативно-санкційна природа законодавчих правил регулювання суспільних
відносин;

незалежна

правоохоронна,

судова

система

держави;

презумпція

невинуватості; юридична освіта [139, с. 109]. Юридичні гарантії – це безпосередній
об’єкт даного дисертаційного дослідження, який неодмінно перебуває у фокусі
авторської уваги. Однак їх ключовою формулою є: за кожне протиправне діяння
обов’язково має настати адекватне санкційне покарання. Прерогатива такого виду
гарантій прав людини полягає у безапеляційному співвідношенні діяльності людини
із нормами законодавства. Тому юридичні гарантії є однією із засад міжнародного
та національного правопорядку.
Перейдемо до класифікаційної дискусії щодо юридичних гарантій. «Ми,
повинні спробувати об’єднати типологію цього ґатунку за груповою приналежністю
загальнонаукового та спеціалізовано-прикладного підходу. Чому саме такий
розподіл? Доцільність цих параметрів продиктована об’єктивними властивостями
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нашого інституційного дискурсу та суб’єктивним баченням кожного науковця на
предметність класифікаційного поділу юридичних гарантій прав людини. Адже одні
правники схильні продемонструвати зовнішню структуру об’єкта пошуку,
висвітлити міждисциплінарні зв’язки, фундаментуючи свою позицію завдяки
інструментарію загальнопредметних факторів категоріальних суспільних відносин,
а інші концентрують увагу на внутрішній системності з метою централізованого
дослідження всієї палітри анатомічної будови. В цьому разі йдеться про
функціональну, а не галузеву змістовність розмежування на широкий та вузький
підхід» [333, с. 40]. Групування різних думок, формування техніко-юридичних
конструкцій класифікаційного порядку допомагає нам всебічно вивчити, усвідомити
непрості прикладні питання, віднайти можливі колізійності та запропонувати власні
шляхи їх успішного подолання.
До першої групи потрібно віднести таких представників наукового
співтовариства,

як:

Є. Гіда,

В. Грищук,

М. Кельман,

В. Котюк,

Л. Луць,

В. Ортинський, Р. Притченко, В. Труба [333, с. 40]. Звісно, цей перелік можемо
продовжувати, однак, на нашу думку, згадані персоналії є найбільш яскравими
провідниками загальнонаукового підходу до класифікації юридичних гарантій прав
людини.
Може виникнути цілком слушне запитання, чому М. С. Кельмана віднесено
саме до першого сегмента, адже він в одній із своїх книг окремо не класифікує
юридичні гарантії на види, а висвітлює лише їх термінологічну понятійність? [333,
с. 40] У даному випадку такий прийом цілком виправданий та продиктований
нашим суб’єктивним прагненням відокремити раціональну частину від цілого
шляхом безпосереднього та опосередкованого наукового тлумачення. Зокрема,
уваги потребує така думка М. С. Кельмана: «Юридичні гарантії – це сукупність тих
правових інститутів, що забезпечують можливість реалізації суб’єктивних прав, а
також захищають і охороняють їх від будь-яких обмежень і порушень. Гарантією
реальності прав, свобод та обов’язків людини і громадянина виступає Конституція
України, яка закріплює норми про права, свободи та обов’язки людини і
громадянина. Усе це закладає фундамент розвитку інституту основних прав
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людини» [77, с. 228]. Це достатньо цікава точка зору, тому для відповіді на
вищезазначене питання зосередимося на таких аспектах: 1) юридичні гарантії
наділені, як мінімум, такими ознаками: а) консолідуючий фактор для об’єднання
правових інститутів, головним покликанням яких є утвердження верховенства прав
людини; б) це одна із ключових умов практичного втілення прав людини в
повсякденне

життя;

в) охоронно-захисний

функціонал

прав

людини

від

протиправного на них посягання;
2) для відповіді на поставлене питання «потрібно трішки абстрагуватися від
національного до міжнародно-глобалізаційного рівня нашої дискусії. Безпосереднє
посилання на те, що певний фундаментальний документ, наприклад Загальна
декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року, Хартія основних прав
Європейського Союзу від 07 грудня 2000 року, сам по собі є юридичною гарантією
прав людини, безумовно, відповідає дійсності. Проте такий підхід, який
віддзеркалений крізь парадигму нормативно-правових гарантій, насправді є
додатковим підтвердженням загальнонаукового спрямування. Така теза виправдана
з огляду на спрямованість такого роду правових актів, які в силу своєї специфічної
орієнтованості наділені максимально широким діапазоном регуляції суспільних
відносин [333, с. 40]. В даному випадку потрібно звернути увагу на ключове
формулювання М. С. Кельмана – «реальність прав людини» [77, с. 228]. Власне,
зазначена

ознака

даного

доктринально-юрисдикційного

інституту

–

це

основоположна умова його дієвої реалізації на практиці, яку допомагають
забезпечити юридичні гарантії прав людини за безпосереднім сприянням їхніх
інструментаційних механізмів.
В. О. Котюк юридичні гарантії класифікував на такі види: залежно від
суб’єктів, які забезпечують права і свободи громадян: парламентські, президентські,
судові,

урядові,

адміністративні,

прокурорські,

адвокатські,

самоврядні,

міжнародно-правові тощо; залежно від видів норм або галузей права, які
забезпечують права і свободи громадян: конституційні гарантії, цивільно-правові,
процесуальні, адміністративно-правові, кримінально-правові, організаційно-правові
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тощо [94, с. 383]. Фактично запропоновано два напрями поділу гарантій прав
людини на такі складові: суб’єктивно-функціональну та галузево-нормативну. При
цьому за своєю змістовністю друга складова ширша за першу, оскільки діяльнісна
компетентність суб’єктів повністю підпорядкована нормативно-законодавчому
правопорядку. Крім того, наведені класифікаційні ланки кореспондуються між
собою, і таку закономірність можемо прослідкувати за наслідками застосування
аналітичного комбінування. Для прикладу, суб’єктивні гарантії (парламентські,
президентські) дістають відображення та нормативне забезпечення, зокрема, у
конституційній галузі права, а судові, прокурорські, адвокатські гарантії об’єднані
процесуальними регламентами дії.
Дійсно, «щоб дійові особи cуб’єктісної ланки мали весь арсенал можливостей
результативного захисту прав людини від різноманітних зазіхань, їм та членам їхніх
сімей, в свою чергу, також повинні бути гарантовані нормативно-правові, безпекові
умови виконання свого безпосереднього функціоналу. На нашу думку, питання
суб’єктісного критерію за інтерпретацією В. О. Котюка досить непросте, а відтак
потребує деякого удосконалення та розмежування на такі структурні компоненти,
як: 1) cуб’єкти із спеціально-законодавчим статусом: посадовці органів державної,
місцевої влади (виборно-представницький інститут: президент, депутати різних
рівнів, урядовці, очільники міст та сіл, керівники інших територіальних об’єднань);
правозахисники (адвокати, юристи, нотаріуси, інститут омбудсмана, громадські
діячі); сфера правосуддя (працівники органів внутрішніх справ, слідчі, прокурори,
судді); 2) адресно-персоніфіковані суб’єкти без спеціального статусу: людина,
громадянин, іноземець, особа без громадянства» [333, с. 40]. Питання не у виборі
пріоритетності охорони, захисту названих суб’єктів однієї з окреслених груп, крізь
призму інструментальних механізмів, а йдеться про паритетні, позиційні засади.
Адже ахіллесова п’ята осіб із владним або іншим спеціалізовано-привілейованим
статусом, їхніх гарантій головним чином сконцентрована у компетенційному
функціоналі, при реалізації якого виникає ризик стати жертвою різноманітних
проявів протизаконного тиску з метою затвердження або скасування певного
управлінського рішення. Представники другого складового компонента також
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вразливі, але вже за фактом відсутності будь-яких додаткових важелів впливу на
потенційних правопорушників, та у разі необхідності змушені захищати себе
особисто,

звертатися

за

допомогою

до

владних

установ,

посадовців,

правозахисників, а для таких дій потерпілому потрібно мати певний обсяг ресурсів:
інформаційно-освітня обізнаність (до якого юрисдикційного органу чи посадової
особи необхідно звернутися); територіальна доступність (фізична можливість
відповідного звернення за захистом своїх прав); фінансово-матеріальні можливості
(гонорар адвокату за представництво інтересів підзахисного) і т. ін.
Перейдемо
C. Бобровник,

до

представників

О. Зайчук,

другого

Н. Крестовська,

із

запропонованих

І. Магновський,

підходів.

Л. Матвєєва,

Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, Г. Христова [333, с. 40] деталізують,
пояснюють, компонують вихідні засади спеціалізовано-прикладного напряму в
класифікації юридичних гарантій прав людини. Проте таку градованість маємо
прослідкувати лише за ефективними результатами власного аналізу.
Серед спеціальних (юридичних) гарантій розрізняють національні та
міжнародні. На національному рівні такими гарантіями виступають насамперед:
право знати свої права та обов’язки; право на юридичну допомогу, у тому числі
безкоштовну; право на судовий захист; право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб; право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої їх незаконною
діяльністю; встановлення юридичної відповідальності за порушення чи обмеження
прав людини; презумпція невинуватості; заборона зворотної дії закону, що
встановлює або посилює юридичну відповідальність за правопорушення; заборона
бути двічі притягнутим до юридичної відповідальності за одне й те саме
правопорушення та ін. Крім того, важливою гарантією прав людини є процедури їх
реалізації. Окреме місце серед юридичних гарантій посідають інституціональні
гарантії, до яких належить передусім інститут омбудсмана. Надзвичайно важливе
значення мають судові гарантії, які передбачають доступ осіб до неупередженого,
незалежного суду [254, с. 305]. Представлена класифікація юридичних гарантій прав
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людини має чітко виражену особливість, яка безпосередньо проявляється у
відсутності чітких критеріальних орієнтирів. Звісно, дещо простіше з’ясувати
сутність наукової позиції О. В. Петришина, Г. О. Христова відносно контексту
дискурсу за названими видовими гарантіями, ніж якби науковці запропонували
відповідні критерії типологізації без співвіднесеного з ними предметного поділу.
Однак такий підхід може свідчити про певні хиби в питаннях системноструктурного позиціонування.
На нашу думку, юридичні гарантії національного рівня тримаються на «трьох
китах». По-перше, це процедурно-процесуальна парадигма охорони та захисту прав
людини. Ключовий момент при техніко-юридичному проектуванні інструментів
стримувань і противаг – мінімізація різноманітних ризиків. Це корупційні, оціночні
поняття, закладені нормативні суперечності, колізійність, кон’юнктурність тощо.
Наприклад, кожна людина має право на судовий захист, однак таке право виконає
своє фундаментальне призначення лише за умови безпосереднього застосування
всіма

суб’єктами

застосування

«правосудних

гарантій»:

індивідуально-

процесуальна незалежність, безсторонність, неупередженість, об’єктивність судді та
сторони обвинувачення; паритетний пошук стороною обвинувачення доказів
звинувачувального та виправдувального характеру; гарантування стороні захисту
рівних, конкурентних умов судового процесу із процесуальними опонентами;
зацікавленість адвоката у всесторонньому захисті свого клієнта [333, с. 41].
Реалізувати всі зазначені складові можна лише за умови, якщо процедурні
механізми

охоронно-захисного

порядку

будуть

згенеровані

на

таких

фундаментальних засадах: а) системність внутрішньої будови; б) реалістичність.
Йдеться про те, що нормативно-правове забезпечення, правила, процедури мають
виконувати своє призначення та відповідати викликам, потребам часу, а не
залишатися деклараціями.
По-друге, інститут юридичної відповідальності як важливий засіб покарання, а
також профілактики злочинності. Якщо за порушення законодавчої процедури не
настане максимально швидка, адекватна міра юридичної відповідальності, то це
може

призвести до

девіаційної

поведінки окремих індивідів.

Відсутність
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оперативної реакції на такі загрози деструктивно впливає на весь комплекс
юридичних гарантій прав людини [333, с. 41]. Вся історія політико-правового
розвитку людства довела, що безкарність є реальною загрозою для будь-якого
суспільного ладу. Саме тому інститут юридичної відповідальності, за умови його
неупередженого функціонування, виконує роль надійного гаранта державнопублічного правопорядку.
По-третє, презумпція невинуватості – один із основоположних правозахисних
принципів. Він має виконувати надзвичайно важливі функції у царині вільної
реалізації людиною всього обсягу індивідуально-деліктоздатної компетентності та
право-освітнього

механізму

захисту

її

особистої

та

ділової

репутації.

Аксіоматичність цього законодавчого постулату в діях суб’єктів правозастосування
є запорукою об’єктивного, безстороннього розслідування, судового розгляду
відносно особи, щодо якої виникають обґрунтовані підозри, обвинувачення у
вчиненні протиправних діянь. Звісно, можливий звинувачувальний суспільний осуд,
часто пов’язаний із фактичними обставинами певної дії та/або події, однак
правороз’яснювальна політика уповноважених представників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, громадянського

суспільства має

зосереджуватися навколо прагнення з’ясувати істину в кожному конкретному
випадку злочинної поведінки окремих індивідів. Адже очевидність часто буваає
оманливою

і

потребує

поміркованості

з

точки

зору

юриспруденції

та

моральності [333, с. 41]. Ставлення суб’єктів права до презумпції невинуватості – це
красномовний індикатор довіри у взаємовідносинах суспільства, людини і
представників законодавчої, виконавчої, судової влади. Якщо правоохоронна та
правосудна система будь-якої країни матиме явний чи латентний обвинувальний
нахил, припущення про невинуватість підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у
кращому випадку буде ефемерним, а у гіршому – цілком можлива трансформація до
«презумпції вини».
Методика
доктринального

аналітично-паралельного
пізнання,

демонструє

дослідження,

схожість

у

як

підходах

інструмент
О. Петришина,

Г. Христова, C. Бобровник, Н. Оніщенко, О. Зайчука. Саме такі спостереження
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дозволяють нам сфокусувати їх ідейну складову в рамках спеціалізованоприкладного підходу. «Юридичні гарантії мають конституційну та законодавчу
форми закріплення. Так, основними конституційними гарантіями є: оскарження у
суді рішень органів держави та посадових осіб; право на відшкодування збитків,
завданих незаконними рішеннями осіб чи органів, що діють від імені держави;
право на правову допомогу; можливість отримувати інформацію про зміст прав та
обов'язків; принцип презумпції невинуватості людини; можливість обмеження
конституційних прав та свобод» [253]. У даному випадку Н. М. Оніщенко і
О. В. Зайчук

застосували

формаційно-змістовний

підхід,

який

дозволяє

не

концентруватися на одвічній, дещо стереотипній проблематиці категоріального
пошуку та відчувати себе більш предметно і академічно вільним, через відсутність
необхідності компетенційно співвідносити видову компоненту із типологічним
скелетом

юридичних

гарантій

прав

людини.

Приділяючи

максимально

концентровану увагу критерійності, порівняно із видовими юридичними гарантіями,
можна разом із водою «вихлюпнути дитину». Саме тому ідея такої подачі нашого
дискурсу заслуговує на увагу.
І. Й. Магновський переконаний, що юридичні гарантії прав людини умовно
можна поділити на три групи: 1) гарантії реалізації; 2) гарантії охорони; 3) гарантії
захисту. До першої групи належать межі прав і свобод, їх конкретизація у
законодавстві; конституційно-правові принципи статусу особи; юридичні факти, з
якими пов’язується володіння ними та безпосереднє користування; процесуальні
форми реалізації; заходи заохочення та стимулювання правомірної поведінки;
юридичні обов’язки. До другої групи входять взаємопов’язані заходи, спрямовані на
запобігання правопорушенням, встановлення умов і причин, які їх породжують.
Третю групу утворюють норми, які представляють юридичні засоби для
безпосереднього захисту вже порушених прав і свобод, що визначають порядок
використання цих засобів, а також поновлення таких прав і порядок застосування
санкцій до винних в їх порушеннях [111, с. 14]. Вважаємо таку позицію вченого
достатньо

вдалим

триланковим

розгалуженням

класифікаційного

порядку

юридичних гарантій прав людини, яке демонструє всю палітру їх внутрішньої
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будови. Проілюстровану точку зору науковця можна охарактеризувати такими
теоретико-прикладними конструкціями: «нормативні межі поведінкового рівня»;
оперативно-функціональна компетентність на випередження, а також з’ясування
причинно-наслідкових зв’язків протиправної поведінки окремих індивідів і,
нарешті, механізми карально-відновлювального інструментарію.
По-перше, все починається із певних основоположних заад. У контексті прав
людини, їх юридичних гарантій таким відправним пунктом є формула верховенства
права – «мої права, свободи закінчуються там, де починаються права та свободи
іншого». Адже запорукою суспільного правопорядку насамперед є повага один до
одного, визнання прав, свобод, інтересів іншого, комунікація на паритетних засадах.
Межі дозволеного – це індикатор, мірило нашої поведінки, за сприяння якого
кожний суб’єкт, звичайно, за відсутності психіко-фізіологічних вад, здатний
адекватно оцінити можливі наслідки своїх тих або інших дій, а також співвіднести
їх на предмет відповідності загальновизнаним правилам, нормам міжособистісного
співжиття.
По-друге,

злочинність

–

надзвичайно

складний,

багатопрофільний,

дестабілізаційний чинник, і такими ж потужними мають бути профілактичні заходи
щодо цієї соціальної хвороби. Причини та умови таких проявів різні, часто мають
суто індивідуальні каталізатори. Проте в рамках процесу охорони прав людини
кожний суб’єкт повинен бути впевнений, що нормативно-процесуальні запобіжники
неодмінно виконають своє призначення за умови необхідного застосування та
переходу від засобів охорони до сегментів захисту прав людини.
По-третє, юридичні гарантії захисту прав людини сфокусовані головним
чином на таких парадигмах: невідворотність санкційної відповідальності та
відновлювальні засоби, які допомагають потерпілому від протиправного посягання
отримати на свою користь відшкодування, компенсацію за різноманітні наслідкові
втрати. Безперечно, кожний зловмисник, вина якого доведена відповідно до
законодавства,

юрисдикційного,

правоохоронно-судівського

та

процедурного

забезпечення окремо взятої держави, яке відповідає міжнародному праву, має
понести справедливе покарання. Проте державна кримінальна політика не зводиться
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виключно до покарання. Пенітенціарна система кожної країни повинна максимально
сприяти виправленню осіб, які потрапили до місць позбавлення волі. Відсутність
або недостатня увага до даного аспекта породжуватиме випадки злочинної
агресивності з боку осіб, які відбули покарання.
Проведений нами комплексний аналіз дає підстави для формулювання
відповіді на питання про місце юридичних гарантій у системі гарантій прав людини.
На нашу думку, формою для змістовності названих гарантій є саме юридичні
гарантії, оскільки саме вони, нормативно-правові документи, диспозиційно та
санкційно врегульовують різні сфери життєдіяльності кожної людини. Саме тому
ми можемо зробити висновок, який концептуально зводиться до того, що юридичні
гарантії – це доктринальна, а також правозастосовна складова інституту гарантій
прав людини.
За результатами проведеного дослідження та апробації авторських тез
щододоктринально-прикладного висвітлення проблематики ціннісного значення
юридичних гарантій прав людини, через призму класифікаційного плюралізму
багатовекторного інституту гарантій, можна зробити такі висновки.
По-перше. Пошук критерію деталізації гарантій прав людини – це діяльність,
яка об’єднує значну кількість різноманітних факторів, які потрібно враховувати для
отримання бажаного результату. Критерій є первинною структурною ланкою
класифікації об’єкта, тому він повинен однозначно розкривати логіку думок
науковця. Критерій має відповідати і змістовно віддзеркалювати сутнісну будову
видових гарантій. Простіше кажучи, критерій, який згенерований на висвітлення
внутрішньодержавницьких гарантій прав людини, не може бути наповнений
міжнародно-правовими гарантіями. Кожний критерій повинен бути системно,
певною мірою ієрархічно розміщений щодо інших критеріїв гарантій прав людини.
Така рекомендація має факультативний базис, оскільки ключову основоположність
має змістовне навантаження в рамках того чи іншого критерію, а не послідовність
викладу. Це означає, що наші наукові напрацювання матимуть всі ознаки
системного, продуманого, чіткого викладу та будуть максимально зрозумілими,
доступними для усвідомлення,як науковим співтовариством, так і суб’єктами права.

135

По-друге. За критерієм характерних ознак суспільних відносин регулятивного
застосування гарантії прав людини можна поділити на такі різновиди: політичні,
економічні, соціальні, ідеологічні та юридичні. Юридико-правовий статус людини,
її деліктоздатний діапазон правомочностей, нормативне врегулювання різних сфер
життя індивіда в сучасному соціумі формуються під впливом специфічних риc,
особливостей, традицій суспільних відносин та правової системи у кожній
конкретній дежаві.
По-третє, класифікаційна проблематика гарантій прав людини має чітко
виражений практично-актуалізований контекст. На перший погляд, питання
гарантій прав людини є предметом суто теоретичного пізнання. Проте складність,
багатофункціональність,

неоднозначність

доктринальних

підходів,

системно-

структурний дискурс даного об’єкта дослідження переконливо демонструє тісний
взаємозв’язок теоретичного і практичного аспектів даної проблеми. У питаннях
класифікаційності необхідно керуватися такими принципами, як: академічна
виваженість, практична необхідність, розумність, об’єктивність, послідовність.
По-четверте, юридичні гарантії прав людини можна класифікувати за такими
критеріями:

I) територіальним

масштабом:

1) міжнародні;

2) регіональні;

3) державницькі; II) за суб’єктом: 1) офіційного спрямування: а) індивідуальні:
владно-суб’єктні; адресні; б) колегіальні; 2) неофіційного спрямування; III) за
об’єктом правового регулювання: 1) родові; 2) видові; IV) за функціоналом:
1) процедурні; 2) превентивні; 3) санкційні. В даній роботі критеріально згенеровано
юридичні гарантії прав людини на основі територіальної юрисдикції, суб’єктнооб’єктного діапазону та функціонального спрямування.
Інститут гарантій прав людини має масштабний спектр предметного відання,
який фактично охоплює кожний елемент повсякденного життя людини. Гарантії
прав людини присутні в кожному своєму видовому прояві, більшою чи меншою
мірою, від політичних до ідеологічних, у житті людини – з моменту народження і
навіть після смерті, в контексті недопущення та категоричного засудження актів
вандалізму.
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Винятково з пріоритетів об’єктивності, за відсутності спроб надання переваг
окремим гарантіям, їх юридичний вид посідає центральне місце в системі гарантій.
Це зумовлено самою природою юридичних гарантій, які за допомогою нормативнозаконодавчих механізмів врегульовують політичні, економічні, соціальні та інші
права людини.
Висновки до Розділу 2
1. Юридичні

гарантії

прав

людини

є

своєрідним

симбіозом

внутрішньодержавних і міжнародно-правових засобів, факторів, суб’єктивнооб’єктивних умов, запорукою недоторканності людини, ефективним механізмом
протидії

різноманітним

девіантним

проявам,

регулятивним

балансом

між

протилежними суспільними інтересами.
2. Юридико-правниче регулювання є невід’ємною рисою суспільних відносин
та кожного соціального утворення, яке розвивається, удосконалюється за своїми
чітко

структурованими

парадигмами.

Крім

того,

згаданий

законодавчий

інструмент – це одна із ключових складових процесу формування та подальшого
поетапного

розвитку

таких

державотворчих

інститутів,

як

громадянське

суспільство, юриспруденція, органи державної влади тощо. Критично важливо, щоб
за жодних обставин засоби правового регулювання не набули ознак деструктивної
декларативності,

а

відповідали

всім

критеріям

юридичної

та

фактичної

ефективності.
3. Засоби та способи забезпечення гарантій прав людини поділяються за
функціональним критерієм на декілька складових: а) самозахист прав людини як
первинний засіб забезпечення її недоторканності; б) судові та альтернативні способи
вирішення спорів – вторинна ланка державної охоронно-захисної політики у сфері
прав людини.
4. Самооборона – це життєво важливе, фундаментальне право людини на
виживання. Для забезпечення конституційно-інституційного авторитету даного
правового інституту до Основного Закону нашої держави необхідно імплементувати
спеціальну статтю щодо врегулювання питання самооборони, персонального
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захисту людиною своїх прав: «Самозахист прав людини – це сукупність способів та
засобів, які людина, не перевищуючи меж необхідної оборони, крайньої
необхідності, має право самостійно обрати і застосувати для захисту від
протиправних посягань на свої законні права та інтереси, законні права та інтереси
іншої людини, безпеку громадського порядку. Людина має право захищати своє
життя, здоров’я, майно, честь, гідність, ділову репутацію, інші законні права,
інтереси, а також, життя, здоров’я, майно, честь, гідність, ділову репутацію, інші
законні права, кожної людини, яка цього потребує, безпеку громадського порядку
від протиправних посягань».
5. Враховуючи практично-прикладний функціонал, засоби захисту прав
людини поділяються на декілька груп за критерієм суб’єктності та юрисдикції. До
першої групи віднесено: а) зовнішній (міжнародний) суб’єкт, як правило,
представлений міжнародними організаціями; б) внутрішній (загальнодержавний)
суб’єкт – це професійно-компетенційна охорона, захист прав людини в рамках
спеціалізованих повноважень законодавчої, виконавчої, судової влади та фахових
дій персоналізовано-управлінських суб’єктів, таких, як омбудсман.
Юрисдикційний

сегмент охоронно-захисного

комплексу прав

людини

згенерований за такими компонентами: а) позасудовий спосіб вирішення спорів:
медіація, міжнародний комерційний арбітраж, третейський суд, омбудсман, нотаріат
тощо; б) судовий спосіб вирішення спорів: національні суди, інститут присяжних та
Європейський суд з прав людини.
6. Ключовою

проблематикою

в

межах

класифікаційного

дискурсу

є

максимально об’єктивний, професійно-фаховий вибір критерію поділу гарантій прав
людини за такими алгоритмами, відповідно до яких критеріальна складова має бути
більш сталою одиницею виміру, а видова частина – мати всі ознаки предметної
аргументованості.
Аналіз доктринальних підходів науковців дає підстави виокремити такі
класифікаційні критерії: а) характер суспільних відносин (політичні, економічні,
ідеологічні, організаційні, загальні та юридичні гарантії прав людини); б) ознаки тієї
сфери суспільних відносин, у якій вони виявляються, діють та вдосконалюються. За
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даним критерієм усі гарантії прав людини можна поділити на внутрішньодержавні
(загально соціальні – політичні, ідеологічні, економічні, соціальні, культурні;
юридичні, судові, позасудові гарантії прав людини) та міжнародні гарантії.
7. Оптимальним критерієм видового поділу гарантій прав людини є характерні
ознаки суспільних відносин регулятивного застосування даного правового
інституту, за яким представлено типологізацію за такими компонентами: політичні
(виокремлюємо підгрупу державно-безпекових та індивідуально-управлінських
гарантій), економічні, соціальні, ідеологічні, юридичні гарантії.
8. Юридичні гарантії прав людини потрібно класифікувати за груповою
приналежністю
В першому

загальнонаукового
випадку

первинною

та

спеціалізовано-прикладного
субстанцією

виступає

підходів.
зовнішньо-

міждисциплінарний сегмент, а в другому – внутрішньо-структуральна будова
гарантій.
9. Юридичні гарантії прав людини найбільш оптимально досліджувати за
таким критеріальним поділом: I) за територіальним масштабом: 1) міжнародні;
2) регіональні; 3) державницькі; II) за суб’єктом: 1) офіційного спрямування:
а) індивідуальні:

владно-суб’єктні;

адресні;

б) колегіальні;

2) неофіційного

спрямування; III) за об’єктом правового регулювання: 1) родові; 2) видові; IV) за
функціоналом: 1) процедурні; 2) привентивні; 3) санкційні.
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РОЗДІЛ 3
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ
3.1 Юридичні гарантії в англосаксонській правовій сім’ї
Правові

системи

світу,

зокрема,

англосаксонська

сім’я,

уособлюють

специфічні, традиційні, світоглядні основи буття, які підкреслюють особливі етнічні
характеристики, однак навіть за умови значної кількості відмінностей між різними
правовими сім’ями, права людини, юридичні гарантії – залишаються їх об’єднавчою
цінністю. Сучасний світ все дедалі динамічнішим, транснаціональним, одвічні
проблеми

мирного

співжиття

гучніше

демонструють

свою

актуальність,

збільшуються та набирають обертів новітні виклики сьогодення. Загрози
міжнародного порядку денного, а особливо таких країн англосаксонської правової
сім’ї, як: Велика Британія, Сполучені Штати Америки, очевидні, зрозумілі для
всього світу. Навіть країнам із зрілою демократією, відносно сталим правопорядком
досить складно відповідати на виклики сучасності: рівність людей незалежно від
раси, кольору шкіри, етнічної, статевої належності; охорона, захист прав
афроамериканців;

перевищення

влади,

службових

повноважень

з

боку

правоохоронних органів; Brexit; коронавірусна хвороба (COVID-19). Зазначені
проблеми небезпечні для стабільного розвитку міжнародної комунікації, мирного
співжиття в глобалізованому світі й вимагають удосконалення наявних та пошуку
нових, прогресивних методів задля віднайдення балансу геополітичних інтересів.
При цьому в центрі уваги завжди повинна залишатися людина, її законні, невід’ємні
та невідчужувані права та їх юридичні гарантії.
Актуальні питання представленого дискурсу досліджували такі науковці, як:
В. Aмір, В. Андрусяк, Н. Бондаренко, Т. Бреона, Т. Гарасимів, А. Герасимова,
Т. Дашо, Р. Джон, А. Дмитрієв, М. Дамірлі, Н. Эндрюс, О. Зінченко, Л. Калєніченко,
О. Кресін,

М. Кінг,

О. Ковальчук,

О. Кристофер,

И. Кривцова,

М. Кельман,

Д. Лук’янов, Л. Луць, Л. Макаренко, Б. Малишев, В. Манукян, В. Молдован,
О. Мулукаева, Н. Оніщенко, Б. Палант, О. Петришин, С. Погребняк, В. Роберт,
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М. Савчин, А. Самотуга, Д. Слинько, О. Тихомиров, О. Ткаченко, О. Шаров,
І. Швед, С. Шевчук, Ю. Шемшученко, А. Шепель, В. Шумилов, І. Яковюк.
В англо-американській правовій сім’ї слід розрізняти дві групи: групу
англійського права і групу, що утворює право США. Сфера застосування
англійського права в принципі обмежується Англією і Уельсом. Англійське право
не є правом усієї Великої Британії, позаяк у Північній Ірландії, Шотландії, на
островах Ла-Маншу й острові Мен не діє англійське право. До групи англійського
права входять поряд із правом Англії та Уельса правові системи Північної Ірландії,
Ірландії, Канади (крім Квебеку), Австралії, Нової Зеландії, а також право деяких
інших держав – колишніх колоній Британської імперії: наприклад, Антигуа та
Барбуда, Багамів, Барбадосу, Белізу, Гренади, Домініки, На-уру, Сент Кітцу і
Невісу, островів Тонга, Фіджі, Ямайки. Другу групу утворює право США, яке має
своїм історичним джерелом англійське загальне право, але нині є цілком
самостійним і суттєво відрізняється від англійського [239, с. 5].
Нашим завданням є: 1) проаналізувати питання охоронно-захисного механізму
прав людини та юридичні гарантії, які націлені на утвердження недоторканності,
поваги до даного правового інституту в граничних межах групи англійського права
на прикладі політико-правового конгломерату Великої Британії; 2) крізь призму
права Сполучених Штатів Америки дослідити забезпечення демократичних
стандартів, цінностей, які ґрунтуються на юридичних гарантіях прав людини.
Дієвість юридичних гарантій прав людини можна продемонструвати за
допомогою

прецедентно-нормативного

інструментарію.

«Упродовж

останніх

десятиліть Великобританія рухається у напрямі писаної конституції, про що
свідчить поява актів конституційного значення. Якщо писаної конституції у
власному розумінні цього слова в Англії ще немає, то поява низки законів все ж
таки приводить уважних спостерігачів до визнання справжньої «конституційної
революції в Сполученому Королівстві». Було видано закони, що визначають
повноваження національних зборів Шотландії (Акт про Шотландію 1998 р.),
Північної Ірландії (Акт про Північну Ірландію 1998 р.), надано повноваження новим
національним зборам Уельсу (Акт про управління Уельсом 1998 р.). Акт про права
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людини 1998 року містить фундаментальні права, що захищаються таким же чином,
як ніби вони закріплювалися у положеннях писаної конституції» [174, с. 319].
Власне, це є прикладом поєднання традиційно-усталеної, прецедентної практики та
нормотворчого регулювання суспільних відносин. Навіть монополія імперативного
механізму впливу судової влади на унормування, вирішення різноманітних
конфліктних проявів може зазнавати трансформаційних змін і тим самим
демонструвати, що право незалежно від специфічних особливостей тієї чи іншої
правової системи є динамічним, «живим» гарантом захисту прав людини.
Окремої уваги потребує Закон Великої Британії про права людини 1998 року,
який врегульовує основні права та свободи людини в межах територіальної
юрисдикції даної країни та включає права, викладені в Європейській конвенції з
прав людини (ЄКПЛ) [88], у внутрішнє британське законодавство. Закон про права
людини набрав чинності у жовтні 2000 року [342]. Законодавець за допомогою
таких правових актів, які повністю відповідають міжнародно-правозахисній
практиці, розбудовує нормотворчу інфраструктуру, посилює наявні та створює нові
засоби гарантування прав людини. Закон Великобританії про права людини дублює
статейні положення
Відтак піддані Сполученого Королівства мають можливість за необхідності
оперувати національними нормами права, а не звертатися до відсилочноконвенційних імперативів.
На нашу думку, Закон Великої Британії про права людини є фундаментальною
гарантією прав людини, оскільки закріплює та гарантує такі права людини: на
життя; свободу від катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність
поводження; свобода від рабства та примусової праці; право на свободу та безпеку;
на справедливий суд; жодне покарання без закону; повага до особистого, сімейного
життя, місця проживання та листування; свобода думок, переконань та релігії;
свобода вираження поглядів; свобода зібрань та об’єднань; право на одруження та
створення сім’ї; захист від дискримінації щодо цих прав і свобод; право на мирне
користування власним майном; право на освіту; право на участь у вільних виборах;
скасування смертної кари [342]. Такий екскурс демонструє нормативно-правове
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забезпечення і гарантування прав, свобод людини в традиційно-прецедентному
правопорядку.
Закон

Великої

Британії

про

права

людини,

крім

вищезгаданого

імплементування положень ЄКПЛ, має такі якісні характеристики та законодавчі
норми: I) органи державної влади, такі як: суди; поліція; місцеві органи влади;
лікарні та школи, які фінансуються державою, а також інші представницькі
установи з державницьким функціоналом, повинні поважати, захищати права
людини; II) нові законодавчі акти мають бути сумісними з правами, викладеними в
ЄКПЛ. В практичному аспекті це означає, що парламент Сполученого Королівства
буде детально аналізувати нові закони на предмет сумісності з правами,
викладеними в ЄКПЛ. Окрім того, національні суди також, де це можливо,
тлумачитимуть закони у спосіб, сумісний з правами ЄКПЛ [314].
Насправді бачимо тут очевидні речі: керованість, правопорядок та вектор
розвитку держави залежать від уповноважених владних представників, які
фундаментально закладають певні тенденції суспільного устрою, міжвідомчих та
міжособистісних комунікацій. Власне, за умови постійної концентрації державної
політики та розбудови її основоположних принципів в дусі поваги до прав людини
суспільні відносини певної країни, в даному випадку Великобританії, як єдине ціле,
а також кожна людина – окрема, невід’ємна складова політико-правової будови,
буде функціонувати за ціннісними, сучасними, демократичними і світоглядними
орієнтирами.
В

контексті

законодавчого,

національно-міжнародного

співвідношення

нормативно-правових актів можемо окреслити такі два напрями: а) реальність
сьогодення,

глобалізація

диктують

поведінкові

моделі,

які

впливають

на

внутрішньодержавне будівництво тієї чи іншої країни, системно-структурні
закономірності інтеграційних та/або дезінтеграційних процесів, заснування і сталий
розвиток регіональних і транснаціональних об’єднань. Законодавство кожної
держави – це узгоджені правила поведінки та безпечного співжиття в межах певної
територіальної одиниці, які для успішної взаємодії із зовнішніми контрагентами
мають відповідати загальновизнаним канонам, нормам міжнародного права; б) дану
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складову на прикладі Сполученого Королівства будемо розглядати крізь призму
такого політико-глобалізаційного фактора, як Brexit.
На нашу думку, одним із ключових дефінітивних понять всієї міжнародної
та/або національної концепції прав людини, охоронно-захисної політики будь-якої
держави є така категорія, як дискримінація. Всі люди різні, кожний індивід має свої
специфічні відмінності за різними фізичними, фізіологічними, психологічними,
світоглядними

параметрами,

однак,

вибудовуючи

міжіндивідуальну,

міждержавницьку комунікацію, все те, що в кожному різне, повинно доповнювати
одне одного на засадах поваги до прав, свобод та інтересів іншої людини. Із цією
метою законодавцем Сполученого Королівства 01 жовтня 2010 року було прийнято
«Закон про рівність», який об’єднав 116 окремих законодавчих актів, зокрема: Закон
про рівну оплату праці 1970 року; Закон про дискримінацію за статтю 1975 року;
Закон про расові відносини 1976 року; Закон про дискримінацію людей з
інвалідністю 1995 року; Положення про рівність зайнятості (релігія чи вірування)
2003 року; Положення про рівність зайнятості (сексуальна орієнтація) 2003 року;
Положення про рівність зайнятості (вік) 2006 року; Закон про рівність 2006 року
(частина 2);

Положення

про

Закон

про

рівність

(сексуальна

орієнтація)

2007 року [299]. Фактично маємо підстави охарактеризувати цей нормативний
документ як своєрідний кодифікований акт з питань дискримінаційних проявів. Він
є прикладом ефективної нормативної академічності, прогресивної законотворчої
практики та нарівні із Законом Великої Британії про права людини позиціонується
як окремий багатовекторний комплекс юридичних гарантій прав людини.
Закон

Великої

Британії

про

рівність

присвячений

цілій

низці

дискримінаційних характеристик, серед яких вік; люди з інвалідністю; зміна статі;
шлюб, цивільне партнерство; вагітність, материнство; раса, колір шкіри, етнічне та
національне походження; релігія, віра; дискримінація за статтю; сексуальна
орієнтація [344]. Власне, в одному документі зібрано максимально широкий
діапазон

індивідуально-особистісних

каталізаторами

порушення

прав

ознак,
людини.

які

найчастіше

Детальніше

характеристики, як вік, інвалідність, релігія та стать.

виступають

розглянемо

такі
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1. Дискримінація за віком. «Закон Великобританії про рівність передбачає, що
людина не повинна зазнавати дискримінації, оскільки перебуває (або не є) у
певному віці або в певній віковій групі; хтось вважає, що ви є (або не є) в певному
віці чи віковій групі (дискримінація за сприйняттям); ви пов’язані з кимось певного
віку чи вікової групи (дискримінація за асоціацією)» [344]. Вік – це один із
найактуальніших, повсякденних причинно-наслідкових зв’язків, який має своїм
негативним наслідком у різноманітних конфігураціях порушення прав людини та
може супроводжувати людину від народження до пенсійного віку. Закон Великої
Британії про рівність виокремлює такі типи вікової дискримінації: а) пряма
дискримінація – випадки, коли певна особа «через ваш вік ставиться до вас гірше,
більш упереджено в порівнянні з іншими людьми; б) непряма дискримінація
знаходить свій прояв у тому, що організація, установа має певну політику чи спосіб
роботи, які стосуються всіх, але така організація функціонального процесу ставить
людей вашої вікової групи у невигідне становище; в) домагання – випадки, коли
хтось змушує вас відчувати себе приниженим або ображеним. Наприклад, керівник,
порівнюючи співробітників різного віку на предмет результатів виконаної ними
роботи, яка подібна за своїми кількісними та якісними характеристиками, акцентує
увагу на тому, що працівник, який старший за віком, виконує своє завдання набагато
повільніше в порівнянні із фахівцем молодшої вікової групи; г) віктимізація
стосується таких прецедентів: 1) з вами поводяться упереджено, оскільки ви подали
скаргу на дискримінацію за віком згідно із Законом Великої Британії про рівність;
2) ви підтримуєте когось, хто подав скаргу на дискримінацію за віком» [344].
Видовий поділ вікової дискримінації демонструє всю складність та
багатогранність різноманітних порушень прав людини у зв’язку з певною віковою
градацією кожного підданого Сполученого Королівства. Насправді віктимізація
зазначеного контексту також може бути різною та проявлятися не лише крізь
призму ставлення до людини як до скаржника, а також за посередництвом інших
передумов, підстав для такого антиподного ставлення до прав людини, зокрема,
випадки фактично правомірного ставлення, але життєво-практичної зневаги,
колективного відторгнення саме через різницю у віці.
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2. Дискримінація людей з інвалідністю. У Великій Британії існує проблема
непаритетно-рівного ставлення до людей, які мають особливі потреби порівняно з
іншими. Людям з інвалідністю продовжують відмовляти у повсякденних правах, і
такі обставини сприймаютьcя фізично, психологічно здоровими індивідами як
належні. Крім того, такі люди мають цілу низку перепон у процесі реалізації
звичайних, буденних потреб: вільний доступ до громадського транспорту,
можливість отримати відповідне медичне забезпечення, на рівних засадах здобути
кваліфікаційну освіту та вдало працевлаштуватися. Дискримінація через суттєвий
розрив за рівнем оплати праці людей з інвалідністю постійно зростає, доступ до
правосуддя погіршився, а реформи соціального забезпечення не призвели до
покращення якості життя людей з особливими потребами, а скоріше навпаки,
погіршили зазначену складову. Важливо, щоб у суспільстві оперативно визнавали та
вирішували ці структурні проблеми. «Ми закликаємо до нового національного
діалогу відносно прав людей з інвалідністю, щоб вони більше не відчували
зневажливого ставлення як до «підданих другого сорту» [300].
Отже, права людини – це історії про цивілізаційні виклики людства; світового
співтовариства; міжнародних, регіональних об’єднань; кожної держави світу;
окремої людини, яка бореться за свої законні права, свободи та інтереси. Дійсно, за
стандартами міжнародно-правових документів (актів, конвенцій, декларацій) кожна
людина народжується вільною і рівною у своїх правах, однак люди різні за
можливостями (фізичними, психологічними, матеріальними) для їх реалізації.
Велика Британія є прикладом того, як навіть у країнах із розвинутою демократією
так актуально постає проблема рівності прав. Завдання кожної держави світу,
зокрема Сполученого Королівства, як максимум усунути або хоча б мінімізувати
дискримінаційні

прояви

у

відносинах

між

людьми

із

неоднаковими,

індивідуальними можливостями через складні життєві обставини.
3. Дискримінація за ознакою релігії та віри. Релігія, віра – одна із
дев’яти дискримінаційних характеристик підданих Сполученого Королівства, яка
врегульована охоронно-захисними механізмами, інкорпорованими до Закону
Великобританії про рівність [347]. Релігійні вірування, права людини даного
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сегмента є одним із найчутливіших питань, які можуть бути каталізатором для
персонально-індивідуального та/або політико-правового невдоволення, протестних
активностей в їх багатовекторних проявах. Крім того, будь-яка країна світу повинна
враховувати особливості законних прав, інтересів та свобод представників різних
конфесійних спрямувань, оскільки релігія, віра – це не лише справа законодавчоюридична, насамперед йдеться про особистий, морально-інтимний аспект духовної
гармонії кожної людини.
Людина має правовий захист від дискримінації через релігію, переконання або
відсутність релігії та/або переконань, а також абсолютне право сповідувати релігію
чи переконання відповідно до ст. 9 Закону про права людини 1998 року [314].
Фактично Закон Великої Британії про рівність скомбінований, у тому числі, з
правових норм, які присвячені

релігійним правам підданих

Сполученого

Королівства та наділені відсилочно-делегованими, властивісними характеристиками
за Законом Великої Британії про права людини.
Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії; це право
включає свободу змінювати свою релігію чи переконання та свободу як самостійно,
так і спільно з іншими, публічно чи приватно, виявляти свою релігію чи вірування в
культі, викладацькій практиці та обрядах. Свобода виявляти свою релігію чи
переконання підпорядковується лише таким обмеженням, які передбачені законом і
необхідні в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для
захисту громадського порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав та свобод
інших осіб [343]. На нашу думку, продемонстрована законодавцем Великобританії
юридична техніка у ст. 9 Закону про права людини, яка всебічно корелюється з
аналогічними положеннями міжнародних конвенцій, актів, декларацій, чітко
розмежовує такі юридичні інститути, як права людини та юридичні гарантії прав
людини: I) ч. 1 ст. 9 наділяє кожного підданого Сполученого Королівства
відповідним правом відносно висловлювання власних думок, взаємовідносин із
своєю совістю та ставлення до віросповідання; II) юридичні гарантії згаданого права
людини, а також прав людини, які його супроводжують, фактично інкорпоровані до
текстуального викладу частин 1 та 2 ст. 9 Закону. Деталізуємо по суті:
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1) формулювання «право на свободу думки, совісті та релігії», в якому ключове
слово «свобода», свідчить, що кожній людині, в даному випадку підданому Великої
Британії, гарантується можливість вільно реалізовувати своє право і не бути
зобов’язаним в будь-якій регламентованій процедурі, одвічно слідувати певним
своїм думкам, які були висловлені за конкретних обставин, сповідувати обраний
конфесійний

напрям

всупереч

зміненим

переконанням;

2) законодавчо-

аргументовані обмеження у здійсненні даного права насправді демонстративно
виступають гарантом для всіх та кожного. Така думка ґрунтується на декількох
об’єктивних, авторсько-тлумачних підходах: а) адекватні, чітко зрозумілі, необхідні,
нормативно передбачені обмеження практичного використання того чи іншого
права людини, зокрема, на свободу думки, совісті, релігії, є юридично гарантованим
механізмом протидії такому явищу, як зловживання правом, а також виконують
роль дієвого віктимологічно-профілактичного засобу дотримання, забезпечення
суспільного правопорядку; б) такі законні обмеження прав людини, як у
конкретному

прикладі,

є

проявом

їх

юридичних

гарантій

у

декількох

функціональних напрямах: вони не є свавільною забороною на використання
правомірних свобод, прав людини, а визначені законодавцем для окреслення міри
дозволеного; обмеження даного ґатунку – це юридико-суспільні гарантії, які
виконують цілу низку функцій: превенція, безпека, виховання, ідеологічнокультурологічна складова, охорона та захист.
4. Дискримінація

за

ознакою

статі.

Інститут

юридичних

гарантій

цивілізаційно, планомірно розвивається разом із конкретними правами людини.
Власне, така ознака, як стать, охоплює декілька однорідних характеристик та
відповідних прав людини, зокрема, гарантована законодавча можливість окремих
країн західного світу, у тому числі Великої Британії, реалізувати свої права. Окремі
з них включені до переліку четвертого покоління прав на гендерну рівність, зміну
статі, одностатеві шлюби, аборт, материнство і батьківство. Закон Сполученого
Королівства про рівність щодо дискримінації за статевою ознакою, в частині її
видової типологізації: пряма, непряма дискримінація, домагання, віктимізація, та
дизпозиційного викладу («ви не повинні піддаватися дискримінації, виходячи із
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наступного: ви належите до певної статі або не є представником тієї чи іншої статі;
хтось відносить вас до протилежної статі (дискримінація за сприйняттям); ви
комунікуєте з людиною певної статі (дискримінація за асоціацією)» [332])
дзеркально співрозмірна із регламентацією дискримінації за віком.
Проблематика охорони, захисту прав людини крізь призму політико-правових
процесів у Сполученому Королівстві, зокрема Brexit, може мати специфічні
особливості, як мінімум під час формалізованого або нерегламентованого
перехідного періоду та після завершення процедур з євроконсолідованого
відокремлення. Велика Британія офіційно почала процедуру виходу зі складу
Європейського Союзу 31 січня 2020 року, після 47 років членства в ЄС.
Дезінтеграційні процеси такого рівня, безперечно, мають вагомий вплив на інститут
прав людини та їх юридичних гарантій, які функціонально є невід’ємною складовою
життя кожного підданого Сполученого Королівства: юрисдикційна, політична,
економічна, соціальна. У даному контексті компетенційним суб’єктам, до відання
яких віднесено затвердження стратегічних рішень зовнішньополітичного характеру,
в умовах глобалізаційних зрушень необхідно трансформаційно забезпечити
інструментарій прав людини практичною здатністю відповідати на реалії мінливих
причинно-наслідкових обставин. Фундаментальність ключових питань та відповіді
на них – це предмет офіційних двосторонніх переговорів між Лондоном та
Брюсселем відносно парадигми майбутніх взаємовідносин.
Уряд Великої Британії 30 березня 2017 року опублікував Білу книгу з питань
законодавчого врегулювання процесу виходу Сполученого Королівства зі складу
ЄС, яка вносить певну ясність щодо законодавчої проблематики закріплення
основоположних засад охорони та захисту прав людини після Brexit, зокрема:
а) законодавство ЄС, яке діє на момент виходу Великої Британії з ЄС, буде
збережене «всюди, де це можливо»; б) захист прав людини відповідно до Законів
про рівність 2006 та 2010 років буде збережений після виходу з ЄС; в) права
найманих працівників, які регламентовані законодавством ЄС, надалі будуть
чинними в межах юрисдикції Сполученого Королівства; г) чинна практика
Європейського суду буде збережена, але не передбачено жодної ролі ЄСПЛ у
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процесі тлумачення нових законів Великої Британії, які будуть прийняті після
виходу зі складу ЄС. Крім того, національним судам не обов’язково дотримуватися,
розглядати майбутню практику ЄСПЛ; д) Хартія основних прав Європейського
Союзу буде

вилучена

із

законодавства

Великої

Британії [329].

Фактично

залишається достатньо багато дискусійних питань, які потребують фахового та
компромісного вирішення. Лондон та Брюссель прагнуть зберегти коопераційні
зв’язки на засадах поваги, охоронно-захисної політики щодо прав людини.
Аналізуючи публічні висловлювання урядовців щодо Brexit [302], тематичні
напрацювання науковців [327; 277], правників [292] та публікації в засобах масової
інформації [301], можемо сказати наступне: у зв’язку з тим, що Закон Великої
Британії про права людини імплементував до національного законодавства ЄКПЛ, а
значення прецедентної практики ЄСПЛ в ретроспективно-планомірному контексті
досі чітко не формалізоване, досить не простою є дискусійна проблематика навколо
даного Закону, можливостей його адаптативних змін або взагалі скасування та
прийняття окремого законодавчого акту під назвою «Біль Великої Британії про
права людини». На нашу думку, юридико-технічна змістовність регулятивного
документа,

без

сумніву,

набагато

важливіша

за

формально-процедурну

імплементацію. Тобто головне – щоб у цих переговорних процесах була збережена
нормативна диспозиційність прав людини та їх юридичних гарантій, які закріплені у
Законі Великої Британії про права людини та Законі про рівність, а те, в якій
формі – закону чи іншого нормативного акту зазначені норми, будуть реалізовані на
практиці, не так критично. Крім того, Brexit має низку соціально-економічних та
геополітичних викликів для Великої Британії, а також може спричинити значні
тектонічні зрушення в рамках ЄС, оскільки питання доцільності перебування у
складі ЄС, з різним інтенсивним діапазоном, виникають вутаких країнах об’єднаної
Європи, як Нідерланди, Данія, Італія, Франція, Чехія, Греція.
Проаналізувавши юридико-правову проблематику прав людини, юридичних
гарантій за територіальною юрисдикцією Великої Британії, перейдемо до
студіювання іншого хрестоматійного прикладу англосаксонської правової сім’ї –
Сполучених Штатів Америки. «Країна, на думку багатьох консервативних
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мислителів, вступила в так звану «постконституційну» еру. Початок цієї нової ери
датується з точністю до одного дня – 11 вересня 2001 року. Але нічого не
трапляється в один день. Теракти в Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії з
використанням цивільних літаків лише поставили крапку в кінці розділу під назвою
«конституційна ера». Країна вже була давно готова до постконституційної
ери» [163, с. 254]. Ми переконані, що терористичні акти 11 вересня 2001 року – це
одні з таких відправних пунктів міжнародного порядку денного, які змінюють
усталені правила суспільного співжиття усього міжнародного співтовариства,
визначають векторальні напрями та формують сучасні стратегічні принципи
безпечного світу у відповідь на новітні глобальні загрози. Трагічні події такого роду
мають безпосередній зв’язок із такими фундаментальними правами людини:
безпечні

умови

життя;

право

на

захист

персональної

кореспонденції,

конфіденційності міжособистісної комунікації; свобода пересування територією
США та за її межами; міжнаціональна терпимість і толерантність.
Переконані, що багатоманітні наслідки таких подій, які викликають цілком
зрозумілий страх, відчуття небезпеки і безсилля, одночасно є серйозним викликом
та мають низку загроз для політики прав людини, їх юридичних гарантій у
національній парадигмі США, яка потужно впливає на інші країни світу. «Золота
середина» не означає точку, нанесену рівно посередині лінії. За задумом батьківзасновників, ця точка дуже сильно зміщена в бік індивідуальних прав людини.
І лише в наш час, в епоху постконституційного суспільства, ця точка почала
зміщуватися в бік інтересів держави. Зсув цей повільний, часом непомітний.
Сьогодні ми втрачаємо частину якогось права, завтра – частину іншого права, але
нікого це нібито й не торкається, суспільство продовжує функціонувати. Але рано
чи пізно ця точка перетне точку рівноваги, і настане тиранія, коли в ім’я державних
інтересів у нас швидко й навіть без кровопролиття заберуть усі права, які ще
залишилися» [163,

с. 257].

Справді,

можливо,

не

варто

бути

настільки

песимістичним, однак тенденція в такому напрямі супроводжується надзвичайно
серйозними ризиками для прав людини та конституційного ладу в межах окремої
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територіальної юрисдикції, а також має деструктивний ефект у міжнародному
просторі. Небезпека прослідковується в таких аспектах.
I) Безпрецедентні втручання представників влади в індивідуальні права
громадян США: незаконне прослуховування телефонних розмов; перлюстрація
електронного листування з боку Національного агентства безпеки [163, с. 258]. Такі
дії – пряме порушення прав людини за національним законодавством США і
міжнародно-правовими стандартами верховенства права. Дійсно, забезпечення
безпечних умов життєдіяльності є функціональним обов’язком будь-якої держави, у
тому числі США, але не за рахунок основоположних прав людини. Так, обмеження
прав можливі за

умови, що такі заходи відповідають чітким, простим

характеризуючим ознакам: обґрунтованість; дійсна і практична необхідність;
виваженість; виключно в межах та процедурних вимог законодавства.
II) Події 2020 року чітко демонструють надзвичайно високий градус напруги,
зумовлений расовою нетерпимістю щодо афроамериканців. Внаслідок затримання
та арешту Джорджа Флойда, 46-річного афроамериканця, який не чинив опору, не
був озброєний [336], за підозрою у використанні фальшивої купюри в 20 доларів,
співробітники поліції міста Міннеаполіса, один з яких був представником
європеоїдної раси, застосував фізичну силу, поклав чоловіка на землю і протягом
8 хвилин 46 секунд коліном душив йому горло, після чого затриманий помер. Згідно
з результатами офіційного розтину тіла Джорджа Флойда його смерть настала у
зв’язку з викликаною механічною асфіксією, саме тому кваліфікується як
насильницька.

Аналогічний

висновок

містить

незалежна

судмедекспертиза,

проведена на прохання рідних Флойда: причиною смерті стали «дії поліції,
спрямовані на обмеження рухливості, шляхом здавлювання шиї, у затриманого
зупинилось серце» [298].Такі дії поліцейських, яких звільнили з лав правоохоронців,
а уповноважені суб’єкти висунули їм відповідні звинувачення у вбивстві Джорджа
Флойда, викликали масові протести, заворушення в США та по всьому світу.
Рада ООН з прав людини 19 червня 2020 року прийняла резолюцію, яка
рішуче

засуджує

продовження

расової

дискримінації,

жорстокої

практики

правоохоронних органів щодо африканців та людей африканського походження.
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Резолюція, зокрема, засудила жорстокість поліції, яка призвела до смерті
громадянина США Джорджа Флойда в Міннеаполісі та інших людей африканського
походження. Крім того, було висловлено рішучий осуд відносно нещодавніх
випадків надмірного застосування сили та інших порушень прав людини з боку
правоохоронців, проти мирних демонстрантів, які захищають права африканців та
людей африканського походження [348].
Така однозначна, рішуча позиція, незважаючи на те, що резолюція Ради ООН
з прав людини, затверджена щодо США як держави зрілої, сталої демократії, одного
із світових економічних та геополітичних лідерів, є відповіддю всього міжнародного
співтовариства на зухвалі порушення прав людини. На нашу думку, активна
діяльність представників громадянського суспільства США, їхніх однодумців по
всьому світу в боротьбі за права людини, зокрема за рівність незалежно від раси,
кольору

шкіри,

переконань;

наполеглива

робота

правозахисників;

рішуче,

об’єктивне, безстороннє засудження випадків порушень прав людини на рівні ООН
та інших організацій з потужним представницьким мандатом – це яскравий приклад,
а також серйозний інструментарій національних, у даному випадку за юрисдикцією
США, та міжнародно-юридичних гарантій прав людини.
Прояи

расизму є

нині

найактуальнішим

питанням

для

Сполучених

Штатів [328]. І це незважаючи на те, що з 20 січня 2009 року по 20 січня 2017 року
44-им Президентом США був афроамериканець Х. О. Барака. Проблематика расової
нетерпимості, дискримінації та порушення прав афроамериканців зберігає свою
актуальність: а) «в одному з американських опитувань 15,8 % студентів повідомили
про те, що зазнали расових знущань чи домагань. Дослідження виявили значні
зв’язки між расовими знущаннями та негативним психічним, фізичним здоров’ям
учнів» [338; 337]. Випадки такого ставлення до афроамериканців, їхніх дітей, рідних
та близьких є прикладом брутального порушення прав людини, прагненням
продемонструвати зверхність індивідів однієї раси над іншими людьми; б) «в США
афроамериканцям чоловічої статі призначають покарання за вчинення злочинів на
19,1 % триваліші по строках позбавлення волі порівняно з покараннями громадян
чоловічої статі європеоїдної раси за аналогічні кримінальні діяння» [350]. Звісно,
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можна доводити, аргументувати наявність дійсної практичної об’єктивності, але
така упередженість із знаком мінус, а також регулярна системність поведінкових
проявів говорить сама за себе; в) «в США афроамериканці в порівнянні з
представниками

європеоїдної

раси

мають

набагато

менше

можливостей

працевлаштуватися на роботу, яка відповідає рівню їхньої освіти [313; 296].
Жодне порушення прав людини не повинно залишатися без своєчасної,
швидкої, адекватної відповіді уповноважених органів державної влади. Особливо
слід наголосити на таких основоположних позиціях: соціальна, расова нерівність –
це не просто порушення прав людини, а своєрідний каталізатор можливого
громадського опору дискримінаційним реаліям політико-юридичного устрою.
В США вбивство Джорджа Флойда не єдиний випадок «кримінального
расизму» внаслідок перевищення влади або службових повноважень працівниками
правоохоронних органів. Афроамериканці Ерік Гарнер (17.07.2014 р.), Майкл Браун
(09.08.2014 р.), Тамір Райс (22.11.2014 р.), Вальтер Скотт (04.04.2015 р.), Алтон
Стерлінг

(05.07.2016 р.),

Філандо

Кастилія

(06.07.2016 р.),

Стефон

Кларк

(18.03.2018 р.), Бреона Тейлор (13.03.2020 р.) [303] також співробітниками поліції.
Всі перераховані вбивства об’єднує одна обставина – фактична «відсутність
відповідальності поліцейських, максимум звільнення з посади, адміністративна
відповідальність і лише за смерть Вальтера Скотта, правоохоронця європеоїдної
раси, який п’ять разів вистрелив у спину афроамериканцю, було засуджено до
20 років позбавлення волі» [343]. Викладені обставини демонструють закономірний
висновок: у США інструментарій прав людини, їх юридичних гарантій неповною
мірою компетенційної всеосяжності виконує своє функціональне призначення. Мрія
Мартіна Лютера Кінга про рівність афроамериканців у правах людини досі має
складні реалізаційні вади.
Юридичні гарантії прав людини – це не питання, проблематика чи черговий
пункт

міжнародного

порядку денного,

який

стосується

виключно

однієї,

персоналізованої групи людей певної національності або держави. Юрисдикція
даного правового інституту охоплює кожну людину незалежно від будь-яких її
індивідуальних особливостей.
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Очевидно, що критичним питанням охоронно-захисної політики прав людини,
їх юридичних гарантій є проведення комплексної реформи поліції. Вбивство
Джорджа Флойда має низку законопроектних і законодавчих наслідків задля
запобігання та мінімізації випадків перевищення влади, службових повноважень з
боку співробітників поліції США. Наприклад, у штаті Пенсильванія губернатор Том
Вольф завізував декілька законів, які передбачають такі нормативні вимоги:
ретельна увага до кадрової складової в лавах поліції; поліцейські повинні
відвідувати

спеціалізовані

тренінги,

присвячені

питанням

міжкультурної

комунікації з громадянами; поліцейські матимуть значно більше службових
перевірок, предметом яких буде їх психічне здоров’я; зменшення законодавчорегламентованих прецедентів, які дозволяють поліцейським застосовувати летальну
зброю, фізичні засоби впливу на правопорушника; призначення спеціалізованих
прокурорів з метою розслідування злочинів, у вчиненні яких підозрюються
співробітники поліції США. Департамент з питань освіти та підготовки працівників
муніципальної поліції повинен вести електронну базу даних, яка зберігатиме
відомості

про

службову

діяльність

поліцейського,

притягнення

його

до

дисциплінарної відповідальності, якщо такі факти мали місце [319]. Подібні
законодавчі ініціативи активно дискутуються також і на федеральному рівні [259].
Юридичні гарантії прав людини повинні захищати законні свободи всіх без
винятку,

кожну

людину

незалежно

від

її

індивідуальних

особливостей,

матеріального стану або виду діяльності. Поліцейський, виконуючи свої посадові
обов’язки, також повинен бути захищений законом, його право на життя, особисту
недоторканність, в силу професійної специфіки, потенційно перебуває під загрозами
посягань та різноманітних небезпек. Проте правоохоронець – це озброєний
представник влади, державної монополії на застосування сили [231, с. 21], до якого
повинні бути суворі, об’єктивні, співрозмірні, санкційні вимоги у разі перевищення
ним влади або службових повноважень. На нашу думку, лише адресна, своєчасна,
безстороння міра відповідальності для всіх та кожного є запорукою успішного
впровадження поліцейської реформи в США та практичної реалізації охороннозахисного потенціалу інституту юридичних гарантій прав людини.
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III) Юридичні гарантії та порушення прав людини в рамках кримінальноправової системи США. Відсотковий показник засуджених громадян до покарань у
вигляді позбавлення волі залишається найвищим у всьому світі [349]. Оперуючи
медичною термінологією, можна сказати, що такі кримінально-пенітенціарні
обставини є симптомами дійсних проблем у царині прав людини та юридичних
гарантій їх реалізації. За цих умов системне лікування потрібно починати з таких
кроків:

планомірна

профілактика

злочинності;

виважена,

поміркована

декриміналізація протиправних діянь невеликої тяжкості; фаховий аналіз цільової
необхідності

тих

чи

інших

повноважень,

якими

наділені

співробітники

правоохоронних органів;
Смертну кару як міру покарання застосовують 28 штатів, у 22 штатах така
міра відсутня, а штати Каліфорнія, Пенсильванія, Орегон відомі чинними на
сьогоднішній день губернаторськими мараторіями на засудження зловмисників до
страти. Крім того, смертна кара за окремими процедурно-процесуальними вимогами
передбачена для військових, а на федеральному рівні застосовується за вчинення
41 кримінального злочину, серед яких: убивство, пов’язане з нелегальним
міграційним переміщенням іноземців; вбивство, скоєне в аеропорту, який
обслуговує міжнародну цивільну авіацію; вбивство судді Верховного суду;
шпигунство; вбивство федерального в’язня; вбивство під час захоплення заручників;
вбивство громадянина США під час здійснення терористичного акту в іншій
країні [318].
Насправді питання досить складне, багатогранне, охоплює дискусійний
діапазон – від релігійних переконань до диспозиційно-санкційної юриспруденції.
Ключовий момент: ніхто не застрахований від помилки правосуддя, ціна якої в
даному випадку – життя людини [310].
Слід окремо відзначити позицію Верховного суду США з питання обмеженого
застосування смертної кари, за вчинення окремих протиправних діянь та щодо
певних категорій обвинувачених. Власне, Верховний суд США, керуючись
мотивацією утвердження інституту юридичних гарантій прав людини, свого часу
приймав такі рішення: Аткінс проти Вірджинії від 20 червня 2002 року (скасовано
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смертну кару для осіб, які скоїли злочин та мають захворювання психіки [309];
Ропер проти Сіммонса від 01 березня 2005 року (скасування смертної кари щодо
неповнолітніх правопорушників) [312]; Кеннеді проти Луїзіани від 25 червня
2008 року із змінами від 01 жовтня 2008 року (скасовано смертну кару за
зґвалтування дитини, якщо смерть потерпілого не була передбачуваним або
фактичним наслідком) [335]. Верховний суд США наполягав на тому, що смертна
кара щодо таких осіб суперечить Конституції США, а виявляти фактичні обставини
справ, які свідчать про можливість притягнення обвинуваченого до даного виду
покарання, та виносити вироки, за якими зловмисника буде страчено, повинні
присяжні, а не судді (Рінг проти Арізони від 24.06.2002 р. [346]; Херст проти
Флориди від 12.01.2016 р. [345]). На нашу думку, такий вид покарання незалежно
від ступеня тяжкості вчиненого злочину є: порушенням фундаментального,
основоположного і невідчужуваного права кожної людини на життя; має
невідворотний наслідок – смерть людини; теоретично може мати своєрідний
виховний вплив на інших членів суспільства, як запобіжник криміногенності, однак
навіть такий радикальний метод не є запорукою ліквідації злочинності.
На нашу думку, юридичні гарантії прав людини вибудовуються в чітку
триланкову систему: 1) юридико-організаційні гарантії; 2) юридико-конституційні
гарантії; 3) юридико-прецедентні гарантії прав людини. Така структурність об’єднує
ключові елементи політико-правового устрою, який сформований на принципах
верховенства права, а саме: управлінська складова, нормотворча спадковість та
історично-традиційний вплив прецедентних рішень судової гілки влади в США.
1. Серед державних органів загальної компетенції у системі організаційноправових гарантій особистих прав і свобод людини у США слід виділити
Президента та Конгрес. Президентові, який поєднує статус глави держави і глави
уряду, належить право помилування за злочини проти США та право на амністію,
що є гарантіями захисту таких особистих прав, як право на життя і право на
свободу. Незважаючи на проголошену незалежність судової влади, за Президентом
США зберігаються значні повноваження, що дозволяють серйозно впливати на
діяльність судового механізму. Так, Президент «за порадою і згодою Сенату»
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призначає членів Верховного суду [232, с. 250]. В даному випадку фактично
прослідковується функціонал неформалізованих прямих та управлінських гарантій
прав

людини,

де

перші

мають

компетенційно-делегуючий

характер,

за

посередництвом яких Президент США виступає гарантом основоположних прав
людини, а другі є запорукою системно-структурної організації владного механізму і
відсутності управлінського дуалізму, оскільки вища посадова особа в державі
одночасно очолює виконавчу владу. Проте політико-правові, управлінськокомунікативні взаємовідносини демократичної та республіканської політичних
партій США дають нам чітке розуміння ефективності механізмів стримувань і
противаг.
Юридичні гарантії прав людини мають характеризуючі ознаки організаційноправничого спрямування, представлені

через «судову систему США, яка

сформована із двох частин – федеральної судової системи та судових систем штатів.
Мова йде про вертикальний поділ судової влади у федеративній державі. При цьому
загальнофедеральна система не є вищою щодо судів штатів, які наділені власною
самостійністю і незалежністю. Вищий орган для всіх 52 систем (включаючи систему
Федерального округу Колумбія) – Верховний суд США (United States Supreme
Court) лише в тих справах, які розглядаються на підставі федеральних законів [283,
с. 88]. З одного боку, такий судовий порядок достатньо складний, а з іншого –
уособлює адресність юридичних гарантій прав людини, оскільки суди штатів
розглядають справи, безпосередньо вирішують спірні, конфліктні інциденти за
зверненням резидентів територіальної юрисдикції окремого адміністративновладного утворення.
Судова гілка влади в США виконує функцію запобіжника прийняття
законодавцем неконституційних актів та вчинення протизаконних дій з боку
законодавчих і виконавчих органів влади. Саме вона забезпечує конституційну
законність,

захист

прав

громадян.

Суди

США

фактично

здійснюють

законотворчість, а також наділені максимально широкою компетенцією з розгляду
різноманітних позовів, суперечок у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Всі
рішення Верховного суду, які набрали законної сили, мають загальнообов’язковий
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характер і не можуть бути оскаржені. Відповідно до Конституції США в країні може
існувати лише один Верховний суд і така кількість судів нижчої ланки, яка є
необхідною для затвердження, на думку представників Конгресу. Тим самим
закладено основи централізованої, єдиної, федеральної судової системи [283, с. 81].
Суспільство загалом та кожна людина зокрема, незалежно від того, до якої
правової сім’ї належить та чи інша держава, має відчувати, що їй в разі зазіхання на
основоположні, персоніфіковані права людини, юридичні гарантії цих прав,
законодавчо гарантована можливість вільного, доступного, швидкого звернення до
суду [38, с. 182] як однієї з ключових інстанцій пошуку справедливості. Такі гарантії
виконують

роль

механізму

відновлювального

правового

статусу

людини,

громадянина, є запорукою суспільно-державного правопорядку, особливо для таких
чутливих питань, як злочини, вчинені відносно афроамериканців у США.
2. Всі права людини мають свої нормативні витоки. У США, незважаючи на
класичну традиційність прецедентного права, таким документом є Конституція [20,
с. 18–22]. Перша писана Конституція США від 17 вересня 1787 року ратифікована у
1788 році, чинна з 1789 року, за весь час доповнена лише двадцять сім разів [128],
шляхом затвердження відповідних поправок [308; 54, с. 108–118]. Вона є
юридичною гарантією прав людини і протягом двох століть зберігає свою
актуальність.
3. Прецедентний характер судових рішень забезпечує стабільний, однаковий,
планомірний розвиток судової практики в США. Слід звернути увагу на такі
тенденції, відповідно до яких поступово зміщуються акценти з прецедентного права
(права суддів) до статутного права США [283, с. 313]. Однак прецеденти судових
рішень, в рамках англосаксонської правової сім’ї, традиційно зберігають свій
регулятивно-закономірний вплив. Враховуючи фактичні обставини прецедентнодиспозиційного викладу, необхідно звернути увагу на такі рішення Верховного суду
США та судів штатів як адміністративно-територіальних

утворень, котрі

висвітлюють юридичні гарантії прав людини в контексті їх максимального
застосування на практиці, а саме:
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1) Heart of Atlanta Motel v. United States (Верховний суд США, 1964 р.).
Власник мотелю «Heart of Atlanta Motel», порушуючи Закон про громадянські права,
відмовлявся здавати кімнати афроамериканцям та оскаржував в суді штату
конституційність Федерального закону, який її підтвердив, а також заборонив
скаржнику вчиняти расово-дискримінаційні дії. Останній оскаржував дане рішення,
у тому числі звертався до Верховного суду США, котрий визнав конституційність
Закону. Таким чином, було зупинено місцеву практику расової дискримінації [328;
285, с. 313]. Власне, це ще один аргумент на користь того, наскільки для США
актуально-чутлива проблематика охорони та захисту прав афроамериканців.
2) Gilmer v. Interstate/Johnson Lane Corp. (Верховний суд США, 1991 р.).
Роберт Джілмер, фінансовий директор Interstate / Johnson Lane Corporation,
працевлаштовуючись на роботу відповідно існуючих вимог, пройшов реєстраційні
процедури за правилами Ньюйоркської валютної біржі. Документи даних
процедурних регламентів містили арбітражне застереження: всі суперечки між ним
та роботодавцем вирішуватимуться в арбітражному порядку. Згодом Джілмера при
досягненні ним похилого віку звільнили з посади. Він виявив бажання оскаржити
правомочність арбітражного застереження, посилаючись на те, що його звільнення є
порушенням Закону про дискримінацію за віком у трудових відносинах 1967 року.
Роботодавець зажадав виконання арбітражного порядку врегулювання спору.
Верховний суд США в своєму рішенні зазначив: федеральний законодавець не
зобов’язаний вимагати виконання арбітражних угод, якщо людина захищена
федеральним законом. У даному рішенні фактично йдеться про заборону
нав'язувати арбітражний спосіб вирішення спорів [324; 283, с. 312]. На нашу думку,
Верховний суд США підняв три ключових і дуже важливих питання: відносини
найманих працівників з роботодавцями крізь призму вікової дискримінації; чітко
окреслена процедурна регламентація вирішення спорів; імперативно акцентовано на
ієрархічності федерального законодавства США. Прецедентне вирішення таких
питань є запорукою відсутності в майбутньому конфліктних інцидентів такого
порядку.
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3) The Coca-Cola Со. v. The Koke Со. of America (Верховний суд США,
1920 р.). Представники компанії «Кока-кола» звернулися до суду з позовом, в якому
серед іншого вимагали заборонити компанії «The Koke Со. of America»
використовувати в назві своїх товарів (напоїв) слово «Koke». Відповідач заявив, що
торгова марка «Coca-Cola» не повинна мати правового захисту в судах, оскільки
споживачів вводять в оману, яка проявляється в тому, що напої з назвою «Кокакола» не містять кокаїну – речовини з листя коки. Cуд першої інстанції заборонив
відповідачу використовувати слово «Koke» на етикетках з напоїв власного
виробництва. Проміжний апеляційний суд скасував дане рішення. Представники
компанії «Кока-кола» звернулися з апеляційною скаргою до Верховного суду США,
який підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції [306; 283, с. 316–317].
Знову ж таки, надзвичайно цікаве рішення в контексті юридичних гарантій охорони
та захисту прав інтелектуальної власності, яка дедалі більше набирає промислових
обертів у сучасних умовах.
4) Bray v. Kate (Верховний суд штату Небраска, 1990 р.). Лоуелл Брей
послизнувся на льоду перед входом до ресторану, який належав підприємству «Kate,
Inc.», як наслідок впав та серйозно пошкодив плече. Позиваючись до «Kate, Inc.»,
Брей вимагав відшкодувати йому збитки, аргументуючи свою позицію тим, що
підприємство не виявило належної турботи про своїх відвідувачів і в результаті
такого ставлення до гостей закладу лід перед входом до ресторану не був
прибраний. Суд першої інстанції виніс рішення на користь Л. Брея. Представники
«Kate, Inc.» подали апеляційну скаргу. Верховний суд штату Небраска підтвердив
правомірність рішення суду нижчої інстанції [303; 283, с. 315]. Цілком буденний
інцидент, який демонструє декілька простих, але дієвих поведінкових аксіом: а) за
свої законні права, юридичні гарантії потрібно боротися, незалежно від
формалізованої чи неофіційної, градаційної ступеневості протизаконного зазіхання
на них як шляхом активних дій, так і внаслідок халатної бездіяльності; б) такі
прецеденти мають суспільно-виховний характер, оскільки за аналогічних ситуацій
будь-хто має право звернутися до суду та отримати відповідну компенсацію.
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Таким чином, дослідивши глобалізаційну проблематику прав людини за
прикладною приналежністю англосакcонської правової сім’ї, вкотре переконуємося
в актуальності та міжнародно-правовій контекстуальності юридичних гарантій прав
людини. Геополітичні баталії сьогодення зумовлюють міграційну кризу навіть у
такого політико-економічного гіганта, як США, дезінтеграційні процеси в рамках
ЄС призвели до Brexit Сполученого Королівства Великої Британії, який потенційно
може спричинити ефект доміно для інших країн Європи. Центральне місце в
зазначених колізіях закономірно належить людині з її правами, юридичними
гарантіями реалізаційного порядку та свободами. Права людини – це цивілізаційні
здобутки всього людства, для охорони і захисту яких вироблено різноманітні
юридичні механізми – від прецедентного права до статутних догм регулятивного
унормування суспільних відносин. Звісно, потужні виклики політико-правового
характеру набирають суттєвих обертів, з’являються нові загрози, ризики для
міжнародного правопорядку, проте обов’язок кожної держави – забезпечити
безпекові умови життєдіяльності людини незалежно від її індивідуальних ознак.
3.2 Юридичні гарантії в романо-германській правовій сім’ї
Політико-правовий інститут прав людини та юридичних гарантій їх
практичного застосування цікавий доктринально-прикладною універсальністю,
притаманною всім правовим система світу, має свої цивілізаційні, історичні,
законодавчо-нормативні основи відповідно до територіальної юрисдикції країн, які
правова доктрина відносить до романо-германської правової сім’ї. Україна також є
невід’ємним елементом зазначеної правової сім’ї.
В рамках сім’ї загального права юридичні гарантії консолідовані за
нормативно-законодавчою

формалізацією,

але

поступово

дедалі

більшого

застосовного значення набувають судові рішення як прецедентний елемент
англосаксонської правової сім’ї. Йдеться насамперед про рішення Європейського
суду з прав людини, а також рішення національних вищих судових інстанцій за
прикладом Верховного Суду. Романо-германська правова сім’я представлена своєю
проблематикою, постійними викликами в царині прав людини – від міграційної
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кризи до соціально-економічних проявів нестабільності, протестних настроїв
громадянського суспільства.
Людина, її життя та здоров’я є найвищою соціальною цінністю. Міжнародна
дипломатія –

надзвичайно

чутливе

мистецтво

управління

глобалізаційними

викликами, для вирішення яких потрібно спрямовувати ресурсний потенціал на
синергію

об’єднавчих

засад.

Таким

«центром

комунікативної

єдності»

міжнародного співтовариства, в особі Європейського Союзу, є права людини.
Сьогодення постійно нагадує нам, наскільки динамічні світові інтеграційнодезінтеграційні процеси, а ключові питання міжнародного порядку денного стрімко
наповнюються транснаціональними ознаками. Пошук ефективних механізмів
захисту прав людини – це постійний, еволюційно-цивілізаційний процес, одним із
наслідків якого є потужне об’єднання країн ЄС, які скооперувалися задля сприяння
у будівництві єдиного безпекового простору на континенті [136, с. 180]. На нашу
думку, лише завдяки спільним зусиллям міждержавних об’єднань можна ефективно
протидіяти міжнародній злочинності в сфері прав людини (тероризм; незаконний
обіг вогнепальної зброї, наркотичні й психотропні речовини; торгівля людьми;
незаконна трансплантологія; злочини проти статевої свободи та незаконне
позбавлення волі). Саме з такою консолідованою метою країни, у тому числі
Україна, укладають двосторонні, багатосторонні договори про всеосяжну взаємодію
з питань цивільних, кримінальних проваджень, зокрема у справах щодо екстрадиції
правопорушників. Злочинність дедалі більше стає винахідливішою, зухвалішою,
тому

механізми

протидії

таким

проявам

повинні

бути

своєчасними

та

оперативними, потрібно завжди діяти на випередження, щоб гарантії дотримання
прав людини мали надійний захист.
Актуальні питання юридичних гарантій прав людини в межах правничополітичного простору романо-германської правової сім’ї досліджували такі
науковці, як: Э. Аннерс, В. Басай, І. Білас, Е. Говард, Р. Давид, А. Дмитрієв,
О. Єгоров, О. Зінченко, Б. Кофлер, О. Кресін, О. Лисенко, В. Манукян, О. Мінченко,
А. Молдован, В. Молдован, В. Муравйов, Н. Оніщенко, О. Петришин, А. Сухарєв,
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В. Савченко, Т. Садова, О. Сердюк, О. Тихомиров, О. Ткаченко, К. Цвайгерт,
C. Шевчук, Ю. Щокін, І. Яковюк.
Проаналізуємо, на прикладі Федеративної Республіки Німеччини, Королівства
Бельгії та інших країн ЄС, крізь призму прецедентної практики Європейського суду
з прав людини (ЄСПЛ), співвідношення проблематики прикладного застосування
інструментарію протидії загрозам національній, громадській безпеці, забезпечення
концепції «спільного проживання» як елемента «захисту прав та свобод інших
людей» та дотримання таких прав людини: недоторканність приватного життя та
особистої кореспонденції; гарантування свободи засобів масової інформації; право
на ефективний засіб юридичного захисту; право на свободу вияву своєї релігії чи
переконань; право на свободу вираження поглядів; право на свободу асоціацій, а
також дискримінація реалізації зазначених вище прав людини [136, с. 180]. Адже
вчасно акумульовані фахові висновки, які компетентні органи влади повинні
зробити, враховуючи різноманітні за своїм діапазоном компетенційні наслідки у
зв’язку з визнаними судовими інстанціями порушеннями прав людини, допоможуть
запобігти іміджевим втратам на рівні ЄСПЛ та на інших міжнародних майданчиках.
У багатьох державах світу трапляються випадки обмеження, порушень прав
людини. Правозахисників, журналістів, блогерів та інших акторів, які активно
долучаються до правозахисної роботи, залякують, гноблять і тим самим суттєво
перешкоджають їх діяльності щодо захисту прав людини. З усіма, хто стверджує, що
права людини і безпека, права людини та економічний розвиток суперечать один
одному, не можна погодитися. Якщо прагнути формувати більш мирний,
справедливий світ, то треба з повагою ставитися до прав людини. Поряд із захистом
цивільних, політичних прав дедалі важливішими стають економічні, соціальні та
культурні права. Права жінок, дітей, економічна справедливість, гідні умови праці в
усьому світі, доступ до освіти, подолання дискримінації – на вирішенні цих питань
необхідно наполягати не лише в Женеві, Нью-Йорку та Брюсселі, а й у сім'ї, школі,
громадських

організаціях [181].

Можемо

підтримати

кожен

пункт

із

вищеперелічених, однак варто окремо виділити ключове формулювання для всієї
міжнародно-правозахисної політики, будь-якого суспільного об’єднання – це повага
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до прав людини, а також шляхи її формування, починаючи з виховання в родинному
колі й закінуючи постійним і плідним самовдосконаленням поведінкових реакцій на
ті чи інші подразники повсякденного життя. Саме повага і виховання є основою
дотримання кожною людиною однієї із найголовніших, засадничих основ інституту
юридичних гарантій прав людини: «мої права закінчуються там, де починаються
права іншої людини». Держава, в даному випадку санкційний регулятор, через
компетентні

органи

влади

за

посередництвом

активного

громадянського

суспільства, реалізує відповідну превентивну діяльність у сфері профілактики
злочинності та законно реагує на девіантні, кримінальні вчини окремих осіб. Даний
контекст можемо продовжити: охорона та захист прав людини буде ефективною
лише за умови невідворотності відповідальності.
Бербель Кофлер, як Уповноважений

уряду Федеративної Республіки

Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги,
визначила низку глибинних дилем: насильство проти правозахисників з мотивів їх
професійної діяльності, співвідношення інститутів прав людини із суспільною
безпекою та економічним розвитком. Ця проблематика охоплює особливо вагомі
показники з огляду на терористичну загрозу, міграційні, фінансово-економічні
кризові явища, транснаціональну злочинність. Дійсно, заходи уповноважених
органів влади з охорони, захисту прав людини можуть передбачати певні
незручності, різноманітні обмеження для потенційного суб’єкта правовідносин.
Проте застосування такого інструментарію має ґрунтуватися на фундаментальних
принципах: об’єктивна необхідність, розумність, адекватність, співрозмірність [136,
с. 180]. Дієвість юридичних гарантій прав людини починається з елементарного
звернення людини, у якої відсутні потрібні зв’язки, фінансово-матеріальні
можливості, до представників влади. Пошук балансів, рівноваг, засобів стримувань і
противаг, нормативна регламентація компетенції та відповідальності конкретного
співробітника

правоохоронного

органу,

державного

службовця,

з

метою

недопущення та/або хоча б мінімізації ризиків зловживання ними владою,
службовим становищем, – це питання державницької ваги, мають універсальний
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характер для кожної країни світу, зокрема актуальні в межах романо-германської
правової сім’ї, а не просто черговий привід для наукових чи суспільних дискусій.
В рамках екстраполювання поглядів Бербель Кофлер на практичноприкладний сегмент, крізь призму юридичних гарантій, як обов’язку держави з
охорони та захисту прав людини, цікаво проаналізувати справу ЄСПЛ «Габріель
Вебер і Цезар Річард Саравія проти Німеччини» від 29 червня 2006 року [218].
Судова практика, особливо такої поважної інституції, як ЄСПЛ, – це право в дії,
завдяки її аналітичному студіюванню можемо дізнатися про серйозні загрози,
перешкоди для інституту юридичних гарантій прав людини за прикладом
територіальної юрисдикції держави, громадянином якої є заявник у конкретній
судовій справі. Адже скаржники, як правило, аргументовано звертаються до ЄСПЛ з
чітким формулюванням, у чому саме полягає порушення їх законних прав, свобод,
гарантій відповідно до актів національного законодавства. Висновок незалежної
судової установи, який викладений у фаховому рішенні, дає можливість посилання
на нього як на об’єктивне джерело інформації щодо наявності або відсутності
проблемних аспектів законодавчого гарантування прав людини за законодавством
окремої країни.
Даний кейс стосується декількох положень Закону про обмеження таємниці
листування, пошти й телекомунікацій від 13 серпня 1968 року [322], («Закон G10» [323]) із змінами, внесеними відповідно до Закону про боротьбу зі злочинністю
від 28 жовтня 1994 року [321]. Насамперед йдеться про розширення повноважень
Федеральної

розвідувальної

служби,

у

межах

так

званого

стратегічного

моніторингу, який спрямований на збір інформації, шляхом прослуховування
телефонних розмов, з метою виявлення та запобігання серйозним загрозам
Федеральній Республіці Німеччина, таким, як збройний напад на її територію,
міжнародні терористичні атаки, інші тяжкі злочини. Заявники працювали
журналістами у німецьких та закордонних ЗМІ, висловлювали занепокоєння з
приводу того, що стратегічний моніторинг може бути використаний стосовно
приватних осіб, з метою запобігання проведенню ефективних журналістських
розслідувань. На думку скаржників, деякі положення Закону про боротьбу зі
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злочинністю порушили їхнє право на недоторканність: приватного життя,
кореспонденції (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі – Конвенція [88]); порушення свободи преси (ст. 10 Конвенції); знищення
даних у поєднанні з неповідомленням про обмеження таємниці телекомунікацій, а
також, у деяких випадках, виключення подібних справ із судового розгляду (ст. 13
Конвенції) [218; 136, с. 181]. На нашу думку, заявники скаржилися, у тому числі, на
порушення щодо них прав людини в сфері приватності, проте, з метою захисту своєї
професійної діяльності, більшу увагу акцентували на можливі ризики негативних
наслідків у формі створення різноманітних перешкод для професійної діяльності
журналістів, як результат застосування на практиці відповідних норм національного
законодавства

ФРН.

Повноваження

Федеральної

розвідувальної

служби

Німеччини [320], у межах стратегічного моніторингу, потрібно розглянути за
прикладом цілковитого приватного життя кожного громадянина ФРН.
Відповідно до пунктів 1, 2, 8 розділу 3, параграфу 3а та п. 1 розділу 5,
параграфу 5а

Закону

ФРН

про

обмеження

таємниці

листів,

пошти

та

телекомунікацій, «такі виняткові обмеження недоторканності «конфіденційності
листів, пошти та телекомунікацій» [325], як: здійснення моніторингу, записів
телекомунікацій; відкривати та перевіряти пошту, кореспонденцію та інші поштові
відправлення, недопустимі, за наявності фактичних ознак, припущень, які дають
змогу прослідкувати, що певна комунікативна інформація належить до сфери
приватного життя; запис телекомунікацій, за винятком її автоматичного фіксування,
потрібно негайно зупинити, якщо під час стратегічного моніторингу будуть
виявлені обставини, за якими зміст запису можна віднести до відомостей
приватного життя; заборонено використовувати інформацію, відомості приватного
життя людини, отримані в результаті обмежувальних заходів; записи приватного
життя людини потрібно негайно знищити [323], законодавець нормативно окреслив
регламент дій компетентних правоохоронних органів під час проведення заходів
прослуховування телекомунікаційних мереж, виключно за цільовою необхідністю
такого роду профілактико-превентивних заходів; «заборонено записувати зміст
спілкування на теми приватного життя, який отриманий в результаті обмежувальних
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заходів; заборонено використовувати записаний зміст спілкування, відомості якого
віднесено до сфери приватної інформації; такі записи слід негайно видаляти під
наглядом судді» [343]. Регламентація перегляду, прослуховування різноманітних
каналів зв’язку та записів розмов у процесі спілкування людини дуже схожа, але в
останньому випадку суддя є додатковим контролером забезпечення недоторканності
приватного життя людини. В даному випадку такими законодавчими нормами
закріплено юридичні гарантії охорони та захисту права людини, громадянина ФРН
на приватність.
Звісно, державна безпека – це стратегічний пріоритет, однак за даним
твердженням, на нашу думку, як мінімум приховані такі потенційні ризики для прав
людини:

I) записи

телекомунікацій,

зроблені

за

допомогою

відповідних

обмежувальних заходів, необхідно знищити, якщо такі матеріали вже не потрібні
для цілей їхньої фіксації, але не пізніше, ніж наприкінці календарного року,
наступного за роком, в якому вони були запиcані [343]. Фактично зібрана,
скомпонована, проаналізована компетентними державними органами інформація
тривалий час може бути збережена та використана. Виникає низка питань:
1) надійності, впевненого гарантування неможливості або максимальної мінімізації
ризиків несанкціонованого витоку таких конфіденційних, таємних відомостей,
інформації, документації тільки для службового користування. Власне, чи достатньо
ефективно захищені інтернет-мережі, технічні сервери, накопичувачі, різноманітні
бази даних від зовнішнього, хакерського втручання; 2) контрольно-компетенційна
складова, зокрема, чи дійсно уповноважені службові, посадові особи сумлінно, без
будь-яких зловживань затвердять рішення, віддадуть необхідні розпорядження і,
головне, проконтролюють їх виконання щодо своєчасного, відповідно до
встановлених законодавством термінів, знищення зібраних матеріалів, отриманих
під час проведення обмежувальних заходів; 3) відповідально-санкційна компонента.
Йдеться про настання безумовної, адекватної, невідворотної відповідальності для
співробітників, службовців правоохоронних органів, які всупереч законодавству
несвоєчасно знищили відповідні матеріали оперативно-розшукової діяльності або
будь-яким чином використали її для власних потреб чи інших кримінальних дій.
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Відповіді на зазначені питання із знаком плюс – це потужні, дієві юридикопроцедурні гарантії прав людини.
II) Окремої уваги потребує законодавча норма п. 2 ч. 2 ст. 10 Основного
закону

Федеративної

Республіки

Німеччини:

«обмеження

недоторканності

конфеденційності листів, пошти та телекомунікацій можуть бути застосовані лише
на підставі закону. Крім того, використовуючи такі обмеження з метою захисту
основ демократичного порядку, конституційного устрою, недоторканності та
суверенітету Федерації, федеральних земель, закон може передбачати, що
заінтересована особа не буде повідомлена про заходи, які мали місце відносно
неї» [325].
На нашу думку, навіть якщо компетентні державні органи будуть слідувати за
дійсною, безпеково-цільовою метою зазначених обмежувальних заходів і при цьому
заінтересована людина ніколи не буде повідомлена про те, що була відповідним
«службовим об’єктом» оперативних розробок, орієнтувань з боку правоохоронців,
таке неповідомлення можна розглядати як латентно-законне порушення прав
людини на безпеку, приватність та на інформацію. Така думка, цілком зрозуміло,
потенційно може викликати дискусії. Винесемо за дужки різноманітні асоціативнофілософські роздуми щодо того, чи завжди закон є справедливим, а справедливість
відповідає законності. З мотивів недопущення колізійних інцидентів, керуючись
бажанням продемонструвати наявність можливих ризиків для юридичних гарантій
прав

людини,

розставимо

деякі

акценти.

За

формальними

ознаками

дії

представників влади правомірні, адже передбачено конституційне право людини,
громадянина

ФРН

прорегламентовані

на

недоторканність

обмежувальні

заходи,

приватного

життя,

застосування

з

яких

якого

чітко

переконливо

аргументовано. Саме тому латентність порушення перерахованих прав людини є
законною. Проте неповідомлення заінтересованої особи про реалізацію щодо неї
негласних слідчих (розшукових) дій – це опосередкована загроза правам людини,
яка

проявляється

у

відсутності

впевненості

індивіда

у

власній

безпеці,

недоторканності своєї сім’ї та майнових правомочностей. Крім того, внаслідок
умисних або необережних дій відповідальних осіб, які можуть спричинити
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несанкціоновані витоки зібраних оперативних матеріалів, людина може зазнати
репутаційних, моральних і матеріальних втрат і при цьому не буде навіть
здогадуватися, звідки конкуренти, зловмисники дізналися певну особистоконфіденційну інформацію.
Проаналізувавши

предметно-процедурне

регламентування

законодавчих

диспозицій ФРН, які необхідні нам для з’ясування ефективності їх практичного
застосування в сфері юридичних гарантій прав людини, ми повертаємося до
фактичних обставин Рішення ЄСПЛ (третя секція) у справі «Габріель Вебер і Цезар
Річард Саравія проти Німеччини». Аргументи суддів ЄСПЛ ґрунтуються на таких
тезах: «при зіставленні інтересів національної безпеки держави-відповідача та права
заявника на повагу до його особистого життя, констатуємо наступне. Національні
органи влади наділені достатньо широкою свободою вибору засобів для досягнення
законних цілей захисту держави. Проте, у зв’язку з небезпекою того, що
застосування заходів моніторингу може підірвати та/або знищити демократію під
приводом її захисту, судді ЄСПЛ мають пересвідчитися в дійсній наявності
адекватних, ефективних гарантій проти зловживань. Така оцінка залежить від
багатьох обставин конкретної справи: характер, масштаби, тривалість можливих
обмежувальних заходів та підстави для їх санкціонування; засоби правового
захисту, надані національним законодавством (наприклад, cправа «Класс та інші
проти Німеччини» [219])» [218]. Насправді ключова небезпека даної проблематики
для прав людини – це підміна понять, заміна правомірних речей на доцільний
меркантилізм або маскування законодавчо-декларативних гарантій прав людини під
реальні важелі охоронно-захисного порядку.
Продемонстрований

підхід

суддів

ЄСПЛ

максимально

об’єктивний,

безсторонній та потребує точкового, але змістовного розгляду. По-перше, на нашу
думку, будь-які негласні, розшукові (слідчі) дії, винятково-обмежувальні заходи
правоохоронних органів із законодавчих норм, предметом регулювання яких є
недоторканність прав людини, повинні бути санкціоновані судом як єдиним
національним органом, до компетенції якого віднесено вирішення різноманітних
юрисдикційних питань. Безперечно, можуть виникати непередбачувані події,
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інциденти, на кшталт терористичних загроз. У такому випадку цілком допустимо
запропонувати
процедури

такі

поведінкові

максимально

варіанти:

оперативного

а) регламентаційно
судового

передбачити

санкціонування

таких

обмежувальних заходів, наприклад через функціональну імплементацію інституту
процесуально-слідчих, чергових суддів; б) нормативно передбачити всі життєві
обставини неможливо, але за виняткових подій, які продиктовані індивідуальною,
слідчо-оперативною ситуаційністю (реальна загроза життю, здоров’ю людини;
безпосереднє

посягання

на

територіальну

цілісність,

конституційний

лад)

правоохоронці зобов’язані здійснити відповідні обмежувальні заходи з подальшим
їх суддіським аналізом, оцінкою на предмет законності, співрозмірності та
правомірності. По-друге, відповідальний службовець, який приймає, затверджує
рішення про реалізацію обмежувальних заходів щодо певної особи та/або групи
осіб, повинен обов’язково аргументовано довести процесуально-слідчому судді
мотиви крайньої необхідності та практичної продиктованості своїх дій відповідно до
зазначених вище критеріальних позицій суддів ЄСПЛ відносно конкретних
обставин справи. По-третє, фундаментальне і незмінне питання службової
відповідності у випадку будь-яких зловживань, порушень закону при проведенні
обмежувальних заходів. Якщо перераховані вимоги представники влади будуть
всебічно виконувати, а в іншому разі настають санкційні наслідки, то це запорука
того, що застосування заходів стратегічного моніторингу не призведе до знищення
демократичних основ громадянського суспільства та/або будь-якого зазіхання на
юридико-правовий інститут юридичних гарантій прав людини.
Законодавець кожної держави світу, зокрема Європейського Союзу, через
інструментарій

юридичних

гарантій,

повинен

забезпечити

виконання

фундаментального завдання – виробити прогресивні, результативні важелі протидії
зловживанням з боку органів державної влади, оргнів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб. Адже ключова загроза для прав людини – не безпосередня
законодавча норма, яка дозволяє реалізувати обмежувальні заходи, а суб’єктивний
фактор її імплементації [136, с. 181]. Обмеження прав людини, як виняток із правил,
допустимі лише за умови їхнього цільового, а не систематичного характеру.
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Людина, як окремий член соціуму, сама повинна прийти до свідомого виконання,
дотримання законодавчих вимог, норм соціального співжиття. Весь механізм
правопорядку не може триматися на виключно санкційно-каральних моделях
впливу. В свою чергу, для зворотного зв’язку з громадянським суспільством усім
гілкам публічної влади необхідно продемонструвати чіткі результати своєї плідної
роботи – законодавчої, прогнозованого впровадження прийнятих рішень з боку
виконавчої

влади;

функціонування

незалежного

суддівського

корпусу.

Конституційний правопорядок, суверенітет і цілісність будь-якої держави загалом і
держав романо-германської правової сім’ї зокрема залежать від втілення в життя
простої, чіткої правової формули: права людини повинні кореспондуватися з
інститутом юридичної відповідальності.
На думку суддів ЄСПЛ, у справі «Габріель Вебер і Цезар Річард Саравія проти
Німеччини»: I) підстави для задоволення скарг відсутні, оскільки заявники не
надали доказів порушення щодо них вищезазначених норм Конвенції [136, с. 182].
Виникає цілком доречне запитання, які допустимі та належні докази могли б надати
заявники або будь-яка інша особа за аналогічними скаргами, якщо заходи
стратегічного моніторингу є фактично негласними, слідчо-розшуковими діями
правоохоронців, а факт їхнього проведення не повідомляється заінтересованому
суб’єкту? Адже безпосередній факт зовнішнього стеження, прослуховування
різноманітних каналів телекомунікацій, перегляд кореспонденції, тим більше, якщо
такі заходи здійснюються фахівцями державних спеціальних служб, пересічна
людина без відповідних знань, умінь, навичок не зможе виявити, а тим більше в
законодавчо-доказовому порядку зафіксувати відповідні обставини. Дійсно, кожна
людина має право звернутися до суду, у тому числі до ЄСПЛ, але в даному випадку
заявники фактично позбавлені головної процесуальної зброї – доказової бази
стосовно потенційно-можливих протизаконних дій в результаті проведених
обмежувальних заходів.
II) Cтратегічний моніторинг відповідає законодавчому контексту, який надає
значні гарантії проти зловживань, а саме: «перед застосуванням заходів
стратегічного моніторингу має бути виконана низка обмежувальних умов:
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1) можливе санкціонування даних заходів має місце щодо тяжких злочинів;
2) стратегічний моніторинг у справах про фальшивомонетництво за кордоном
виправданий лише за умови загрози фінансовій стабільності Німеччини; 3) санкція
на спостереження може бути дана у випадку відсутності інших можливостей,
засобів для встановлення необхідних фактичних обставин або якщо такий процес
буде набагато складнішим завданням; 4) cанкція на спостереження може бути дана
тільки на підставі мотивованої заяви керівника Федеральної розвідувальної служби
або його заступника. Рішення про моніторинг затверджує федеральний міністр, який
уповноважений на такий функціонал Канцлером ФРН або, у відповідних випадках,
вищою посадовою особою землі з дозволу Парламентської наглядової ради. Далі
міністр повинен одержати попередній дозвіл від Комісії G-10; 5) тривалість
проведення стратегічного моніторингу – не більше трьох місяців, можлива
пролонгація – лише на підставі нової заяви, за умови недосягнення цілей,
визначених у санкції на спостереження; 6) моніторинг повинен бути негайно
припинений, якщо досягнуті цілі спостереження або проведення відповідних заходів
вже неактуальне; 7) особисті дані, виявлені Федеральною розвідувальною службою,
повинні бути позначені як отримані в процесі стратегічного моніторингу.
Відповідно до вимог Закону G-10 такі відомості потрібно використовувати
виключно за правилами їх цільового призначення. Зібрані дані потрібно знищити, як
тільки вони перестають бути потрібними для досягнення поставлених цілей [136,
с. 182].
На нашу думку, гарантії проти зловживань в рамках стратегічного
моніторингу, а по суті, відносно ефективності юридичних гарантій щодо всіх прав
людини, потрібно розділити на декілька окремих блоків: 1) гарантії індивідуальноперсоніфіковані – аналізуємо певний інцидент, дію або подію на предмет наявності
фактів порушення прав людини, адресатом яких, можливо, виявилася конкретна
людина, група осіб; 2) гарантії за фактичними обставинами – досліджуємо окремий
законопроект, законодавчу норму, нормативно-правовий акт на предмет можливих
диспозиційно-санкційних

прогалин,

які

можуть

призвести

до

колізійності,

практичних, імплементаційних, реалізаційних проблем у застосуванні юридичних
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гарантій прав людини. На нашу думку, законодавець ФРН передбачив запобіжні
гарантії відносно дій, які можуть бути націлені на певні зловживання, хоча вагомою
складовою, як правило, є суб’єктивно-відповідальний фактор. Проте навіть за таких
умов, за критерієм гарантій фактичних обставин, для прав людини вбачаємо ризики
по факту делегування додаткових повноважень Федерально-розвідувальній службі
ФРН, які можуть мати прояв у намаганні збирати відомості щодо громадян
Німеччини не тільки за цільовим призначенням стратегічного моніторингу. Дійсно,
з кожним роком безпекові загрози, у тому числі для ФРН та країн ЄС, стають дедалі
агресивнішими. Одним із ключових аргументів актуальності таких правоохороннокомпетенційних змін законодавства ФРН є терористичні акти в США 11 вересня
2001 року. Однак перестороги для юридичних гарантій прав людини виникають
через те, що обставини державницько-безпекового рівня були і до відповідного
розширення повноважень Федеральної розвідувальної служби, а на думку суддів
ЄСПЛ, державним органам ФРН достатньо засобів для захисту держави.
Таким чином, на прикладі Федеративної Республіки Німеччини з боку суддів
ЄСПЛ зроблено спробу проілюструвати оцінку дієвості юридичних гарантій
захисту: персональних даних, особистого та приватного життя, свободи ЗМІ [136,
с. 182]. Ми переконані, що захист перерахованих прав людини цікаво прослідкувати
на прикладі ФРН як економіко-політичного лідера ЄС із сталим демократичним
устроєм. Недоторканність приватності кожної людини, вільна, незалежна діяльність
засобів масової інформації – це одні з ключових маркерів для аналізу суб’єктивнооб’єктивних процесів у рамках правового інституту юридичних гарантій прав
людини за суверенною юрисдикцією цивілізованої країни. Важливе значення для
практичної реалізації прав людини, пошуку можливих законодавчих прогалин у їх
дизпозитивному закріпленні мають рішення ЄСПЛ, оскільки вони, мають
прецедентний

характер

для

країн

романо-германської

правової

сім’ї,

які

ратифікували Конвенцію.
На нашу думку, досліджуючи актуальні питання прав людини в межах
законодавства країн Європейського Союзу, потрібно звернути увагу на тематичну
плюралістичність заборони громадянам конкретної територіальної юрисдикції
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носити головні убори, які повністю або частково приховують обличчя. Справа в
тому, що під такі обмеження, зокрема, потрапив традиційний одяг жінок, які
сповідують іслам. Йдеться про паранджу (бурку) та нікаб. Ця проблематика має
низку складових з огляду на кризові процеси ЄС у політичному, етнічному,
міграційному вимірі, а саме: право кожної людини на свободу релігії; питання
мультикультуралізму; соціальна та гендерна рівність; демократичні засади
сучасного суспільства; безпековий фактор [136, с. 182]. Для багатьох людей питання
релігії, у тому числі права, свободи носити відповідний одяг, є особисто-інтимними.
На жаль, релігійний радикалізм окремих конфесій протягом багатьох років
залишається

складовою

насильницьких

дій

та

створив

чималу

кількість

багатовекторних стереотипних асоціацій із трагічними наслідками. Проте злочинні
вчинки окремих індивідів, організованих груп не повинні бути причиною для
несприятливого ставлення, будь-яких дискримінаційних дій відносно тієї чи іншої
багатомільйонної релігійної громади. Проблематика досить чутлива для великої
кількості людей, які сповідують іслам та постійно чи тимчасово проживають на
теренах країн романо-германської правової сім’ї, зокрема в межах ЄС. Прихильники
ісламу можуть сприйняти подібні законодавчі новації, а дуже часто так і
трапляється, достатньо однозначно та протрактувати їх як бажання влади боротися
із релігійними традиціями, а також асимілювати віруючих відповідно до канонів, які
протилежні їхнім усталеним переконанням.
Відповідно до статей 1 та 2 Закону Франції «Про заборону приховувати
обличчя у публічному просторі» від 11 жовтня 2010 року № 2010-1192, (набрав
чинності 11.04.2011 р.) [330], прийнятий Національною асамблеєю та Сенатом,
беручи до уваги Рішення Конституційної Ради Франції від 07 жовтня 2010 року
№ 2010-613DC [311], яка визнала даний нормативно-правовий акт конституційним,
«ніхто не може в публічному просторі носити одяг, призначений для приховування
його обличчя. Публічний простір – автомобільні дороги загального користування,
місця відкриті для громадськості та публічних заходів. Заборона не застосовується
відносно одягу, який дозволений законодавством для таких цільових призначень:
стан здоров’я, професійні потреби, спорт, вечірки, мистецтво, традиційні заходи. За
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невиконання

заборони

передбачена

адміністративна

(штраф

у розмірі

до

150 євро)» [330], а також кримінальна відповідальність. «Кожен, хто змушує одну
чи декількох осіб шляхом погроз, насильства, примусу, зловживання владою, чи
виходячи зі своєї статі, приховувати власне обличчя, карається позбавленням волі на
строк до одного року та штрафом у розмірі 30 000 євро. Те саме діяння, вчинене
щодо неповнолітніх, карається позбавленням волі на строк до двох років та до
штрафу в розмірі 60 000 євро (ст. 225-4-10 Кримінального кодексу Франції в
редакції від 24.03.2020 р.)» [307; 136, с. 182]. На нашу думку, щоб максимально
об’єктивно розібратись у такому непростому, багатогранному питанні, необхідно
екстраполювати точку зору законодавця-ініціатора та реципієнта таких нормативних
вимог, крізь призму власних аналітичних роздумів.
Чи доцільні такі обмежувальні заходи в демократичному суспільстві? Чи
існують ризики для інституту юридичних гарантій прав людини внаслідок такого
законодавчого регулювання суспільних відносин? Відповіді на окреслені питання
дамо з використанням відповідних прецедентних рішень ЄСПЛ, які допоможуть
зрозуміти мотивації всіх сторін судового процесу. Такий алгоритм дій сприятиме
фаховому аналізу згаданих законодавчих вимог парламентарів Франції, які
знаходять своє відзеркалення в нормативному просторі багатьох країн ЄС.
Практично-прикладними кейсами ЄСПЛ є такі справи, як С.А.С. проти
Франції від 01 липня 2014 року [339; 340], Белкасемі та Оусар проти Бельгії від
11липня 2017 року (остаточне 11.12.2017 р.) [297], Дакір проти Бельгії від 11 липня
2017 року (остаточне 12.11.2017 р.) [305], за якими заявниками були жінки, які
сповідують іслам. Ініціатори судового процесу стверджували, що відповідні
законодавчі норми націлені на заборону носити в громадських місцях одяг, який
повністю або частково приховує обличчя, та передбачають адміністративні,
кримінальні санкції, насправді продиктовані ідеєю накладення табу відносно
традиційно-релігійного вбрання мусульман (паранджа (бурка) та нікаб). Заявниці
переконували: щодо них порушено низку конвенційних прав людини, зокрема:
право на повагу до приватного життя; право на свободу вияву своєї релігії чи
переконань; право на свободу вираження поглядів; право на свободу асоціацій;
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принизливе поводження та дискримінація у реалізації зазначених вище прав людини
за такими ознаками, як стать, релігія, етнічне походження. Уряди Франції, Бельгії
аргументували необхідність даних законодавчих вимог, виходячи з потреб
громадської безпеки; захисту прав та свобод інших людей шляхом забезпечення
«поваги до мінімального набору цінностей відкритого та демократичного
суспільства»; поваги до людської гідності, гендерної рівності між чоловіками та
жінками. На думку більшості суддів ЄСПЛ, які розглядали згадані справи, «не може
бути встановлено, що оскаржувана заборона необхідна в демократичному
суспільстві для забезпечення громадської безпеки», однак вона, «пропорційна меті,
що переслідується, а саме: збереження умов спільного проживання як елемента
захисту прав і свобод інших людей» [136, с. 183].
Для наукової аналітики у цьому питанні слід, на нашудумку, чітко виокремити
такі три об’єкти.
1) Аргументи заявників. Чи дійсно можемо прослідкувати наявність достатніх,
переконливих суджень, які б підтверджували думку скаржників відносно того, що
законодавчі вимоги націлені виключно на заборону релігійного одягу, а саме
паранджі (бурка) та нікабу? Відповідаючи на це питання, слід з’ясувати об’єктивну
сторону можливих порушень конвенційних прав людини, які стали процесуальноматеріальною основою для звернення прихильників ісламу до ЄСПЛ:
а) право на повагу до приватного життя. Приватність – це сукупність прав
людини, свобод, інтересів, які нерозривно пов’язані із її власною індивідуальністю.
Йдеться про недоторканність особистісного простору: міжособистісні та сімейні
відносини; інформаційно-конфіденційний захист; свобода пересування, вибору
сфери і виду діяльності, а також за власними естетичними смаками визначатись у
питанні формування свого гардеробу. Приватне життя не обмежується квадратними
метрами квартири в багатоповерхівці або заміським будинком. Кожна людина
вільна обирати, які локації відвідувати та в чому бути одягнутою. Звісно, права
людини у виняткових випадках, як правило за мотивами безпекового фактора,
можуть бути обмежені на законодавчому рівні. Дійсно, заборона носити одяг, який
закриває обличчя, безпосередньо не спрямована проти віруючих, але є ризики
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опосередкованого порушення прав прихильників ісламу, у тому числі права на
свободу приватного життя. Оскільки за відсутності доказів щодо наявності
примусових дій окремих осіб, метою яких є залякування, аби змусити діяти певним
чином, проти волі людини, фактично маємо втручання в сферу індивідуальноприватного вибору особи. Крім того, на користь такої думки свідчить те, що
представники

урядів

Франції,

Бельгії

та

судді

ЄСПЛ не

сформулювали

переконливих аргументів і не довели необхідність зазначених обмежень з точки
зору безпекової складової;
б) право на свободу вияву своєї релігії чи переконань; право на свободу
вираження поглядів. Законодавство Франції, Бельгії, не забороняє носити одяг, що
приховує обличчя, в місцях, які відведені для релігійних заходів. Саме тому в
релігійних правах людини слід виділити такі компоненти, як право сповідувати
свою релігію, бути вірним своїм поглядам, переконанням та право публічно
виражати їх. На нашу думку, інцидентно-прецедентні випадки, які мали місце із
заявниками по справах С.А.С. проти Франції, Белкасемі та Оусар проти Бельгії,
Дакір проти Бельгії, демонструють порушення прав людини на публічне вираження
своєї релігії, поглядів та переконань, виходячи з наступного: паранджа (бурка),
нікаб – це не елементи певного релігійного обряду, а традиційний, буденноповсякденний одяг мусульман, які, одягаючи його, відносять себе до обраної релігії;
в) право на свободу асоціацій передбачає право прихильників певних
поглядів, ідей, релігійних вірувань, за різноманітними інтересами об’єднуватись у
консолідовані групи, громади, асоціації. Для таких об’єднань головне – це чіткі
ідеологічні основи, які дають змогу окремим групам людей, з однаковими та/або
подібними точками зору, спільно пропагувати власні переконання. В даному
випадку законодавець Франції, Бельгії своїми диспозиційно-санкційними вимогами
стосовно заборони носити відповідний одяг не чинить перешкод будь-якій
релігійній спільноті об’єднуватися в асоціативні громади, оскільки згадані
обмежувальні заходи стосуються лише публічних, громадських місць, а реалізація
права на об’єднання підпадає під винятки із законодавчих приписів;
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г) принизливе
дискримінація

поводження

практичного

з

віруючими,

впровадження,

які

сповідують

персоніфікованої

іслам,

та

імплементації

зазначених вище прав людини за такими ознаками, як стать, релігія, етнічне
походження.

Необхідне

чітке

розмежування

принизливо-дискримінаційного

поводження, адресоване окремій людині та/або групі прихильників ісламу, та
поширення, культивування такого ставлення до всієї релігійної спільноти
мусульман. Адже встановлення фактажу персоніфікованих інцидентів залежить від
обставин конкретної справи, а суспільно резонансні наслідки тих чи інших
законодавчих правил можна прослідкувати за безпосередньою нормативною
змістовністю. На нашу думку, той факт, що віруючі мусульмани потрапляють до
сфери дії вищезгаданих законів Франції, Бельгії, можна трактувати як показник
упередженого ставлення. Якщо аргументи представників урядів на користь
категоричного заперечення націленості законодавчих обмежень на релігійні традиції
мусульман, відповідають реальності, то парламентарі цих країн могли б окремим
положенням включити паранджу (бурку) та нікаб до законодавчо-перерахованих
винятків із загальної диспозиції. Чи має місце дискримінація за індивідуальними
ознаками статі, релігії, етнічного походження? Проаналізувавши законодавчі норми,
виходячи

з

власного

студіювання

їхніх

основ,

можемо

зазначити,

що

прослідковуються ризики статевої та релігійної дискримінації. Така думка
заслуговує на увагу, адже обмежувальні заходи такого порядку стосуються жінок,
які сповідують іслам. Дійсно, за даних обставин саме стать та релігію можемо
позиціонувати як дискримінуючі ознаки, а не етнічне походження;
2) позиція представників урядів Франції та Бельгії, щодо необхідності
запровадження

заборони

на

право носити

одяг, який закриває обличчя,

сконцентрована на таких аргументах:
а) потреби громадської безпеки. Потрібно проаналізувати, чи дійсно ризики
даного характеру мають місце? Якщо так, то необхідно з’ясувати, чи дійсно питома
вага безпекового фактора того, що прихильники ісламу носитимуть паранджу
(бурку), нікаб, порівняно з іншими ризиками такого ж порядку, настільки вагома,
щоб можна навіть теоретично допустити можливість виникнення міжконфесійних,
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мультикультурних колізій? На нашу думку, об’єктивні небезпеки у формі
неможливості або максимальної складності для процесу ідентифікації осіб, які
носять зазначений традиційно-релігійний одяг, наявні. Проте чим дана ситуація
відрізняється від тієї, коли певна особа, готуючись до вчинення будь-якого злочину,
від звичайної крадіжки до терористичного акту, з метою не дати себе упізнати,
одягає балаклаву, закриває обличчя шарфом або іншими предметами одягу?
Питання риторичне, а такі випадки в країнах романо-германської правової сім’ї
трапляються набагато частіше, ніж злочини за участю зловмисників, одягнутих у
паранджу (бурку), нікаб. Крім того, за умови пандемії коронавірусної інфекції
(COVID-19) рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, санітарноепідеміологічних служб кожної країни світу, поради, вимоги, які головним чином
зводяться до необхідності, щоб кожна людина обов’язково використовувала
медичну маску та рукавички, безпекові ризики вчинення злочинних діянь, а також
створення додаткових ідентифікаційно-верифікаційних перепон для співробітників
правоохоронних органів, надзвичайно актуальні. Мотивація безпекового порядку
може бути підставою для правоохоронців за умови аргументованих підозр,
процедурних правил паспортно-індивідуальних перевірок у таких публічних місцях,
як аеропорти, вокзали, інший публічний простір, за правилами толерантності,
ввічливості запропонувати або вимагати від осіб, які одягнуті в паранджу (бурку),
нікаб, показати своє обличчя. Отже, безпекові ризики є, але вони не пропорційні тим
заборонам, які імплементував законодавець Франції та Бельгії;
б) «захист прав та свобод інших людей» шляхом забезпечення «поваги до
мінімального набору цінностей відкритого та демократичного суспільства».
Ключове питання, беручи до уваги обставини конкретних справ, в чому саме
прослідковується наявність порушень прав інших людей? На нашу думку, дещо не
зрозуміло, яким чином законодавець захищає права, свободи інших людей через
впровадження заборони носити одяг, що закриває обличчя, під яку потрапляють
віруючі мусульмани? Якщо в основу даних аргументів покладені емоційні або
комунікативні мотиви, то під таке сприйняття може потрапити значна кількість
людей за різними індивідуальними ознаками (політичні, релігійно-моральні
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переконання; різноманітні фізичні, психологічні вади; статеві ознаки; расового,
етнічного

та

соціального

походження).

Далі,

нечіткість

формулювання

«мінімальний набір цінностей» змушує замислитись, а які саме цінності необхідно
включити до цього мінімального набору?

Переконані, ключове слово в

аргументаційному наборі урядів Франції, Бельгії – це повага до прав людини, яка
має бути однаковою, неупередженою, максимально об’єктивною щодо кожної
людини незалежно від її індивідуальних особливостей або світоглядних переконань;
в) повага до людської гідності, гендерної рівності між чоловіками та жінками.
Насправді зазіхання на людську гідність, гендерну рівність можливе лише у випадку
примусового втручання у сферу індивідуального вибору людини, а також
примушення за допомогою різноманітних засобів впливу та тиск на жінку з метою
змусити її підкоритися традиціям і постійно носити паранджу (бурка), нікаб. Якщо
жінка, яка сповідує іслам, надягає відповідний одяг добровільно, без жодного тиску,
свідомо обирає та приймає рішення, виходячи лише із власних переконань, то в
такому разі ознаки будь-яких утисків прав людини, їх юридичних гарантій відсутні.
Звісно, існує вірогідність латентності порушень прав на людську гідність, гендерну
рівність між чоловіками та жінками, оскільки можливі прояви родинного або
общинного впливу, примусу, нав’язування певних канонів, правил. Проте за такою
логікою можна виправдати доцільність майбутніх кроків з імплементації суттєвих,
законодавчих втручань в суто сімейні відносини та виправдовувати такі дії
запобіганням сімейному насильству. Аксіоматичність твердження зводиться до
наступного: осіб, вина яких у вчиненні протизаконних дій доведена, слід притягати
до відповідальності згідно із національним законодавством;
3) висновоки

суддів

ЄСПЛ

фактично

сконцендровані

на

таких

фундаментальних моментах: а) необхідність передбачених законодавством заборон
не є виправданою в демократичному суспільстві для забезпечення громадської
безпеки; б) обмежувальні заходи, «пропорційні меті, що переслідуються, а саме
збереження умов «спільного проживання» як елемента «захисту прав та свобод
інших людей» [136, с. 183]. На нашу думку, потрібно звернути увагу на позиційний
підхід Еріки Говард, яка так оцінює рішення суддів ЄСПЛ у справі С.А.С. проти
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Франції, «баланс аргументів, використаний самим ЄСПЛ, фактично пропонує
визнати порушення ст. 9 Конвенції» [316], а також формулює надзвичайно цікаве,
стратегічне питання, чи може використана більшістю суддів ЄСПЛ нечітка
понятійна конструкція на кшталт «жити разом» мати протилежний ефект та
призвести до соціального поділу? [316]. Тобто достатньо велика кількість думок,
позицій, аргументів від заявників, урядів Франції, Бельгії, діапазон яких охоплює
проблематику починаючи з поваги до людської гідності й закінчуючи безпековим
фактором, була зведена суддями ЄСПЛ до параметрів такого визначення, як
збереження умов «спільного проживання». Власне, в такому чутливому питанні, яке
має релігійний, міжконфесійний характер, використання достатньо нечіткої
понятійної аргументації потенційно може призвести до виникнення непорозуміння з
боку реципієнтів досліджуваних законодавчих вимог, різноманітних суперечностей
та активізації радикалізму за релігійною ознакою.
Нормативно-імперативна диспозиція законодавця Франції, Бельгії дістала
поступове

відзеркалення

в

публічних

дискусіях,

нормативних

ініціативах,

законодавчих документах загальнодержавної та/або регіональної юрисдикції
Австрії, Болгарії, Хорватії, Німеччини, Латвії, Нідерландів [315], Італії, Іспанії,
Данії, Швейцарії, викликає посилений суспільний резонанс та потребує фахового
аналізу на предмет присутності багатовекторних порушень прав людини [136,
с. 182]. Саме таке поширення даної проблематики в межах романо-германської
правової сім’ї свідчить про надзвичайну її актуальність, яка підтверджує
необхідність подальшого аналітичного дослідження. Крім цього, такі тенденції
можуть бути своєрідним повільним рухом, який акумулюватиме надзвичайно
серйозні

виклики,

ризики

безпекових

проблем,

масових

заворушень

та

міжконфесійних протистоянь.
Таким чином, девіаційні процеси в царині прав людини відбуваються у
багатьох країнах світу. Європейський Союз не є винятком. Проте кожний факт,
інцидент можливого порушення, невизнання, оспорювання законних прав, інтересів
людини повинен бути об’єктивно, ретельно досліджений із використанням
індивідуально-персоналізованого

підходу.

Глобалізаційні

виклики

(тероризм;
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незаконний обіг наркотиків, зброї; торгівля людьми; фінансово-економічні злочини
тощо) потребують запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного чи
військового стану, адекватних, співрозмірних дій з боку уповноважених суб’єктів
центральної та місцевої влади. Адже кожне суспільство зацікавлене в розбудові
безпечного для всіх і кожного світового правопорядку. Особливу увагу потрібно
звертати на суб’єктивний фактор, а також можливі випадки протиправних дій,
зловживань з боку окремих посадових осіб.
Окреслений міжнародний порядок денний демонструє, наскільки інститут
юридичних гарантій прав людини може бути потенційно вразливим навіть за
національним законодавством держав, яких традиційно світове співтовариство
відносить до країн із сталим, зрілим демократичним устроєм. Юридичні гарантії
країн романо-германської правової сім’ї не є ідеальними, ризики негативносуб’єктивного фактора залишаються актуальними, однак ключове завдання порядку
денного – мінімізувати їх прояв через запровадження результативних механізмів
стримувань і противаг та створити умови доступності для кожної людини реального,
своєчасного інструментарію захисту своїх законних прав.
3.3 Шляхи і методи вдосконалення юридичних гарантій прав людини в
Україні
Інститут юридичних гарантій прав людини, враховуючи політико-правові
реалії України, має специфічні ознаки, характеристики, які відображають прагнення
національного законодавця покращити результативність охоронно-захисних методів
забезпечення недоторканності прав людини та дають можливість виявити наявні
проблеми в регулюванні суспільних відносин. Шляхи та методи вдосконалення
законодавчих гарантій прав людини, імплементаційні засоби їх інкорпорування на
практиці повинні утверджувати довіру суспільства до законодавчої, виконавчої,
судової гілок влади. Можливо, таке поняття, як довіра, в результаті певних
інцидентів суспільно-публічного характеру стає дещо ефемерною категорією,
втрачає свою первісну суть, проте без діалогу, комунікації, двостороннього зв’язку
між владою та громадянським суспільством неможливе ефективне, а головне –
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добровільно-сприйнятне впровадження навіть найпрогресивніших регуляторів
міжособистісної взаємодії. Кожна людина має бути впевнена у тому, що вона
захищена державою свого громадянства від протиправного посягання на її законні
права. Інститут юридичних гарантій прав людини в Україні має низку
компетенційних завдань, які є предметом даного дослідження. Його мета
досягається

через

дослідження

процедурно-процесуальної

реалізації

уповноваженими представниками органів державної влади та органів місцевого
самоврядування таких завдань: 1) поступова, своєчасна, фахова імплементація до
національного законодавства класичного судового прецедента; 2) законодавчонормативна

діяльність

у

сфері

багатовекторного

унормування

інституту

альтернативних методів вирішення спорів; 3) проведення професійного моніторингу
законодавства на предмет усунення техніко-юридичних недоліків, мінімізації їх
негативних впливів на державотворчі процеси, а також розроблення якісних
критеріїв, яким повинні відповідати нормативно-правові акти; 4) удосконалення та
подальший розвиток інституту народовладдя в Україні крізь призму таких його
інструментаріїв, як місцевий, всеукраїнський референдум за народною ініціативою
та народна ініціатива.
Актуальні питання окресленого контексту вивчали такі науковці: В. Балух,
Л. Богачова, А. Бондалетов, Н. Бондаренко-Зелінська, В. Васецький, А. Володин,
Л. Глухарева, Н. Гураленко, Л. Ентін, О. Зайчук, А. Зелінський, К. Ісмайлов,
С. Кашкін, Б. Квятковська, А. Колодій, О. Копиленко, Ю. Крисюк, Д. Кухнюк,
Н. Мазаракі, Б. Малишев, А. Марченко, І. Мінгазова, Л. Морозова, В. Муравйов,
С. Мурат, Г. Мурашин, І. Настасяк, Н. Оніщенко, В. Онопенко, Л. Пастухова,
Н. Пархоменко, Т. Подковенко, П. Рабінович, С. Сунєгін, О. Святун, Е. Савельєва,
О. Садиков,

М. Смук,

О. Скрипнюк,

І. Суходубова,

І. Тімуш,

О. Тихомиров,

О. Федорів, М. Хаворнук, Г. Чижик, Б. Шацька, Г. Широков, Д. Шкаровський,
І. Яковук.
Насамперед потребують дослідження юридико-світоглядні напрями розвитку
юриспруденції загалом та інституту юридичних гарантій прав людини зокрема,
оскільки тенденційно-стратегічні вектори, закономірност, закладають основу
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функціонування законодавчих конструкцій на десятиліття наперед. Сучасний світ,
як єдиний, соціальний організм, за посередництвом міжнародної геополітики, з
різною амплітудою дії, залежно від конкретного спектра питань порядку денного,
впливає на кожну державу, які є невід’ємною складовою об’єднаного механізму.
Дедалі

частіше

спостерігаємо

поступові

трансформації

традиційних

характеризуючих ознак тієї чи іншої правової системи. Такі обставини є підставою
об’єктивного

формулювання,

інтерпретації

реальності

за

орієнтирами

поступального руху юридичної теорії та практики, в напрямку взаємного
доповнення концептуальними засадами утвердження верховенства права.
Одним із таких стратегічних, основоположних питань доктринального
значення є постулати джерел права в аспекті порівняння тенденцій розвитку
англосаксонської та романо-германської правових сімей. Нині відбувається активне
зближення різнорідних історично зрадиційних джерел права. Судовий прецедент та
Закон як окремі, своєрідні інструменти регулювання суспільних відносин у країнах
загального і континентального права, фактично почали доповнювати один одного з
метою

максимально

ефективної

реалізації

охоронно-захисного

функціоналу

юридичних гарантій прав людини. Таке зближення матиме своїм позитивнозакономірним наслідком консолідацію згаданих правових систем.
Слід цілком погодитися з позицією Н. М. Оніщенко: «Як би ми не
перебільшували зростання питомої ваги статутного права в англосаксонській
правовій системі та судової практики в романо-германській, відмінності основної
джерельної бази не можуть не позначатися на ускладненні процесів адаптації
законодавств та не впливати на механізм їх зближення» [151, с. 87]. У даному
випадку сучасні тенденції поступового зближення англосаксонської та романогерманської правових систем є очевидною реальністю. Безперечно, джерела права є
не лише однією із характеризуючих ознак правових сімей, це цілісний еволюційноісторичний, регулятивний інструментарій суспільних відносин. Фактично цілісна
мотивація загального і континентального права має спільну мету, яка сфокусована
на сталому забезпеченні основоположних засад верховенства права, ключовою
цінністю яких є права людини, а також юридичні гарантії їх практичного втілення.
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«Забезпечення та захист прав і свобод людини є однією з найвищих пріоритетних
умов зближення держав та національних правових систем між собою» [334]. Проте
фундаментальна відмінність даних правових систем прослідковується через
специфічність, своєрідність та наявність об’єктивних розбіжностей за парадигмою
засобів реалізації імперативно сформульованих завдань. Саме тому, за умов
стратегічної схожості й тактичної відмінності, природно зумовлені процеси
законодавчої

адаптації,

уніфікації,

імплементаційної

інкорпорації

мають

доктринальні та прикладні труднощі.
Глобалізація істотно змінює внутрішній устрій національних правових систем,
торкається, по суті, всіх сфер суспільних відносин, безпосередньо відображається в
політико-правових процесах на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях.
Глобалізація посилює прозорість меж між національними правовими системами.
Відбувається безпосереднє запозичення нормативного матеріалу – рецепція ідей,
понять, конструкцій, інститутів тощо. Важливим є взаємне сприйняття юридичної
термінології, правил і прийомів законодавчої технології, тлумачення норм права.
Процеси глобалізації істотно вплинули на розвиток сучасних правових систем світу,
спричинили їх трансформацію, зміну інфраструктури правопорядку. Найяскравіше
вплив глобалізації простежується в континентальному і загальному праві – у межах
романо-германської й англосаксонської правових систем та у відносинах між
ними [131,

с. 36].

Дійсно,

ключова,

характеризуюча

ознака

будь-якого

законодавчого об’єднання, уніфікаційно-адаптаційного зближення правових систем
є

взаємне

сприйняття,

визнання

юридичної

мови

з

урахуванням

внутрішньосистемних особливостей. Адже метою таких процесів є збагачення
юридичними гарантіями, а не множення нормативно-колізійних ризиків. Юридикоінтелектуальний обмін регулятивними складовими охоронно-захисного механізму
юридичних гарантій прав людини, за прикладом досліджуваних правових сімей, є
двостороннім.

Публічно-приватна

кооперація

багатовекторного

спрямування,

фактично схожі закономірності розвитку систем державного управління за
диспозиційно-санкційним

впливом

на

суспільні

відносини,

мобільність
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інкорпоративного взаємовпливу англосаксонської та романо-германської правових
систем знаходять відображення в законодавчо-прецедентному прояві.
Одним із ключових «домашніх завдань» нашої держави, яка прагне стати
невід’ємною

частиною

Європейського

Союзу,

є

поступова

імплементація

фундаментальних підходів взаємної комунікації, а також гармонізація нормативноправового забезпечення. Досвід окремих країн ЄС у питаннях юридичних гарантій
прав людини, після відповідної адаптаційної діяльності компетентних суб’єктів,
може бути корисним для реформаційних конфігурацій в Україні [136, с. 180]. На
нашу думку, доречно провести певну юридико-медичну паралель, ключовою тезою
якої є проста, але дієва аксіома: не зроби гірше. Потрібно завжди співставляти
потенційно можливі ризики, відповідально оцінювати доцільність законодавчоімлементаційних новацій, прогнозувати їх результати та життєздатність у
конкретних суспільних умовах.
Насамперед звернемо увагу на актуальну складову правової акультурації та
інтерференції. «Процес акультурації визначається багатьма чинниками, зокрема
політичними, культурними, етнічними, що є властивими певним соціумам. Існує
думка, що інтеграція досягається шляхом запровадження загальних нормативних
орієнтирів і правил правового регулювання, засобами узгодження діяльності держав
і недержавних структур. Акультурацію можна визначити як процес рецепціювання
певних культурно-правових взірців, у тому числі в законодавчій сфері, причому її
слід розглядати як дієвий інструментарій механізму взаємодії національних
правових систем. У зв’язку з цим важливого значення набуває аналіз та дослідження
правової інтерференції, що становить не механічну рецепцію чи адаптацію, а процес
соціокультурної взаємодії між правовими системами, що призводить до якісних змін
у кожній із них» [151, с. 88]. Йде про надзвичайно серйозні речі політико-правового
ґатунку. На нашу думку, достатньо універсальний приклад, який має місце в будьякій країні світу, зокрема в рамках англосаксонської та романо-германської
правових сімей, коли, використовуючи владний ресурс, правляча партія або
коаліційне об’єднання приймає певний нормативно-правовий акт, який не
узгоджується з усталеною практикою, політико-економічним курсом держави, а
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також суперечить настроям громадянського суспільства. Власне, такий приклад
«негативної правової інтерференції» має кричущі ризики для конституційного ладу
та державотворення реципієнта тих чи інших юридико-законодавчих новацій, які,
цілком можливо, мають потужний результат в межах територіальної юрисдикції
будь-якої держави світу або інтеграційного утворення. Законодавець має чітко
орієнтуватися

на

цілковиту

консолідацію

процесів

правової

акультурації,

інтерференції з політико-економічними реаліями, законодавчими традиціями,
настроями суспільства, оскільки законодавчо-механічна рецепція має суто
контрпродуктивні наслідки у вигляді негативної реакції громадськості, згубно
впливає на вибудовування комунікації влади із суспільством.
Професійний підхід до процесів правової акультурації та інтерференції,
безпосередньо впливає на «ефективність правової системи, тобто її реальну
здатність забезпечити законність і правопорядок у суспільному та державному
житті, яка залежить не лише від ступеня формального закріплення та відображення
у змісті правових норм загальних метанормативних засад організації людського
співжиття (наприклад: свобода, рівність, справедливість тощо), а й безпосереднього
сприйняття та усвідомлення їх змісту з боку індивідів, як такого, що відповідає
єдності їх цілісної соціокультурної традиції та найбільш повно і точно узгоджується
зі складністю та багатоаспектністю соціального буття» [248, с. 252–264]. На нашу
думку, рівень добросовісного правозастосування всіма суб’єктами права з мотивів
власних, індивідуальних переконань, а не лише за посередництвом санкційного
впливу, цілком та повністю залежить від ступення відповідності діючих
нормативно-правових актів, реальним інтересам громадянського суспільства.
Очевидно, що не адаптоване запозичення міжнародного досвіду до сучасних
політико-правових умов України, може мати закономірні ризики того, що відповідні
новації, матимуть значний показник їхнього не сприйняття, а можливо навіть і
спротиву з боку громадян нашої держави. Саме тому, інтеграційні орієнтири
України, повинні бути підкріплені поступовим та поміркованим унормуванням
національного

закононодавства

Європейського Союзу.

з

нормативно-правовими

актами

країн
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Досліджуючи проблематику вдосконалення інституту юридичних гарантій
прав людини в Україні з метою вироблення пропозицій щодо подальшого
поступового розширення амплітуди застосування існуючих та імплементаційного
впровадження новітніх методів підвищення коефіцієнта корисної дії даних правових
інструментаріїв, необхідно звернути увагу на доктринальні виклики сьогодення,
юриспруденційну

необхідність

і

своєчасність

запровадження

прогресивних

диспозиційно-санкційних регуляторів суспільних відносин. Динамічна світобудова
нашого часу вимагає мобільності в процесах якісного, ефективного розвитку
механізму захисту прав людини. На нашу думку, потрібно надзвичайно обережно,
але наполегливо прораховувати можливість впровадження сучасних ідей, підходів,
засобів, правових інститутів на рівні законодавчо-державницького програмування
національної політики гарантування безпекового клімату в царині прав людини.
Дотримуючись таких алгоритмічних орієнтирів, необхідно проаналізувати найбільш
актуальні напрями вдосконалення юридичних гарантій прав людини в Україні.
Таким чином, формалізуємо пропозиції, дискусійні питання: 1) чи необхідно
законодавчо інкорпорувати до правової системи судовий прецедент за аналогією з
країнами англосаксонської правової сім’ї; 2) проблематика суспільного сприйняття
та законодавчої легітимації альтернативних методів вирішення спорів в Україні;
3) максимальна мінімізація негативних наслідків невиправданого нормативнозаконодавчого динамізму та проблематика юридичної техніки; 4) державні гарантії
народовладдя як один із шляхів удосконалення юридичних гарантій прав людини.
I) Проаналізувавши законодавство України щодо нормативного закріплення
судового прецедента, можемо виокремити такі засадничі питання [146, с. 234]: Iа) ознаки судового прецедента мають рішення Верховного Суду як касаційної
інстанції у цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах та
рішення Конституційного Суду України. Процесуальні кодекси безпосередньо не
містять такого поняття, як «судовий прецедент», однак важливо простежити
законодавчу логіку даних нормативно-правових актів, яка в рамках кожної
предметної юрисдикції [85; 45] формалізується за правилами таких технікозаконодавчих конструкцій: а) «Судові рішення, що набрали законної сили, можуть
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бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами. Виключними
обставинами

визнаються:

1) встановлена

Конституційним

Судом

України

неконституційність, конституційність закону, іншого правового акту чи їх окремого
положення,

застосованого

судом

при

вирішенні

справи;

2) встановлення

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом [97];
б) вказівки, що містяться в постанові суду касаційної інстанції, є обов’язковими для
суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи [272]. Тобто
національне законодавство нормативно формує базу для цілком можливого
повноцінного запровадження інституту судового прецедента в Україні. Адже за
наявності затвердженого рішення Конституційного Суду України стосовно
конституційності чи неконституційності нормативно-правового акту або окремого
його положення, яке згодом буде застосоване судом касаційної інстанції для
перегляду відповідного судового рішення, ми можемо констатувати формалізацію
безпосередньо національного прецедента. Крім того, вказівки Верховного Суду для
суду першої та апеляційної інстанції мають предметно-індивідуальний характер
судового прецедента, оскільки законодавець передбачає їх обов’язковість лише для
нового перегляду цієї ж справи. Ми переконані, що подальше орієнтування на
такого роду вказівки суду касаційної інстанції в інших судових справах за
аналогічних фактичних обставин матиме ознаки судової практики, а не прецедента,
саме з мотивів відсутності законодавчої

імперативності, загальної, а не

персоналізованої обов’язковості».
II-б) Відповідно до ст. 9 Конституції України, ст. 46 Конвенції про захист прав
людини

і

основоположних

свобод

від

04 листопада 1950 року

(далі –

Конвенція) [88], Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року [200], ст. 17 Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» від 23 лютого 2006 року [183], законодавство нашої держави визнало
джерелом права Конвенцію, а також прецедентну практику рішень ЄСПЛ [146,
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с. 234]. Власне, аналізуючи конвенційні норми, можемо віднести рішення ЄСПЛ до
розряду регіонально-міжнародного судового прецедента, виходячи з їх імперативної
обов’язковості для виконання в межах територіальної юрисдикції кожної держави,
яка ратифікувала Конвенцію. Солідарність членів Ради Європи щодо такого
нормативного постулату свідчить про їх консолідовану позицію в тому, щоб надати
своїм громадянам такий позанаціональний процесуальний інструмент юридичних
гарантій, як запобіжник можливому внутрішньодержавному свавіллю в царині прав
людини.
Дослідивши наукові підходи до даного питання, необхідно виокремити дві
групи правників: ті, хто за повне визнання судового прецедента джерелом права
України, та ті, хто, зважаючи на проблеми сьогодення, проти такого кроку з боку
законодавця. До першої групи належать Н. Гураленко, К. Ісмайлов, Б. Квятковська,
Д. Кухнюк, А. Марченко, В. Онопенко, Б. Шацька, а до другої – Н. БондаренкоЗелінська, В. Васецький, А. Зелінський, Б. Малишев, Н. Пархоменко, Т. Подковенко,
О. Федорів, Г. Чижик, Д. Шкаровський [146, с. 234].
Аргументи прихильників (перша група): в умовах реформування національної
правової системи прецедентні судові рішення здатні відобразити складність і
багатогранність сучасного суспільного життя. Передумовами визнання судового
прецедента

важливим

джерелом

вітчизняного

права

є:

недосконалість

і

суперечливість законодавства; необхідність створення ефективного механізму
судового захисту прав і свобод людини; переосмислення традиційних уявлень про
суд; визнання обов’язковості рішень Європейського суду з прав людини [47, с. 19].
Дійсно, судовий прецедент демонструє вирішення конкретної життєвої
ситуації з усією її специфікою, є динамічним засобом інтерпретації політикоправової реальності, вказує на прогалини в управлінських відносинах, законодавчій
техніці, комунікації з громадянським суспільством. Проте під час моделювання
потенційного

запровадження

класичної

моделі

судового

прецедента

в

юрисдикційній нормативності України потрібно враховувати можливі негативні
ризики деструктивного впливу нестабільних внутрішніх процесів, у тому числі
вкрай низьку довіру суспільства до судової влади.
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Нині існують певні передумови для визнання підвищеної ролі саме судових
рішень у системі джерел права України [70, с. 6]. Ключовими категоріями
представленої тези є «передумови» та «підвищена роль судових рішень». Ми
переконані, що можна погодитися з відносною ретроспективністю з точки зору
аргументованості окреслених передумов. По-перше, доктринально це питання
достатньо фахово дебатується в наукових колах, фаховій періодиці. Яскравим
підтвердженням даної позиції є переконливий перелік теоретиків, практиків
юриспруденції, наведений на початку нашого дослідження, щодо вагомості
судового прецедента в юрисдикційному просторі України. По-друге, присутня,
звісно, не така традиційно-усталена, практика прецедентного історизму, яку можемо
прослідкувати за прикладом англосаксонської правової системи, але починаючи з
часу набрання чинності для України Конвенції 11 вересня 1997 року [88], прийняття
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року [123], а згодом включення до
процесуальних кодексів норм, за якими до переліку виключних підстав перегляду
судових рішень, що набрали законної сили, є рішення ЄСПЛ. Останні законодавчо
визнані прецедентним джерелом права. Фундаментальне питання, закодоване в
підходах до того, яка саме роль буде відведена національним судовим рішенням, –
через контекст звичайної судової практики чи все ж таки класичного судового
прецедента? На нашу думку, такий рішучий крок щодо судової влади України
матиме значні ризики несприйнятності з боку громадянського суспільства та
законодавця.
Судова влада повинна не тільки застосовувати закон, а й створювати загальні
норми, коли законодавець мовчить [119, с. 20]. Одразу постає декілька питань:
судова влада повинна створювати загальні норми лише в тому випадку, коли
законодавець мовчить? Чи не буде за таких умов дуалістичного дублювання
законотворчого функціоналу з боку законодавця та суду? Що потрібно розуміти під
формулюванням «законодавець мовчить» – це нечітко в юридико-технічному сенсі
прописана та чи інша законодавча норма, наявність колізійних прогалин чи взагалі
відсутність будь-якого регулювання суспільно важливого питання? Насправді такі
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акценти – це не показник прискіпливості, псевдонаукової плюралістичності, а
цілком практичні, об’єктивні виклики, на які спочатку потрібно дати аргументовані
відповіді, а вже потім предметно обговорювати можливість всебічної імплементації
такого інституту, як судовий прецедент.
В інтересах правосуддя, судового захисту прав громадян, утвердження
законності в державі єдино правильним нині є посилення процесуального статусу
Верховного Суду. Необхідно наділити його повноваженням брати до розгляду будьяку справу, адже у кожному випадку йдеться про судовий захист прав і свобод
людини. З цієї точки зору, найвищий судовий орган має право поправити будь-який
нижчестоящий суд, ухвалювати прецедентні рішення по типових справах [157].
Безперечно, весь комплекс згаданих правомірних інтересів надзвичайно важливий
для

фахової,

ефективної

реалізації

завдань

правосуддя,

державницько-

конституційного ладу, а кожна його складова повинна планомірно та на постійній
основі впроваджуватисяв повсякденне життя громадянського суспільства за
сприяння

всіх

рівнів

владно-структурного

управління.

Проте

делегувати

Верховному Суду «судово-контролюючу» чи прецедентну компетенційність – це дві
різні парадигми.
Розглянувши наукові погляди прихильників першої групи, перейдемо до
аналізу позицій правників другої групи [146, с. 234]. «На сучасному етапі визнання
судового прецедента джерелом права може розбалансувати систему поділу влади,
що не відповідатиме основним засадам правової, демократичної держави та
суперечитиме усталеній практиці державотворення і правотворення» [165, с. 337;
280, с. 73]. Дійсно, такий ризик потенційно матиме негативний вплив на державну
систему управління, саме тому є всі підстави погодитись із зазначеною думкою.
«Відповідно до ст. 6 Конституції України судовий прецедент є неконституційним,
оскільки суперечить принципу поділу влади. Якщо проаналізувати теорію
прецедента, то виявляється, що наявні в державі закони можуть бути знехтувані
суддею, який вирішує справу, встановлюючи нове правило» [274, с. 62; 146, с. 234].
Ми переконані: за умови професійно-фахового унормування, розбалансованості
системних, владних балансів стримувань і противаг, не буде, а от наскільки
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внутрішньодержавний, судовий прецедент матиме авторитетне значення та
відповідатиме принципам справедливості, безсторонності, незалежності суддів під
час прийняття ними відповідних рішень, враховуючи публічно відомі прояви
репутаційних, корупційних судових ризиків, з цього приводу виникають серйозні
занепокоєння.
Правова система в Україні перебуває на стадії становлення, і нав’язування
прецедентно-правових інституцій може призвести до негативних наслідків [23,
с. 16]. Представлену точку зору необхідно дещо трансформувати з урахуванням
сучасного порядку денного. Аналізуючи політико-правові процеси нашої держави,
слід розставити акценти за такими профільними напрямами: а) судово-правова
система України наразі перебуває в перманентному процесі реформування, який дефакто можемо назвати періодом постстановлення судової влади, оскільки
інституційно за роки державної незалежності третя гілка влади дістала своє
унормування. Крім того, за останні десятиліття українське правосуддя досить часто
зазнавало законодавчих змін навіть у царині ієрархічного, юрисдикційного та
компетенційного відання. На нашу думку, такі обставини не спонукатимуть до
вдалого інкорпорування практично нового інституту для нас судового прецедента;
б) очевидно, що в таких складних управлінсько-юриспруденційних питаннях діяти
за допомогою засобів нав’язування не варто з мотивів їх ситуативно-предметної,
контрпродуктивної наслідковості зворотнього зв’язку.
Потрібно пам’ятати, що судові прецеденти – це не ідеальні джерела права, і
для них характерна певна суперечливість, оскільки не виключені випадки, коли суди
можуть по-різному вирішувати

однакові питання [171, с. 9]. По-перше,

в

класичному розумінні на теренах України судовий прецедент не запроваджений,
тому наразі відсутній предмет для практичного застосування. По-друге, нічого
ідеального не буває, нормативне законодавство також багато в чому може бути
суперечливим, а якщо за однакових фактичних обставин у тих чи інших справах
національні суди ухвалюють різні рішення без об’єктивних на те передумов, то в
таких випадках повинна бути своєчасна реакція з боку компетентних посадових
осіб, суддівського самоврядування та правоохоронної системи. Проте ризик
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прецедентної колізійності потенційно може мати місце, який потрібно враховувати,
а за умови відповідної інституційної імплементації максимально мінімізовувати
його негативні прояви, впливи та наслідки.
Cудовий прецедент не може бути запроваджений в українському праві,
оскільки він не характерний для романо-германської правової сім’ї [264, с. 60]. Тим
не менше, країни, які доктрина теорії держави та права відносить до
континентальної правової системи, визнали Конвенцію та Рішення ЄСПЛ джерелом
внутрішньодержавного права. В даному випадку ми маємо справу із зовнішньорегіональним прецедентом, який зобов’язуємося всебічно виконувати, а за реаліями
національних процесів українське законодавство повністю визнає дану диспозицію,
але де-юре, через інструментарій понятійно-категоріального апарату, не деталізує
такі процеси, як судовий прецедент.
На даному етапі розвитку української правової системи є недоцільним і
неможливим сприйняття ідеї судового прецедента. «Світові тенденції у напрямку
зближення основних правових сімей є підтвердженням того, що майбутнє розвитку
правової системи окремої держави – за поєднанням закону та судового прецедента,
що приведе до ефективності дії всього механізму правового регулювання. Однак
запровадження прецедентного права в Україні повинно являти собою поступовий та
багатовекторний процес, пов’язаний із зміцненням незалежності судової влади,
підвищенням професійних вимог до суддів (особливо вищих судів), забезпеченням
належного рівня правової культури населення [117, с. 13, 15]. Ця думка
Б. Малишева надзвичайно актуальна, обумовлена зазначеними вище ризиками.
Таким чином, слід погодитися з тими правниками, юристами-практиками, які
висловлюють обережність та застерігають від повноцінного впровадження судового
прецедента в Україні, зважаючи на проблемні питання судової влади. Cудова
система України продовжує шлях реформаційного становлення та пошуку найбільш
вдалої моделі організації, зважаючи на реалії сьогодення, відсутність дієвих
запобіжників зловживання суддями своєю владою. Тому не вбачаємо за доцільне
повноцінне впровадження судового прецедентаа в політико-правову дійсність
України [146, с. 235]. Звісно, слід ретельно вивчати, аналізувати, адаптаційно
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готуватися

до

поміркованого,

законодавчого,

рецепційного

унормування

тенденційних наслідків поступового зближення англосаксонської та романогерманської правових сімей. Доктрина, правозастосовна практика поступово прийде
до

повноцінної

взаємодії

нормативно-правового

та

судово-прецедентного

механізмів регулювання суспільних відносин. Таким змінам повинна передувати
ціла низка послідовно-планомірних дій, а саме: а) відновлення суспільної та
персонально-індивідуальної довіри до суду як інституції та суддів, зокрема за
допомогою інструментаріїв імперативно-санкційної відповідальності суддів за
неправосудні судові рішення, корупційні прояви, зловживання владою і службовим
становищем;

б) удосконалення

законодавчо-нормативних,

процедурних,

процесуальних вимог, критеріїв з метою гарантування кожному громадянину
максимальної

доступності

до

судової

влади

загалом

та

суду

зокрема;

в) забезпечення сталого інституційно-юрисдикційного розвитку судової влади
замсть постійно-періодичного кардинального компетенційного реформування;
г) вдосконалення

матеріально-технічного,

персонально-фахового

забезпечення

судової влади України; ґ) законодавче та практично-реалізаційне посилення
гарантування прав та безпеки суддям та членам їх сімей; д) максимально оперативне
виконання органами державної влади рішень ЄСПЛ, за якими наша держава має
процесуальний статус відповідача.
II) Ще один напрям удосконалення юридичних гарантій прав людини –
суспільне сприйняття, легітимація та законодавче закріплення альтернативних
методів вирішення спорів в Україні. «Упродовж останніх років в юридичній
літературі все більше уваги приділяється питанню запровадження до правової
системи України комплексного інституту альтернативного вирішення спорів (далі –
АВС) у доповнення або як альтернативи державному судочинству з акцентом на
можливості використання іноземного досвіду» [9, с. 162]. По-перше, з позицій
доктрини права, достатньо не формалізована категорія «комплексний інститут
альтернативного вирішення спорів». Застосовуючи методи логіки, юридикопонятійного

тлумачення,

констатуємо,

що

термін

«комплексний

інститут»

передбачає сукупність структурно-системних компонентів цілісного об’єкта
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суспільних відносин. У даному випадку не зрозуміло, які саме складові повинні
бути присутні в рамках такого інституту. По-друге, вести мову щодо процедурної
самостійності або процесуального статусу альтернативного державному механізму
охоронно-захисної політики в царині прав людини можна лише за умови
повноцінної конкуренції, структурної цілісності та результативного прояву
компетенційного

функціоналу згаданних

систем диспозиційно-імперативного

впливу. З огляду на мінімальний рівень національного унормування інструментарію
АВС окреслені передумови відсутні. На нашу думку, об’єктивно оцінюючи сучасні
реалії (недостатня предметна обізнаність громадян України і, як наслідок,
відсутність позитивного сприйняття даних новацій), має відзначити, що наразі
реалістичним виглядає лише поступове законодавче впровадження окремих
інститутів АВС з їх процесуально-допоміжним статусом вирішення спорів.
Зазначимо, що термін «альтернативне вирішення спорів» не дістав закрплення
в законодавстві України. Тому при розгляді питань внутрішньодержавного
правового регулювання варто згадати про такі запроваджені процедури вирішення
спорів, які найбільше відповідають природі АВС: 1) третейський розгляд (у
контексті міжнародного комерційного арбітражу – арбітражний розгляд) [202; 190];
2) досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів; 3) позасудові примирні
процедури у приватноправових спорах [197]; 4) процедура примирення потерпілого
з підозрюваним (обвинуваченим) [9, с. 163]. Власне, відсутність нормативно
спрямованого понятійно-категоріального апарату демонструє лише початковий етап
унормування АВС. Крім вищеперелічених методів урегулювання спорів, до їх
альтернативного сегмента потрібно віднести оформлення учасниками дорожньотранспортної пригоди Європротоколу. Відповідно до ст. 124 Кодексу України про
адміністративні правопорушення [86]; пп. 33.2 ст. 33 Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та
виплати страхового відшкодування» від 17 лютого 2011 року [184]; ч. 3 п. 2.11
Постанови Кабінету Міністрів України «Про правила дорожнього руху» від
10 жовтня 2001 року [198]; п. 33.2 ст. 33 Закону України «Про обов’язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
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засобів» від 01 липня 2004 року «у разі настання дорожньо-транспортної пригоди за
участю лише забезпечених транспортних засобів, за умови відсутності травмованих
(загиблих) людей, а також за згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її
скоєння, за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду» [196]. Такі гарантовані законодавцем можливості
допомогають учасникам дорожнього руху набагато швидше, оперативніше та без
залучення співробітників Національної поліції України вирішити питання, які
виникли

внаслідок

дорожньо-транспортної

пригоди,

а

також

практично

демонструють суспільству, громадянам України переваги альтернативних методів
вирішення спірно-договірних інцидентів.
На нашу думку, з усіх наявних способів альтернативного вирішення спорів
для України найбільш актуальними є: переговори, медіація та арбітраж, а також
низка специфічних процедур, таких, як мед-арб, незалежне встановлення обставин
справи та приватна судова система. Серед інших у світовій практиці застосовуються
такі АВС, як спрощений суд присяжних [21, с. 166]. Кожний із перерахованих
альтернативних методів вирішення спорів має специфічні переваги, потенційні
правозастосовчі ризики, однак ключовим маркером їх імплементування в площину
реалізації є сутнісно позитивне сприйняття суспільством на фундаментальних
засадах довіри до таких охоронно-захисних інструментів забезпечення прав людини.
Найбільш відомим способом АВС є медіація, яку національний законодавець
унормував за такими класифікаційними критеріями: 1) медіація, за п. 4 ч. 1 ст. 1, а
також п. 4 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від
02 червня 2011 року, – це вид правових послуг в рамках безоплатної, первинної
правової допомоги за ознаками надання особі допомоги в забезпеченні доступу до
медіації [182]. Фактично норма права виписана таким чином, що медіація є
правовою послугою, а враховуючи текстуально-законодавчий виклад, її прикладний
прояв викристалізовується лише за процедурним сегментом через надання особі
сприятливої допомоги у реалізаційному забезпеченні її прав;

198

2) різновид соціальних послуг. Відповідно до п. 10 ч. 6 ст. 16 Закону України
«Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року [201] та п. 4 розділу 2 Наказу
Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року за № 429 «Про
затвердження Класифікатора соціальних послуг» до переліку базових соціальних
послуг віднесено посередництво: а) надається як допомога у врегулюванні
конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання
конфлікту; б) такий вид послуги мають право отримати особи, сім’ї, які
перебувають у складних життєвих обставинах; в) соціальна послуга надається
напівстаціонарно

в

приміщенні

її

надавача;

за

місцем,

визначеним

посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва
(медіації); г) строк надання такої послуги зафіксований в режимі тимчасової
необхідності [187].
В рамках представленого нормативного підходу можуть виникнути цілком
слушні запитання: яким чином об’єктивно визначити суб’єктивний осередок
реципієнтів медіаційного процесу, які мають право на отримання даної послуги? Чи
коректно унормовано вибірку соціальних груп, які мають право звернутися до
медіатора через механізм надання соціальної послуги? З одного боку, все зрозуміло,
законодавець у межах предметно-соціального регулювання гарантує додаткові
можливості захисту прав людини особам, які потрапили в складні життєві
обставини. Проте до медіатора за допомогою у вирішенні інцидента цілком
правомірно може звернутися будь-яка людина, незважаючи на її матеріальнофінансові можливості. Ми переконані, що у законодавчому регулюванні соціальних
послуг не варто обмежувати коло осіб, які мають право на індивідуальне
застосування механізмів протидії можливим посяганням на їх права, свободи та
інтереси. Враховуючи цільову природу вищезазначеного нормотворення, за умови
відсутності профільної легалізації медіаційного інструментарію, пропонуємо
виокремити такі внутрішньоінституційні різновиди законодавчо закріпленої
соціальної

послуги:

а) медіація

для

малозабезпечених

осіб

за

рахунок

компенсаторних джерел різного рівня бюджетного фінансування, благодійно-
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меценатного посередництва; б) медіація як вид соціальої послуги, яка надається
кожному за рахунок особи – ініціатора медіаційних переговорів.
Чи юридично правильно ототожнювати медіацію, як класичний метод
альтернативного вирішення спорів, із соціальною послугою? Відповідно до
законодавства «соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних
життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних
наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають» [201]. Подібні формулювання
можуть означати будь-які дії, метою яких є надання всебічної допомоги особам, які
мають серйозні життєві труднощі, але такий контекст не відображає сутності такого
важливого способу АВС, як медіація. Крім того, даний різновид посередництва має
колосальний

потенціал

для

повноцінного

інтегрування

до

національного

законодавства як окремого юрисдикційного інституту.
В Україні досі точаться дискусії, яким має стати закон про медіацію та чи
взагалі такий закон потрібен нашій державі. З одного боку, система судочинства в
Україні наразі перебуває в тому стані, коли самих реформ у цій галузі недостатньо
для забезпечення її ефективності. Саме тому держава потребує альтернативних
методів вирішення спорів, серед яких не лише арбітраж і третейське судочинство, а
й переговорні процеси, у тому числі за участю нейтрального посередника –
медіатора. З другого боку, як показує світовий досвід, занадто жорстке законодавче
регулювання медіації призводить якщо не до повного зупинення її розвитку, то
принаймні до зниження темпів поширення. Отже, впроваджуючи відповідне
регулювання, законодавець має бути надзвичайно обачним, аби створити умови для
ефективної реалізації таких базових принципів, як самовизначення сторін,
добровільність участі, гнучкість процесу, конфіденційність, нейтральність та
неупередженість посередника тощо [99, с. 157]. Слід зазначити, що Верховна Рада
України

поступово

наближається

до

прийняття

Закону

«Про

медіацію»,

проголосувавши за даний нормативно-правовий акт в першому читанні [189].
Отже, порівнюючи процедурну компетентність судового розгляду та методів
АВС, можемо констатувати, що останні мають низку переваг: 1) поліпшується
доступ до правосуддя в державі, яка підтримує альтернативне вирішення спорів;
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2) підвищується швидкість розв’язання спорів, мінімізується вірогідність штучного
затягування вирішення спору однією із сторін; 3) вибір сторонами процедури та
особи-посередника (медіатора, експерта, арбітра та ін.) має особливе значення у
спорах, вирішення яких потребує спеціальних знань; 4) конфіденційність, яка
практично унеможливлюється на судових засіданнях та під час витребування судом
документів або в процесі перегляду рішення суду за Реєстром судових рішень;
5) остаточність рішення, адже сторони навряд чи оскаржуватимуть рішення, якого
вони досягли самостійно та добровільно; 6) можливість для обох сторін вийти зі
спору

переможцями

за

відсутності

переможених

шляхом

ухвалення

взаємоприйнятного рішення; 7) збереження комерційних та особистих відносин, що
ускладнюються, коли сторона незадоволена судовим рішенням, але має його
виконувати [112; 113]. На нашу думку, поступова, фахова, поміркована інтеграція
механізмів АВС, за умови суспільного сприйняття з точки зору об’єктивності,
предметності, функціональності, є одним із стратегічних напрямів реформування
всієї системи правосуддя та комплексного вдосконалення інфраструктури правового
інституту юридичних гарантій прав людини.
III) Максимальна

мінімізація

нормативно-законодавчого

динамізму

негативних
та

наслідків

проблематика

невиправданого

юридичної

техніки.

Проблема ефективності законодавства, його результативності може й має
розглядатися в декількох площинах. Тут потрібно враховувати внутрішній,
національний аспект і зовнішній, навіть інтеграційний, пов’язаний з імплементацією
в законодавство України міжнародних стандартів [154]. З огляду на реалії
сьогодення окреслена проблематика надзвичайно багатогранна та актуальна для
сучасного етапу законотворчої діяльності. Україна має амбітні інтеграційні,
імплементаційні цілі, але їх реалізація може бути вкрай складною без фахової
роботи над удосконаленням національного законодавства на предмет усунення
колізійних норм, оціночних понять, невдало сконструйованих формулювань та
формул.
Можна вирізнити два аспекти якості законодавства: соціальний, зумовлений
його змістом, і юридичний, пов’язаний із формою. Розглянемо їх докладніше. По-
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перше, зміст нормативно-правового акту має відповідати основним напрямам
розвитку суспільства. По-друге, не менш важливою є відповідність закону реальним
умовам життя і його ресурсозабезпеченість. По-третє, законність нормативноправового акту, тобто відповідність Конституції України й іншим актам. Почетверте, закони повинні бути правовими. Верховенство права не можна, як
свідчить практика, забезпечити лише застосуванням прямої дії конституційних норм
або норм міжнародного права в разі невідповідності законів цим нормам. Закони
мають відповідати принципам демократії та соціальної справедливості, а також
нормам моралі. По-п’яте, гармонійний розвиток закону і правової системи в
сучасних умовах, її взаємозумовленість з економічною, політичною та соціальною
системами. По-шосте, слід розглянути дефініції. Сформульоване юристами
Давнього Риму положення, відповідно до якого «право може і повинно бути
визначеним» (дигести Юстиніана), є актуальним для будь-якої правової системи.
Принцип визначеності, точності, однозначності правової норми вважається
гарантією міцного правопорядку. Адже коли кожному члену суспільства зрозумілі
його права й обов’язки, він має певну свободу дій і рішень у межах правового
простору. Правовий простір, у свою чергу, заданий словом, тими мовними формами,
які використовуються законодавцем для вираження загальнообов'язкових правил
поведінки в певному суспільстві [154]. Ми повністю погоджуємося з окресленою
позицією

Н. М. Оніщенко,

оскільки

викладено

коротко

і

змістовно

всі

фундаментальні ознаки справді ефективного, суспільно корисного законодавства як
єдиного механізму гарантування прав людини. Переконані, що саме перерахованих
якісних властивостей законотворення не вистачає законодавству України в цілому
та його окремим актам. Закцентуємо увагу на таких тезах: а) суспільство загалом і
кожний громадянин зокрема належно сприйматимуть законодавчі правила
соціального співжиття за умови, що, такі норми будуть зрозумілими для всіх та
кожного. Крім цього, норми права, обов’язково повинні мати єдині критеріальні
параметри практичного застосування незалежно від будь-яких суб’єктивноперсоналізованих

відмінностей

(службове

становище,

матеріально-фінансове

забезпечення тощо). В даному випадку, застосовуючи лише імперативно-санкційні
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важелі владного впливу, не пояснюючи суспільству, пересічному громадянину
мотиви прийняття тих чи інших управлінських рішень, конкретних нормативноправових актів, законодавець наражається на серйозний ризик суспільного
несприйняття, який потенційно може наблизити країну до революційних процесів;
б) тематика корупційності пронизує кожну сферу політико-правового буття нашого
суспільства. Таким проявам, у тому числі, сприяють об’єктивні та/або суб’єктивні
недоліки, прогалини, «підводні камені», «монетизаційний лобізм» національного
законодавства. Засобом боротьби з такими контрпродуктивними явищами є чітка,
консолідована, прозора визначеність кожної норми права.
Жорстко регламентована й ускладнена (порівняно з підзаконними актами)
процедура прийняття законів за умови її ретельного дотримання, зокрема, гарантує:
а) прийняття парламентом дійсно необхідних суспільству законів; б) демократичний
характер змісту закону; в) стабільність закону та його високу регулятивну
ефективність; г) обґрунтованість змісту закону; д) системність законодавства. У
результаті безпідставного спрощення законодавчої процедури приймаються не
просто неефективні закони, а й шкідливі для суспільства. Більшість законів, що
приймаються, є законами про внесення змін, що свідчить про перманентне
коригування законів та їх низьку змістовну і формальну якість [250, с. 151]. На нашу
думку, один із найважливіших засобів удосконалення інституту юридичних гарантій
прав людини – забезпечення стабільної системності законодавства. Постійні зміни
ключових

правил

життєдіяльності

багатомільйонної

держави

не

сприяють

успішному державотворенню.
Необхідність дослідження проблематики ефективності законодавства і
законотворчого процесу в цілому потребує розробки методичних рекомендацій
(«Методологія здійснення моніторингу законотворчої діяльності»), в яких повинні
бути визначені критерії оцінки ефективності дії законів. Слід забезпечити
координацію й уніфікацію зазначеної діяльності з їх обов’язковим законодавчим
закріпленням. Доцільно передбачити прийняття Державної програми моніторингу
законотворчої діяльності (концепція цієї програми розроблена в Інституті
законодавства Верховної Ради України), що визначила б його головні параметри,
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шляхи розвитку законодавства, умови створення структурних підрозділів у всіх
органах державної влади, які б аналізували ефективність дії законів за своїми
напрямами, а також здійснювали моніторинг концепцій законопроектів, їх
експертизу, оцінку проектів актів законодавства, а також моніторинг у процесі
систематизації законодавства [93, с. 11]. В контексті зазначеного необхідно
відзначити діяльність Верховної Ради України за напрямом унормування,
стандартизації, якісної парадигми щодо нормативно-правових актів. Свого часу
законодавцем була прийнята Постанова Верховної Ради України «Про утворення
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для вивчення питань аналізу
стану

додержання

Конституції

та

законів

України

у

нормотворчій

та

правозастосовчій діяльності державних органів, посадових осіб, інших суб’єктів
владних повноважень» від 01 січня 2007 року [208]. Крім того, народні депутати
України, використовуючи своє право законодавчої ініціативи, вносили на розгляд
парламенту проекти профільних законів України: проект Закону України «Про
нормативно-правові акти» від 14 січня 2008 року за № 1343 [195] та проект Закону
України «Про нормативно-правові акти» від 01 грудня 2010 року за № 7409 [194],
жоден з яких не був схвалений Верховною Радою України. На нашу думку, для
таких правозастосовчих новацій необхідна заінтересованість з боку законодавця.
Навіть моделюючи потенційність такого законодавчого забезпечення, виникає
необхідність алгоритмічного прорахунку таких складових, як проблематика
застосування юридичної

техніки до імперативного закріплення юридичної

відповідальності суб’єктів законодавчої ініціативи, якщо розроблені ними проекти
законів України не відповідатимуть стандартам якості нормативно-правових актів.
IV) Державні гарантії народовладдя – один із шляхів удосконалення
юридичних гарантій прав людини. Однією з найбільш важливих ознак існування та
дієвості зрілого громадянського суспільства та розвиненої правової держави є
забезпечення принципу народовладдя та визначення юридичних механізмів його
реалізації [238, с. 37]. Важливими, фундаментальними категоріями є зрілість
громадського суспільства, інтелектуальна індивідуальність кожного громадянина та
реалістично-відповідальне народовладдя. Лише за умов державницької свідомості,
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відчуття персоналізованої відповідальності представників соціуму, посадовців
різних рівнів можна розраховувати на удосконалення, запровадження справжнього,
суспільно корисного, дієвого інституту народовладдя в Україні. Можна виокремити
такі основоположні, класичні форми реалізаційного забезпечення народовладдя:
1) всеукраїнські, місцеві референдуми за народною ініціативою. Нормативноправове забезпечення окресленого питання представлено такими законодавчими
актами: Конституція України [92]; Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21 травня 1997 року [191]; Закон України «Про Центральну виборчу
комісію» від 30 червня 2004 року [209]; Закон України «Про державний реєстр
виборців» від 22 лютого 2007 року [185]. Проте необхідно наголосити на одній із
ключових прогалин у регулюванні згаданої форми безпосередньої демократії:
відсутній профільний закон з унормування всіх процедурних питань проведення
місцевих референдумів.
Окрему увагу слід звернути на низку питань, які законодавець, дозволяє та
забороняє виносити на всеукраїнський референдум відповідно до Закону України
«Про

всеукраїнський

референдум»

від

26 січня

2021 року.

Предметом

всеукраїнського референдуму можуть бути питання: 1) затвердження закону про
внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) загальнодержавного
значення; 3) про зміну території України; 4) про втрату чинності законом України
або окремими його положеннями. Згідно із Законом не можуть бути предметом
всеукраїнського референдуму питання: 1) що суперечать положенням Конституції
України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим
насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод, протоколами до неї; 2) що скасовують чи
обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх
реалізації;

3) спрямовані

на

ліквідацію

незалежності

України,

порушення

державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози
національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі; 4) щодо питань податків, бюджету, амністії; 5) віднесені Конституцією
України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи
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суду [192]. На нашу думку, окреслена предментість питань цілком відповідає
державним інтересам та є гарантом утвердження інституту народовладдя в Україні.
Продовжуючи даний контекст, згадаємо позицію Конституційного Суду
України у справі про прийняття Конституції та законів України на референдумі.
«Конституційний Суд України дійшов висновку, що за змістом статей 5, 72, 74
Конституції України народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні,
здійснюючи своє волевиявлення через референдум, може в порядку, який має бути
визначений Конституцією і законами України, приймати закони, вносити зміни до
чинних законів, скасовувати їх (крім законів з питань податків, бюджету,
амністії)» [221]. Це надзвичайно важливе положення, оскільки формулювання «в
порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України» свідчить про
те, що відповідна процедура має бути передбачена, крім Закону України,
безпосередньо в текстуальному викладі Конституції України, а в іншому випадку
зазначені норми можуть бути визнані неконституційними;
2) народна ініціатива суб’єкта законотворення. В наукових колах ведеться
активна дискусія щодо обґрунтованості розширення суб’єктів права законодавчої
ініціативи, визначених ст. 93 Конституції України, шляхом віднесення до їх числа
народу України. Аналіз різних пропозицій учених щодо конституційного механізму
реалізації права народної законодавчої ініціативи дає змогу виявити майже
цілковиту одностайність у таких підходах: 1) народ України має бути безумовно
включений до суб’єктів права законодавчої ініціативи; 2) народна законодавча
ініціатива – це одна із форм безпосереднього народовладдя; 3) законопроекти,
внесені у порядку реалізації права народної законодавчої ініціативи, мають бути в
обов’язковому порядку розглянуті Верховною Радою України на відкритому
пленарному засіданні; 4) законопроекти, внесені у порядку здійснення права
народної законодавчої ініціативи, мають розглядатися Верховною Радою України
позачергово [244, с. 42]. На нашу думку, слід погодитися з такою ініціативою
правників.

Адже

громадянському

суспільству

необхідні

дієві

механізми

безпосереднього народовладдя як інструменту досягнення справедливості та
реального впливу на процеси прийняття управлінських рішень у державі. Ми

206

переконані, що одночасно з такими конституційними змінами Верховній Раді
України необхідно прийняти Закон України «Про народну законодавчу ініціативу»,
в якому, максимально деталізовано, чітко, однозначно та регламентаційно виписати
процедурні аспекти такого правового інституту, як законодавча ініціатива народу
України.
Доктринальну дискусію відносно народовладдя загалом та законодавчої
ініціативи

зокрема,

особливо

в

контексті

законодавчого,

конституційного

реформування, завершимо тезами суто теоретико-правовими: 1) досліджуючи
проблематику ініціативи в праві, «вочевидь йдеться про проблему формування
особистості, яка здатна самостійно мислити, приймати рішення, публічно
висловлювати свою думку, усвідомлювати та брати на себе відповідальність за
наслідки своєї публічної, у тому числі політичної, діяльності, особистість, здатну
належним чином проявляти ініціативу в праві. Отже, ведучи сьогодні мову про
належну політико-правову активність, слід починати від «начала начал» –
належного громадянського виховання (як процесу) та належної громадянської
вихованості (як результату)» [149, с. 37]. Висловлюємо свою однозначну підтримку
на користь такої позиції та впевненість у тому, що лише з громадянським
суспільсвом, його представниками, які матимуть відповідальну індивідуальність,
можлива розбудова повноцінного, якісно нового інституту народовладдя в Україні;
2) одним із основоположних факторів вдалої інтеграції механізмів народовладдя в
Україні, є повноцінна консолідація громадянського суспільства, особливо в умовах
протидії викликам та загрозам сьогодення. Р. Д. Ляшенко розкриває даний контекст
за посередництвом реалізації ідеології солідаризму, яка станом на сьогоднішній
день, «розглядається як: стратегія виходу України з кризи; засіб розвитку правової,
незалежної, соборної держави; сучасну парадигму розвитку суспільних відносин в
Україні на державному і місцевому рівнях» [110, с. 187–190]. Ми підтримуємо таку
думку та переконані в тому, що прагнення до стабільної, політико-ідеологічної
єдності громадян нашої держави, є запорукою еволюційного, сталого розвитку
державотворення України за вектором правозастосування сучасних інструментів
народовладдя.
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Таким чином, досліджено надзвичайно важливі, законодавчо-стратегічні
питання державницького порядку денного для України, які мають фундаментальне
значення та сприятимуть успішному державотворенню. В умовах досить активного
зближення англосаксонської та романо-германської правових сімей національний
законодавець, владно-управлінські інституції мають враховувати у своїй діяльності
глобалізаційні тенденції. Україна прагне стати повноцінним членом Об’єднаної
Європи, а відтак має низку імплементаційних «домашніх завдань» та цілей, які
неодмінно повинні відповідати принципам правової акультурації та інтерференції. З
метою підвищення коефіцієнта корисної дії правосудного реформування вкрай
важливо

продовжувати

потужно

розвивати

юридико-правовий

інститут

альтернативних методів вирішення спорів. У рамках дослідження шляхів та методів
удосконалення регулятивного механізму юридичних гарантій прав людини в
Україні необхідно активно займатися проблематикою моніторингу нормативноправових актів на предмет виявлення та усунення техніко-юридичних недоліків, а
також

підвищення

якісного,

професійно-фахового

рівня

законотворчої,

законопроектної діяльності суб’єктів законодавчої ініціативи. Особливу увагу
важливо приділяти дієвому утвердженню інституту народовладдя в Україні як
формаційного уособлення безпосередньої демократії. Отже, маємо низку амбітних,
цілеспрямованих завдань та висловлюємо рішучу впевненість в успішній реалізації
окреслених алгоритмічних пріоритетів.

Висновки до Розділу 3
1. Аналіз системної складової

юридичних гарантій прав людини за

посередництвом права Сполученого Королівства Великої Британії свідчитть про
актуальну тенденцію до зближення таких класичних джерел права, як судові
прецеденти та нормативно-правові акти. Ці орієнтири прослідковуються у
нормативному затвердженні Сполученим Королівством таких конституційних актів:
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Акт про Шотландію 1998 року, Акт про Північну Ірландію 1998 року, Акт про
управління Уельсом 1998 року, Акт про права людини 1998 року, Закон про
рівність, який набрав чинності 01 жовтня 2010 року.
2. Одним з актуальних питань для Сполученого Королівства є дискримінація
прав людини. Закон Великої Британії про рівність від 01 жовтня 2010 року фактично
є

кодифікованим

нормативно-правовим

актом

у

сфері

дискримінаційних

характеристик прав людини (вік; люди з інвалідністю; зміна статі; шлюб, цивільне
партнерство; вагітність, материнство; раса, колір шкіри, етнічне та національне
походження; релігія, віра; дискримінація за статтю; сексуальна орієнтація). Ним
охоплено великий обсяг соціальних, світоглядно-культурологічних, індивідуальних
чинників повноцінного особистісного життєзабезпечення крізь призму прав людини
на: працю та гідну заробітну плату, відпочинок, пенсійне забезпечення, інклюзивні
потреби, свободу пересування, професійно-медичну допомогу, освіту, ефективне
правосуддя, свободу віросповідання або не бути прихильником жодної релігії,
гендерну

рівність,

материнство

та

батьківство.

Дискримінаційні

прояви

демонструють дійсну проблематику в ефективній реалізаційності юридичних
гарантій прав людини, оскільки такі прецеденти засвідчують необхідність
удосконалення їх охоронно-захисних механізмів. Ключове завдання законодавчого
інструментарію – це всебічне гарантування недопущення будь-якої сегрегації людей
за тими чи іншими персоналізованими ознаками. Дискримінаційні прояви є
ганебним явищем, яке має місце навіть у таких країнах із сталою демократією, як
Велика Британія.
3. На відміну від країн Європейського Союзу в Сполучених Штатах Америки
достатньо активно використовується такий вид покарання, як смертна кара, що є
актуальною на федеральному рівні та для 28 штатів. Смертна кара, як вид
покарання, в жодному разі не є панацеєю від злочинності, а її практичне
застосування – це порушення прав людини на життя та особисту недоторканність.
4. В юрисдикційних межах Європейського Союзу, зокрема Федеративної
Республіки Німеччини, проблематику охоронно-захисного комплексу прав людини
необхідно

демонструвати

на

прикладі

конкретних

прецедентних

рішень
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Європейського суду з прав людини. Результатом аналізу справм «Габріель Вебер і
Цезар Річард Саравія проти Німеччини» від 29 червня 2006 року, незважаючи на
рішення ЄСПЛ про відсутність порушень прав людини, може бути висновок про
наявність потенційних, латентних ризиків, загроз для всеосяжної, безперешкодної
реалізації прав людини на недоторканність приватного життя та кореспонденції, на
свободу преси, на ефективний засіб юридичного захисту в межах законодавства
ФРН, з огляду на розширення повноважень Федеральної розвідувальної служби
ФРН в рамках стратегічного моніторингу шляхом застосування засобів збору
інформації з комунікативних каналів зв’язку. Державницький підхід до вирішення
цих питань має полягати у пошуку раціонального балансу між інтересами,
свободами людини та компетентно-управлінською здатністю органів державної
влади професійно, своєчасно відповідати на виклики сьогодення.
5. Однією з актуальних проблем є пошук стратегічного балансу між
прагненням

країн

життєдіяльності

Європейського
для

всіх

та

Союзу
кожного,

до

зміцнення
вирішення

безпекових
складних

умов
питань

мультикультуралізму та дотриманням основоположних прав і свобод людини.
Порядок денний нашого часу демонструє достатньо тривожну тенденцію до
фактичної заборони жінкам, які сповідують іслам, носити традиційно-релігійний
одяг у вигляді паранджі (бурки) та нікабу. Ця тенденція започаткована
законодавцем Французької Республіки та Королівством Бельгії і відповідно може
дістати прояв у таких країнах ЄС, як Австрія, Болгарія, Хорватія, Німеччина, Латвія,
Нідерланди, Італія, Іспанія, Данія, Швейцарія, причому як на регіональному, так і
загальнодержавному рівні.
Аналіз прецедентної практики ЄСПЛ (С.А.С. проти Франції від 01.06.2014 р.,
Белкасемі та Оусар проти Бельгії від 11.07.2017 р., Дакір проти Бельгії від
11.07.2017 р., свідчить про реальну загрозу юридичним гарантіям прав людини з
огляду на такі обставини: заявниці стверджували, що відносно них було порушено
низку конвенційних прав людини: а) на повагу до свого приватного життя; б) на
свободу вияву своєї релігії чи переконань; в) на свободу вираження поглядів; г) на
свободу асоціацій; щодо них мали місце принизливе поводження та дискримінація у
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реалізації зазначених вище прав людини за такими ознаками, як стать, релігія,
етнічне походження.
Такі

юридико-релігійні

колізії

потенційно

можуть

спровокувати

міжконфесійне напруження та/або серйозні інциденти на ґрунті протистояння.
Запроваджені законодавцем заборони засвідчують опосередковано-упереджене
ставлення до віруючих, які сповідують іслам, порушення їх прав на публічне
вираження своїх поглядів і традиційних релігійних переконань. Мінімізація таких
несприятливих наслідків можлива лише за умови утвердження у суспільстві поваги
до прав людини незалежно від її персоналізовано-індивідуальних характеризуючих
ознак.
6. Професійне застосування таких процедурних механізмів, як правова
акультурація та інтерференція, є гарантом результативного законодавчого процесу в
межах територіального простору України. Рецепція права – неодмінна складова
цього процесу, яка має увібрати весь комлекс інтерпретаційних характеристик, щоб
запобігти

суспільному

відторгненню

дій

з

її

впровадження

в

практику

законотворення. Нормативно-індивідуальний підхід до кожної норми правового
акту, який законодавець України має намір запозичити та інтегрувати до
національної системи права, є запорукою дієвої, суспільно корисної правової
інтерференції.
7. Фундаментом успішного державотворення є формалізована однозначність
норми права, виважена правозастосовна діяльність усіх суб’єктів права, висока
свідомість громадян у неухильному виконанні зрозумілих для всіх правил
суспільного життя. Юридичними гарантіями прогресивного законодавства повинні
бути жорсткі, затверджені на рівні закону якісні вимоги до юридичної техніки
нормативно-правових актів та чіткі процедурні параметри постійного моніторингу
законопроектів, чинних законодавчих актів на предмет виявлення несприятливих
наслідків нормотворчих прогалин, оціночних понять і законодавчої колізійності.
Стратегічним пріоритетом законодавця має бути результативне поєднання
стабільності та динамізму права, санкційності й демократичності нормативного
забезпечення, змістовності та регулятивного навантаження.
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ВИСНОВКИ
В дисертації, здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового
завдання, яке виявилось у комплексному аналізі юридичних гарантій прав людини в
порівняльно-правовому аспекті англосаксонської та романо-германської правових
систем світу.
Автором узагальнені основні висновки проведеного дослідження:
1. Доктрина юридичних гарантій прав людини структурно складається з
об’ємної, еволюційної типологізації, яка демонструє поступальний, якісний
розвиток

досліджуваного

об’єкта

наукового

пошуку.

Історично-генезисно

світоглядні засади юридичних гарантій прав людини формувалися під впливом
наукового знання – розвитку філософії, історії, соціології, права та природничих
наук. У фокусі уваги кожної із цих наук перебуває людина як основоположна
цінність

пізнання.

Історично-соціологічні,

суспільно-державницькі

основи

юридичних гарантій прав людини мають початок у поглядах Сократа, Платона,
Арістотеля, працях Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, інших європейських мислителів.
Вагомий внесок у осмислення проблеми прав людини зробили представники
національної філософсько-доктринальної думки: М. Драгоманов, Б. Кістяківський,
М. Ковалевський,

П. Ліницький,

С. Оріховський-Роксолан,

Ф. Прокопович.

Сучасники теоретики права С. Бобровник, М. Венецька, М. Гуренко, М. Кельман,
В. Котюк, І. Магновський, Б. Малишев, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, C. Шевчук,
Ю. Шемшученко фахово вдосконалюють функціонал юридичних гараній прав
людини, розкриваючи його з позицій сучасних наукових підходів та з урахуванням
сучасних глобалізаційних викликів. Доктрина юридичних гарантій продовжуєсвоє
еволюційне функціонування в синергетичному поєднанні з юриспруденційним
інститутом прав людини.
2. Методологічну класифікаційність юридичних гарантій прав людини можна
представити, виходячи з таких міркувань: а) для природноправової концепції
праворозуміння найбільш продуктивними є загальнонаукові методи: діалектичний,
матеріалістичний, метафізичний і ідеалістичний, конкретно-історичний, аналіз,
синтез, узагальнення, абстрагування, моделювання, логічний, соціологічний.
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В рамках концепції юридичного позитивізму обгрунтовано використовуються
спеціально-прикладні
систематичний

методи:

метод,

правове

техніко-юридичного
моделювання,

аналізу,

тлумачення,

порівняльно-правовий

метод;

б) керуючись моністичними пріоритетами, враховуючи предметно-об’єктний спектр
дослідження,

дисертантом

обрано

порівняльно-правовий

метод

наукового

студіювання. Аналізуючи плюралістично-методологічну парадигму, класифікаційну
типологізацію

методів

необхідно

згенерувати

за

такою

функціональною

послідовністю: загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування,
моделювання,

логічний,

діалектичний,

матеріалістичний,

метафізичний

і

ідеалістичний, конкретно-історичний, соціологічний тощо); спеціально-прикладні
методи (техніко-юридичного аналізу, тлумачення, систематичний метод, правове
моделювання тощо).
3. На основі аналізу доктринальної понятійності об’єкта дослідження
запропоновано визначити представлену категорію наукового пошуку через
застосування вузького та широкого підходів. Алгоритмічність першого порядку
продукує наступну змістовність: юридичні гарантії прав людини – це комплексний
правовий механізм охорони, захисту законних прав, свобод та інтересів людини від
протиправного посягання. В свою чергу, дефінітивність широкого підходу
сформульовано дещо об’ємніше: юридичні гарантії прав людини – це системноструктурний комплекс таких юридико-правових інструментаріїв охорони, захисту
законних прав, свобод та інтересів від протиправного посягання, а також
відновлення попереднього становища людини у разі їх порушення, невизнання,
опротестування, як: судово-юрисдикційні, соціально-економічні, інституційні,
суспільно-громадські, політико-дипломатичні можливості, фактори, засоби, метою
яких є забезпечення захищеності кожної людини та утвердження правопорядку в
державі.
4. Особливий комплекс юридичних гарантій прав людини – це багатоланкова,
єдина система, яка охоплює цілу низку ключових ознак даного правового інституту:
а) юридичні гарантії як невід’ємний компонент правової ідеології. Норми права,
диспозиційно-санкційні засоби впливу на суспільні відносини, повинні бути
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пронизані юрисдикційною ідеологією гарантування прав людини для всіх і кожного;
б) юридичні гарантії прав людини – фактор утвердження та дієвості правового
виховання і правової культури. Завданням правового, культурно-виховного впливу
на суспільну свідомість є досягнення індивідуального ефекту самовиховання;
в) юридичні гарантії – це політико-правовий інститут. В конкретних реаліях
головне – мінімізувати політичні, мотиваційні чинники під час прийняття рішень
щодо тих чи інших законопроектів; г) юридичні гарантії прав людини виконують
роль однієї із ключових властивостей права, позаяк допомагають інституту прав
людини реалізовувати суспільно-регулятивну функцію; ґ) юридичні гарантії прав
людини – це складова «класичного» та «розширеного» правового статусу людини,
громадянина; д) юридичні гарантії прав людини – це охоронно-захисний інститут
права.
5. Забезпечення юридичних гарантій прав людини здійснюється за допомогою
механізму правового регулювання, який системно поєднує такі ключові складові, як
охорона прав людини та захист прав людини. Категоріально-правовий апарат
дефініцій «охорона прав людини» та «захист прав людини» можна представити так:
перша – це сукупність правових норм та законних дій як представників органів
влади, так і самої людини, спрямованих на запобігання та попередження можливих
протиправних посягань на її права, а друга – діяльність представників органів влади,
самої людини, яка спрямована на її захист під час безпосереднього протиправного
посягання та відновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права.
6. Юридичні гарантії прав людини класифікуємо за такими критеріями: I) за
територіальним масштабом: 1) міжнародні; 2) регіональні; 3) державницькі; II) за
суб’єктом: 1) офіційного спрямування: а) індивідуальні: владно-суб’єктні; адресні;
б) колегіальні;
регулювання:

2) неофіційного
1) родові;

спрямування;

2) видові;

IV) за

III) за

об’єктом

функціоналом:

правового

1) процедурні;

2) превентивні; 3) санкційні.
7. Юридичні гарантії прав людини об’єктивно є однією із складових
верховенства права та ефективним регулятором суспільних відносин. Змістовність
юридичних гарантій має багатовекторну складову з чіткими міждисциплінарними,
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характеризуючими властивостями, оскільки кожна галузь права та індивідуальновиокремлений сегмент життєдіяльності людини має свої, персоніфіковані права і
юридичні гарантії. Юридичні гарантії – це дієвий, ефективний засіб реалізації
основоположних інституційних завдань, які головним чином об’єктивуються у
забезпеченні недоторканності прав людини.
При визначенні місця юридичних гарантій у системі гарантій прав людини ми,
не варто окреслювати певні пріоритети з позицій генерування будь-якої
ієрархічності. Ключовим елементом тут виступає функціональна значущість та
формаційно-змістовна складова. Кожний критеріальний вид гарантій наділений
зазначеними структурними частинами загальної об’єктності, однак юридичні
гарантії, завдяки своїй нормативно-правовій природі, виконують роль формаційного
вираження для змістовного навантаження політичних, економічних, соціальних,
ідеологічних гарантій прав людини.
8. Дезінтеграційні процеси такого рівня, як Brexit Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії, мають не лишу політичну складову, вони
безпосередньо стосуються юридичних гарантій прав людини для кожного
підданого. Міждержавна кооперація, яка тривала майже півстоліття, дістала
відображення в кожній сфері суспільного буття: юриспруденція, культура,
економіка, політика, міграційна проблематика. Насправді такі глобалізаційнотектонічні зрушення можуть мати серйозні геополітичні наслідки, оскільки схожі
настрої тією чи іншою мірою актуальні для таких країн Європейського Союзу, як
Нідерланди, Данія, Італія, Франція, Чехія, Греція.
Аналіз Закону Великої Британії про права людини 1998 року приводить до
такого висновку: даний нормативно-правовий акт виконує важливі функції, крізь
призму

його

змістовного

навантаження

було

інкорпоровано

до

внутрішньонаціонального законодавства Сполученого Королівства права людини,
які закріплені в текстуальному викладі Європейської конвенції з прав людини.
Юридичні гарантії такого ґатунку дозволяють підданим Великої Британії одразу
апелювати до британської норми права, а не відсилочно звертатися до конвенційних
положень. Закон Великої Британії про права людини врегульовує такі права: право
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на життя; право на свободу та безпеку; право на справедливий суд; повага до
особистого, сімейного життя, місця проживання та листування; свобода вираження
поглядів; право на одруження та створення сім’ї; право на освіту. Таким чином,
широкий діапазон регулятивного впливу дає підстави тлумачити Закон про права
людини як окрему юридико-законодавчу гарантію прав людини.
Політико-правова

дійсність

Сполучених

Штатів

Америки

демонструє

актуальні ризики сьогодення для прав людини в таких проявах: а) втручання
представників влади у сферу індивідуально-особистісних прав людини, зокрема:
незаконне прослуховування телефонних розмов, перлюстрація електронного
листування

з

боку

Національного

агенства

безпеки;

б) порушення

прав

афроамериканців з боку представників поліції, що набули великого суспільного
резонансу і стали вибухонебезпечним чиником дестабілізації суспільства. У США
назріла

реформа

правоохоронних

органів,

зокрема

національної

поліції.

В законодавчо-нормативному руслі слід впорядковувати такі складові діяльності
правоохоронців: посилена увага до поліцейсько-кадрового складу; атестаційні
заходи на предмет відповідності професійним, психічно-психологічним, міжрасовокомунікаційним характеристикам особового складу; фахова ревізія випадків
застосування правоохоронцями летальної зброї та інших засобів на предмет
зменшення їх питомої ваги.
9. Проблематика інституту прав людини та юридичних гарантій їх реалізації
актуальна для країн Європейського Союзу і прослідковується за такими потенційнотривожними тенденціями у формі зазіхань на конвенційні права людини:
недоторканність та повага до приватного життя, кореспонденції; порушення
свободи преси; право на ефективний засіб юридичного захисту; право на вільне
сповідування релігійних вірувань або не сповідувати жодної релігії. Демократична
Європа, як і весь світ, протидіють загрозливим викликам сучасності: міграційні
кризові явища; загрози тероризму; пандемія Коронавірусної хвороби (COVID-19)
тощо. Країни ЄС, а особливо такі з них, як: Греція, Франція, Італія, Іспанія,
Португалія, Литва, потерпають від великої кількості мігрантів із країн Близького
Сходу та Африки. Такі реалії як об’єктивно так і суб’єктивно є закономірним
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наслідком порушення основоположних прав людини на: життя, охорону здоровья,
особисту недоторканність, повагу до приватного та сіменого життя, соціальний
захист тощо. Міграційна криза, в свою чергу, породжує цілий комплекс проблем із
забезпечення громадської безпеки, мультикультурної стабільності, гендерного
паритету, міжнаціонального діалогу та протидії будь-яким дискримінаційним
проявам. Ці загрози, і зокрема епідеміологічні виклики, відчутно впливають на
юридичні гарантії прав людини, які унормовують свободу вільного переміщення
між країнами, у тому числі,в межах територіальної юрисдикції Шенгенської зони.
Для Європейського Союзу загалом і таких країн, як Німетчина, Бельгія, Австрія,
Болгарія, Хорватія, Латвія, Нідерланди, Італія, Іспанія, Данія, Швейцарія, з огляду
на згадані вище тенденції, особливо актуальна проблематика співвідношення прав
людини

з

релігійно-традиційною

самобутністю

прихильників

ісламу.

Продемонстровані ризики для юридичних гарантій прав людини є справжнім
іспитом для демократичної Європи.
10. Порівняльно-правовий аналіз функціонування юридичних гарантій прав
людини в межах англосаксонської та романо-германської правових систем дає
підстави

для

висновку

про

необхідність

продовження

імплементаційного

застосування наявних та запровадження новітніх, сучасних методів удосконалення
юридичних механізмів регулювання суспільних відносин за допомогою даного
правового інституту в межах національного законодавства України. 1) Стратегічним
завданням для державної влади є відновлення довіри до суду як інституції та суддів
як її уповноважених представників. 2) Активна, рішуча, але виважена адаптаційна і
поміркована реалізація наявних та нормативно-правове закріплення нових,
прогресивних методів альтернативного вирішення спорів: медіація, переговори,
примирення

(човникова

дипломатія),

негоціація,

консіліація,

фасилітація.

Інструментарій АВС – це надзвичайно актуальна для України, реальна можливість
розвантажити

національні

суди,

не

підміняючи

інституційне

судочинство.

3) З позицій відповідальних суб’єктів права, вдосконалювати юридичну техніку
чинних нормативно-правових актів та законопроектів, які розглядає Верховна Рада
України, шляхом недопущення у їхньому текстуальному викладі різноманітних
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колізійних норм, оціночних понять, лобістських ініціатив. Для реалізації даних
завдань законодавцю доцільно затвердити «Концепцію моніторингу нормативноправових актів», Закон України «Про нормативно-правові акти», які визначатимуть
процедурні,

регламентні

вимоги

для

проведення

експертного

моніторингу

нормативно-правових актів та актуальних законопроектів. 4) Законодавцю, варто
нормативно реалізувати законопроектні ініціативи, які націлені на закріплення в
тексті Основного Закону за народом України статусу суб’єкта законодавчої
ініціативи. Громадяни України повинні бути забезпечені реальними гарантіями
використовувати

можливості

ініціювання

референдумів

за

народним

волевиявленням як інструментарію безпосередньої демократії. Народовладдя – це не
чергова популярна тема для публічного дебатування, а за умови професійного
унормування та правозастосування дієвий запобіжник небезпечних проявів
суспільного невдоволення при вирішенні актуальних питань державотворення.
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