
Деякі аспекти легалізації професійних спілок та їх об'єднань.

В Україні існує проблема із визначенням того, з якого моменту профспілка діє законно.

Відповідно до статті 16 Закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності",

діяльність профспілки вважається законною з моменту затвердження статуту.  Проте в Україні,

незважаючи на те,  що існують відповідні правові норми (стаття 16  Закону  України "Про

професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності"  передбачає,  що профспілка,  об'єднання

профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту  (положення),

"легалізація" і "реєстрація" залишається обов'язковою.

"Легалізація" відбувається відповідно до норм Закону "Про професійні спілки, їх права

та гарантії діяльності"  органами юстиції,  а "реєстрація"  юридичної особи -державним

реєстратором відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію  юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців".

Також є Рішення Конституційного Суду України за конституційними поданнями

народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  щодо

відповідності Конституції України (конституційності)  статей 8,  11,  16  Закону України  "Про

професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності"  (справа про свободу утворення профспілок).

Рішенням визначено,  що положення статті 16  цього Закону про легалізацію  є

неконституційними.

Проте процедура легалізації залишається обов'язковою і здійснюється у порядку,

передбаченому статтею 16  Закону України "Про професійні спілки,  їх права та гарантії

діяльності".

Згідно із статтею 16  Закону України "Про професійні спілки,  їх права та гарантії

діяльності", профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність

заявленому статусу.

Проте не слід надіятися,  що реєстрація Вашої професійної спілки,  набуття нею

належних прав обмежиться повідомленням.

Адже далі ця стаття передбачає кількість документів,  яку слід подати для так званої

"легалізації шляхом повідомлення". Також у цьому Законі зазначено, що легалізуючий орган "не

може відмовити в легалізації профспілки",  і "у разі невідповідності документів ...  зазначеному

статусу легалізуючий орган пропонує ...  надати додаткову документацію".  Отож,  якщо Ви не

відгукнетесь на "пропозицію" легалізуючого органу, наслідок буде такий самий як і при відмові у

реєстрації- відсутність легалізації.

Частина 9  статті 16  Закону передбачає,  що з моменту затвердження статуту

профспілка набуває статусу юридичної особи.  Проте,  знову ж таки,  це є не зовсім так.  Адже

згідно із п.4 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців",  професійні спілки "набувають статусу юридичної особи лише з  моменту їх

державної реєстрації у порядку, встановленому цим законом".


