procedural legislation is proved that human rights are implemented and
protected exclusively in the extrajudicial and judicial means and on the base of
Basic Law provisions.
Key words: Constitution of Ukraine, direct effects of provisions of
Constitution of Ukraine, analogy of legislation, analogy of law, implementation
and protection of human rights, mechanism of implementation of human rights,
mechanism of protection of human rights, modes of implementation of legal
norms.

МОТКОВА ОЛЬГА ДЕМ’ЯНІВНА

ПРЯМА ДІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ У
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПИТА
ТА ПРАКТИКИ

Спеціальність 12.00.02 – конституційне пра
муніципальне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

proved that absolutely any provision of Constitution of Ukrain
the legal property of direct effects. With the using of specific
justified that provisions of the Basic Law have to be directly im
subjects in appropriate legal relations in such modes
enforcement, using and application.
The analysis of practice of Constitutional Court of
effects of provisions of the Basic Law is carried out. As a resu
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
that enforcement acts of Constitutional Justice include inte
Бєлов Дмитро Миколайович,
legal peculiarities of the direct effect of the norms of the Cons
Ужгородський національний університет,
and its direct implementing. There conclusion about i
професор кафедри конституційного права
provisions of Constitution of Ukraine as norms of direct
та порівняльного правознавства;
procedural issues in the majority cases, and to protect huma
abused in minority cases, is made on the base of researchin
кандидат юридичних наук, доцент,
jurisprudence.
Воронов Марк Миколайович,
Correlation of concepts of “analogy of legislation”, “an
Харківський національний університет“direct
імені effects of norms of Constitution of Ukraine” is iden
В. Н. Каразіна, завідувач кафедри
there is conclude that the legal peculiarities of the direct effe
конституційного і муніципального права
the Basic Law are not the way to overcome the gaps in the
social relations, but they provide its direct implementatio
compliance, enforcement, using and application by subjects o
Захист відбудеться «20» грудня 2019 року о 13.00 годині на засіданні
relations. However, there is defined that the legal peculiarities
спеціалізованої вченої ради К 64.051.31 Харківського національного
of provisions of the Basic Law are implemented directly
університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, майдан
circumstances; also they expand on all provisions of the Co
Свободи, 6, аудиторія 431
directly regardless of the nature of the legal relationship. Leg
the direct effect of provisions of the Basic Law are commonp
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці
in the legal system and do not stop to effect after impleme
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:
legal relationships.
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4.
The mechanism of implementation of provisions o
Human Rights and Fundamental Freedoms Protection i
Автореферат розісланий «19» листопада 2019 р.
consequence of the analysis that is represented above is c
Court supports the position on the structural nature of h
freedoms, and divides their structure into separate pieces whic
self-protection. There is proved, that practice of implemen
Учений секретар
interpretation of Convention on Human Rights and Funda
спеціалізованої вченої ради
О.С. Передерій
Protection statements provides procedural opportunity to b
regulatory act to implement effective protection of human righ
Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор
Ярмиш Олександр Назарович,
Інститут законодавства Верховної
Ради України, головний науковий
співробітник.

проголошено людину, її життя і здоров’я, честь і гідність,
встановлено, що розширювальне тлумачення правових норм надає
і безпеку найвищою соціальною цінністю. Закріплення
можливість застосовувати єдиний нормативно-правовий акт для
Конституції України є основною гарантією їх реалізації т
ефективного захисту прав людини. Встановлено, що аналогічна структура,
ст. 8 Основного Закону встановлено, що норми Конст
подібні юридичні властивості норм Конституції України та Конвенції про
нормами прямої дії. А тому кожна конституційна но
захист прав людини і основоположних свобод дають підстави для їх
безпосередньо застосована у правозастосовчій діяльності.
типового застосування. З огляду на положення законодавства України
Проте, спосіб закріплення прав людини у Консти
доведено, що права людини реалізуються і захищаються безпосередньо на
забезпечує ефективності прямої дії конституційних но
підставі норм Основного Закону.
реалізації та захисту. Внаслідок зазначеного незадовільн
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розгляд до всіх судів України (місцевих, апеляційних
O. Motkova Direct effect of norms of Constitution of Ukraine in the fields
надійшло 3 млн. 548,2 тис. справ і матеріалів усіх категорі
of implementation and protection of human rights: issues of theory and practice.
млн. 784, 9 тис. У 2016 році до Уповноваженого Верховн
- Qualifying scientific research on the rights of manuscript.
прав людини звернулось 23925 осіб, у 2017 році – 25439 о
Thesis or a Candidate of Law Degree in specialty 12.00.02 “Constitutional
25410 осіб.
Law, Municipal Law”. - Institute of Legislation of Verkhovna Rada of Ukraine;
Станом на кінець 2018 року на розгляді у Європейс
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2019.
людини перебувало загалом понад 7200 справ проти Укр
The scientific research includes analysis of current state of researches on
12,9 % від загальної кількості справ; у 2017 році – 7,1 тис.
mechanism of implementation and protection of human rights and direct effects
загальної кількості. За даними Міністерства юстиції Укр
of norms of Constitution. The definition of the concept of “mechanism of
Україна виплатила за рішеннями Європейського суду
implementation and protection of human rights” are determined and
близько 612 млн. гривень. Ці цифри не зменшуються:
characteristic of its pieces are defined. The concept of “direct effects of norms of
України «Про Державний бюджет України на 2020 р
Constitution of Ukraine” is determined and its correlation with related law
видатки Державного бюджету України за програмо
categories is researched.
виконання рішень закордонних юрисдикційних органі
General philosophical and political and law conceptions on Human
наслідками розгляду справ проти України» на рівні 582 37
Rights, scientific researches on Constitutional and law mechanism of
Зазначене вочевидь підтверджує низьку ефективн
implementation and protection of human rights and theoretical statements of
державно-правової системи у сфері забезпечення
direct effects of norms of Constitution of Ukraine are analyzed in details.
реалізації та ефективного захисту прав людини.
Urgency of separating of structural pieces of mechanisms on
У рішеннях, постановлених проти України, Європе
implementation and protection of human rights is proved on the base of analysis
людини визнає однією з основних причин неналежно
of content of the concepts of these mechanisms, its' main features and with
людини саме низьку якість законодавчої бази, що має насл
taking in account current approaches of law science. The concepts of the
у застосуванні нормативно-правових актів. Зокрема, у спр
“implementation of human rights”, “protection of human rights” are measured
та Петров проти України» (Mikhaylyuk and Petrov v
on the base of content features. Expediency of using of concept of the
№11932/02), «Полторацький проти України» (Poltoratskiy

захисту прав людини на основі норм Конституції України сприялиХмельницький).
праці
Хмельницький, 2017. С. 162-163.
науковців, які проводили активний науковий пошук у цій сфері. Серед них: 9. Моткова О. Д. Особливості конституційно-прав
Д. Бєлов, О. Биков, Л. Бориславський, М. Воронов, С. Головатий,
захисту прав людини. Сучасні проблеми правово
О.Клименко, А. Колодій, І. Кравець, І. Куян, О. Марцеляк, О. Оніщенко,
державотворення в Україні: матеріали міжнародної на
М.Оніщук, В. Речицький, М. Савчин, В. Серьогін, Ю. Тодика,
конференції (23-24 лютого 2018 року, м. Запоріжжя). Зап
Я.Чистоколяний, В. Шаповал, С. Шевчук та інші.
11-13.
Світоглядною базою є фундаментальні дослідження таких авторів, 10. Моткова О. Д. До питання застосування ан
як: Л. Воєводін, Н. Костюк, В. Крусс, В. Лемак, Б. Малишев, О. Москалюк,
аналогії права, прямої дії норм Конституції України
І. Невзоров, Н. Оніщенко, О. Петришин, П. Рабінович, О. Скакун, А. судочинства.
Тілле,
Юридична наука нового часу: традиц
М. Цвік, В. Червонюк, О. Юхимюк та ін.
розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної
На жаль, магістральне спрямування перерахованих винятково
березня 2018 року, м. Одеса). Одеса, 2018. С. 37-40.
актуальних досліджень не охоплює повною мірою проблематику 11. Моткова О. Д. Судовий та позасудовий захист
механізму реалізації та захисту прав людини через призму прямої діїоснові
норм норм Конституції України. Особливості розвитк
Конституції України. Відсутність уніфікованих наукових поглядів
приватного
на
права в Україні: матеріали міжнародної на
природу, поняття та зміст прав людини породжує складнощі
конференції
у
(20-21 липня 2018 року, м. Харків). Харків, 20
правозастосовчій практиці у сферах їх реалізації та захисту.
12. Моткова О. Д. Порівняльний аналіз норм Конст
Проте, системний аналіз ч. 2 ст. 3 та ч. 3 ст. 8 Основного Закону,
Конвенції
в їх
про захист прав людини і основополож
сукупності, дає підстави для висновку про можливість безумовної
структурою, формою дії, та особливостями застосування)
реалізації та захисту людиною своїх прав, керуючись виключно
публічно-правовий вимір: матеріали міжнародної на
положеннями Конституції.
конференції (05-06 жовтня 2018 року, м. Дніпро). Дніпро,
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чинників. Відповідно, встановлення форм застосування юридичної
реалізації та захисту прав людини: питання теорії
властивості прямої дії норм Конституції України сприятиме підвищенню
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університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2019.
знайти своє місце у сфері правового регулювання, що зумовило Дисертація містить аналіз стану досліджень механі
актуальність обраної теми дослідження.
захисту прав людини, прямої дії норм Конституції Ук
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
змісту вказаних понять виокремлено структурні
Дослідження відповідає завданням і основним напрямам Національної
механізмів.
стратегії у сфері прав людини, схваленої Указом Президента України від Запропоновано визначення поняття «пряма дія норм
25 серпня 2015 року № 501/2015, Пріоритетним напрямам розвитку
доведено, що усі норми Основного Закону наділені та
правової науки на 2016-2020 рр., прийнятим Загальними Зборами НАПрН
властивістю. Встановлено співвідношення понять «а

передбачає реалізацію такого права; звуження змісту таких дії
прав,
норм Конституції України у сфері реалізації та захисту
припинення процесу їх реалізації; невиконання уповноваженим суб’єктом Реалізація поставленої мети передбачає виконання т
повноважень та обов’язків, що спрямовані на забезпечення реалізаціїзавдань:
права
людини; створення перешкод у досягненні особою блага, яке є метою - встановити сучасний стан досліджень проблем
реалізації відповідного права. Формами захисту прав людини при реалізації,
цьому
захисту прав людини та прямої дії норм Консти
виступають заходи, що підлягають застосуванню у порядку - розкрити поняття механізму реалізації та захисту п
адміністративного та цивільного судочинства.
- визначити поняття прямої дії норм Конституції Ук
13. Формування та розвиток ефективної концепції прав людини - дослідити співвідношення прямої дії норм Конст
потребує подальшого поглибленого дослідження конституційно-правового
суміжними правовими категоріями;
механізму реалізації та захисту прав людини щодо розвитку теорій у сфері - окреслити форми реалізації прямої дії норм Конст
дії конституційних норм у часі, за колом осіб та у просторі.
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нормативно-правових актів, так і на їх зміст, а т
законодавства України (підрозділи 1.2, 1.3), досліджуються відповідні
формулювання та процедуру прийняття. Практикою Конст
рішення Європейського суду з прав людини у їх частковому
України підтверджується, що норми Конституції Укр
співвідношенні з положеннями законодавства України та досліджується
реалізації у будь-якій формі та у всіх правовідносинах, щ
роль і значення норм Конвенції про захист прав людини і основоположних
державі.
свобод при прямому застосуванні норм Конституції України у сфері 10. Норми Конституції України та норми Конвенці
реалізації та захисту прав людини (підрозділ 2.3).
людини і основоположних свобод співвідносяться за стру
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, дії
щотауособливостями застосування, що дозволяє визначи
дисертаційному дослідженні вирішено актуальне наукове завдання, особливості
котре
формування механізму реалізації та застосу
полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні практичних
Конституції України як норм прямої дії. Центральною пр
перспектив використання властивості прямої дії норм Конституції України.
ідея щодо однотипного застосування норм Конститу
уперше:
Конвенції про захист прав і основоположних свобод на
1) встановлено окремі елементи механізму реалізації прав людини
права
талюдини та його захисту через аналогічну природу
механізму захисту прав людини у їх динамічному розвитку, що дозволило
їх норм. Отже, використання такого підходу ство
зробити висновок про те, що здійснення права має місце тоді, коли суб’єкт
можливість встановити чи були порушення будь-яких в
права самостійно вчиняє дії, спрямовані на забезпечення суб’єктивних
охорони такого права (існування та застосування превен
інтересів як результату, а про реалізацію його права йдеться уреалізації
разі
права (наявність перешкод у процесі досягнення
необхідності вчинення окремих юридичних дій й іншими зобов’язаними
блага)
на та захисту права людини (вжиття достатніх та ефе
те суб’єктами;
спрямованих на відновлення становища особи).
2) розкрито співвідношення понять прямої дії норм Конституції 11. Норми Конституції України, з огляду н
України з аналогією закону та аналогією права, що дозволило зробити
властивості, можуть застосуватись аналогічно до того,
висновок про те, що реалізація юридичної властивості прямої діїсуд
нормзастосовує положення Конвенції про захист
Конституції України не має на меті виключно подолання прогалин
основоположних
у
свобод. Зважаючи на положення чинного
галузевому законодавстві України; гарантує безпосередню реалізацію
законодавства України щодо повноважень судів, доведе
таких норм при їх дотриманні, виконанні, використанні та застосуванні
людини реалізуються та захищаються у позасудовий та
суб’єктами відповідних правовідносин; реалізується безумовно виключно
та не
та безпосередньо на підставі норм Основного
потребує певних на те умов;
застосування Конвенції про захист прав людини і осново
3) доведено необхідність розуміння прямої дії норм Конституції
необхідно розуміти як способи здійснення уповнов
України у матеріальному та процесуальному аспектах;
суб’єктами застосування норм Конвенції про захист
4) розроблено та обґрунтовано концептуальні особливості
основоположних свобод до певних правовідносин, що
формування механізму реалізації та застосування положень Конституції
відповідних актах, а саме: буквальне застосування
України, як норм прямої дії; обґрунтовано тезу щодо подібності механізму
правозастосовчої діяльності на підставі норм Конвенції
прямого застосування норм Конституції України національними судами
людини
та і основоположних свобод без їх тлумачення;

забезпечення можливості реалізації права людини, попередження посягань
захисту прав людини», «дія норм Конституції України»,
на таке право або на поновлення права людини у випадку його порушення.
Конституції України», що забезпечить формува
4. Структуру механізму реалізації права людини складають: суб’єкт
уніфікованого тлумачення зазначених категорій та
– носій права; суб’єктивне право; норми права, які регулюють порядок
ефективність механізму реалізації та застосування полож
реалізації права людини; юридичний факт, який є початковимУкраїни,
для як норм прямої дії;
реалізації права; юридичні дії суб’єкта – носія права, спрямовані на - наукові положення щодо форм реалізації п
реалізацію права;
юридичні дії інших зобов’язаних суб’єктів,
Конституції
що
України у сфері реалізації та захисту прав люд
вчиняються з метою забезпечення можливості реалізації такого права; - обґрунтування об’єктивної та практичної можлив
юридичні факти, які супроводжують реалізацію права.
застосування положень Основного Закону, як норм прямої
5. Реалізація та захист прав людини, на відміну від охорони, набули подальшого розвитку:
потребують активної юридично значимої поведінки суб’єкта. Здійснення - наукові погляди щодо загально-філософськи
права має місце тоді, коли суб’єкт права самостійно вчиняє дії, спрямовані
правових концепцій про права людини у взаємозв’яз
на забезпечення суб’єктивних інтересів як результату, а про реалізацію
дослідженнями проблематики конституційно-правов
права йдеться у разі необхідності вчинення окремих юридичних дій реалізації
також
та захисту прав людини та загальнотеоретичні
іншими зобов’язаними на те суб’єктами. Водночас, ефективна дієвість
розвитку концепції та теорій у сфері дії конституційних
механізму реалізації та захисту прав людини полягає у можливості
колу осіб та просторі;
реалізації властивості прямої дії норм Конституції.
- наукові положення щодо застосування Консти
6. Дія норм Конституції України – це об’єктивне правове явище,
України
що норм Основного Закону безпосередньо у своїй д
полягає у встановленні основ суспільного ладу, державного устрою,
їх буквального та розширювального тлумачення;
порядку утворення, організації, діяльності органів державної влади та - пропозиції щодо формування механізму реалізаці
місцевого самоврядування, їх компетенції, прав і обов'язків людини
людини
і на основі прямої дії норм Конституції України
громадянина в силу виключно закріплення відповідних норм у Основному
правових позицій Європейського суду з прав людини.
Законі.
Практичне значення наукових результатів поля
7. Пряма дія норм Конституції України у матеріальному сенсі
використання
– це
наукових положень і висновків досліджен
юридична властивість норм Конституції України, котра гарантує
діяльності органів державної влади і місцевого самовряд
безпосередню реалізацію таких норм при їх дотриманні, виконанні,
реформування механізму реалізації та захисту пр
використанні та застосуванні суб’єктами відповідних правовідносин.
забезпечення прямої дії норм Конституції України; процес
Водночас, у процесуальному аспекті – це юридична властивість,
системи
що
захисту прав людини. Необхідність і
полягає у можливості деталізації матеріальних положень Конституції
правозастосовчу діяльність національних органів держ
України з метою встановлення порядку їх реалізації та забезпечується
місцевого самоврядування запропонованих форм зас
шляхом прийняття спеціальних законів, що передбачено виключно у Основного
тексті
Закону та окремих правових категорій розгляда
Конституції України. Усі норми Конституції України наділені юридичною
один із визначальних чинників підвищення ефекти
властивістю прямої дії виключно в силу їх закріплення у тексті Основного
реалізації та захисту прав людини.
Закону. Пряма дія окремої норми реалізується у матеріальному або У науково-дослідній сфері: висновки дисертаційн
процесуальному аспекті, залежно від її змісту.
певним чином розвивають теорію конституційного права
8. Реалізація юридичної властивості прямої дії норм Конституції
використані при підготовці наукових робіт, у тому числі к

використані у правозастосовчій діяльності для доктринального тлумачення
прийняття рішення у справі; видання акта застосуван
чинного законодавства України у сфері прав людини та реалізації
Використання
або
такого механізму дає підстави встан
застосуванні норм Конституції України..
порушення будь-яких вимог на етапах: охорони такого пр
Апробація результатів дослідження відбулася під час
застосування
їх
превентивних заходів), реалізації права (пер
заслуховування та обговорення на засідання відділу проблем розвитку
досягнення особою певного блага) та захисту права
національного законодавства Інституту законодавства Верховної достатніх
Ради
та ефективних заходів щодо відновлення станов
України (протокол №10 від 21 травня 2019 року), а також на шести Доведено, що аналогічна структура побудови та п
науково-практичних конференціях, а саме: «Особливості розвитку
властивості норм Конвенції та Конституції України даю
публічного та приватного права в Україні» (21-22 липня 2017 року,
припущення
м.
про можливість їх однотипного застосування
Харків), «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в У дисертації закріплено висновок про те, що по
умовах глобалізації» (22-23 вересня 2017 року, м. Хмельницький),
реалізації прав людини є будь-яке втручання у ме
«Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні» заперечення
(23-24
факту набуття особою статусу, що перед
лютого 2018 року, м. Запоріжжя), «Юридична наука нового часу: традиції
такого права; протиправні дії органів державної в
та вектори розвитку» (9 березня 2018 року, м. Одеса), «Особливості
самоврядування та третіх осіб, спрямовані на звуження з
розвитку публічного та приватного права в Україні» (20-21 липняприпинення
2018
процесу їх реалізації; протиправна безді
року, м. Харків), «Людина і закон: публічно-правовий вимір» (5-6 жовтня
державної влади та місцевого самоврядування що
2018 року, м. Дніпро).
відповідних повноважень, спрямованих на забезпечення
Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено
прав людини; створення перешкод у досягненні особою б
у шести наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях: «Науковий
реалізації відповідного права.
вісник публічного та приватного права», науково-практичних юридичних
ВИСНОВКИ
журналах «Публічне право» та «Підприємництво, господарство і право», 1. Узагальнення сучасного стану науков
часописі Хмельницького університету управління і права «Університетські
проблематики конституційно-правового механізму реал
наукові записки», у зарубіжному науковому виданні «Legea și viața: прав
revistăлюдини дало змогу виявити широку міжгалузеву н
ştiinţifico-practică».
навколо питань змісту, походження, форм закріплення
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу,людини,
двох багатоманітності поглядів на їх природу та сутн
розділів, що об’єднують шість підрозділів, висновків, списку використаних
реалізації та захисту окремих категорій прав, а також
джерел (237 найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації складає
Європейського суду з прав людини. При цьому галузеві н
196 сторінок, з яких основного тексту – 145 сторінок.
межах науки цивільного, сімейного та адміністративно
супроводжуються аналізом особливостей констит
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
механізму захисту прав і свобод людини, котрий мо
центральний елемент і наукового пошуку, і практичного
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного
охорони та захисту прав людини.
дослідження, визначається мета та завдання дослідження, його об’єкт і 2. Механізм реалізації прав людини в об’єктивно
предмет, методи дослідження, формулюється наукова новизна роботи,
процес, що становить сукупність юридичних дій особи-н
з’ясовується практичне значення основних положень дисертації
та інших
й зобов’язаних суб’єктів правовідносин, що врегу
одержаних висновків, зазначається ступінь апробації результатів
права, супроводжуються наявністю відповідних юриди

У підрозділі 2.2 «Застосування норм Конституції України судами:
прямої дії норм Основного Закону окремо та у с
аналіз судової практики» проаналізовано рішення судів апеляційної
категоріями «аналогія закону» та «аналогія права».
інстанції та Верховного Суду, у котрих застосовано пряму дію норм У підрозділі 1.1 «Теоретичні підходи до розуміння
Основного Закону.
Конституції України» подано характеристику наукових к
Встановлено, що, здебільшого, норми Конституції України як дії
норми
норм Основного Закону, висновків щодо їх сут
прямої дії застосовуються при вирішенні процесуальних питань особливостей.
та, у
На основі актуальних наукових підход
меншості випадків – із метою захисту порушених прав людини. Зазначено,
сутності поняття «дія норм права», встановлено, що особ
що застосування судами положень Основного Закону як норм прямої
Конституції
дії є
України є те, що норми Основного Закон
ефективнішим способом захисту прав людини, ніж застосування аналогії
правом, котре не потребує вчинення активних юриди
закону та/або аналогії права.
поширення на певні правовідносини.
Форми захисту прав людини у порядку адміністративного Під дією норм Конституції України пропон
судочинства полягають у: визнанні протиправною бездіяльності суб’єкта
об’єктивне правове явище, що полягає у встановленні о
владних повноважень, унаслідок котрої створюються перешкоди
ладу,
для державного устрою, порядку утворення, органі
реалізації особою відповідного права або досягнення певного органів
блага; державної влади та місцевого самоврядування, їх
визнанні протиправними дій суб’єкта владних повноважень, що імають
обов'язків людини і громадянина в силу виклю
наслідком створення перешкод у реалізації особою відповідного права
відповідних
або
норм у Основному Законі. Внаслідок букваль
досягнення певного блага; зобов’язанні уповноваженого на те органу
норм Конституції України та з урахуванням практики
державної влади або місцевого самоврядування вчинити відповідні
Суду
дії, України встановлено дію норм Основного За
внаслідок чого буде створено можливість безперешкодної реалізації
досліджено особливості дії Перехідних положень.
особою певного права у повному його обсязі або утримання від дій, Проведено аналіз чинного законодавства Укр
визнаних судом протиправними; визнанні нечинним/протиправним
Конституції України у просторі та визначено, що конститу
нормативно-правового акта або акта індивідуальної дії, прийнятого
діють на території України та об’єктах, що до неї пр
суб’єктом владних повноважень та спрямованого на: 1) звуження поширюються
змісту
на тимчасово окуповані території (Автон
відповідного права людини; 2) припинення процесу реалізації особою
Крим та окремі райони Донецької та Лугансько
певного права; 3) створення безпосередніх перешкод у досягненні особою
особливостями, встановленими спеціальними законами.
блага, на отримання якого спрямований процес реалізації відповідного Зазначено, що дія Основного Закону за колом осіб
права людини.
суб’єктів усіх правовідносин, котрі здійснюються на т
Форми захисту прав людини у порядку цивільного судочинства
поширюється державний суверенітет, проте, з урахуван
полягають у: визнанні відповідного права за особою, якщо встановлено
закріплених у певних конституційних положеннях.
заперечення самої суті такого права з боку третіх осіб; припиненні дії На підставі аналізу сучасних наукових дослідже
третьої особи, яка порушує право, у разі наявності перешкод у процесі
буквального тлумачення норм Основного Закону у
реалізації особою відповідного права; примусовому виконанні обов’язку,
дослідженні зауважено, що положення Конституції Укр
якщо внаслідок дій третьої особи ускладнюється або унеможливлюється
необхідність існування відповідного закону виклю
факт досягнення блага, на яке спрямований процес реалізації права. врегулювання процедури реалізації певної норми, а закріп
У підрозділі 2.3 «Практика Європейського суду з прав людини
нормяк зобов’язує законодавчий орган (або інший о
орієнтир безпосереднього застосування норм Конституції України
нормотворчою функцією) видати такий нормативно-право

Конституції України.
що є початковим для реалізації права; юридичні дії суб’єк
Запропоновано розглядати категорію «пряма дія норм Конституції
спрямовані на реалізацію права; юридичні дії інш
України» у матеріальному та процесуальному аспектах. У матеріальному
суб’єктів, що вчиняються з метою забезпечення можл
аспекті пряма дія норм Конституції України є їх юридичною властивістю,
такого права; юридичні факти, що супроводжують реаліза
що полягає у безпосередній реалізації таких норм у відповідних На основі аналізу наукових підходів до роз
правовідносинах та виключає використання та застосування «реалізація
інших
норм права» надано авторське визн
нормативно-правових актів. Пряму дію норм Основного Закону
«застосування
у
норм Конвенції» як форму реалізац
процесуальному аспекті розглядаємо як її юридичну властивість,
здійснюється
що
суб’єктами владних повноважень внаслідок
забезпечує можливість деталізації матеріальних положень Основного
управлінських функцій, та полягає у прийнятті на о
Закону з метою встановлення порядку їх реалізації та забезпечується
Конвенції індивідуального акта, обов’язкового до викон
шляхом прийняття спеціальних законів, що передбачено виключно у таких
текстіправовідносин.
Конституції України.
Встановлено, що суб’єктами застосування Кон
У результаті аналізу співвідношення понять «пряма дія державної
норм
влади, місцевого самоврядування та їх пос
Конституції України» та «аналогія закону», «аналогія права» визначено
наділені правозастосовчими повноваженнями відповідно д
такі відмінності: реалізація юридичної властивості прямої дії танорм
здійснюють таке застосування із метою поширення ді
Конституції України не має на меті виключно подолання прогалин
на учасників
у
певних правовідносин. Мету застосув
галузевому законодавстві України; гарантує безпосередню реалізацію
розглянуто як: регулятивну; охоронну; захисну. Фор
таких норм при їх дотриманні, виконанні, використанні та застосуванні
Конвенції визначено як способи застосування норм Кон
суб’єктами відповідних правовідносин; реалізується безумовно правовідносин
та не
уповноваженими на те суб’єктами.
потребує певних на те умов; усі без виключення норми Конституції
розрізняти буквальне застосування норм Конвенці
України наділені юридичною властивістю прямої дії; норми Основного
правозастосовчої діяльності на підставі норм Конвенції б
Закону діють безпосередньо, незалежно від характеру правовідносин;
та розширювальне
є
застосування – здійснення правозасто
позагалузевим явищем у правовій системі; є постійним явищем, що
на підставі
не
норм Конвенції внаслідок їх тлумачення.
припиняє своєї дії внаслідок реалізації у певних правовідносинах.
У Розділі 2 «Пряма дія норм Конституції У
У підрозділі 1.3 «Норми Конституції України в механізмі реалізації
практичної реалізації у сфері прав людини» проаналі
та захисту прав людини» подано характеристику загально-філософських
Конституційного Суду України у контексті застосу
та наукових концепцій у сфері прав людини, поглядів на їх природу
Основного
та
Закону як норм прямої дії, надано характ
сутність, особливості реалізації та захисту окремих категорій національних
прав.
судів на предмет захисту прав людини з вик
Зазначено про необхідність розмежування понять «реалізація Конституції
прав
України.
людини», «охорона прав людини» та «захист прав людини».
У підрозділі 2.1 «Конституційний Суд України про
Визначено механізм реалізації прав людини у об’єктивному значенні
Конституції України» проведено аналіз рішень органу
як процес, що є сукупністю юридичних дій особи-носія такого права
юстиції.
та На основі системного аналізу правових позицій
інших зобов’язаних суб’єктів правовідносин, що врегульовані нормами
Суду України зазначено, що ряд рішень закріплює тлума
права, супроводжуються наявністю відповідних юридичних фактів
властивості
та
прямої дії норм Конституції України, а і
мають на меті забезпечення гарантованих Конституцією суб’єктивних
безпосереднього застосування такої юридичної власти
інтересів. У суб’єктивному значенні під механізмом реалізаціїЗакону.
прав Встановлено, що властивістю прямої дії н

