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Конституцією України визначено головний принцип політики держави в галузі
забезпечення прав людини і громадянина: "Людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави" .

Основний Закон проголошує: "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і
свободи людини є невідчужуваними та непорушними". Це означає, що більшість прав і
свобод, які ми маємо за Конституцією, як загальновизнані у світі стандарти можливої
поведінки, належать кожній людині від народження, і суспільство і держава це визнають
як факт.

Конституцією України передбачається низка гарантій, однією із яких є право судового
захисту, що передбачена статтею 55 Конституції України, згідно з якою права і свободи
людини і громадянина захищаються судом. Це означає, що кожному гарантується захист
прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин
України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені
або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають
місце інші ущемлення прав та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв,
скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на
судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і
свободи від порушень і протиправних посягань, звертатися за захистом до суду та інших
державних органів.

Також кожен має право звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого
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Верховної Ради України з прав людини, а після використання всіх національних засобів
правового захисту - за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є
Україна.

Так, статтею 124 Конституції України встановлено, що правосуддя в Україні
здійснюється виключно судами. Судочинство здійснюється Конституційним Судом
України та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі
правовідносини, що виникають у державі. Це означає, що право особи (громадянина
України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за
вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими
актами. Метою правосуддя є вирішення конфліктів шляхом розгляду на судових
засіданнях конституційних, цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних
справ з додержанням встановленої законом процесуальної форми.

Обов'язок держави забезпечити ефективність права доступу до правосуддя,
утвердження системи юридичної допомоги для реалізації цього права, спрощення
процедури доступу до суду, надання допомоги адвоката .

Зважаючи на це, основними шляхами удосконалення судового захисту конституційних
прав і свобод людини і громадянина в Україні є проведення судово-правової реформи,
тобто здійснення чіткого розмежування підсудності та підвідомчості судових справ з
метою спрощення процедури звернення громадян до суду за захистом своїх прав та
законних інтересів, удосконалення системи виконання судових рішень , здійснення
системної роз'яснювальної роботи та правової допомоги для громадян України, які
звертаються до регіональних судових установ.

Відділ «Міжгірське бюро правової допомоги»
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