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НОРМА ТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОЛЕКТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Нормативно-правові гарантії 

реалізації колективних політич
них прав і свобод громадян Украї
ни серед масиву конституційно
nравових займають nровідне 
місце . Це пояснюється тим, що в 

конституційно-nравових нормах 

містяться положення, які є базис

ними для всього механізму пра

вового регулювання . У них 

містяться керівні засади , що сто

суються сnрямування всього сус

пільного й державного життя на 

ефективний і сталий розвиток. Ці 

гарантії становлять собою об

'єктивне право як сукупність пра

вових норм, за допомогою яких 

забезпечується здійснення, охо

рона й захист nрав і свобод лю

дини і громадянина. Вони закріп

nені в Конституції України, галу

зевому законодавстві й у міжна

родно-правових актах. Норматив

но-правові гарантії реалізації ос

новних nрав і свобод індивідів 

вистуnають гарантіями, що вста

новлені в нормах права. 

Дослідженням нормативно

правових гарантій реалізації ко

лективних політичних прав і сво-
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бод громадян України займалися 

такі видатні вчені , як Т.М. Заво
ротчен ко , О . Г. Кушніренко , 

Т.М . Слінько , Ю.М. Тодика [Див.: 

1; 6; 81 та ін . Але у своїх працях 

вони лише частково торкалися 

проблеми закріnлення таких га

рантій . Тому існує нагальна по

треба вивчення структури систе

ми цих нормативно-правових га

рантій , а також джерел, у яких 

вони знайшли своє втілення. З 

урахуванням вищевказаних об

ставин метою цієї статті є висвіт

лення системи нормативно-пра

вових гарантій реалізації колек

тивних політичних nрав і свобод 

осіб, які проживають в Україні , в 

асnекті належного забезпечення 

цих прав Це має не тільки тео

ретичне, а й практичне значення, 

може позитивно вплинути на по

дальше дослідження останніх, а 

також об'єктивно сприяти вдоско

наленню механізму їх реалізацїі. 

Головне місце серед дослід

жуваних нормативно-nравових 

гарантій посідають норми-прин

ципи, «ЯКі , як правило, мають ос

новоположний характер і багато 
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з яких знаходяться в першому 

розділі Конституції України» [8, 
с.25] . Норми-принципи - це пра

вові приписи, які виражають і зак

ріплюють принципи права. Ос
танні становлять собою звернені 
до учасників суспільних відносин 

незаперечні вимоги, як правило, 

загального характеру, що ВІдби

вають сутність окремих видІв 

відносин і зумовлюють загальнос

прямованість змісту права. 

На думку автора, правові при

писи, які виступають гарантами 

реалізації колективних політич

них прав та свобод людини і гро

мадянина, можна поділити на З 

групи . Це норми-принципи: а) що 

виходять із загально-правових 

принципів права (непорушності 

прав і свобод людини, гарантова
ності їі прав та свобод, свободи, 

справедливості, гуманізму, 

рівності , демократизму, закон

ності , спільної відповідальності 

людини й держави); б) галузеві 

(принципи поділу влади, верхо

венства Конституції України та 

ін ); в) спеціальні, які виступають 

гарантами певного колективного 

полІтичного права громадян Ук

раїни (наприклад, принципами 

організації й діяльності об'єднань 

громадян є добровільність . 
рівноправнІсть їх членів-учас

ників , самоврядування, гласність, 

вільність у виборІ напрямків своєї 
діяльності, вирішення питань 

діяльності об'єднань громадян на 

зборах усіх членів або представ-
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ників членів об'єднання тощо) 

Юридичні обов'язки поряд з 

нормами-принципами та юридич

ною відповідальністю виступають 

необхідним компонентом опти

мальної взаємодІї держави й осо

бистості, без яких неможливі ні 

збалансована правова система, 

ні ефективне правове регулюван

ня , ні чіткий правопорядок, ні інші 

прояви суспільного життя. Вони 

виступають умовами нормально

го функціонування конституцій

них інститутів управління похідни

ми процесами, підтримки 

ст1икості і стабільності в 
суспільстві, законної перешкоди 

на шляху сваволі , хаосу, неорга

нізованості , деструкції і всього 

того , що заважає нормальному 

розвитку суспільства [1, с.8] . 

Обов 'язки, що виступають 

гарантіями реалізації колектив

них політичних прав і свобод гро

мадян України за суб'єктами їх 

виконання можна поділити на : 

а) обов'язки самих носіїв цих 

прав. Щодо вищевказаних прав 

такі обов'язки виконують забезпе

чувальну функцію. Як справедли

во підкреслює Л І Летнянчин, за

безпечувальна функція обов'язків 

крім усього іншого яскраво вияв

ляється в тому, що здійснення 

багатьох конституційних прав і 

свобод було б неможливим чи 

ускладненим, якби сама особа не 

виконувала окремі колективні 

обов'язки [3, c.45J: б) інших осіб 

не заважати реалізовувати колек-
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тивні політичні права . Ці обов'яз

ки Грунтуються на нормІ ст. 68 
Конституції України , яка заборо

няє кожному посягати на права і 

свободи, честь і гідність інших 
людей; в) держави, що Грунту

ються на положенні, закріплено

му в ст. З Конституції, відnовідно 

до якого утвердження й забезпе

чення nрав і свобод людини є го

ловним обов'язком держави, і 

поділяються на прямі й опосеред
ковані . 

Юридична відповідальність , 
як одна з форм відповідальності 

соціальної, посідає особливе 
місце в системі нормативно-пра

вових гарантій реалізації колек

тивних політичних прав і свобод 

особи. 
Специфіка відповідальності 

за порушення останніх полягає в 

тому, що вона реалізується пере

важно в межах не конституційно

го права, а в інших галузей - кри

мінального, адміністративного , 

трудового , цивільного права . 

Юридична відповідальність 
органів і посадових осіб настає: 

(1) за неналежне виконання по
кладених на них функцій і повно

важень чи зловживання останні

ми на шкоду реалізації колектив
них політичних прав та свобод 

людини і громадянина і (2) за про
тидію участі громадян у 

здійсненні їх колективних політич

них прав. 

На рівні Конституції України 

закріплено короткий зміст дослі-
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джуваних прав, межі їх здійснен

ня і спрощена процедура реалі

зації. Детальніше цей механізм 
відбивається в поточному законо

давстві. 

Як зазначав Ю.М. Тодика , 
проблемою конституційного пра

ва є те, що реалізація багатьох 

норм матеріального права не за

безnечена належним чином 

процесуальними нормами. Адже 

тільки тоді повною мірою заnра

цює механізм конституційно-пра

вового регулювання й конститу
ційно-правової відповідальності 
[7, с. 192]. У цьому аспекті проце

суалqні гарантії виступають як 

передбачена законодавством си

стема умов і засобів організацій
но-процедурного характеру, які 

регламентують порядок, форми й 

методи реалізації прав та свобод 

людини і громадянина. На жаль, 

на сьогодні деякі колективн і 
nолітичні nрава і свободи зали

шаються для більшої частини 

громадян України недостатньо га

рантованими в конституційно
правовому полі, оскільки бракує 

законодавчо встановленої проце

цури їх здійснення (наприклад , 

порядок проведення зборів 
мітингів , вуличних походів і де

монстрацій регулюються актом, 

який було прийнято ще за ра

цянських часів і який багато в 

чому суперечить Конституції Ук
раїни, а це, у свою чергу, викли

кає чимало запитань на прак

тиці). 
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Нормативно-правові гарантії 
знаходять місце в певних джере

nах (формах) права , якими є 

міжнародно-правові акти, внутрі

шньодержавні нормативно-пра

вові акти й ТІ , що приймаються 
судовими установами України . 

Міжнародно-правовими акта

ми, що містять гарантії реалізації 

колективних політичних прав та 

свобод людини і громадянина 

виступають ратифіковані Украї
ною декларації й пакти, в яких 

закріплені вихідні положення і 

стандарти в цій царині і які є 

взірцем для світових держав. 
Останні ж повинні зафіксовувати 
вищевказані стандарти в націо

нальному законодавстві й розви

вати їх з метою найефективнішо

го гарантування зазначених прав 

і свобод своїх громадян. 

Головне місце серед джерел 
права в країнах романо-німецької 

nравової сім'ї, до якої належить 

також Україна , посідають норма

тивно-правові акти, якими є Кон
ституція, закони й підзаконні нор

мативно-правові акти. 

Конституція України, як Ос
новний Закон держави, знахо

циться на вищій сходинці серед 

чинних нормативно-правових 

актів Конституційні норми-га

рантії реалізації прав та свобод 

людини і громадянина, з нашого 

nогляду, можна класифікувати на 

ті , що проголошують загальні га

рантії вищевказаних nрав і ті , що 

містять сnеціальні гарантй" реалі-
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зації колективних політичних 

прав. Спеціальні гарантії безпо

середньо спрямованІ на забезпе

чення останніх і розміщенІ в дру

гому розділі Конституції Загаль
ними вважаються такі , що опосе

редковано сnрямовані на забез
печення прав та свобод і містять
ся в І розділІ Конституції України, 

де знаходяться норми, що закрі

плюють основи конституційного 

ладу саме який і відіграє важли
ву роль у гарантуванні прав та 

свобод людини і громадянина. 

Закон - це нормативно-пра

вовий акт, прийнятий в особливо
му nорядку nарламентом чи на

родом шляхом референдуму що 

безпосередньо виражає волю 

самого народу, є первинним пра

вовим актом всієї правової сис

теми, має вищу юридичну силу й 

регулює найбільш важливі 

суспільні відносини. 

На нашу думку, законодавчі 
акти , що містять нормативно-nра
вові гарантії реалізації колектив

них політи~:них прав і свобод гро

мадян України, слід класифікува

ти настуnним чином: 1) nрофільні 
-ті , що безпосередньо закріnлю

ють і визначають зміст, порядок 
реалізації й гарантії здійснення 

цих прав; 2) супутні - ті , що пря
мо не встановлюють порядку ви

користання колективних політич

них nрав і свобод громадян Украї
ни, але наявнІсть яких є запору

кою реального їх здійснення . 

Вони, у свою чергу, поділяються 
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на ті , що закріплюють статус 

(а) носіїв вищевказаних прав і 

свобод і (б) інституцій , які висту

пають гарантами реалізації ко

лективних політичних прав і сво

бод громадян України; З) інші за

кони - ті , що передбачають 
санкції за порущення колектv1вних 

політичних прав та свобод люди

ни 1 громадянина в Укра1н:, а та

кож умови, за яких можливе об

меження цих nрав. 

Різновидом законодавчих 

актів є підзаконні нормативно

правові акти, що приймаються на 

підставі й на виконання законів. 

Підзаконними актами, що містять 

норми, які закріплюють гарантії 

реал1зац1і колективних політич

них прав і свобод громадян Украї
ни, є укази Президента України , 

постанови Кабінету Міністрів Ук

раїни, акти міністерств та багато 
інших підзаконних нормативно

правових актів. 

Ведучи мову про нормативно

правові гарантfі реалізацй колек

тивних політичних nрав та свобод 

людини і громадянина в Україні , 

окремо слід сказати про акти , що 

приймаються Конституційним 

Судом та Верховним Судом Ук

раїни . Наприклад, 1 листопада 
1996 р . було прийнято постанову 

Пленуму Верховного Суду УкраІ

ни N29 «Про застосування Кон
ституції Укра"іни при здійсненні 

правосуддя» [2. с 386-393], в якій 
говориться: оскільки Конституція, 

як зазначено в "Сі ст.8, має найви-
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щу юридичну силу, а ·Ії норми є 

нормами прямої ді"і, суди при роз

глядІ конкретних сnрав мають 

оцінювати зміст будь-якого зако

ну чи іншого нормативно-право

вого акта з точки зору його відпо

відності Конституції і в усіх необ
хідних випадках застосовувати їі 

як акт прямої дії. Судові рішення 

повинні r'рунтуватись на Основ

ному ЗаконІ й чинному законо

давстві kра"іни. яке не суперечить 

йому. 

Остання теза дозволяє вирі

шити на практиці питання щодо 

застосування Конституції або за

конів України, зокрема, визначи

ти, яким є порядок проведення 

масових мирних заходів: спові

щальним (як це вимагає ст.39 

Конституці"і) чи дозвільним (на 

якому наголошує Указ Президії 

Верховної Ради СРСР від 28 лип
ня 1988 р . «Про порядок органі

зації і проведення зборів , мітингів, 
вуличних походів і демонстрацій 

в СРСР» [5; 2003.-N23.- Ст. 663]). 
Відповідь, вважаємо, звичайно, 
має бути на користь Конституції 

України , хоча відповідні державні 

органи й органи місцевого само

врядування чомусь ідуть іншим 

шляхом. 

Конституційний Суд України -
важлива ланка механізму право

вої охорони КонституцП й закріп
лених у ній основних прав і сво

бод людини. Деякі його акти мо

жуть містити конституційно-пра

вові норми. Ідеться про рішення. 

2008/98 



які приймаються ним з питань 

невідповідності нормативно-пра

вових актів Конституції й законам 

України Прикладом останнього 

може служити рішення Конститу~ 

ційного Суду України у справі про 
утворення політичних партій в 
Укра'іні від 12 червня 2007 р .. N22~ 
рп/2007 [4; 2007 . - NQ54. -
ст 2183] 

Підсумовуючи вищевикладе

не, можемо зробити висновок, що 

нормативно-правові гарантії реа

пізації колективних політичних 
прав та свобод людини і грома
дянина в Укра"іні nотребують по

цальшого вдосконалення . По

перше , треба внести зміни до 

чинної Конституцїі або прийняти 

нову, де чіткіше б зазначалися 

інституцІІ та їх повноваження 

щодо забезпечення реалізації 

колективних полІтичних прав і 
свобод людини в УкраІНІ. По-дру

ге , СЛІД привести у відповідність 
до Конституції всі інші норматив

но-правовІ акти По-третє, необ

хідно прийняти закони, яких ви

магає КонституцІя, щодо гаран

тування реалізації колективних 

поЛтичних прав та свобод люди

ни і громадянина {приміром, За
кон України «Про збори, мітинги 

вуличні походи , демонстрації, 
пікетування та інші мирні масові 
заходи») . 
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