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РОЛЬ І СТАТУС СУДОЧИНСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ П. ОРЛИКА (1710 Р.)
У статті розкриваються правові засади організації та регулювання судової влади за Конституцією П. Орлика. Акцентується увага на тому, що, забезпечуючи принцип незалежності
трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової, автори Конституції 1710 р., системі
судочинства приділили найменше уваги, обмежившись декларуванням її незалежності від
інших гілок влади, зокрема впливу гетьмана. Здійснюється пошук джерел та характеризуються політико-правові погляди П. Орлика і козацької старшини, які визначали зміст Конституції. Акцентується увага на тому, що для козацького права було характерним видання
нормативних актів конституційного характеру, котрі визначали права і зобов’язання сторін, які укладали такий акт. Характеризуючи систему судочинства, здійснюється припущення про збереження усталеного в середині XVII ст. підходу стосовно поділу кримінальних
злочинів на три ступені важкості, а також дотримання принципів гуманізму й демократизму в процесі судових спорів. Цивільне судочинство аналізується в контексті поєднання
звичаєвих та писаних норм, для реалізації яких існувало кілька типів судових інстанцій, що
здійснювали судочинство, виходячи із соціального і майнового стану підсудних.
З огляду на те, що розділ VII Конституції 1710 р. визначав тільки створення Генерального суду і позбавляв гетьмана судових повноважень, здійснюється висновок про ймовірне
збереження принципів судочинства за винятком так званого «третейського суду», який
безпосередньо підпорядковувався та очолювався гетьманом. Незважаючи на те, що прийнятий у 1710 р. конституційний акт не отримав практичної реалізації, він був вагомим
джерелом національного права, а також став першим у світовій історії документом, в якому
здійснювалося розмежування та унезалежнення виконавчої, законодавчої та судової гілок
влади. Імплементація російського законодавства у сфері судочинства, починаючи з 1721 р.,
призвела до ліквідації традиційного для української правової думки та судової практики звичаєвого підходу вирішення судових спорів, у основі якого були морально-етичні та демократичні цінності.
Ключові слова: Генеральний суд, судові справи, система судочинства, Конституція
1710 р., судочинство, цивільні справи, кримінальні справи.
Постановка проблеми. Вивчення національної традиції державотворення є закономірним, оскільки не тільки дозволяє зрозуміти
специфіку розвитку суспільно-політичної ситуації, а й оцінити рівень правової культури населення. Більше того, в українській державницькій традиції є чимало місць, коли національне
законодавство характеризувалося високим рівнем юридичної техніки, практики і новаторства.
Власне, одним із таких періодів є доба козацтва,
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коли розвиток так званого «козацького права»
був ознакою демократизму і дотримання прав
громадян. Особливе місце в історії «козацького
права» займає Конституція П. Орлика (1710 р.),
яка стала першим подібним актом у світовій
історії – чітке розмежування трьох гілок влади,
визначення їх правового статусу, а також чинників «стримування і противаги». З огляду на
зазначене актуальним як з наукової, так і суспільної точки зору є дослідження особливостей
© Биркович О. І., 2020
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реалізації та регулювання органів судової влади
й системи судочинства за Конституцією 1710 р.
Запропоновані ідеї відображали традиційний
підхід до організації судочинства та гарантували незалежність судової гілки влади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Українські та іноземні вчені чимало уваги приділяли Конституції 1710 р., при цьому акцентували увагу не стільки на специфіці правової регламентації діяльності законодавчої, виконавчої
та судової гілки влади, наскільки на передумовах її прийняття та перспективах реалізації.
Одночасно слід наголосити на визначальному
негативі й тенденційності всіх досліджень Конституції П. Орлика – відсутності усталеного підходу до популяризації цього нормативно-правового акта як першої у світі Конституції, адже
вона випередила Конституцію США майже на
80 років.
Методологічною основою нашого дослідження стали праці Р. Бердія, О. Вовк,
В. Горобця, С. Дегтярьова, М. Журавля, А. Козаченка, О. Кресіна, В. Матяха та ін. Характерною
рисою цих досліджень є акцент на традиціях
козацького судочинства та загальних підходах
до організації державної влади згідно з текстом
Конституції 1710 р.
Мета статті полягає у висвітленні ключових
засад організації органів судової влади та системи судочинства за Конституцією П. Орлика
1710 р.
Виклад основного матеріалу. Характеризуючи судову систему, яка декларувалася
в Конституції 1710 р., доцільно зробити коротку
ретроспективу з причин прийняття подібного
нормативно-правового акта, його статусу та аналізу законодавчої і виконавчої гілок влади, що
взаємодіяли із судовою владою.
Власне, цікавим видається сам факт прийняття Конституції, що за своєю природою
є основним законом держави. Однак прийняття
подібного акта у 1710 р. не асоціювалося
з незалежною державою, швидше навпаки –
засвідчувало бажання її створення і розвитку.
В умовах відступу козацьких військ під проводом І. Мазепи на територію сусідньої Молдови
та його смерті сформувалися об’єктивні умови
до обрання нового гетьмана – П. Орлика, який,
власне, і став автором документа під назвою
«Пакти й конституції законів та вольностей
Війська Запорізького» [9].
Документ, що складався з преамбули
та 16-ти розділів, був договірним актом, який
уклав гетьман П. Орлик та Військо Запорізьке.

При цьому ані гетьман, ні представники козацтва не декларували права створення держави, вони чітко регламентували форму і способи функціонування органів державної влади.
У Конституції чітко визнавалося право України
на створення власної держави, незалежної від
Речі Посполитої чи Москви. Ця незалежність
визначалася не тільки політично і територіально, а й духовно, оскільки фактично державною релігією визнавалося православне віросповідання, яке напряму підпорядковувалося
Константинопольському патріарху і визнавалося незалежним від московської церкви
[2, с. 145]. Гарантом декларованих у Конституції норм став король Швеції Карл ХІІ, за яким
затверджувався статус «протектора» України
[2]. Власне, для козацького права було традиційним укладання подібного акта договірного
характеру, в якому визнавалися як договірні
сторони, так і особа «протектора». Ця практика
сформувалася ще за часів Переяславської
ради 1654 р. та Березневих статей 1654 р. При
цьому слід звернути увагу, що «протектор»
був не стільки гарантом декларованої домовленості, як своєрідним медіатором під час
вирішення суперечок між сторонами, що укладали подібний акт. Так було і в 1710 р., коли
шведський король Карл ХІІ виступив гарантом
дотримання зобов’язань, що взяли на себе
новообраний гетьман та Військо Запорізьке.
Серед українських дослідників сформовано
чітке уявлення про джерела права, що лягли
в основу Конституції, і про політичні погляди
самого П. Орлика, який став наступником
І. Мазепи. А. Козаченко, М. Матях та інші вчені
вказують на закономірність та об’єктивність
прийняття П. Орликом тексту конституції, адже
погляди гетьмана на форму державної організації сформувалися під впливом викладача Києво-Могилянської академії Стефана Яворського
[6, с. 10; 8, с. 119]. Європейська освіта останнього, а також зміст Зборівської і Переяславської угод, політико-правові погляди козацької
старшини, конституційні акти Речі Посполитої
(мали характер договірних актів, які укладалися
між сенатом і королем) стали, на переконання
О. Кресіна, основними джерелами Конституції
П. Орлика [7, с. 195]. В основу досліджуваного
конституційного акта ввійшли норми звичаєвого
права, традиційні для козаків способи організації влади і розмежування обов’язків сторін.
Усі згадані вище правові джерела, а також
бажання козацької старшини обмежити владу
гетьмана, призвели до утвердження концепту
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поділу влади, що було закономірним для лівобережних гетьманів другої половини ХVІІ ст. Окрім
старшини, прихильниками обмеженої влади
гетьмана були рядові запорожці, які підпорядковувалися безпосередньо кошовому отаману.
Відповідно до бажання обмеження влади гетьмана з-під його відомства вилучили насамперед судову владу і систему судочинства.
Безпосередньо регулювання судової вдали
визначалося в розділі VII, яка змістовно була
досить короткою і малоінформативною. Загалом, визначалося, що судова влада належить
Генеральному суду, який не підпорядковуються
гетьману (до цього часу саме гетьман перебував на вершині судової влади). Відповідно до
Конституції 1710 р. гетьман міг бути підсудним
так само, як і члени генеральної козацької старшини чи урядовці [1, с. 4]. На думку А. Козаченка, таке регулювання судової влади було
ознакою запровадження принципу незалежності судової гілки влади [6, с. 12]. Ми не зовсім
погоджуємося з цим формулюванням, оскільки
гарантування незалежності судової гілки влади
було декларативним, адже була відсутня попередня практика існування суду як окремого,
незалежного органу влади. З огляду на те,
що відсутні реальні судові рішення стосовно
гетьмана, можна припустити, що «авторитет»
останнього переважав правові норми, закріплені в Конституції. Генеральний суд фактично
переймав на себе всі судові повноваження гетьмана, при цьому в Конституції не було жодних
вказівок, хто і за яким принципом обирався до
складу Генерального суду, і чи посади суддів
взагалі були виборними.
Власне, Конституція П. Орлика стала першим конституційним актом, в якому декларувалося розмежування й унезалежнення
трьох гілок влади, але, на жаль, практичної
реалізації цей нормативний акт не отримав.
П. Орлик став українським гетьманом в еміграції, а його спроби встановлення контролю
над Правобережною Україною, а також створення Європейської антиросійської опозиції,
були безуспішними.
Особливістю Конституції 1710 р. було й те,
що, встановивши повноваження та сферу дії
Генерального суду, жодної уваги не приділялося місцевим судам, а також системі судочинства. Це дає підстави стверджувати, що
незмінною залишалася існуюча, побудована
на звичаєво-писаному праві система судочинства. Підтвердженням цього є також і те, що
тільки у 1743 р. було видано зібрання «Права,
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за якими судяться малоросійський народ» [10].
Хоча ця збірка була кодифікована за ініціативи
російського уряду, її джерелом були норми
козацького права, які діяли в побуті та системі
судочинства Гетьманщини із середини XVII ст.
Характеризуючи систему судочинства, слід
звернути увагу на чітку різницю між нормами
кримінального та цивільного права, які регулювалися на звичаєвому рівні. Самі злочини поділялися на тяжкі (зрада, дезертирство, крадіжка
в особливо великих розмірах, зґвалтування,
педофілія, злочини проти релігії та ін.), середньої тяжкості (крадіжка, розбій), легкі (образа,
посягання на майно та ін.) [5, с. 36]. Згідно
з дослідженням М. Журавля можна встановити,
що кримінальне судочинство в Гетьманщині
було кількаступеневе. Він, зокрема, виділяє
такі стадії, як: порушення кримінальної справи;
стадії попереднього слідства; стадії судового
розгляду; стадії оскарження судового рішення
[5, с. 36–38]. Досліджуючи кожну зі згаданих стадій, М. Журавель вказує не тільки на джерела
кримінального судочинства, серед яких ключовими виділяє Литовські статути [5, с. 39–40],
де гетьман визнавався основною апеляційною інстанцією і володів найбільшими судовими повноваженнями. У Конституції 1710 р.
ці норми жодним чином не врегульовувалися,
а тому можна зробити висновок, що вони зберігали чинність і в перші десятиліття XVIII ст.
З іншого боку, обмеження повноважень гетьмана у сфері судочинства могло мати й низку
негативних наслідків. Ключовим із них було скасування третейських судів, які безпосередньо
підпорядковувалися гетьману [4, с. 13]. Однак
такий висновок є неоднозначним, оскільки розділ VII Конституції 1710 р. жодним чином не згадував про суди першої чи другої інстанції, окрім
Генерального суду.
Аналізуючи повноваження Генерального
суду, можна припустити, що він був прямим
наступником Генерального військового суду,
а отже, в більшості вирішував кримінальні
справи. Натомість цивільне судочинство, яке
реалізовувалося в сільських, ратушних, сотенних чи полкових судах, або також перейшло
в підпорядкування Генерального суду, або його
повноваження залишилися без змін. Це саме
стосується духовних, домініальних чи купецьких судів [4, с. 12–13].
З огляду на те, що «Пакти й конституції
законів та вольностей Війська Запорізького»
не отримали практичної реалізації на Лівобережжі, практично одночасно з їх прийняттям
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розпочався процес імплементації російського
законодавства. У 1721 р. функції вищої судової
апеляційної інстанції були покладені на колегіальний орган – Малоросійську колегію, яка безпосередньо підпорядковувалася російському
цареві [3].
Висновки і пропозиції. Прийняття у 1710 р.
документа «Пакти й Конституції законів та вольностей війська запорозького» стало вагомою
віхою в українській державно-правовій думці.
Українці не тільки стали авторами першої у світовій історії конституції, що чітко розмежовувала три гілки влади – виконавчу, законодавчу
та судову, а й прописувала механізми їх взаємодії та унезалежнення. Документ, що сформулювався як договірний акт між новообраним
гетьманом П. Орликом та козаками, з-поміж
іншого, визначав сферу повноважень судової
гілки влади, найвищою інстанцією для якої був
Генеральний суд, на який ані гетьман, ані колективні козацькі органи влади не мали жодного
впливу. Одночасно слід вказати на половинчастий характер норм, що регулювали систему
судочинства, адже в Конституції 1710 р. жодним чином не визначалася сфера повноважень судів першої, другої та третьої інстанцій,
а також характер кримінального чи цивільного
судочинства, що дає підстави стверджувати
про збереження сформованої в середині – другій половині XVII ст. системи судочинства.
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Byrkovych О. І. The role and status of the judiciary in the system of public authorities
under the Constitution of P. Orlik (1710)
The article reveals the legal principles of organization and regulation of the judiciary under
the Constitution of P. Orlyk. Emphasis is placed on the fact that while ensuring the principle
of independence of three branches of government: legislative, executive and judicial, the authors
of the Constitution of 1710 paid the least attention to the judicial system, declaring its independence
from other branches of government, including the influence of the hetman. The sources are
searched for and the political and legal views of P. Orlyk and the Cossack officers, which determined
the content of the Constitution, are characterized. Emphasis is placed on the fact that Cossack law
was characterized by the issuance of normative acts of a constitutional nature, which determined
the rights and obligations of the parties who concluded such an act. Characterizing the system
of justice, it is assumed that the preservation of the established in the middle of the XVII century.
an approach to the division of criminal offenses into three levels of gravity, and adherence to
the principles of humanism and democracy in litigation. Civil proceedings are analyzed in the context
of a combination of customary and written rules, for the implementation of which there were several
types of courts that conducted proceedings based on the social and property status of the defendants.
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Based on the fact that Chapter VII of the Constitution of 1710 determined only the establishment
of the General Court and deprived the hetman of judicial powers, it is concluded that the principles
of justice may be preserved except for the so-called “arbitration court”, which was directly subordinated
and headed by the hetman. Despite the fact that the constitutional act adopted in 1710 was not
implemented in practice, it was an important source of national law and became the first document
in world history in which the delimitation and independence of the executive, legislative and judicial
branches of government. The implementation of Russian legislation in the field of justice, beginning
in 1721, led to the elimination of the traditional for Ukrainian legal thought and judicial practice
customary approach to litigation, which was based on moral, ethical and democratic values.
Key words: General Court, court cases, judicial system, Constitution of 1710, court proceedings,
civil cases, criminal cases.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ЯК ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ
У статті розкривається відповідальність державних службовців як поняття правової
науки. Автором зауважується, що юридичне поняття відповідальності державних службовців не може бути відірваним від загального розуміння і повинне розглядатися як застосування цього загального поняття до специфічних умов і властивостей права, правової діяльності, регулювання правом дій, поведінки державних службовців.
Юридична відповідальність державного службовця є важливим елементом його правового статусу, що напряму впливає на порядок проходження державної служби, на її стимулювання та обмеження.
Було встановлено те, що чинне законодавство передбачає такі види юридичної відповідальності державних службовців: дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну.
Автором було проведено порівняння старого Закону України «Про державну службу» від
16.12.1993 р. № 3723-ХІІ (який вже втратив чинність) та чинного Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, а саме про те, що старий закон не виокремлював
доброчесність як окремий принцип державної служби, наводив загальний перелік принципів,
згадуючи його як чесність. На думку автора, доброчесність слід пов’язувати із сумлінністю державного службовця, що в сукупності забезпечуватиме позитивне відношення до
виконання своїх обов’язків та слугуватиме основою для розуміння перспективної юридичної
відповідальності державного службовця.
Також автором звертається увага на доцільність розгляду юридичної відповідальності
державних службовців у двох аспектах: ретроспективному (негативному) та перспективному (позитивному). Ретроспективна відповідальність – це відповідальність державних
службовців за вже скоєне протиправне діяння, і тому вона має реальний характер. Перспективна ж відповідальність припускає свідоме, відповідальне ставлення державних службовців до своїх вчинків, способу життя, роботи, тобто це – основа поведінки суб’єктів, яка
виключає порушення правових приписів. У статті підкреслюється, що принцип доброчесності слід пов’язувати із сумлінністю державного службовця, що слугуватиме основою для
розуміння перспективної юридичної відповідальності державного службовця.
Ключові слова: відповідальність, державний службовець, юридична відповідальність
державних службовців, ретроспективна юридична відповідальність державних службовців, позитивна юридична відповідальність державних службовців, доброчесність державних
службовців.
Постановка проблеми. Сьогодні наша країна
переживає важливі демократичні перетворення
завдяки підтвердженню на конституційному рівні
курсу на вступ до Європейського Співтовариства та подіям на сході України. Беззаперечно,
що успіх будь-якої трансформації держави залежить від ефективної діяльності адміністративного апарату, який в особі державних службовців
представлений насамперед інститутом державного управління. Адже подальший політичний,
правовий, соціально-економічний та культурний
розвиток країни, добробут суспільства в цілому
© Дідач В. І., 2020

та кожного окремого громадянина залежить
у тому числі і від державних службовців, рівня
їхньої професійності та компетентності, наявності сформованих службових навичок та вмінь,
покликаних служити людям. Подальший розвиток нашої країни залежить від того, наскільки
система і організація державної служби
та державних службовців відповідає потребам
та характеру сучасної держави.
Водночас постійно зростає кількість випадків, коли державні службовці використовують
наявні прогалини та системні недоліки в зако-

11

ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

нодавстві, порушують права громадян, діють
проти їхніх інтересів та задовольняють свої
потреби. Звертаючись за державною допомогою, громадяни не отримують вирішення
суттєвої проблеми і, враховуючи плутанину
та незрозумілість чинного законодавства, іноді
навіть не знають, як захистити свої права. Завдяки своїм повноваженням державні службовці
мають важливу перевагу і здатність впливати
на людей. Надзвичайно актуальним у цьому
аспекті є вдосконалення інституту відповідальності державних осіб, вивчення змісту та особливостей цього терміна правової науки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Джерельною базою для написання цієї
статті стали наукові розробки таких вчених,
як: В. Авер’янов, Н. Батанова, В. Баштанник,
Н. Береза, М. Бойко, Ю. Битяк, І. Голосніченко, С. Дубенко, І. Мегедін, В. Скориков,
С. Серьогін та інші. Їхні роботи мають методологічне значення та використовуються як
вихідні у процесі визначення відповідальності
державних службовців.
Мета статті полягає у висвітленні змісту
поняття «відповідальність державних службовців» як терміна юридичної науки та розкритті її
практичного значення в політичному, соціальному і юридичному аспектах.
Виклад основного матеріалу. Передусім
слід зазначити, що згідно зі ст. 55 Конституції
України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Також
відповідно до ст. 61 Конституції України зазначено, що юридична відповідальність особи має
індивідуальний характер [1].
Поняття юридичної відповідальності є багатоаспектним та вивчається різними галузями
знань, у тому числі й правовою наукою. Слід
зауважити, що в юридичній літературі розуміння самого поняття «відповідальність» також
неоднакове (тому різноманіття контекстів і значень цього поняття повинно спиратися на суто
наукове розуміння явища; розроблення терміна
ускладнено тим, що навіть у межах однієї науки
поняття «відповідальність» застосовується для
характеристики різних явищ, для опису різних
сторін діяльності суб’єктів).
Відомий дослідник державної служби
та бюрократії М. Вебер ще свого часу зазначав,
що державні службовці перш за все мають розплачуватися за наслідки своїх дій, незалежно
від своїх мотивів та намірів, які вже мають
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похідне значення та характер. Якщо внаслідок дій державного службовця, наголошував
М. Вебер, буде заподіяно шкоду його країні
та страждання мешканцям, то він не може і не
має права перекладати відповідальність на
когось іншого, навіть якщо на його виправдання
вказують суто шляхетні мотиви (наприклад,
відраза до нечистоплотних і підступних політичних засобів; прагнення жити за правдою, а не
кривдою; намагання не відповідати злом на зло
тощо) [2, c. 94].
Найбільш поширеним є звернення до юридичної відповідальності державних службовців. Проте, на думку В.Л. Федоренка, юридична
відповідальність – вид соціальної відповідальності, зміст якої полягає в застосуванні до
деліктоздатних правопорушників установлених чинним законодавством санкцій, настання
яких забезпечується та гарантується державою
та суспільством [3, с. 75].
Розкриваючи відповідальність державних
службовців як поняття правової науки, слід
звернути увагу, що останнім часом у сучасній
юридичній доктрині поняття юридичної відповідальності розглядається у двох аспектах:
ретроспективному (негативному) та перспективному (позитивному) [4–6].
Ретроспективна відповідальність – це відповідальність за вже скоєне протиправне діяння,
і тому вона має реальний характер. Перспективна ж відповідальність припускає свідоме,
відповідальне ставлення індивідів до своїх
вчинків, способу життя, роботи, тобто ретроспективна відповідальність – основа поведінки
суб’єктів, яка виключає порушення правових
приписів [7].
Дійсно, можна стверджувати, що юридична
відповідальність державних службовців є передусім відповідальним ставленням державних
службовців до своїх обов’язків, відповідальністю за правильне виконання ними обов’язків,
які покладені на них законом. Адже громадянин,
установа, організація, посадова особа насамперед несуть відповідальність за правильне
виконання своїх обов’язків, тобто відповідальність в її позитивному значенні. Якщо ж обов’язок не виконаний, настає відповідальність в її,
так би мовити, негативному значенні – примус,
стягнення, покарання та ін. Слід зазначити,
що і ця форма відповідальності – відповідальність за невиконання, порушення особою свого
обов’язку – зовсім не характерна тільки для юридичної відповідальності, вона притаманна всім
видам відповідальності (етичній, моральній).
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Тому юридичний обов’язок відповідати
перед будь-ким за що-небудь поєднує в собі
і позитивну, і ретроспективну відповідальність.
Обидва ці аспекти перетинаються в тій частині,
в якій вони означають для особи необхідність
співвіднести свою поведінку із запропонованими правовими вимогами та зверненими до
цієї особи очікуваннями у відповідності до її
соціально-правового статусу. Тому поняття
«нести відповідальність» в одних випадках
викликає в нашій свідомості образ правопорушення та покарання, в інших – образ діяльності, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням будь-яких норм.
В аспекті висвітлення поняття відповідальності державних службовців слід згадати про
сучасні підходи законотворців, що пов’язані
з доброчесністю. Доброчесність у чинному
Законі України «Про державну службу» від
10.12.2015 р. № 889-VIII визначена п’ятим принципом державної служби і в ст. 4 тлумачиться
як «спрямованість дій державного службовця
на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому
повноважень» [7].
На противагу попередній Закон України «Про
державну службу» (1993 рр.) не виокремлював
доброчесність як окремий принцип державної
служби, натомість наводив загальний перелік
принципів державної служби, згадуючи доброчесність як чесність (ст. 3) [8].
У цьому контексті слід навести точку зору
В. Бігуна, який зауважує, що в чинному законодавстві доброчесність визначається неоднозначно, по-різному, наприклад, як принцип
і водночас сукупність принципів («сукупність
етичних принципів та визначених законом правил»). Як самостійний принцип доброчесність
визначається як «принцип і стандарт поведінки,
зокрема державного службовця, вимога до
судді (його поведінки) чи кандидата на посаду
судді. Інколи доброчесність визначається як
вимога до конкурсу, який, для прикладу, повинен проводитися з дотриманням з-поміж інших
принципу доброчесності, що є вимогою до його
організаторів [9, с. 27].
Вважаємо, що принцип доброчесності слід
пов’язувати із сумлінністю державного службовця, що в сукупності забезпечуватиме позитивне відношення до виконання своїх обов’язків та слугуватиме основою для розуміння
перспективної юридичної відповідальності державного службовця. Тобто в державного служ-

бовця має виникає відповідальність уже тоді,
коли він береться до виконання своїх обов’язків, а не тоді, коли він їх не виконає.
Разом із тим значна частина вчених розглядає юридичну відповідальність як реакцію держави на правопорушення (як санкцію за скоєне
протиправне діяння, як покарання правопорушника правових приписів, як примус особи, що
порушила правову норму та ін.), тобто ретроспективний її аспект [10, с. 160].
Зрозуміло, що ці визначення не охоплюють перспективної відповідальності. Тому
слід визнати суттєвим досягненням юридичної науки те, що правильне розуміння правової відповідальності в її позитивному значенні
знаходить більш широке розповсюдження. Так
само і відповідальність державних службовців
має не лише негативний аспект, як обов’язок
зазнати певних обмежень, але і позитивний, як
свідоме неухильне виконання своїх обов’язків,
підвищення іміджу статусу державної служби
загалом. У науковій літературі відповідальність
державного службовця визначається як його
здатність усвідомлювати і виконувати покладені на нього завдання та обов’язки, передбачати наслідки своїх вчинків, дій та бездіяльності
як у сфері наданих повноважень, так і в суспільній сфері [11, с. 312].
Юридична відповідальність державних
службовців є також видом суспільних відносин, які виникають, змінюються та припиняються на основі норм права, які встановлюють
юридичну відповідальність між деліктоздатними суб’єктами і народом та державою, перед
якими правопорушник несе юридичну відповідальність. Міра юридичної відповідальності визначається санкцією або санкціями, які
застосовуються державою до правопорушника
та мають для нього чітко унормовані негативні
наслідки (позбавлення волі, виправні роботи,
штраф, відшкодування завданої шкоди тощо)
і визначають негативне ставлення суспільства та держави до делікту та суб’єкта, який
його здійснив. До загальних ознак юридичної відповідальності слід віднести те, що цей
вид соціальної відповідальності: виникає на
підставі норм права; має позитивне (проспективне) і негативне (ретроспективне) значення;
є наслідком і результатом правового делікту;
має чітко унормовану в чинному законодавстві
систему правопорушень (деліктів) і санкцій за
їх здійснення; отримує комплексне правове
регулювання в різних галузях чинного законодавства [12, с. 146].
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Також слід зауважити, що юридична відповідальність державного службовця є важливим
елементом його правового статусу, що напряму
впливає на порядок проходження державної
служби, на її стимулювання та обмеження. Чинне
законодавство передбачає такі види юридичної
відповідальності державних службовців: дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну. Розділ 8 Закону України «Про державну
службу» встановлює дисциплінарну та матеріальну відповідальність державних службовців [7].
Адміністративна і кримінальна відповідальність передбачені Законом України «Про запобігання корупції», Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним
кодексом України [13–15].
Найпоширенішим видом юридичної відповідальності, який найчастіше застосовується до
державних службовців, є дисциплінарна відповідальність. Вона настає в разі порушення
державним службовцем обов’язків додержання
дисципліни праці, правил внутрішнього трудового розпорядку органу державної влади, за
невиконання або неналежне виконання службових обов’язків.
Разом із тим, незважаючи на оновлення
законодавства про державну службу, в науковій літературі порушується питання щодо
необхідності законодавчого визначення дефініцій «юридична відповідальність державних
службовців», «правопорушення на державній
службі» [16].
Також можна виділити такий вид відповідальності, як політична. Розрізняють два види
політичної корупції: відхилену поведінку, яку
поділяють, зокрема, на політичний патронаж,
клієнталізм, «покупку голосів», та злочин, до
якого відносять підкуп. Політична корупція має
свої особливі форми. Так, до проявів політичної корупції, на думку аналітиків Центру Разумкова, можна віднести вихід народних депутатів
із політичних сил, за списками яких вони були
обрані, і створення ними власних партій. Таким
чином, можна зробити висновок, що значна
частина політичних партій в Україні від початку
створюється в умовах політичної корупції й для
досягнення відповідної мети [17].
Поряд із цим А.О. Сафоненко до форм політичної корупції відносить: політичний протекціонізм, політичну спекуляцію, політичну та адміністративну підтримку недержавних підприємств,
використання адміністративного ресурсу під
час проведення виборчої кампанії, підкуп, переслідування опонентів [18, с. 7].
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Дослідниками пропонується розроблення
та прийняття Закону України «Про юридичну відповідальність державних службовців», в якому потрібно, крім уже зазначеного,
докладно окреслити підстави всіх видів юридичної відповідальності державних службовців,
процедури притягнення до юридичної відповідальності, повноваження державних органів
у цій сфері тощо. Чіткого законодавчого розмежування потребують адміністративні та дисциплінарні правопорушення державних службовців, бо й адміністративна, й дисциплінарна
відповідальність досить часто передбачається
за порушення однакових службових обов’язків, наприклад, незабезпечення виконання підлеглими правил пожежної безпеки, охорони
праці тощо. У законодавстві потрібно закріпити
й однозначні розмежування адміністративної
та кримінальної відповідальності за корупційні
правопорушення. Так, дійсно, зазначені питання
потребують нормативно-правового забезпечення, необхідним є внесення змін до Закону
України «Про державну службу» в частині конкретизації поняття «юридична відповідальність
державних службовців», окреслення видів юридичної відповідальності та їхніх підстав, проте
вважаємо за недоцільне прийняття окремого
закону про юридичну відповідальність державних службовців.
Дискусії науковців щодо визначення єдиної
концепції відповідальності державних службовців поки не дали плідних результатів, однак
вони, по-перше, показали, яким багатофакторним явищем є відповідальність. По-друге, дозволили виявити різноманітні риси змісту різних
видів юридичної відповідальності. По-третє,
привели до висновку про необхідність диференційованого підходу до відповідальності в залежності від сфери соціальних стосунків і соціальної ролі суб’єктів відповідальності. Було би
помилкою відкинути висловлені погляди щодо
концепції відповідальності. Слід зазначити,
що без накопиченого в ході наукової полеміки
досвіду спроба вирішити поставлені завдання
навряд чи буде вдалою і для висвітлення юридичної відповідальності державних службовців.
Правильне розуміння відповідальності важливе і в політичному, і в соціальному, і в юридичному змісті. Воно має велике значення як
для наукової розробки прав особистості, суб’єктивних прав, громадських організацій, для вдосконалення законодавства в цій галузі, так і для
підвищення відповідальності державних органів, державних службовців, посадових осіб за
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доручену їм справу. Юридичне поняття відповідальності державних службовців не може бути
відірваним від загального розуміння і повинне
розглядатися як застосування цього загального поняття до специфічних умов і властивостей права, правової діяльності, регулювання
правом дій, поведінки державних службовців.
Юридична відповідальність лежить на особі,
яка несе обов’язок весь час, протягом якого цей
обов’язок має бути виконаним.
Висновки і пропозиції. Отже, юридична відповідальність державних службовців – це передбачені нормами права відносини між державою,
в особі її компетентних органів і посадових осіб,
та державними службовцями, які характеризуються специфічним механізмом реалізації
та санкціями, що, по-перше, виникають на підставі вчинених державними службовцями правопорушень і полягають у зобов’язанні перетерпіти
обмеження особистого, матеріального та організаційного характеру (ретроспективний аспект)
та, по-друге, полягають у відповідальному стані
зобов’язаного суб’єкта (позитивний аспект),
у правомірній поведінці державних службовців,
що схвалюється або заохочується державою,
виступають найважливішою гарантією реалізації
та захисту Конституції і законів України. Тобто
таке визначення дозволяє розкрити зміст відповідальності державних службовців як з точки
зору негативного аспекту, як правопорушення,
так і проспективного, як відповідального стану
до виконання свої обов’язків. І взагалі, юридична
відповідальність державних службовців незалежно від її виду має метою захист правопорядку
і виховання державних службовців у дусі поваги
до права і закону, створює умови для належної
реалізації Конституції та чинного законодавства
України, а отже, є фактором побудови правової
держави в Україні. Також слід констатувати, що
вдосконалення інституту відповідальності державних осіб, кардинальне реформування чинного законодавства у цій сфері є надзвичайно
актуальними питаннями сучасних реформ у контексті нинішніх трансформаційних процесів. До
того ж подібні кроки реалізації правових реформ
є вкрай важливими для подальшої розбудови
Української держави та розвинутого громадянського суспільства.
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Didach V. І. Responsibility of civil servants as a term of legal science
The article reveals the responsibility of civil servants as a concept of legal science. The author
notes that the legal concept of liability of civil servants cannot be detached from the general
understanding and should be considered as the application of this general concept to the specific
conditions and properties of law, legal activity, regulation of law, behavior of civil servants.
It is important that the legal responsibility of a civil servant is an important element of his legal
status, which directly affects the order of civil service, its incentives and restrictions.
It was established that the current legislation provides for the following types of legal liability
of civil servants: disciplinary, material, administrative and criminal.
The author compared the old Law of Ukraine “On Civil Service” dated 16.12.1993 № 3723-XII
(which has already expired) and the new current Law of Ukraine “On Civil Service” dated 10.12.2015
№ 889-VIII, and namely, that the old law did not single out integrity as a separate principle of civil
service, gave a general list of principles, referring to it as honesty. According to the author, integrity
should be associated with the integrity of the civil servant, which together will provide a positive
attitude to the performance of their duties and will serve as a basis for understanding the long-term
legal responsibility of the civil servant.
The author also draws attention to the expediency of considering the legal responsibility of civil
servants in two aspects: retrospective (negative) and prospective (positive). Where retrospective
liability is the liability of civil servants for an illegal act already committed and therefore it is real.
Perspective responsibility presupposes a conscious, responsible attitude of civil servants to their
actions, way of life, work, ie this is the basis of the behavior of the subjects, which excludes
violations of legal requirements. The article emphasizes that the principle of integrity should be
associated with the integrity of the civil servant, which together will provide a positive attitude to
the performance of their duties and will serve as a basis for understanding the long-term legal
responsibility of the civil servant.
Key words: responsibility, civil servant, legal responsibility of civil servants, retrospective legal
responsibility of civil servants, positive legal responsibility of civil servants, integrity of civil servants.
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ІСТОРИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКОЇ ЕКСПАНСІЇ
В МОЛДОВІ (КІНЕЦЬ XVIII – СЕРЕДИНА ХІХ СТ.)
ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглядаються особливості експансіоністської політики Росії щодо Молдови
в різні історичні періоди в контексті формування та розвитку базових постулатів імперської ідеології. Відзначається, що місце молдовських державних утворень серед об’єктів
російського деструктивного впливу опосередковується стійкими стратегічними цілями
щодо контролю над східноєвропейським регіоном: більш вагомим для самодержавства був
не факт ліквідації самостійної молдовської державності, а створення на її базі позицій для
подальшого підкорення балканських країн. Підкреслюється особливо важлива роль інформаційного складника в процесі діяльності Росії з окупації Молдови шляхом обґрунтування
окремішнього статусу останньої щодо Румунії. Значну увагу приділено питанням російської
та проросійської історіографії з досліджуваної проблематики, зокрема у зв’язку з динамікою змін в експансіоністському курсі держави та роллю у здійсненні інформаційних фальсифікацій. Особливо ретельно з історико-правової точки зору розкрито формування образу
Росії як єдино можливого «рятівника» народу Молдови від турецького впливу, а також
інших ідеологічних засад, на яких базувалося здійснення загарбницьких дій, показано їх місце
в загальному контексті ідеології російського експансіонізму. Визначено сутність та засади
месіанізму як провідної тактики деструктивного впливу Росії на підкорювані країни загалом і Молдову зокрема, виокремлено та охарактеризовано його основні форми. Зроблено
висновок щодо цілей та основних форм прояву російського експансіонізму в молдовському
середовищі, наведено їх переліки. Обґрунтовано, що подальша перспектива досліджень із
заявленої тематики вбачається в розкритті механізмів формування російської присутності в Молдові в різні історичні періоди та їхнього впливу на державно-правовий курс цієї
країни.
Ключові слова: експансіоністська політика, ідеологічні засади, історико-правова парадигма, стратегічні цілі, інформаційний вплив, державна політика.
Постановка
проблеми.
Становлення
образу Росії як гегемона в системі міжнародних відносин завжди було тією міфологемою,
на якій базувався весь геополітичний курс цієї
держави. Саме в такому контексті в різний час
поширювався її вплив у різних регіонах – починаючи від Далекого Сходу і закінчуючи Європою. Зміцнення засад імперської суті Росії, що
спричинило стрімке розширення її державних
кордонів, відбулося на рубежі XVIII – XIX ст. ст.
і названо західними істориками «блискавичною
експансією». Серед іншого, кроки по втіленню
в життя загарбницьких устремлінь Російської
імперії в цей час передбачали створення форпостів для планомірного поширення політичного і воєнного впливу в регіонах, які становили
значний стратегічний інтерес для неї. Одним із
© Іванов О. Ю., 2020

таких оплотів якраз стали молдавські землі, які
здавна були об’єктом високої заінтересованості
московських правителів.
Загалом, слід зазначити, що як в історіографії радянського періоду, так і в сучасній російській і частково навіть молдавській історичній
науці минуле Молдови викладається в загальному контексті історії Румунії [1–3]. Загальна
концепція така, що Молдова і Валахія були найслабшими серед дунайських князівств і дивом
зберігали свою автономію. Територія Трансільванії, що знаходилася між Османською
імперією та Річчю Посполитою, постійно піддавалася нападам з їхнього боку. Це, на думку
істориків, сприяло тому, що молдавські князівства, як найслабші в регіоні, змушені були
шукати покровителя. Саме це нібито спонукало
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молдавських господарів до ведення переговорів про протекторат з московитами. Доля тієї
частини молдавських земель, які ввійшли до
складу Російської імперії, описується в контрасті з положенням територій, які стали складовою частиною Сполученого князівства Румунії.
Останні, природно, описувалися як «відстаючі» порівняно зі своїми сусідами з російських
губерній. У зв’язку з цим постає потреба в проведенні неупередженого історико-правового
дослідження заявленої теми.
З урахуванням зазначеного, метою статті
є визначення ідеологічних, політико-правових та організаційних засад політичного курсу
Росії щодо Молдови в динаміці їхнього розвитку
та з урахуванням еволюційного характеру парадигми міжнародних відносин.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що політика Москви стосовно Молдови
в різні періоди історії є не зовсім типовим випадком російського експансіонізму. Так, традиційно
основою формування російської геополітики
було виключно підкорення вигідних у стратегічному відношенні територій. Однак у випадку
з молдавської державністю примітно, що вона
сама по собі мало цікавила російський уряд.
У середині XVII ст. Валахія вже мала сильну
централізовану державу, чим не могла похвалитися Москва ще як мінімум півстоліття. Традиційно, як відомо, об’єктами російської експансії ставали країни слабші, роз’єднані через
чвари між місцевими кланами або тимчасовий
зовнішній тиск. Проте, зважаючи на необхідність створення плацдарму для просування
в бік країн Балканського регіону, самодержавна
влада була змушена сформувати міцні позиції для розповсюдження впливу. Географічне
положення князівств Молдавії та Валахії і невизначеність їхнього політичного статусу робили
їх дуже сприятливими для цього.
У радянській історіографії приєднання молдавських князівств до Росії характеризувалося
як закономірний наслідок «опікунської» політики останньої. Так, історія Молдови аж до
початку XVII ст. викладалася виключно в контексті її протистояння з Османською імперією
та Річчю Посполитою. І лише «зміцнення зв’язків» молдавських господарів з московськими
царями починаючи з часів правління Василя
Лупу (1565–1661) нібито врятувало молдаван
від неминучої загибелі їхньої держави. Згаданий вище факт наявності в цей період уже
сформованої централізованої молдавської
держави, а також заснування власної метро-
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полії з благословення Константинопольського
патріарха набагато раніше, ніж московської,
подаються радянськими істориками дуже
в невигідному світлі. Навіть ці, здавалося б,
досягнення в розвитку представлені в контексті «окупаційного впливу» Порти. Так, осілих на
той час в окремому кварталі Стамбула православні греки-фанаріоти, завдяки сприянню яких
молдавани здобули власну церкву, було возведено представниками вченого світу Країни Рад
у ранг агентів турецького впливу. Саме від цих
«колаборантів», мовляв, московські царі так
люто кинулися рятувати «єдиновірний народ».
Більш того, підкреслюючи їх «жалісливість»,
окремі історики пишуть про те, що в 1654 р.,
після укладення «Березневих статей» з українським гетьманом Богданом Хмельницьким,
цар Олексій Михайлович змушений був відмовити в допомозі Василю Лупу, оскільки нібито
був цілком зайнятий урегулюванням українського питання. Тим самим радянська ідеологія
в цілому і наукова думка зокрема запозичила
один із найголовніших постулатів, на яких базувалася зовнішньополітична стратегія Московії.
У цьому випадку йдеться про «винятковість»
ролі останньої в долях православних і слов’янських народів Східної Європи.
Типова для російської історичної науки гіперболізація ролі своєї держави у вирішенні долі
інших народів стосувалася і Молдови. Так,
наприклад, у радянську епоху, у 1970–х рр.,
в Академії наук СРСР активізувалися дослідження з історії східноєвропейських країн. Це
було зумовлено річницею завершення російсько-турецької війни 1768–1774 рр., після якої
російський вплив на Балканах досяг свого апогею. Характеризуючи післявоєнні роки, радянський історик Г. Гросул стверджує, що політика
Росії мала «об’єктивні наслідки» для історичного розвитку Молдови та Валахії, такі як: розширення внутрішньої автономії цих князівств
у складі Османської імперії, відродження і розвиток їхнього економічного та культурного життя,
а також посилення національної боротьби за
звільнення з-під турецької влади. При цьому
зазначено, що такі заходи російської влади призводили до зростання її міжнародного престижу
і впливу серед народів Балканського півострова. Оцінюючи таку політику як «історично
прогресивну», автор підкреслює, що метою її
проведення було виключно «створення передумов для поступової ліквідації багатовікового
ярма Османської Туреччини в Молдавському
і Валаському князівствах» [4]. Більш того,
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сучасний український історик О. Пономарьов,
один зі співробітників Центрального державного архіву України, в опублікованій у віснику
Інституту історії Академії наук Молдови статті
пише про нібито спільну роботу київського
віце-губернатора Івана Костюрина і молдавського господаря Матвія Гика з облаштування
фортеці згідно з указом імператриці Єлизавети
для захисту державних кордонів від нападу
Туреччини [5]. Зазначена стаття написана в дусі
протекціонізму, подібно до робіт радянського
періоду, і серед мотивів спорудження фортеці
автор називає виключно турботу імператриці
про своїх підданих, не згадуючи при цьому про
проголошену нею політику «ненав’язливого
обрусіння» підкорених Росією народів.
Серед інструментарію проросійських істориків одним із поширених методів є заперечення позицій західної історіографії. Їхні роботи
рясніють звинуваченнями закордонних колег
у «грубій фальсифікації» історичної дійсності.
Мовляв, розгляд Російської імперії як «єдиної
агресивної сили» в Східній Європі, яка використовувала місцеві народи виключно для
втілення своїх експансіоністських планів, провокуючи в їхнім середовищі розвиток антитурецьких повстань, не відповідає дійсності.
Зовсім необґрунтовано, наприклад, у такому
контексті Х. Христов заявляв про те, що російська пропаганда жодним чином не сприяла розвитку загальнонаціональних повстань у країнах
Східної Європи [4]. Зокрема, укладення російсько-турецьких договорів за підсумками двосторонніх військових конфліктів 1768–1878 рр.
трактувалося виключно в контексті «дипломатичних зусиль» Росії з метою звільнення країн
регіону з-під турецького ярма. Описуючи хід
подій, учені навмисне залишають поза увагою
ідеологічну основу зовнішньополітичного курсу
Російської імперії. З цієї ж причини, зокрема,
В. Виноградов стверджує про «сприяння» Росії
об’єднанню Молдови та Валахії в єдине Румунське князівство після безславно програної нею
війни 1853–1856 рр.
Нетиповим для імперського дискурсу
в російській історіографії є обґрунтування
автономного етнічного статусу молдаван. Так,
навіть сучасні молдавські історики наводять
дані, згідно з якими ще в першій чверті XIX ст.
російські етнологи фіксували близько 85% молдаван серед національного складу Бессарабії.
Водночас частка росіян визначалася в кількості
менше одного відсотка населення цього регіону
[6]. Наведені цифри підтверджують відсутність

організованих переселень етнічних росіян на
територію Молдови, як це вже раніше практикувалося в Криму, Казахстані, Грузії і західнобалканських країнах. Схожа статистика наводилася і радянською владою в 1920-х рр. – як
напередодні створення Молдавської АСРР
у складі радянської України, так і в перші роки
її існування. На сучасному етапі російські історики і політики також солідарні з домінуючою
роллю молдавського етносу в складі населення
Республіки Молдова. Проте останній лояльності щодо Росії це не додає. Причини таких
особливостей політики російської держави
щодо Молдови криються в особливостях політичної боротьби за володіння цими територіями, а також у тій ролі, яку вони відіграли надалі
в здійсненні російської зовнішньої політики.
У 1722 р. в Росії, за рік після проголошення
імперії, було перевидано написану ще в 1601 р.
працю італійця М. Орбіні «Історіографія народу
слов’янського». Ідею цієї книги відображають
такі слова з неї: «Російський народ є найдавнішим на землі народом, від якого походять усі
інші народи. Імперія мужністю своїх воїнів і кращою у світі зброєю тисячоліттями тримала весь
світ у повинності й покірності. Росіяни завжди
володіли всією Азією, Африкою, Персією, Єгиптом, Грецією, Македонією, Іллірією, Моравією,
Шльонською землею, Чехією, Польщею, усіма
берегами Балтійського моря, Італією і багатьма іншими країнами і землями ... » [7]. Автор
настільки сумнівної праці служив ігуменом
у Рагузі, де росіяни вже давно займалися розповсюдженням свого культурного і релігійного
впливу. Різкі контрасти між історичною правдою і наведеними в «Історіографії...» фактами
уряд петровської Росії, а також сучасні російські
історики пояснюють тим, що праці, на які посилався М. Орбіні в обґрунтування своєї позиції,
були нібито вилучені з бібліотек православних
храмів Російської імперії за наказом Папи римського його агентами. Мовляв, настільки сильним було суперництво останнього з Московським патріархатом за вплив у Східній Європі,
що була необхідність нанести серйозний удар
престижу царського уряду на міжнародній арені.
Так, невіглас ігумен, праці якого не мали нічого
спільного з історичною реальністю, фактично
ставав національним героєм, адже завдяки
йому нібито збереглася справжня історія російського народу, викрадена папської агентурою.
Згадані ідеологічні постулати книги вірного
царського служителя якнайкраще вписувались
в імперську суть російської держави і розкри-
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вали її месіанську роль для східноєвропейських
народів. Сам того не знаючи, М. Орбіні виклав
застосовану двома століттями пізніше концепцію політики самодержавства в цьому регіоні.
Прагнення тримати в «повинності й покірності»
країни Східної Європи призвело російських імператорів до боротьби з Османською і Австрійською імперіями, котрі також висловлювали
претензії на контроль у цьому регіоні [8]. Отже,
щоб закріпитися там, Російській імперії необхідно було створити ефективні позиції поблизу,
використовуючи які, можна було б за допомогою «кращої у світі зброї» підкорити стратегічно важливі території. У цьому випадку під
поняттям зброї розуміються засоби і способи
ведення гібридної війни. Так, якщо російські
армія і флот першої половини XIX ст. перебували в повному занепаді, що, зокрема, яскраво
продемонструвала всьому світу Кримська війна
1853–1856 рр., то за різноманітністю арсеналу
гібридних інструментів деструктивного впливу
на країни, що були об’єктами її стратегічної
зацікавленості, Російська імперія не мала рівних. Одним із найголовніших прийомів у цьому
аспекті було розпалювання нібито добровільних повстань, де російський імператор виконував фактично роль диригента, практично не
помітну для міжнародної спільноти. Болгарія,
Сербія, Греція, Іллірія (нині – Хорватія), Албанія – це неповний список країн, де в результаті
антитурецьких повстань російський вплив було
посилено в рази. Такий успішний сценарій став
можливим завдяки тому підкультурному впливу,
що поширювався на них із розвідувальних позицій, а саме з Молдови.
Український дисидент єврейського походження І. Клейнер виділив перелік питань, які
в різний час були предметом діяльності національних рухів неросійських народів у складі
спочатку Російської імперії, а потім і СРСР. До
цих питань, на думку дисидента, були віднесені
такі: дискримінація національних мов і культур,
мовна та культурна русифікація в галузі літератури, мистецтва, освіти і громадських відносин;
фактичне позбавлення неросійських радянських
республік державного суверенітету, проголошеного радянською і республіканськими конституціями; позбавлення представників національних меншин, які проживають за межами своїх
національних республік, можливості здобуття
освіти рідною мовою і залишатися в рамках
своєї національної культури, тоді як росіянам,
які проживають у національних республіках,
надано право культурно-національної автоно-
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мії; цілеспрямоване перемішування населення
(включаючи минулі депортації) з метою зменшення на кожній національній території відсотка місцевого населення і збільшення ролі
російської та взагалі чужоземної складової
частини; судові та позасудові переслідування
осіб, які виступають на захист національних
інтересів, національних мов і культур або намагаються змінити національну свідомість; традиційна російська імперіалістична політика, продовження і поглиблення цієї політики в СРСР,
засудження російського колоніалізму і вимоги
національної незалежності або справжньої
культурно-національної автономії [9].
Слід взяти до уваги той факт, що відповідна
робота була опублікована І. Клейнером у 1978 р.,
коли дисидентський рух у СРСР набував нового
витку у зв’язку з вступом в силу в 1975 р. найважливішого міжнародного документа, що
зобов’язує гарантії як прав людини, так і націй
і народів – Заключного акту Наради з питань
безпеки і співробітництва в Європі. Саме ці
події спричинили активізацію національного
руху в усіх радянських республіках, починаючи
з Прибалтики, що прискорило процес розпаду
СРСР. Також саме в 1978 р. виповнилося сторіччя від дня завершення російсько-турецької
війни 1875–1878 рр., унаслідок якої зміцнилося
вплив Російської імперії в Східній Європі.
Однією з провідних спільних рис російської
зовнішньої політики є прагнення різними способами замаскувати свої агресивні наміри. Найбільш поширеним із них є виправдання інтервенції нібито прагненням допомогти конкретній
країні, навіть врятувати її від неминучої загибелі. Ця риса була властивою для зовнішньої
політики і Московського царства, і Російської
імперії, і радянської Росії. У зв’язку з цим у колах
радянських дисидентів така тактика отримала
назву «месіанізм».
Як зазначалося вище, російська політика месіанізму мала місце в різні періоди
історії. Починаючи з того, коли на рубежі
XV–XVI ст. ст. склалися основні постулати
концепції «Москва – Третій Рим», і московські
правителі проголосили свою богообраність,
останні стали вважати себе вправі вирішувати
долі цілих народів. «Збирання» колишніх давньоруських земель під скіпетром московського
царя як напрям зовнішньої політики фактично
означало оголошення курсу на завоювання
значних за обсягом територій. Однак ні військової могутності Московського царства, ні його
фінансових, людських і матеріальних ресурсів
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не вистачило б для втілення цієї мети шляхом
застосування відкритої військової агресії. Саме
тому чиновники стали вдаватися до тих методів
діяльності, за допомогою яких можна було схилити ті чи інші країни до добровільної співпраці,
а згодом і спонукати так само з власної волі
стати частиною московського держави.
З огляду на історико-політичну реальність
можна зробити висновок про різноманітність
форм реалізації російського месіанізму, що
мали місце в тому числі й щодо Молдови.
Найбільш поширеними серед них слід виділити релігійну, культурну та політичну. Суть
релігійного месіанізму втілюється в формулюванні «захист єдиновірних народів». Стосувалося це в основному країн Східної Європи, за
поширення впливу на які Росія постійно конкурувала з Османською імперією. Остання
була мусульманською державою, а тому уряд
самодержавної імперії, скориставшись явною
або передбачуваною експансією ісламу на конкретній території, проголошувало необхідність
захисту її православного населення, тим самим
створюючи привід для поширення на неї свого
впливу. При цьому такі країни, як Сербія, Болгарія, Валахія мали власні метрополії, створені
набагато раніше московської. У зв’язку з цим
царизм їх розглядав як конкурентів за поширення впливу в регіоні й поступово ліквідував,
створюючи, зокрема, власні мережі духовної
освіти у відповідних країнах. Загалом же створення християнського центру в Москві (а потім
у Санкт-Петербурзі) на противагу Риму чітко
окреслювали експансіоністські наміри російського царизму. Принципи «християнської єдності» в російській політиці продовжують зберігати
актуальність і донині.
Релігійний месіанізм сприяв зародженню
іншого різновиду цього явища – культурного
заповідника. Як уже зазначалося, росіяни створювали релігійні навчальні заклади в інших
країнах. Поряд із цим відбувалося поширення
і відповідної духовної та навчальної літератури,
написаної російською мовою. Така русифікація
супроводжувалася поширенням тез про «недостатній рівень розвитку» відповідних національних мов і культур, а за часів Катерини II – про
необхідність «просвіти» народів, які Російська
імперія мала намір підкорювати, була виділена
як окремий напрям експансіоністської політики.
Починаючи з останньої чверті XIX ст., російські переселенці (переважно офіцери і делеговані посадові особи для участі в роботі місцевої адміністрації) стали утворювати потужні

культурні центри за кордоном, діяльність яких
була спрямована на боротьбу з «відсталістю»
та «неповноцінністю» місцевих культур, а також
на фактичне звернення місцевого населення
до зразків російської культури замість власної.
Натепер такі центри також діють, зокрема найбільш потужні з них – у Болгарії і Молдові [10].
Квінтесенцією російського месіанізму є його
політичний різновид. Починаючи із середини
XVII ст., факти приєднання до Московії багатьох територій (у тому числі українських)
трактувалися не інакше як «допомога братнім
народам» і «добровільне приєднання». Для
того щоб таким чином приєднувати важливі
землі, росіяни вивчали ті країни, в яких потенційно могла бути загроза захоплення сильними сусідами, і використовували таку ситуацію для поширення протестних настроїв серед
місцевого населення. Одночасно з цими процесами відбувався детальний збір відомостей
про географічне положення країни, її культуру,
історію, економіку, побут населення, що іноді
тривало десятиліттями. Маючи підготовлений
базис, російська влада бралася за створення
засобами інформаційної пропаганди образу
«Росії-рятівника» у свідомості місцевого населення. За таких умов місцеві правителі, усвідомлюючи зазвичай важке соціально-економічне та політичне становище свого народу,
були змушені добровільно відправляти російському монарху лист із проханням про прийняття «під високу руку».
Виходячи з вищевикладеного, російський
месіанізм – це комплекс методів зовнішньої
політики Росії, заснованих на її архаїчній експансіоністській ідеології і спрямованих на
маскування відкритих агресивних намірів під
добровільну допомогу російського уряду іншим
країнам. Виділені вище релігійний, культурний
і політичний різновиди цього явища сформовані
ще за часів царської Росії і успішно продовжують застосовуватися в політичній практиці до
цього дня.
Крім полігону для поширення впливу, після
встановлення контролю над Бессарабією завдяки хитро виписаному тексту договору 1812 р.
її землі стали використовуватися імперськими
властями як додатковий ресурс для забезпечення популярного в той час руху колоністів. Так
називали відставних військовослужбовців, які
претендували на отримання від держави маєтків зі значними земельними володіннями і кріпаками. Однак самодержавний уряд і в цьому
випадку знайшов можливість використову-
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вати ситуацію максимально у своїх інтересах.
Зазначеним цілям послужила проголошена
ще Петром І політика залучення іноземців на
російську службу. Пенсіонери прусської, французької та інших європейських армій мали можливість нарівні зі своїми російськими колегами
отримувати у володіння вельми родючі землі
з недавно захоплених імперією південно-західних територій. Крім поповнення таким чином
державної скарбниці від сплати податків за
землекористування, царські чиновники, які не
мали ніяких планів щодо господарського освоєння знову придбаних земель, абсолютно безоплатно отримували передові методи ведення
землеробства та інших сільськогосподарських
робіт. За таких умов не відповідна запитам часу
феодально-кріпосницька система ще якийсь
час змогла успішно проіснувати.
Разом із тим у випадку з Бессарабією політика колонізації вирішувала ще одну, не менш
стратегічно важливу для російської зовнішньої
політики задачу. Відірвані від Румунії, ці території були в значній кількості населені етнічними
румунами. Вирішувати завдання національної
асиміляції звичним для себе способом, тобто
шляхом організованих виселень, російська
влада в цьому випадку не наважилася. Зовсім
недавніми були спогади про повстання під проводом Тудора Владимиреску 1821 р., унаслідок
якого було знищено численні загони турецької
армії. Тому в арсеналі самодержця залишалася
обмежена кількість інструментів для зміни національного складу в регіоні. Крім уже згаданої
колонізації, а точніше – разом з нею, застосовувалися масові переселення кріпаків з далеких
районів Російської імперії. Справа в тому, що за
російськими законами колоністу потрібно було
надавати маєток разом із кріпаками, а населення підкорених територій звільнялося від
такої повинності на перші десятиліття перебування у складі імперської держави. Проте
з 1812 р. і до середини ХІХ ст. самодержавному
уряду вдалося зменшити частку румунів у національному складі Бессарабії фактично на третину – з 48,6 до 29,9%.
Примітно, що частка росіян у національному
складі російської частини Бессарабії за вказаний період змогла збільшитися лише з 7,1 до
10%. Водночас українці стабільно превалювали
над ними (15,6 і 17,5% відповідно). Треба зауважити, що останні представляли в основному
Херсонську, Таврійську та Катеринославську
губернії. Вони межували з Бессарабією і надалі,
після утворення Бессарабської губернії, разом
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із нею були об’єднані в Новоросію. Отже,
там були схожі природні умови й особливості
ведення господарства. Російські ж кріпаки не
були звичними до землеробства в умовах півдня, тому використання їх на таких роботах не
було настільки ж ефективним, як українців [11].
Схожа ситуація склалася століттям пізніше,
коли після Другої Світової війни вирішувалося
питання республіканської належності Кримської області.
Якщо в Західній Європі, нехай і більше на
рівні декларацій, але стали панувати принципи
визнання взаємних кордонів і їх визнання, то
для Російської та Османської імперій, які, серед
іншого, спільно контролювали східноєвропейський регіон, такі постулати все ще залишалися чужими. Так, зокрема, державна ідеологія
Російської імперії була заснована на ідеї богообраності імператора, що виходила з концепції «Москва – Третій Рим» і передбачала, що
всі рішення і дії правителя заздалегідь були
схвалені вищими силами. Отже, узгодження
своєї політики із загальносвітовими цінностями
російський правитель не потребував. Саме на
рубежі XVIII – XIX ст. кордони Російської імперії
розширювалися дуже швидко, через що західні
історики назвали цей час періодом «блискавичної експансії». Свої завоювання російський
уряд пояснював, як і в колишні часи, «допомогою» народам, які є для росіян «єдиновірними»
і «єдинородними». У свою чергу приєднання
останніх до складу імперії в більшості випадків трактувалося як цілком «добровільне входження». Саме в таких умовах і відбувалося
фактично захоплення влади в Молдавському
і Валаському князівствах після російсько-турецької війни 1806–1812 рр.
Висновки і пропозиції. Викладений в основній частині нашої статті історико-правовий огляд
політики Росії щодо Молдови в еволюційному
вимірі дає підстави стверджувати, що питання
про її узгодження з нормами міжнародних відносин і, відповідно, міжнародного правопорядку
не поставало ніколи. Основними цілями її були:
створення позицій для поширення впливу на
західну Європу, Балкани і Туреччину; дестабілізація ситуації в східноєвропейському регіоні;
захоплення нових якісних земель для надання
іноземним колоністам; національна асиміляція молдаван; створення додаткового полігону
для поширення деструктивного впливу російської культури. З метою їх реалізації застосовувалися такі методи: попередня ідеологічна
робота; інформаційний вплив; господарська
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експансія; релігійна експансія; псевдонаукове
обґрунтування. Застосовувані щодо Молдови
методи, хоча й перебували в ідеологічній парадигмі російської зовнішньої політики, проте не
були типовими для неї. Подальша перспектива
досліджень із заявленої тематики вбачається
в розкритті механізмів формування російської
присутності в Молдові в різні історичні періоди
та їхнього впливу на державно-правовий курс
цієї країни.
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Ivanov O. Yu. Historical and іdeological aspects of the Russian expansion in Moldova (late
18th – mid 19th centuries) as a subject of historical and legal research
The article examines the peculiarities of Russia's expansionist policy towards Moldova in different
historical periods in the context of the formation and development of the basic postulates of imperial
ideology. It is noted that the place of Moldovan state formations among the objects of Russian
destructive influence is mediated by stable strategic goals of control over the Eastern European
region: more important for the autocracy was not the elimination of independent Moldovan statehood,
but the creation of positions for further conquest of the Balkans. The particularly important role
of the information component in the process of Russia's activity in the occupation of Moldova by
substantiating the separate status of the latter in relation to Romania is emphasized. Considerable
attention is paid to the issues of Russian and pro-Russian historiography on the researched issues,
in particular in connection with the dynamics of changes in the expansionist course of the state
and the role in the implementation of information falsifications. The formation of the image of Russia
as the only possible "savior" of the Moldovan people from Turkish influence, as well as other
ideological principles on which the implementation of aggression was based, is especially carefully
revealed from the historical and legal point of view, their place in the general context of Russian
expansionism ideology is shown. The essence and principles of messianism as the leading tactic
of destructive influence of Russia on the conquered countries in general and Moldova in particular
are determined, its basic forms are singled out and characterized. The conclusion on the purposes
and the basic forms of display of the Russian expansionism in the Moldovan environment is made,
their lists are resulted. It is substantiated that the further prospect of research on the stated topics
is seen in the disclosure of the mechanisms of formation of the Russian presence in Moldova in
different historical periods and their impact on the state and legal course of this country.
Key words: expansionist policy, ideological principles, historical and legal paradigm, strategic
goals, information influence, state policy.
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ПРО ЗМІСТОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОНЯТТЯ
«НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ»
Якщо узагальнити існуючі сьогодні в науці та на практиці проблеми, що стосуються
національної безпеки України, то їх можна звести до таких основних напрямів, кожен з яких
має свої особливості реалізації в діяльності визначених у законі суб’єктів.
У сучасних умовах, вперше за всю історію незалежності нашої держави (1991 р. – дотепер), теоретичні розробки та нормативно-правові підходи з означеної тематики реалізуються у військовій обстановці, зумовленій агресивними діями Російської Федерації на
Сході України.
З огляду на це саме практика є тим лакмусом (нім. lackmus – фільтрований папір, який
під дією кислот набуває червоного кольору, а під дією луг – синього), що дає можливість
визначити реальні можливості в регулюванні зазначеної сфери суспільних відносин Законом
України «Про національну безпеку України».
Зокрема, в цьому контексті на перший план виходять такі правові категорії, визначення
яких дано в ст. 1 вказаного Закону, як «національна безпека України» та «національні інтереси України», що по своєму змісту дещо не збігаються, а на практиці знижують рівень
ефективності реалізації цих положень у діяльності відповідних суб’єктів (сил безпеки
(п. 17 ч. 1 ст. 1) Закону України «Про національну безпеку України»).
Якщо підійти до оцінки терміна «національна безпека України» з огляду ефективності
його реалізації на практиці, то можна констатувати, що сьогодні визначені в законі об’єкти
захищеності (національні інтереси, тобто життєво важливі інтереси людини, суспільства
і держави) не в повній мірі забезпечуються відповідними правовими та іншими засобами охорони, про що красномовно свідчать статистичні дані про зростаючу щорічно в Україні кількість злочинів проти основ національної безпеки, особи, громадського порядку та авторитету органів державної влади.
Отже, метою даної наукової статті є розроблення за результатами аналізу системоутворюючих ознак, що становлять зміст поняття «національна безпека України», теоретичного обґрунтування пропозицій, спрямованих на вдосконалення даного поняття з урахуванням реальних та потенційних загроз, а головним завданням – формулювання на цій
підставі авторського поняття з означеної проблематики дослідження.
Ключові слова: безпека, національна безпека, національні інтереси, захищеність, реальні
та потенційні загрози, державний суверенітет, територіальна цілісність, демократичний
конституційний лад.
Постановка проблеми. У червні 2018 року
в нашій державі було прийнято нову редакцію Закону України «Про національну безпеку
України», у п. 9 ч. 1 ст. 1 якого дано таке її
поняття: «Це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного
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конституційного ладу та інших національних
інтересів України від реальних та потенційних
загроз [1].
Якщо підійти до оцінки зазначеного терміна
з огляду ефективності його реалізації на практиці,
то можна констатувати, що натепер визначені
© Колб О. Г., Дучимінська Л. М., 2020
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в законі об’єкти захищеності (національні інтереси, тобто життєво важливі інтереси людини,
суспільства і держави) не в повній мірі забезпечуються відповідними правовими та іншими
засобами охорони, про що красномовно свідчать
статистичні дані про зростаючу щорічно в Україні
кількість злочинів проти основ національної безпеки, особи, громадського порядку та авторитету
органів державної влади [2].
Звертає у зв’язку з цим на себе увагу й той
факт, що досі не відновлено територіальну
цілісність України, що порушена через анексію
Російською Федерацією (РФ) Криму, а також
створення незаконних квазітериторіальних
об’єднань (від лат. guasi – несправжній; уявний;
брехливий) [3, ст. 261] на Донбасі (так званих
«ДНР» та «ЛНР»). При цьому неадекватними
в цій ситуації є і дії міжнародного товариства
(зокрема, ООН) та визначених у 1994 році
в Будапештському меморандумі держав –
гарантів національної безпеки України [4].
Таким чином, варто визнати, що наявна
складна прикладна проблема, пов’язана в тому
числі з неефективною реалізацією на практиці
законодавчо визначених положень, що стосуються змісту діяльності із забезпечення і захищеності національних інтересів України, що
потребує вирішення на доктринальному (теоретичному) рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Як показали результати вивчення наукової літератури, досить активно розробленням проблем,
пов’язаних зі змістом національної безпеки
України, займаються такі учені, як: О.М. Бандурко,
О.Ф. Бантишев, К.О. Біла, В.Т. Білоус, Ю.П. Битяк,
О.С. Бодрук, В.П. Горбулін, О.А. Делінський,
О.М. Джужа, В.В. Голіна, Б.М. Головкін, В.С. Карташов, С.В. Ківалов, О.В. Копан, І.М. Копотун,
В.Я. Колпаков, М.В. Левицька, В.А. Ліпкан,
В.П. Пєтков, М.М. Пендюра, Г.П. Ситник,
В.Ф. Сіренко, О.Л. Хилько, З.Д. Чуйко, Ю.С. Шемшученко та ін.
Поряд із цим у сучасних суспільно-політичних та військових умовах, що склались в Україні,
питання більш ефективного та продуктивного
забезпечення національної безпеки набувають
підвищеної уваги та потребують вирішення на
доктринальному рівні, що й стало вирішальним
у виборі предмета даної наукової статті.
Метою статті є розроблення за результатами аналізу системоутворюючих ознак, що
становлять зміст поняття «національна безпека
України», теоретичного обґрунтування пропозицій, спрямованих на вдосконалення даного

поняття з урахуванням реальних та потенційних
загроз, а головним завданням – формулювання
на цій підставі авторського поняття з означеної
проблематики дослідження.
Виклад основного матеріалу. Для того
щоб по-новому підійти до оцінки змісту вжитого в Законі України «Про національну безпеку
України» поняття, слід визначити сутність слів,
які використані законодавцем у словосполученні «національна безпека України».
Цілком очевидним у цьому контексті є висновок про те, що ключовим словом у ньому є слово
«безпека». Як показали результати вивчення
наукової літератури з означеної тематики дослідження, обґрунтованих визначень даного слова
не бракує. Зокрема, в тлумачних словниках під
безпекою учені розуміють стан, коли кому-небудь нічого не загрожує [5, ст. 35].
В інших аналогічних джерелах безпекою
вважають:
а) стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз;
б) здатність предмета, явища або процесу
зберігати свою сутність, основні ознаки, властивості за знищуючого впливу з боку інших предметів, явищ або процесів [6, ст. 41].
Досить об’ємне бачення змісту даного
поняття дав В.А. Ліпкан, який вважає, що «безпека» – це:
1) гарантована конституційними, законодавчими і практичними заходами захищеність
і забезпеченість життєво важливих інтересів
об’єкта від зовнішніх і внутрішніх загроз;
2) стан захищеності людини, суспільства
і держави від зовнішніх і внутрішніх небезпек
і загроз, який базується на діяльності людей,
суспільства, держави, світового співтовариства щодо вивчення, виявлення, ідентифікації
та аутенифікації, попередження та усунення
небезпек та загроз, мінімізації дії негативних
наслідків, здатних поставити в небезпеку фундаментальні цінності антропосоціокультурного
середовища, зашкодити стійкому розвитку системи безпеки;
3) стан управління небезпеками та загрозами, коли останні можуть відігравати конструктивну роль (синергетичний підхід);
4) органічна система організації державної влади щодо реалізації потреб та інтересів
людини, фундаментальна основа існування
будь-якої системи;
5) явище, яке тотожне гомеостазису системи, під яким розуміють тип динамічної рівно-
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ваги, що є характерним для складних систем,
які саморегулюються, і полягає в підтриманні
суттєво важливих для збереження системних
параметрів у допустимих межах;
6) стан захищеності особи, суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, який
базується на діяльності людей, суспільства
і держави, світового співробітництва народів
щодо виявлення (вивчення), попередження,
послаблення, усунення (ліквідації) і відображення небезпеки та загрози, здатних згубити
їх, позбавити фундаментальних матеріальних
та духовних цінностей, нанести неприйнятну
(недопустиму об’єктивно й суб’єктивно) шкоду,
унеможливити шлях для виживання та розвитку
[6, с. 41–42].
У свою чергу М. Левицька переконана, що
безпека (у сенсі загального значення) – це стан
захищеності певного об’єкта та забезпечення
надійності його функціонування [6, с. 42].
З точки зору філософського аспекту науковці
аналізують безпеку як певну множину елементів, взаємозв’язок яких зумовлює цілісні властивості системи [6, с. 42–43].
Отже, як вірно зауважила Л.Д. Чекаленко,
всі варіанти визначення явища безпеки збігаються та зводяться до формулювання: «Безпека – стан захищеності людини, суспільства,
держави» [7].
Закордонні фахівці з цього приводу вважають, що безпека в об’єктивному плані – це
відсутність загроз національним цінностям
суспільства, а в суб’єктивному вимірі – відсутність страху, що ці цінності можуть бути піддані
руйнації [8, с. 45–46].
Разом із тим прихильники так званого «гроціанського» напряму (за ім’ям Гуго Гроція)
розглядають безпеку через інтереси держави,
а кантіанської школи (засновник Іммануїл
Кант) – через призму загальнолюдських цінностей [9].
Згідно з теорією демократичного миру (Джон
Кенеді) безпекою вважають гуманітарне втручання, яке розглядається як єдиний ефективний засіб захисту населення від проявів геноциду влади проти власного народу [9].
М. Шепелєв пропонує також розглядати
безпеку в контексті процесів глобалізації
[6, с. 43–47], а інші науковці – у сенсі поняття
«державна безпека» (М. Левицька); «екологічна безпека» (Ю. Шемшученко); «економічна
безпека» (Є. Кравець); «інформаційна безпека» (О. Рубан, Г. Стишко); «колективна безпека» (Ю. Нипорко); «міжнародна безпека»
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(М. Цюрупа, В. Храмов); «безпека особи»
(М. Левицька, В. Сущенко) [6, с. 43–51], а також
«кооперативна безпека» [7] тощо теоретичних
концепцій безпеки [6, с. 51–52].
При цьому основний лейтмотив (від нім. –
керівний мотив; головна думка тощо) [3, с. 316–
317] усіх проаналізованих у цій науковій статті
доктринальних підходів зводиться до того, що
безпека – це відсутність загроз [7].
Крім цього, принципове значення в теорії
безпеки надається встановленню критеріїв
і шкал вимірів, які дозволяють кількісно оцінювати та вимірювати (встановлювати) небезпеку,
загрозу, ступінь захищеності та пошкодженості
[9] (у наукових джерелах під теорією розуміють
логічне узагальнення досвіду; учення про певну
сукупність явищ, галузь знань, яка створена на
підставі такого узагальнення [5, с. 639]).
Якщо застосувати вказані наукові погляди
на зміст терміна «безпека» та зіставити його
системоутворюючі ознаки з тим поняттям, що
визначено в Законі України «Про національну
безпеку України», то можна в останньому побачити декілька суттєвих сутнісних елементів
національної безпеки, а саме:
1. Вітчизняний законодавець жодним словом у понятті «національна безпека України»
не обмовився про гарантії її забезпечення на
нормативно-правовому, організаційно-управлінському та інших практичних рівнях діяльності особи, суспільства і держави, що важливо
з огляду визначення її ефективності та захищеності національних інтересів України.
Під гарантією в науці розуміють поруку
в чомусь, забезпечення чого-небудь [5, с. 116],
а під правовою (юридичною) гарантією – зумовлену особливостями економічного і суспільного
ладу систему умов і засобів, яка закріплена
в чинному законодавстві й безпосередньо
спрямована на забезпечення законності, безперешкодне здійснення, захист прав і свобод
[10, с. 555].
Через це необхідним системоутворюючим
елементом змісту поняття «національна безпека України» має стати такий із них, як «гарантія» захищеності національних інтересів.
2. З огляду на зміст положень ст. 3 Конституції України про те, що права і свободи
людини та їх гарантії визначають спрямованість держави, важливо, щоб у зазначеному
понятті національної безпеки було закріплено
й такий його системоутворюючий елемент, як
«гарантована захищеність національних інтересів» на конституційному, законодавчому,
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організаційному,
матеріально-фінансовому
та інших рівнях.
3. Враховуючи виведені в науці класифікаційні критерії поділу національної безпеки
на види і групи, необхідно було б у досліджуваному терміні використати словосполучення
«та закріплених у законі інших національних
інтересів», що логічно витікає також зі змісту
п. 17 ст. 92 Конституції України, відповідно до
якого виключно законами визначаються основи
національної безпеки.
4. Як це витікає з положень ст. 9 Основного
закону України та ст. 19 Закону України «Про
міжнародні договори» [11], останні, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України.
Таким чином, поняття «національна безпека
України» має містити в собі відповідну ремарку
з цього приводу.
Отже, якщо за основу взяти законодавче
визначення та наукові підходи з питань змісту терміна «національна безпека України»,
а також зауваження, що викладені в даній науковій статті, то зазначений термін у законі має
бути відображений у такій редакції:
«Національна безпека України – це гарантована Конституцією України, міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, та іншими
законами, а також діяльністю особи, суспільства і держави, захищеність національних інтересів України, що визначені на законодавчому
рівні, від реальних та потенційних загроз з урахуванням можливостей держави в конкретних
соціально-економічних та політичних умовах її
життєдіяльності».
Висновок. У цій науковій статті викладено
окремий теоретично обґрунтований погляд
щодо змісту поняття «національна безпека
України», який, без сумніву, є не безспірним
та дискусійним.
Поряд із цим варто зазначити, що в сучасних
умовах низької захищеності зазначеного об’єкта
правової охорони в Україні цілком очевидним

у зв’язку з цим є завдання щодо активізації наукових пошуків у даному напрямі, а також видозміни на законодавчому та інших рівнях змісту
досліджуваного терміна.
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Kolb O. H., Duchyminska L. M. On the substantive elements of the concept of “national
security of Ukraine”
If we summarize the problems that exist today in science and in practice regarding the national
security of Ukraine, then they can be reduced to such main areas, each of which has its own
characteristics of implementation in the activities of the entities defined in the law, namely:
In modern conditions, for the first time in the history of the independence of our state (1991 – to
the present), theoretical developments and regulatory and legal approaches to this topic are implemented
in a military situation due to the aggressive actions of the Russian Federation in the East of Ukraine.
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Based on this, it is practice that is the litmus (German lackmus – filtered paper, which under
the influence of acids acquires a red color, and under the influence of meadows – blue), which makes
it possible to determine real opportunities in regulating this sphere of public relations of the Law
of Ukraine “On National Security of Ukraine”.
In particular, in this context, such legal categories as defined in Art. 1 of the said Law, such as
“national security of Ukraine” and “national interests of Ukraine”, which in their content somewhat
do not coincide, and in practice reduce the level of effective implementation of these provisions in
the activities of the relevant entities, come to the fore (security forces (para. 17, part 1 of article 1)
of the Law of Ukraine “On National Security of Ukraine”).
If we approach the evaluation of the term “national security of Ukraine” in view of the effectiveness
of its implementation in practice, we can state that at present the objects of protection are defined
in the law (national interests, i.e. vital human, social and state interests) are not fully provided
with appropriate legal and other means of protection, as eloquently evidenced by statistical data
on the growing number of crimes in Ukraine annually against the foundations of national security,
person, public order and the authority of state authorities
Based on this, the purpose of this scientific article is to develop, based on the results
of the analysis of the system-forming features that make up the content of the concept of “national
security of Ukraine”, a theoretical justification of proposals aimed at improving this concept taking
into account real and potential threats, and the main task is to formulate on this basis the author’s
concept of this research.
Key words: security, national security, national interests, real and potential threats, state
sovereignty, territorial integrity, democratic constitutional order.
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ВІДНОВЛЕННЯ СТАНОВИЩА ІНВЕСТОРА, ЯКЕ ІСНУВАЛО
ДО ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ
ПРАВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
Стаття присвячена теоретичним та практичним проблемам застосування такого
способу захисту права, як відновлення становища, яке існувало до порушення права, у правовідносинах інвестування в будівництві.
На підставі аналізу робіт вітчизняних науковців автор обґрунтовує, що відновлення становища може застосовуватися і як самостійний спосіб захисту, і як додатковий, разом з іншими.
Автор звертає увагу, що для аналізованого способу захисту характерною є імперативна
ознака. Адже незважаючи на змогу боржника добровільно задовольнити вимоги та відновити
становище кредитора, зберігається можливість застосування заходів примусу.
Можливість та практичне застосування відновлення становища, яке існувало до порушення, залежить від правової природи відносин, які склалися між суб’єктами інвестиційної
діяльності. Крім того, зміст конкретної вимоги залежатиме від характеру та виду суб’єктивного цивільного права, яке порушено.
Автор зазначає, що в інвестиційній сфері будівництва тісно переплітаються окремі
обов’язки сторін, які становлять зміст основної мети – введення в експлуатацію об’єкта
будівництва. У зв’язку з цим обґрунтовується висновок, що в рамках охоронного правовідношення можуть застосовуватися як зобов’язально-правові, так і речово-правові способи
захисту відновлювального характеру.
У статті автор наводить аргументи, що відновлення становища, яке існувало до порушення, не можна вважати мірою цивільної відповідальності. Доведено, що метою застосування аналізованого способу захисту є досягнення інвестиційних цілей, які переслідують
учасники інвестиційної діяльності. З огляду на це дії, які становлять зміст обов’язку порушника в охоронному правовідношенні, спрямовані на відновлення становища, що існувало до
порушення, тобто реалізації суб’єктивного права, причому такі правомочності можуть
становити зміст суб’єктивного цивільного права в інвестиційних речових та зобов’язальних відносинах. Крім того, відновлення становища може мати місце як у приватних відносинах, так і у відносинах за участю органів державної влади.
Ключові слова: спосіб захисту прав, відновлення становища, порушення зобов’язання,
інвестиційні відносини.
Постановка проблеми. В умовах перманентного розвитку механізмів інвестування
в будівництво потребують удосконалення відповідні способи захисту порушених прав. Відновлювальні механізми захисту порушених прав
посідають чільне місце серед інших способів
захисту. При цьому характерною особливістю
аналізованих способів є те, що порушене право
© Рим Т. Я., 2020

відновлюється, тобто зберігається можливість
досягнення кредитором мети, з якою він вступав у цивільні відносини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Незважаючи на особливу увагу науковців-цивілістів до вивчення способів захисту порушених прав, відновлювальні механізми отримали
менше уваги в порівнянні з компенсаційними.
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Разом із тим окремі аспекти відображені в роботах Н.С. Кузнєцової, О.В. Дзери, І.О. Дзери,
Р.А. Майданика, О.О. Кота, Є.О. Харитонова.
Мета статті – аналіз теоретичних та практичних проблем застосування такого способу
захисту права, як відновлення становища, що
існувало до порушення цього права, у правовідносинах інвестування в будівництво.
Виклад основного матеріалу. Правопорушення як юридичний факт є підставою
виникнення
охоронного
правовідношення.
Наслідком порушення суб’єктивних цивільних
прав є втрати й витрати, яких особа зазнала
в результаті правопорушення. Тому завданням
цивільно-правових засобів захисту є не лише
припинення правовідношення, а й відновлення
майнового стану особи, права якої порушено.
Відновлення становища, яке існувало до порушення, як спосіб захисту пов’язаний із застосуванням певних заходів, спрямованих на відновлення
порушеного суб’єктивного права особи в тому
стані, в якому воно існувало до його порушення.
Тобто для того щоб подати цей позов, необхідно,
щоб суб’єктивне право не було припинене, і його
можна відновити шляхом усунення наслідків правопорушення [1, с. 695; 2, с. 137].
Складність у застосуванні цього способу
захисту, на думку О.О. Кота, полягає передусім у його надмірному рівні абстрактності
(неконкретності). Основною причиною є те, що
предметом спору ніколи на виступає вимога
«відновити становище» як така. Вона завжди
потребує конкретизації [3, с. 270]. Відновлення
становища, яке існувало до порушення, може
застосовуватися і як самостійний спосіб захисту,
так і в поєднанні з іншими. Відновлення становища, яке існувало до порушення, досить часто
в позовних вимогах поєднується з припиненням
дії, яка порушує право, та може знаходити свій
прояв у вимогах про виселення особи з незаконно зайнятого нею приміщення; про усунення
перешкод у здійсненні права власності, про
повернення власнику його майна з чужого незаконного володіння; про застосування наслідків
недійсного правочину, про заборону використання твору без дозволу автора [4].
Аналіз цивільного та інвестиційного законодавства свідчить, що для відновлювальних правовідносин характерною є імперативна ознака.
Це пояснюється тим, що вчинення дій порушником з відновлення майнового становища кредитора хоч і може здійснюватися добровільно, але
завжди існує можливість застосувати заходи
примусового впливу.
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Відновлення становища, яке існувало до
порушення, є загальногалузевим способом
захисту прав та інтересів учасників інвестиційної діяльності в будівництві. Водночас необхідно враховувати особливості правового регулювання та здійснення інвестиційної діяльності
за окремими формами інвестування.
Загальною метою відновлення становища,
яке існувало до порушення, є досягнення
належного результату шляхом моделювання
відповідного механізму реалізації, внаслідок
якого відбувається поновлення правового
стану кредитора або компенсація його майнових втрат.
Відновлення становища, яке існувало до
порушення, залежить від правової природи відносин, які склалися між суб’єктами інвестиційної діяльності. Це стосується зобов’язальних
та речових відносин. Відносини між учасниками
інвестиційного процесу в будівництві виникають на основі договору і мають зобов’язальний
характер. У разі невиконання або неналежного
виконання зобов’язання об’єктом правового
захисту буде суб’єктивне право сторін інвестиційного договору, яке порушено. Управнена сторона такого договору може вимагати залежно
від характеру порушення відновлення свого
правового становища, елементом змісту якого
є суб’єктивне цивільне право. Сторонами відновлюваного правовідношення будуть ті самі
суб’єкти, що й регулятивного зобов’язального
правовідношення. У межах охоронного правовідношення суб’єкт інвестиційної діяльності
може вимагати здійснення певної дії зобов’язаним учасником інвестиційного договору, спрямованої на відновлення становища кредитора.
Зміст такої вимоги залежатиме від характеру
та виду суб’єктивного цивільного права, яке
порушено. Відновлення становища, яке існувало до порушення, безпосередньо пов’язано
з конкретними правомочностями, які не можуть
реалізувати внаслідок правопорушення учасники інвестиційних відносин.
Відновлення становища як спосіб захисту
полягає у поверненні сторін зобов’язального
правовідношення до режиму, встановленого
регулятивним правовідношенням. У речових
відносинах суть коментованого способу захисту
проявляється у визнанні суб’єктивного речового
права, тобто визнання попереднього правового
становища.
Суб’єктивне право на одержання у власність
інвестиційного об’єкта будівництва реалізується
шляхом укладення та виконання інвестицій-
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ного договору. Відновлення становища у сфері
інвестиційних відносин залежить від змісту
порушених правомочностей. Якщо порушення
зумовлено невиконанням або неналежним
виконанням договірного зобов’язання, застосовуються засоби захисту зобов’язального характеру, що мають на меті відновлення становища,
яке мали на меті сторони, укладаючи договір.
У разі порушення майнового речового права
відновлення полягає у поверненні до правового
стану, який існував до порушення.
Особливість
інвестиційних
відносин
у будівництві зумовлена тим, що, виникаючи
на підставі договору і маючи зобов’язальну
природу, вони трансформуються в речові,
об’єктом яких є інвестиційний об’єкт будівництва. Тому не виключається поєднання
зобов’язальних та речових способів захисту,
акцентованих на відновлення становища, що
існувало до порушення.
У відновлювальному охоронному правовідношенні на порушника покладається обов’язок,
крім припинення протиправної поведінки, вчинити дії, спрямовані на відновлення порушеного права. Зміст відновлення як способу захисту залежатиме від характеру регулятивного
правовідношення, яке порушено. У зобов’язальних відносинах відновлення становища,
що існувало до порушення, полягає у виконанні
обов’язку, який є елементом змісту регулятивного правовідношення.
Підставою виникнення охоронного правовідношення є порушення договірного обов’язку
учасником інвестиційних відносин. Подібною
є ситуація в речових правовідносинах, об’єктом
яких є право власності на інвестиційний проєкт.
Зміст правовідновлювального охоронного правовідношення полягає у праві учасника інвестиційного процесу вимагати відновлення суб’єктивного права.
Підставою виникнення права на відновлення
становища, яке існувало до порушення, є невиконання обов’язку, передбаченого регулятивним правовідношенням. Відновлення становища, яке існувало до порушення, є актуальним
способом захисту як для зобов’язальних, так
і речових відносин.
Коментований спосіб захисту близький за
своєю природою до примусового виконання
обов’язку в натурі. Однак не тотожний йому,
оскільки суть відновлення полягає в тому, що
порушник повинен виконати обов’язок, який
був елементом змісту регулятивного правовідношення. Це відповідає обґрунтованій

В.Д. Андрійцьом класифікації способів захисту
за критерієм конкретної цільової спрямованості, а саме – відновлювальні, які спрямовані на
відновлення порушених прав [5, с. 3].
Здійснюючи право на захист, учасник
інвестиційної діяльності реалізує суб’єктивне
цивільне право, яке було змістом регулятивного правовідношення. Тим самим захист полягає у вимозі до боржника вчинити дії, які були
обов’язком порушника в регулятивному правовідношенні. Від характеру порушення і правової природи інвестиційних відносин (речові
чи зобов’язальні), що виникли між сторонами,
залежить зміст дій, які повинен вчинити порушник для відновлення становища, що існувало
до порушення.
В інвестиційній сфері будівництва зобов’язальні обов’язки сторін безпосередньо пов’язані з досягненням інвестиційної мети – набуття
речових прав на об’єкт інвестиційної діяльності.
Порушення окремих правомочностей суб’єктів
відносин має вплив на досягнення кінцевого
результату.
Однак обов’язки учасників інвестиційних
відносин мають різну цільову спрямованість.
Якщо інвестор прямо заінтересований у набутті
у власність об’єкта будівництва або його
частини, то забудовник (виконавець) має на
меті отримати дохід (прибуток) у разі належного
виконання договірних обов’язків. Тому в інвестиційній сфері будівництва тісно переплітаються окремі обов’язки сторін, становлячи зміст
стратегічної мети – введення в експлуатацію
основних фондів та виробничих потужностей.
З цим пов’язано застосування відновлювальних способів захисту.
У рамках охоронного правовідношення
можуть застосовуватися зобов’язально-правові
та речово-правові способи захисту відновлювального характеру. Останнє залежить від виду
конкретного суб’єктивного цивільного права,
яке порушено. Усунення порушення дозволяє
уповноваженому суб’єкту інвестиційної діяльності відновити можливість реалізації суб’єктивного цивільного права. При цьому відновлення
речових прав безпосередньо пов’язується з їх
визнанням.
Прикладом є справа, яка була предметом
розгляду Верховного Суду. Так, 07.06.2004 р.
між ТОВ «Енергополіс» і Підприємством «ЦСТРІ
м. Києва» укладено інвестиційний договір про
інвестування в нежитлове будівництво, за умовами якого Підприємство «ЦСТРІ м. Києва»
зобов’язується своїми силами та засобами, за
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власний рахунок і за рахунок залучених від ТОВ
«Енергополіс» коштів реконструювати об’єкт
інвестування – спальний корпус № 2 санаторію
«Квітка полонини». Остаточна ціна реконструкції визначається після її закінчення шляхом
розрахунку фактичної її вартості. Згідно з підпунктом 3.1.5 пункту 3.1 інвестиційного договору ТОВ «Енергополіс» має право після закінчення інвестування отримати у власність частку
загальної площі санаторію, пропорційну його
частці в інвестуванні за цим договором.
Суди встановили, що згідно з актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта від
20.06.2007 р. об’єкт нерухомості спальний корпус В загальною площею 2 399,3 м2, розташований в будинку 1а санаторію «Квітка Полонини»,
прийнято в експлуатацію.
01.03.2013 р. створено та зареєстровано шляхом виділу із Підприємства «ЦСТРІ м. Києва»
ТОВ «Центр Квітка», якому згідно з розподільчим балансом від 22.02.2013 р., передано об’єкт
нерухомого майна – спальний корпус В загальною площею 2 399,3 м2 № 2 в будинку 1а санаторію «Квітка Полонини». Державний реєстратор
Реєстраційної служби Свалявського районного управління юстиції Закарпатської області
вирішив зареєструвати за ТОВ «Центр Квітка»
право власності на зазначене майно.
У листопаді 2011 р. ТОВ «Енергополіс» звернулося до Господарського суду Закарпатської
області з позовом до Підприємства «ЦСТРІ
м. Києва» про визнання відчуження спального
корпусу В у будинку 1а протиправним і здійсненим без згоди позивача, а також до ТОВ
«Центр Квітка» про визнання права власності за ТОВ «Енергополіс» на частку в розмірі
5295/10000 спального корпусу В загальною
площею 2 399,3 м2, розташованого за цією
адресою.
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що спірний об’єкт – спальний корпус – створено
в результаті здійснення сторонами спільної
діяльності згідно з інвестиційним договором від
07.05.2004 р., укладеним між ТОВ «Енергополіс» і Підприємством «ЦСТРІ м. Києва», і створений об’єкт став спільною частковою власністю учасників такої спільної діяльності.
Отже, на думку позивача, оскільки він є співвласником об’єкта інвестування, відчуження
такого майна мало відбуватися винятково за
згодою співвласника – позивача, який відповідної згоди не давав. При цьому, оскільки відповідачами частки позивача в спільному майні
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(об’єкт інвестування) визначено не було, хоча
позивач виконав усі умови договору про спільну
діяльність і є титульним володільцем предмету договору, порушене право позивача підлягає захисту шляхом визнання розміру частки
у праві спільної часткової власності на об’єкт
інвестування.
Суд
апеляційної
інстанції
погодився
з висновками суду першої інстанції, що інвестиційний договір від 07.05.2004 р. не містить
істотних умов договору про спільну діяльність,
визначених у главі 77 Цивільного кодексу
України (статті 1130–1134), оскільки сторони
не передбачили координацію спільних дій
учасників та порядку ведення спільних справ,
спірного нерухомого майна для ведення
спільної діяльності виділено не було, умови
покриття витрат і збитків учасників договору не
узгоджено. ТОВ «Енергополіс» і Підприємство
«ЦСТРІ м. Києва» як сторони договору не здійснювали податкового обліку результатів спільної діяльності.
Водночас, на думку Верховного Суду, суди
першої та апеляційної інстанції, посилаючись
на положення статей 1130–1134 ЦК України,
дійшли помилкового висновку, що інвестиційний договір від 07.05.2004 р. не містить істотних умов договору про спільну діяльність, не
встановили правової природи спірних правовідносин та підстав їх виникнення, не з’ясували
наявності підстав для застосування до спірних
правовідносин положень Закону України «Про
інвестиційну діяльність», а отже, не з’ясували
й питання правового статусу позивача у спірних
правовідносинах, а також правомірності його
вимог про визнання права на частку новоствореного згідно з інвестиційним договором нерухомого майна за рахунок залучених інвестицій
позивача [6].
Таким чином, відновлення становища, що
існувало до порушення, переломлюючись
через призму зобов’язальних відносин, перебуває у взаємозв’язку з визнанням права.
Усунення правопорушення дозволяє управненій особі відновити здійснення суб’єктивного
цивільного права.
Правові засоби відновлення застосовуються
залежно від характеру та об’єкта правопорушення в інвестиційних відносинах. Вони можуть
поєднуватися з іншими способами захисту
цивільних прав та інтересів. Суть коментованого способу захисту полягає у виконанні примусово або добровільно порушеного обов’язку
боржника в регулятивному правовідношенні.
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Відновлення становища, що існувало до
порушення права, не можна вважати мірою
цивільної відповідальності. Однак деякі функції, властиві цивільно-правовій відповідальності, цей спосіб захисту виконує. Серед інших
варто виокремити стимулюючу функцію, яка
спонукає порушника до припинення порушення
і виконання невиконаного або неналежно виконаного обов’язку.
Відмінність відновлення становища, що існувало до порушення суб’єктивного інвестиційного права, від мір цивільної відповідальності
проявляється в тому, що відповідно до останніх на порушника покладається додатковий до
вже існуючого обов’язок. А суть відновлення
становища зводиться до виконання обов’язку,
який становить зміст регулятивного правовідношення і є видом юридичної відповідальності.
Зокрема, на це звертав увагу В. Тархов, формулюючи загальне поняття юридичної відповідальності, незалежно від її особливостей у різних галузях права як врегульований правом
обов’язок дати звіт у своїх діях [7, с. 11].
Для застосування коментованого способу
захисту достатньо наявності правопорушення,
яке впливає на обсяг суб’єктивних цивільних
прав кредитора – учасника інвестиційної діяльності. При цьому не обов’язково, щоб правопорушення мало наслідком збитки, хоча відновлення становища, яке існувало до порушення,
може поєднуватися з іншими способами захисту, в тому числі з відшкодуванням збитків. Це
відповідає позиції, що спосіб захисту цивільних
прав та інтересів є встановлений актом цивільного законодавства або договором порядок
забезпечення відновлення (визнання) порушеного права і вплив на порушника з метою відшкодування порушеної майнової і немайнової
сфери [8, с. 266].
Відновлення становища, що існувало до
порушення суб’єктивних інвестиційних прав,
зводиться фактично до виконання в натурі невиконаного або неналежно виконаного обов’язку
під загрозою застосування інших засобів
цивільно-правової відповідальності. Специфіка
інвестиційних відносин у будівництві полягає
в тому, що виконання обов’язку зобов’язаним
суб’єктом надає можливість реалізації суб’єктивного цивільного права уповноваженим учасником інвестиційного процесу, зокрема інвестору. Особливості застосування коментованого
способу захисту залежать від характеру правопорушення і природи регулятивного правовідношення, яке порушено.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи
наведене вище, потрібно констатувати, що
метою виконання обов’язку з відновлення становища, що існувало до порушення, є забезпечення досягнення інвестиційних цілей, які
переслідують учасники інвестиційної діяльності. Тому перелік протиправних дій, які порушують суб’єктивне інвестиційне право, може бути
різний і залежатиме від характеру порушення.
Дії, що становлять зміст обов’язку порушника
в охоронному правовідношенні, спрямовані на
відновлення становища, що існувало до порушення, а саме реалізації суб’єктивного права.
Останнє може виражатися в різноманітних правомочностях суб’єкта інвестиційної діяльності,
встановлених інвестиційним договором та спеціальним законодавством.
Зазначені правомочності можуть становити
зміст суб’єктивного цивільного права в інвестиційних речових та зобов’язальних відносинах.
Відновлення становища, яке існувало до порушення, може мати місце не лише у приватних
відносинах, але й у разі порушення суб’єктивних цивільних прав учасника інвестиційних відносин унаслідок дій, бездіяльності або рішень
суб’єктами адміністративно-владної діяльності.
Суб’єктивне інвестиційне право може бути елементом широкого спектру приватних і публічних
відносин, які опосередковують інвестиційний
процес у будівництві. Цим пояснюються широкі
можливості застосування коментованого способу захисту в інвестиційні сфері будівництва
як самостійно, так і в поєднанні з іншими засобами захисту.
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Rym T. Ya. Restoration of the investor’s position, that existed before the breach
of the obligation, in the mechanism of protection of rights in the construction sphere
The article is devoted to theoretical and practical problems of applying such a way of protection
of the right, as restoration of a situation that existed before the infringement of the right, in legal
relations of investment in construction.
Based on the analysis of domestic scientists’ works, the author substantiates that restoration
of a situation can be applied both as an independent way of protection and as additional, together with
others. The author draws attention to the fact that an imperative feature characterizes the analyzed
method of protection. After all, despite the debtor's ability to voluntarily satisfy the claims and restore
the creditor’s position, the possibility of applying coercive measures remains.
The possibility and practical application of the restoration of the situation that existed before
the violation depend on the legal nature of the relationship between the subjects of investment
activity. Besides, a specific claim's content will depend on the nature and type of subjective civil law
being violated.
The author notes that in the investment sphere of construction, the parties' separate responsibilities
are closely intertwined, which constitute the content of the main goal – the commissioning
of the construction object. In this regard, the conclusion is substantiated that in the protective legal
relationship framework, both binding and proprietory methods of protection of a restorative nature
can be used.
In the article, the author argues that the restoration of the situation that existed before the violation
cannot be considered a measure of civil liability.
The author argues that the purpose of the analyzed method of protection is to achieve investment
goals pursued by participants in investment activities. Thus, the actions that constitute the content
of the violator’s obligation in the protective legal relationship aim to restore the situation that
existed before the violation, ie, the implementation of personal rights. However, such powers may
constitute the content of subjective civil law in investment property and obligation relations. Besides,
the restoration of the situation can take place both in private relations and in relations with public
authorities’ participation.
Key words: method of rights’ protection, restoration of position, breach of obligation, investment
relations.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНІХ КЛІМАТИЧНИХ МІГРАНТІВ
У статті розглянуто останні доповіді та звіти міжнародних організацій, в яких містяться
експертні висновки про зміни клімату. Продемонстровано, що проблема глобального потепління є не лише екологічною, а й соціальною. Розглянуто вплив глобального потепління
на міграційні процеси у світі та Україні. Проаналізовано основні нормативно-правові акти
щодо боротьби зі змінами клімату. Наведено низку документів, які стосуються цієї проблеми. Одним із базових з них визначено Паризьку кліматичну угоду 2016 р., яка ставить
за мету утримання зростання температури до кінця XXI століття в межах півтора-два
градуси за Цельсієм. Увагу приділено також чинному кліматичному законодавству України.
Висвітлено проблему невизначеності строків прийняття Стратегії адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року. Стверджується, що масштабна керована міграція має
стати частиною глобальної стратегії адаптації до змін клімату. Автори зазначають, що
в межах удосконалення чинного законодавства важливе місце займає визначення правового
статусу внутрішніх кліматичних мігрантів.
Проведено аналіз визначень поняття «екологічний мігрант» та сформульовано авторське визначення терміна «кліматичний мігрант». Для чіткого розуміння правового статусу
нової категорії досліджено еволюцію родового поняття – правового статусу екологічних
мігрантів. Виділено два етапи правого регулювання внутрішньої екологічної міграції. Для
характеристики першого етапу розглянуто нормативно-правові акти, які були прийняті
для вирішення проблеми внутрішньої міграції близько 200 тисяч осіб через радіоактивне
забруднення території. Значна увага в цьому контексті приділена Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 19 грудня 1991 р. Охарактеризовано правовий статус постраждалих унаслідок
Чорнобильської катастрофи, визначено права, обов’язки такої категорії громадян. У рамках дослідження наступного етапу проаналізовано Закон України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб». Розглянуто визначення внутрішньо переміщеної
особи та доведено, що внутрішній екологічний та кліматичний мігрант підпадає під таку
законодавчу дефініцію. Детально розкрито правовий статус (права, обов’язки) внутрішньо
переміщеної особи. Акцентовано увагу на практичних складнощах набуття екологічними
та кліматичними внутрішніми мігрантами такого специфічного статусу.
Продемонстровано потребу в прийнятті спеціалізованого нормативно-правового акта,
присвяченого врегулюванню правового статусу внутрішніх кліматичних переселенців.
Ключові слова: глобальне потепління, екологічна міграція, кліматичний переселенець,
адаптація населення до змін клімату, вимушена міграція.
© Лозо О. В., Овсієнко К. С., 2020
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Постановка проблеми. Зміни клімату вже
не сприймаються як надумана загроза, вони
є скоріш об’єктивною реальністю, а їхніми
проявами сьогодні є аномальна кількість катаклізмів у всьому світу. Зокрема, й в Україні
останнім часом фіксується збільшення кількості незвичних погодних явищ, таких як гради,
шквали, смерчі на територіях, для яких вони
були нетиповими, що раніше відбувалися раз
на 50–100 років. Інші несприятливі явища включають різкі перепади тиску, що надалі матимуть
наслідком нестабільність погоди зі значним
коливанням температур протягом коротких проміжків часу, зростання кількості стихійних лих
(паводків, ураганів, штормів, посух, тривалих
ливнів, підтоплень, особливо на Прикарпатті
та Закарпатті), підвищення рівня морів [1]. Такі
реалії свідчать про загострення проблеми глобального потепління. У зв’язку із цим перед
державою постають нові проблеми, серед яких
і питання вимушених міграцій населення в регіони з більш комфортними умовами життя.
Актуальність цього дослідження зумовлена
тим, що аналіз і вивчення правового статусу
внутрішніх кліматичних мігрантів у сучасних
умовах сприятиме виробленню основних підходів глобальної стратегії адаптації населення
до наслідків глобального потепління в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Низка міжнародних організацій світу, зокрема
Міжнародна організація з міграції, досліджує
проблематику впливу змін клімату на появу кліматичних мігрантів, регулярно подаючи результати таких наукових пошуків у звітах. Чимало
закордонних науковців також працюють у цьому
напрямі, серед найвідоміших: Діна Іонеско,
Кетрін Хайхое, Кумі Найду. Наукові доробки
цих учених присвячені аналізу причин появи
кліматичних мігрантів, питанням їхнього міжнародно-правового статусу. Подібним проблемам
присвячені також праці вітчизняних дослідників, серед яких можна згадати Наталю Романюк
і Юрія Посудіна.
Мета статті – визначити правовий статус
внутрішніх кліматичних мігрантів, пояснити
важливість створення нової стратегії адаптації населення до змін клімату, розглянути можливість застосування чинного законодавства
України до кліматичних переселенців.
Виклад основного матеріалу. Останні
доповіді та звіти, представлені Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату,
Всесвітньою метеорологічною організацією
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ООН – провідних міжнародних наукових організацій з вивчення зміни клімату, наголошують,
що за останні кілька років підйом рівня моря,
потепління планети, скорочення льодових
покривів і забруднення атмосфери вуглекислим
газом пришвидшилися.
Соціальну сторону цієї проблеми ілюструють
дані Всесвітньої організації охорони здоров’я,
яка прогнозує, що між 2030 та 2050 роками
зміна клімату стане причиною додаткових
250 тис. смертей на рік через малярію, недоїдання, діарею і теплове навантаження [2]. Уже
за 50 років близько 3,5 мільярда людей можуть
опинитися в зонах погодних умов, що непридатні для життя, якщо людство не зупинить
зміну клімату на планеті шляхом скорочення
викидів вуглекислого газу (СО2). Такий основний
висновок дослідження «Future of the human
climate niche» («Майбутнє кліматичного середовища проживання людини») опубліковано
в одному з найбільш авторитетних наукових
видань у світі – журналі Національної академії
наук США (PNAS) [3].
Натомість згідно з консервативними оцінками
Організації Об’єднаних Націй вже у 2050 році
у світі може бути до 250 мільйонів кліматичних
біженців із південних країн до північних. Ці люди
не зможуть проживати на своїх територіях або
через підняття рівня світового океану та затоплення територій, або через нестачу питної
води (вже зараз у багатьох країнах світу наявний дефіцит водних ресурсів) [4].
Для обмеження глобального потепління
у 2015 році було ухвалено Паризьку угоду, яка
ставить за мету утримання зростання температури до кінця XXI століття в межах півтора-два
градуси за Цельсієм. Україна також доєдналася
до цього договору [4].
На основі даної угоди було прийнято Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року, План заходів
щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до
2030 року (далі – План) та Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року – ці
нормативно-правові акти є основою кліматичної політики нашої держави натепер [5].
Одним із завдань, визначених Планом,
є прийняття Стратегії адаптації до зміни клімату
України на період до 2030 року [6]. На жаль,
сьогодні невідомі строки виконання даного
завдання.
Адаптація до зміни клімату – це пристосування природних та антропогенних систем до
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фактичних чи очікуваних впливів зміни клімату
з тим, щоб зменшити шкідливі впливи або збільшити можливості отримання переваг від зміни
клімату [7]. Ігнорування заходів, спрямованих
на зменшення негативного впливу зміни клімату на населення, майно, інфраструктуру, природу чи надання послуг на визначеній території
(місто, регіон, країна), створює додаткові небезпеки для всіх сфер життєдіяльності, а насамперед підвищує економічні ризики та ризики некерованих міграцій.
Отже, масштабна керована міграція має
стати частиною глобальної стратегії адаптації до змін клімату. Серед питань, на які першочергово має відповідати нова стратегія
адаптації населення до наслідків глобального
потепління, таке: який правовий статус будуть
мати особи, вимушені переселятися через
стан навколишнього природнього середовища?
Дане дослідження присвячене, зокрема, визначенню правового статусу внутрішніх кліматичних мігрантів.
Внутрішня міграція є видом міграції за територіальною ознакою, яка здійснюється в межах
країни, без перетинання державних кордонів.
Відповідно, внутрішні мігранти – це такі особи,
які з різних причин перетинають внутрішні адміністративні кордони (міста, району, області)
своєї країни й оселяються постійно або тимчасово в нових місцях. Їхній статус визначається
внутрішнім законодавством, тобто вони мають
права і несуть обов’язки, які відрізняються від
прав та обов’язків міжнародних мігрантів [8].
Щодо
дефініції
«кліматичний
мігрант
(ecomigrant)» досі немає сталого визначення
такої категорії людей у міжнародно-правовому
полі, хоча на практиці вони існують майже у всіх
державах світу. Зрозуміло, що таке поняття
є «вужчим» за змістом, ніж екологічний мігрант,
і різниця між ними – у специфічній причині переміщення, яку можна визначити як зміну клімату.
Щодо екологічної міграції, то вона є видом
вимушеної міграції. Міжнародна організація
з міграції визначає вимушеного мігранта як
будь-яку особу, яка мігрує, щоб «уникнути
переслідувань, конфліктів, репресій, стихійних
лих та антропогенних катастроф, екологічної
деградації чи інших ситуацій, які ставлять під
загрозу її життя, свободу або засоби існування»
[9]. Натомість визначення поняття «екологічний
мігрант», надане Міжнародною Організацією
Міграції, таке: це особа або група осіб, котрі
з причин раптових або поступових змін навколишнього середовища, які негативно впливають

на їхні умови життя та здоров’я, змушені лишати
домівки або планувати такі дії і на тимчасовій чи
постійній основі шукати притулку в межах своєї
країни або за кордоном [10]. Тобто в такому
визначенні фіксується безвихідне становище,
в якому опиняється екологічний переселенець,
і наявний тиск виняткових обставин.
ООН виокремлює шість основних факторів,
які зумовлюють екологічну міграцію: природні
руйнування (циклони, вулкани, землетруси
й інші природні лиха); біологічні руйнування
(комахи, шкідники, флора); техногенні руйнування, викликані взаємодією екологічних і людських дій протягом тривалого періоду (вирубка
лісів, деградація землі, ерозія ґрунту, опустелювання тощо); випадкові руйнування як побічні
продукти індустріальної революції (наприклад,
отруєння під час використання хімікатів тощо);
руйнування, викликані розвитком і урбанізацією; руйнування, спричинені війною [11].
Отже, можна надати таке визначення: кліматичні мігранти – це категорія екологічних
мігрантів, які були змушені переїжджати через
раптові або поступові зміни природного середовища, пов’язані з підвищенням рівня моря,
екстремальними погодними явищами, посухою
або/та дефіцитом води.
Щоб зрозуміти, який правовий статус має
нова категорія екологічних мігрантів, треба розглянути еволюцію правового статусу екологічних мігрантів в Україні.
Вперше в Україні масове явище переселення внутрішніх екологічних мігрантів виникло
у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Унаслідок радіоактивного
забруднення території близько 200 тисяч осіб
були вимушені змінити місце постійного проживання, оскільки більшість території колишнього
Чорнобильського району відійшли до зони відчуження. Їхнє правове становище визначено
Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 19 грудня
1991 р. (далі – Закон № 796-XII), Постановою
Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки та Української Республіканської Ради професійних спілок «Про додаткові заходи щодо посилення охорони здоров’я
та поліпшення матеріального становища населення, яке проживає на території, що зазнала
радіоактивного забруднення в результаті аварії
на Чорнобильській АЕС» від 14 грудня 1989 р.,
Постановою Кабінету Міністрів України «Про
Порядок відселення та самостійного пересе-
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лення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС» від 16 грудня 1992 р. [12].
Основним із цих нормативно-правових актів,
безперечно, є Закон № 796-XII, який визначає
основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону
їхнього життя і здоров’я та створює єдиний
порядок визначення категорій зон радіоактивно
забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту
потерпілого населення. Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є:
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; потерпілі від Чорнобильської
катастрофи.
Держава бере на себе відповідальність за
завдану шкоду громадянам та зобов’язується
відшкодувати її за: пошкодження здоров’я або
втрату працездатності громадянами та їхніми
дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; втрату годувальника, якщо
його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою; матеріальні втрати, що їх зазнали
громадяни та їхні сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою. На державу покладено
також зобов’язання щодо своєчасного медичного обстеження, лікування і визначення доз
опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від
Чорнобильської катастрофи [13].
Громадяни, які евакуйовані або відселені
(відселяються), безоплатно забезпечуються
жилими приміщеннями, це може бути здійснене
шляхом придбання, закінчення будівництва
недобудованого, інвестування житлового будівництва, передання в приватну власність незавершених будинків садибного типу, придбання
житла, яке перебуває у приватній власності громадян, відшкодування за самостійно придбане
або побудоване житло згідно із встановленими
нормами [13].
Для встановлення пільг і компенсацій
ст. 14 Закону № 796-XII визначено такі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: інваліди з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи – категорія 1; учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – категорія 2;
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – категорія 3; особи, які постійно
проживають або постійно працюють чи постійно
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навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю – категорія 4.
З метою більш ефективного вирішення
завдань медико-соціального забезпечення
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створено Державний реєстр України (єдину інформаційну систему), до
складу якого входять соціологічні, дозиметричні
і медичні підреєстри. Складовою частиною
Державного реєстру України є Український військовий реєстр і його підрозділи, що ведуться
Міністерством оборони України, Міністерством
внутрішніх справ України та Службою безпеки
України.
Стаття 17 Закону № 796-XII визначає організацію медичного обстеження та оздоровлення
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Компенсації та пільги, встановлені в розділі IV (ст. 20–23) Закону № 796XII, стосуються всіх громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до встановлених категорій [13].
Наступний етап еволюції статусу внутрішніх екологічних мігрантів почався із прийняттям Закону України «Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
(далі – Закон № 1706-VII). Зокрема, цим Законом було вперше надано законодавче визначення поняття «внутрішньо переміщена особа»
(далі – ВПО). Відповідно до нього ВПО – це
громадянин України, іноземець чи особа без
громадянства, яка на законних підставах перебуває на території України та має право на
постійне проживання в Україні, яку змусили
покинути місце свого попереднього проживання
в результаті або з метою уникнення негативних
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень
прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [14].
З огляду на тему даного дослідження важливим є те, що екологічні фактори ризику включені до переліку того, що може змусити покинути місце свого попереднього проживання
ВПО, оскільки надзвичайні ситуації природного
характеру можна тлумачити як наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів надр, природних пожеж, змін стану
повітряного басейну, інфекційних захворювань
людей тощо [15]. Важливо й те, що перелік того,
що вважати природними за характером надзвичайними ситуаціями, невичерпний, а відповідно, фактори, що зумовлюють кліматичну
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міграцію, можуть бути включені до нього. Отже,
внутрішні екологічні та кліматичні мігранти підпадають під законодавче визначення внутрішньо переміщених осіб (переселенців).
Щодо правового статусу ВПО, то вони потребують особливого захисту і гуманітарної допомоги, такий обов’язок покладено на публічну
владу [12]. Внутрішньо переміщені особи користуються тими ж правами і свободами відповідно
до Конституції, законів та міжнародних договорів України, як й інші громадяни України, що
постійно проживають в Україні. Забороняється
їх дискримінація у здійсненні ними будь-яких
прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо
переміщеними особами.
До особливих прав, передбачених для внутрішньо переміщених осіб, відноситься право
перебувати на обліку в органах соціального
захисту населення за місцем проживання як
внутрішньо переміщеної особи (ст. 4–5); право
на відновлення й отримання втрачених документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що
посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (ст. 6); забезпечення на нових
місцях поселення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість,
пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, соціальні
послуги, освіту (ст. 7); право на забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації, на
одержання реабілітаційних послуг відповідно
до законодавства, безпосередньо за місцем
проживання (інваліди) (ст. 8); право продовжити
здобуття певного освітнього рівня на території
інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування; право на отримання матеріального
забезпечення, страхових виплат та соціальних
послуг за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
безпосередньо в робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування; забезпечення
виборчих прав внутрішньо переміщених осіб
(ст.8); право на безоплатну правову первинну
допомогу в місцевих державних адміністраціях з питань взяття на облік як ВПО (ст. 10);
забезпечення можливості отримання в місцевих державних адміністраціях інформації про
можливі місця й умови проживання; право на

отримання медико-психологічної допомоги за
сприянням місцевих державних адміністрацій
на безоплатне харчування тривалістю до 1 міс.
до працевлаштування або отримання статусу
безробітного; право на набуття відповідно до
законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування
прав на земельну ділянку із земель державної
власності (ст. 11) [12; 14].
У Законі № 1706-VII, окрім вищезгаданих
статей, присвячених врегулюванню правового статусу ВПО, наявна стаття 9, яка визначає інші права внутрішньо переміщеної особи
та її обов’язки. Вона містить такі права ВПО, як
право на: єдність родини; сприяння органами
державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного
права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які
втратили зв’язок унаслідок внутрішнього переміщення; інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів; безпечні умови життя і здоров’я; достовірну
інформацію про наявність загрози для життя
та здоров’я на території її покинутого місця
проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод; створення належних
умов для її постійного чи тимчасового проживання; оплату вартості комунальних послуг,
електричної та теплової енергії, природного газу
в місцях компактного поселення внутрішньо
переміщених осіб (містечках зі збірних модулів,
гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо)
за відповідними тарифами, встановленими на
такі послуги та товари для населення; забезпечення органами державної виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати
особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого
віку цей термін може бути продовжено; сприяння в переміщенні її рухомого майна; сприяння в поверненні на попереднє місце проживання; забезпечення лікарськими засобами
у випадках та порядку, визначених законодавством; надання необхідної медичної допомоги
в державних та комунальних закладах охорони здоров’я; влаштування дітей у дошкільні
та загальноосвітні навчальні заклади; отримання соціальних та адміністративних послуг
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за місцем перебування; проведення державної
реєстрації актів цивільного стану, внесення змін
до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту
в разі зникнення обставин, що спричинили таке
переміщення; отримання гуманітарної та благодійної допомоги [14].
Внутрішньо переміщена особа зобов’язана у свою чергу: дотримуватися Конституції
та законів України, інших актів законодавства;
повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту
населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за
новим місцем проживання протягом 10 днів із
дня прибуття до нового місця проживання; повідомити про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніше як за три дні
до дня від’їзду відшкодувати фактичні витрати,
понесені за рахунок державного та місцевих
бюджетів у результаті реалізації прав у разі
виявлення подання внутрішньо переміщеною
особою завідомо неправдивих відомостей для
отримання довідки про взяття на облік [14].
Внутрішньо переміщена особа зобов’язана
виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією та законами України.
Для реалізації цих можливостей внутрішньо переміщеним особам необхідно підтвердити факт внутрішнього переміщення шляхом оформлення довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи [12]. Факт
внутрішнього переміщення підтверджується
довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону № 1706VII [14]. Отже, ті, хто згідно із законодавчим
визначенням є ВПО, автоматично не набувають притаманних цій категорії прав і обов’язків,
отримання соціальної підтримки від держави
є можливим лише за умови отримання довідки
ВПО.
Постає питання: чи є можливим оформлення
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо йдеться про екологічних (клі-
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матичних) внутрішніх мігрантів? Підставою для
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
є проживання на території, де виникли специфічні обставини – збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства,
порушення прав людини, надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру на
момент їх виникнення.
Такі обставини можуть бути загальновідомими і такими, що не потребують доведення,
за умови, що інформація про них міститься
в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного
Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав
людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо стосовно таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення [14].
Із цих положень випливає таке: екологічні
(кліматичні) мігранти можуть набути правовий
статус внутрішньо переміщеної особи, проте
у випадку якщо обставини, з якими пов’язана їх
міграція, не є загальновідомими, вони можуть
зустрітися з додатковими перепонами в реалізації своїх прав, а можливо, навіть і бути позбавленими можливості отримати захист від
держави як внутрішньо переміщені особи.
Висновки і пропозиції. Кліматичні мігранти –
це вид екологічних мігрантів, які були змушені
покинути місце свого попереднього проживання
через раптові або поступові зміни навколишнього природного середовища, пов’язані з підвищенням рівня моря, екстремальними погодними явищами, посухою або/та дефіцитом
води. Чинне законодавство України не забезпечує своїх громадян належними гарантіями захисту їхніх основоположних конституційних прав
у випадку кліматичної міграції. З огляду на це
доречним є подальше вивчення питання створення спеціалізованого нормативно-правового
акта, присвяченого врегулюванню правового
статусу внутрішніх кліматичних переселенців.
Основою нового Закону, безперечно, має стати
чинне законодавство, що регулює правовий
статус постраждалих унаслідок Чорнобильської
катастрофи та внутрішньо переміщених осіб.
Першочергова увага в новоствореному нормативно-правовому акті ж має бути присвячена
питанню задоволення таких життєво важливих
потреб внутрішніх кліматичних мігрантів, як
тимчасове житло, харчування, доступ до соці-

Серія: Право, 2020 р., № 4 (70)

альних послуг, працевлаштування, медична
допомога. Досвід правозастосування, накопичений із приводу цих питань у суміжних сферах,
має допомогти створенню дієвих механізмів
державної допомоги, захисту конституційних
прав і законних інтересів внутрішніх кліматичних переселенців.
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Lozo O. V., Ovsiienko K. S. Legal status of internal climate migrants
The latest review and reports of international organizations, which contain expert opinions on
climate change, are considered in the article. It is proved that the problem of global warming is not
only the environment but also social. The influence of global warming on migration processes in
the world and in Ukraine is considered. The main legal acts to fight climate change are analyzed.
There are a number of documents related to this problem. One of the basic ones is the Paris climate
agreement of 2016, which aims to keep the temperature rise until the end of the XXI century within
one and a half to two degrees Celsius. Attention is also paid to the current climate legislation
of Ukraine. The problem of uncertainty of terms of adoption of the Strategy of adaptation to
climate change of Ukraine for the period till 2030 is covered. It is argued that large-scale managed
migration should be part of a global strategy to adapt to climate change. The authors note that
within the framework of improving the current legislation, it is important to determine the legal
status of internal climate migrants.
The definitions of the term “environmental migrant” are analyzed and the author's definition
of the term “climatic migrant” is formulated. To determine the legal status of the new category,
the evolution of the legal status of ecological migrants is studied. Two stages of right-wing
regulation of internal ecological migration are determined. To characterize the first stage,
the legal acts were considered, which were adopted to address the problem of internal migration
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of about 200 thousand people due to radioactive contamination of the territory. Considerable
attention in this context is paid to the Law of Ukraine “On the Status and Social Protection
of Citizens Affected by the Chornobyl Accident” of December 19, 1991. The legal status of victims
of the Chornobyl disaster is described, the rights and responsibilities of this category of citizens.
As part of the study of the next stage, the Law of Ukraine “On Ensuring the Rights and Freedoms
of Internally Displaced Persons” was analyzed. The definition of an internally displaced person is
considered and it is proved that an internal environmental and climatic migrant falls under such
a legal definition. The legal status (rights, responsibilities) of an internally displaced person is
disclosed in detail. Emphasis is placed on the practical difficulties of acquiring such a specific
status by environmental and climatic internal migrants.
The need for the adoption of a specialized legal act dedicated to the regulation of the legal status
of internal climate migrants has been demonstrated.
Key words: global warming, environmental migration, climate migration, population adaptation to
climate change, forced migration.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС БАЗЕЛЬСКОГО КОМІТЕТУ
ЯК МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Наукове дослідження присвячено проблемним аспектам невизначеності чіткого статусу Базельського комітету як міжнародної організації з питань банківського нагляду на
міжнародній арені та його ознак. Здійснено, зокрема, аналіз проблемних питань визначення
ознак Базельського комітету як міжнародної організації. На основі аналізу прав та обов’язків
Базельського комітету з питань банківського нагляду як міжнародної організації виокремлюється динаміка розвитку міжнародні відносини між Україною та світовою банківською
спільнотою, а саме те, що унеможливлює ігнорування положень Базельського комітету
в нашій державі та міжнародних банківських правових актів.
У статті зазначені основні принципи діяльності Базельського комітету з банківського
нагляду, які дають реальну можливість порівняти показники банків по всьому світу. Основною метою Базельського комітету є впровадження високих та єдиних стандартів у сфері
банківського регулювання та нагляду та в удосконалення системи нагляду і створення
вимог до банківського регулювання. Вироблення та впровадження директив та рекомендацій для органів нагляду держав – членів є основоположним рушієм задля гармонійного співробітництва на міжнародній арені.
Відтак автор, базуючись на досвіді науковців, дійшов висновку, що, вивчаючи стандарти,
рекомендації та принципи діяльності Базельського комітету з банківського нагляду, окремо
досить рідко досліджують питання про наявність в Базельського комітету статусу міжнародної організації. Недостатність визначення міжнародного статусу Базельського комітету сприяє на досить низькій рівень опрацювання всіх Принципів державою.
Лише достатньо гнучка законодавча система нашої держави може виробити динамічне
реагування на всі зміни на ринку, виявляти готовність періодично переглядати політику
та практику нагляду з урахуванням нових змін та тенденцій на ринку.
Ключові слова: Базельський комітет із банківського нагляду, міжнародний досвід, міжнародна організація, банківський нагляд, банківське регулювання.
Постановка проблеми. Статус Базельського комітету з банківського нагляду невизначеній на міжнародному рівні, через що створює цілий ряд складнощів у впровадженні його
положень в банківське право України.
Через недостатність визначення міжнародно-правового інституційного статусу Базельського комітету виникають певні проблеми
щодо низького рівня опрацювання всіх Принципів Базелю нашою державою.
© Горпиненко В. В., 2020

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам невизначеного статусу Базельського комітету на міжнародному рівні присвятили свої праці такі науковці, як С.С. Савчук,
Н.П. Златіна, В.В. Коваленко, А.О. Єпіфанова,
В.П. Приходько.
Мета статті – формулювання уявлення
місця Базельського комітету з банківського нагляду на міжнародній арені, розуміння базових
його ознак та принципів, виявлення недоліків
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реалізації його принципів в Україні, вплив на
розвиток банківського сектору в Україні.
Виклад основного матеріалу. До правових
міжнародних організацій, розробників стандартів міжнародної банківської діяльності можна
віднести Базельський комітет із питань банківського нагляду, Раду з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB), Міжнародну
організацію комісій із цінних паперів (IOSCO),
Групу з розробки фінансових заходів боротьби
з відмиванням грошей (FATF), Форум фінансової стабільності (FSF), Європейську раду із
системних ризиків (ESRB), Об’єднаний комітет
європейських наглядових органів, Європейську
страхову та пенсійну адміністрацію (EIOPA),
Європейську ринкову та облігаційну адміністрацію (ESMA).
Слід зазначити, що з наведеного переліку
міжнародних організацій лише Базельський
комітет із питань банківського нагляду не має
чіткого статусу міжнародної організація. Під час
багатьох наукових дискусій та дослідивши наукові праці вчених, дуже важко простежити чітке
визначення Базельського комітету, а саме його
правового статусу на міжнародній арені. Проте
практика діяльності Базельського комітету, яка
склалась за роки, дає змогу зробити висновок,
що, незважаючи на відсутність статусу міжнародної організації в Базельського комітету, його
вплив на міжнародну арену поступово дав йому
міжнародне визнання, він став ареною для міжнародної співпраці в банківській сфері.
Із самого року створення (1974 р.) Базельський комітет із банківського нагляду затвердив понад 57 стандартів, підготував 26 оглядів
практики з різноманітних питань банківського
регулювання та нагляду та створив 66 рекомендацій.
Для більш чіткого розуміння діяльності
Базельського комітету слід зазначити основні
документи – рекомендації, які були створені для
органів регулювання держав, які співпрацюють
на міжнародній арені у сфері банківської діяльності та банківського нагляду: «Базельський
конкордат», «Основні принципи ефективного
банківського нагляду», «Міжнародна конвергенція оцінки капіталу і стандартів капіталу»,
«Загальні регуляторні підходи до підвищення
стійкості банків та банківських систем», «Міжнародні підходи до вимірювання ризику ліквідності, стандартів і моніторингу» тощо.
Виходячи з ознак, які висуває сучасне міжнародне право до міжнародних організацій,
С.С. Савчук у своїй монографії пропонує згру-

44

пувати наведені ознаки міжнародної організації
в такі категорії [1, с. 163]:
1) Заснування державами у відповідності до
міжнародного договору.
2) Наявність цілей, функцій, самостійних
прав та обов’язків міжнародної організації, що
визначені в міжнародному договорі про її заснування та в інших договорах між державами-учасницями, наданих міжнародній організації
з метою їх ефективності.
3) Наявність органів, що формують та виражають власну волю міжнародної організації.
Відповідна організаційна структура міжнародної
організації з метою їх ефективності реалізації.
4) Наявність правосуб’єктності, відмінної від
правосуб’єктності держав – учасниць міжнародної організації.
Також слід зазначити, що на сучасному етапі
можна виокремити три концепції міжнародних
організацій, а саме: як інструментів реалізації
спільних цілей та інтересів, місця подій і учасників [2]. Міжнародні організації часто розглядають як інструмент, за допомогою якого держави
переслідують свої власні інтереси. У результаті
політичні процеси переважно відображають
інтереси саме найвпливовіших держав-членів.
Міжнародні організації більше нагадують арену
міжнародних подій, ніж просто інструмент державної політики. У цьому сенсі міжнародні організації є постійними інститутами дипломатії
переговорів, у яких держави можуть обмінюватися інформацією, засуджувати або виправдовувати певні заходи та координувати свої національні політичні стратегії.
Проте жодні ознаки міжнародних організацій,
які пропонуються науковцями, відсутні в самій
суті Базельського комітету. Тому найчастіше
дослідники до Базельського комітету застосовують таке поняття, як «форма міжнародного
міжвідомчого співробітництва» [3, с. 35].
У словнику сучасних понять і термінів за
загальною редакцією В.А. Макаренка термін
«міжнародний» тлумачиться як «пов’язаний із
відносинами між державами, належний до зовнішньої політики» [4, c. 246].
Що ж до терміна «співробітництво», то
у словнику за редакцією А.П. Євгеньєвої він
тлумачиться як спільна діяльність, а під здійсненням співробітництва, у свою чергу, розуміється здійснення якої-небудь діяльності спільно
з ким-небудь [5, c. 211].
Характеризуючи
міжнародне
співробітництво, А.С. Проскурін запропонував визначати його як «спрямованість і рівень розвитку
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системи міжнародних відносин, що характеризуються регулярним цілеспрямованим
і координованим самими учасниками розвитком
міжнародних зв’язків у різних сферах і галузях
міжнародного життя». За його твердженням,
з яким не можна не погодитися, «міжнародне
співробітництво є єдиною розумною альтернативою міжнародній конфронтації, що випливає
з «політики сили» і «балансу сил» у міжнародних відносинах та виникає як наслідок зміцнення взаєморозуміння й взаємної довіри між
державами на основі формування й цілеспрямованого проведення ними зовнішньої політики, виходячи з концепції спільності інтересів». Аналізуючи дану точку зору, можна дійти
висновку, що основою регулярного цілеспрямованого і координованого міжнародного співробітництва має бути саме спільність державних
інтересів як основний фактор його появи й розвитку [4, c. 246].
Правовий статут Базельського комітету
включає в себе сукупність прав та обов’язків,
які викладені та побудовані на основних принципах діяльності банківської системи у світі.
Так, до основних прав комітету можна віднести
такі:
– право розробляти директиви та рекомендаційні інструкції регулятивної політики у сфері
банківського нагляду;
– упровадження високих та єдиних стандартів банківського регулювання та нагляду та нагляду;
– формулювання та вираження своєї волі
в розробці міжнародних стандартів;
здійснення обміну інформацією про стан
банківської системи в світі;
– право створювати групи, а також робочі
та спеціальні групи для опрацювання окремих сфер діяльності Базельського комітету
(ст. 9 Статуту) [6];
– право затверджувати стандарти, методологічні рекомендації та найкращі практики
з питань банківської діяльності (ст. ст. 12,
14 Статуту) [6];
– право проводити консультації з органами
держав, що не є членами Базельського комітету
(ст. 15 Статуту) [6].
Щодо обов’язків Базельського комітету, то
слід зазначити, що комітет був створений як
неформальне об’єднання «Великої десятки»
(G-10), та, як вже зазначалось раніше, не має
чіткого статусу класичної міжнародної організації. Його обов’язки чітко не регламентовані
та в основній своїй частині полягають у тому,

щоб його діяльність не суперечила міжнародним стандартам у сфері банківській діяльності. Тому у своїй діяльності Базельській комітет
повинен керуватись своїм Статутом, в якому
чітко встановлюються правила процедури
та процес прийняття рішень.
Статут визначає права та обов’язки як комітету в цілому, так і його членів. До основних
обов’язків Базельського комітету входить:
Звітувати перед Групою голів центральних банків та керівників органів банківського
нагляду держав «великої десятки» та отримувати її попередню згоду на прийняття рішень
з основних питань (ст. 6 Статуту).
Проводити широкі консультації з питань
діяльності Базельського комітету з органами
влади держав, які не беруть участь у його роботі
(ст. 15 Статуту).
Співпрацювати з іншими органами, що здійснюють стандартизацію міжнародних фінансових відносин, та публічними органами з метою
координації під час визнання політики в банківський сфері та її імплементації (ст. 16 Статуту)
[6].
Упровадження рекомендацій Базельського
комітету в Україні – один із факторів успіху,
елемент конкурентоспроможності та визнання
вітчизняної банківської системи, оскільки
Базельська угода про капітал містить сучасні
підходи до банківського регулювання та нагляду,
основною метою якого є забезпечення достатності капіталу банків і вдосконалення системи
управління ризиками, що сприятиме стійкості
банківської системи. Ефективне використання
підходів, рекомендованих у Базельській угоді
про капітал, є необхідною умовою підвищення
якості регулювання банківської діяльності.
Разом із беззаперечними перевагами основних
положень Базельської угоди про капітал існують проблеми, пов’язані із забезпеченням умов
її впровадження. Так, використання у вітчизняній банківській практиці навіть спрощених підходів Базеля ІІ потребує ґрунтовної та тривалої
підготовки, оскільки [7, c. 234]:
– в Україні немає достатньої кількості рейтингових агентств, які могли б здійснювати
рейтингове оцінювання всіх позичальників.
Крім цього, клієнти мають бути готовими оприлюднити інформацію про фінансовий стан
та зазнати додаткових витрат на оплату послуг
таких агентств;
– може відбутися зниження обсягу та адекватності капіталу банків внаслідок застосування
нової методології визначення адекватності бан-
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ківського капіталу та, як наслідок, обмеження
для банків щодо активного нарощення активів,
від чого постраждають насамперед підприємства-позичальники, до яких висуватимуться
більш жорсткі вимоги до кредитоспроможності;
– існує необхідність отримання банками
міжнародного рейтингу, що також вимагатиме
значних додаткових витрат;
– для забезпечення оцінювання ризиків
банки повинні використовувати складні економіко-математичні моделі, які взяті за основу
розрахунків, рекомендованих Базельським
комітетом, та мати у своєму розпорядженні
адекватне програмно-технічне забезпечення,
для розробки якого необхідні часові та матеріальні затрати;
– посилення вимог до оцінювання ризиків
і необхідність розвитку внутрішньої системи
управління ризиками призведе до витрат на
підвищення кваліфікації персоналу, залучення
послуг зовнішніх спеціалізованих установ,
реорганізацію документообороту;
– відсутній достатній обсяг статистичних
даних, необхідних для оцінювання кредитного
ризику [7, c. 234].
Проте сьогодні існують складності через
невизначеність чіткого статусу Базельського
комітету в міжнародній сфері. Так, більшість
міжнародно-правових стандартів банківської
діяльності не перекладені на українську мову,
що ускладнює роботу з ними. Так, і досі залишаються не перекладеними на українську мову
більшість стандартів не тільки розроблених
Базельським комітетом з банківського нагляду,
а також стандарти, розроблені Радою з фінансової стабільності, Комітетом із глобальної
фінансової системи, Комітетом із платежів
та інфраструктури ринку, Міжнародною асоціацією страховиків депозитів [1, c. 218].
Проте відповідна проблема мінімізується зі
зростанням кількості державних службовців
та працівників Національного банку України,
що володіють англійською мовою. Разом із
тим тексти відповідних стандартів повинні бути
доступні для широкого кола громадськості,
у зв’язку із чим проблема їх перекладу на українську мову виходить на передній план.
Так, на погляд С.С. Савчука, вищезазначене питання може та повинне бути вирішене
з метою забезпечення імплементації стандартів Базельського комітету з банківського нагляду в банківське право України. Тому якщо
банківська система України прагне бути частиною міжнародної банківської спільноти, вона
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має бути відкритою, прозорою, зрозумілою як
для внутрішнього ринку, так і для міжнародної
спільноти, в тому числі іноземних інвесторів,
та активно впроваджувати кращі світові методологічні досягнення з питань банківського нагляду [1, c. 219].
Із положень Основних принципів та інших
документів Базельського комітету випливає,
що поняття «нагляд» та «регулювання» розуміються як тотожні і фактично не розділяються [9].
Основні принципи ефективного банківського
регулювання складаються із двох частин: положення, обов’язків і функцій нагляду; пруденційних положень та вимог. Безпосередній інтерес
для дослідження індикативного банківського
регулювання в Україні становлять деякі особливості пруденційного регулювання в документі,
які доцільно розглянути в порівнянні з наявними
умовами в нашій державі.
Ознайомлення з положеннями Основних
принципів слід розпочати із Принципу 16, який
стосується капіталу. Згідно з ним наглядовий орган має встановити розумні та належні
вимоги до капіталу банків, що відображають
взяті на себе банком ризики в контексті ринкових та макроекономічних умов [9].
Так, наприклад, важливим є принцип 17,
який стосується кредитного ризику. Відповідно
до його вимог центральний банк або інша установа, яка виконує функції наглядового органу,
повинна визначити рівень здійснення управління кредитним ризиком банками. В Україні
розроблена доволі ефективна система управління кредитними ризиками, зокрема вимоги
НБУ стосовно обов’язкових резервів банків за
кредитними операціями, встановлення нормативів кредитних ризиків [10, с. 108].
Принцип 18 встановлює, що законодавством мають бути передбачені вимоги достатності обсягів банківських резервів та виявлення і управління проблемними активами.
Проблемними слід вважати активи, які надані
використовуються в договорах позики або кредиту і заборгованість по поверненню яких перевищує 90 днів. Цей принцип в Україні виконується через створення спеціалізованих фондів
проблемних активів та створення резервного
фонду банку відповідно до ст. 36 ЗУ «Про банки
та банківську діяльність». Зараз світові фінансові установи активно обговорюють і готуються
впроваджувати схвалений в грудні 2017 року
Базель IV. Це збірка пропозицій і стандартів,
який повинен забезпечити ефективну імплементацію рекомендацій Базеля ІІІ. Вони будуть
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впроваджуватися з 1 січня 2022 року по 1 січня
2027 року.
Базель IV передбачає, наприклад, оновлення та уніфікацію способів обчислення нормативів капіталу. Це дасть можливість порівнювати показники банків по всьому світу [8].
Вимоги до капіталу, кредитного, операційного, передбачені Базелем IV, суттєво вплинуть
на стратегії банків і їх бізнес-моделі, тому кроки
щодо ефективної реалізації нових норм повинні
бути якомога раніше інтегровані у стратегії кредитних установ.
Зараз Світові фінансові установи активно
обговорюють и готуються впроваджувати схвалення у грудні 2017 року Базель IV. Це збірка
пропозицій и стандартів, яка повинна забезпечити ефективну імплементацію рекомендацій Базеля ІІІ, буде впроваджуватися з 1 січня
2022 року по 1 січня 2027 року.
Базель IV передбачає, наприклад, оновлення та уніфікацію способів обчислення нормативів Капіталу. Це дасть можливість порівнювати показники банків по всьому світу [8].
Вимоги до Капіталу, передбачені Базелем
IV, суттєво вплинуть на стратегії банків и їх
бізнес-моделі, тому кроки відносно ефективної реалізації нових норм повинні буті якомога
раніше інтегровані у стратегії кредитних установ [8].
Найважливішим результатом роботи Базельського комітету можна вважати розроблені ним
принципи ефективного банківського нагляду.
За визначенням Базельського комітету, досягнення відповідності основним принципам кожною країною буде важливим кроком на шляху
поліпшення як національної, так і міжнародної
фінансової стабільності. Ефективний банківський нагляд разом з ефективною макроекономічною політикою має стати основним інструментом забезпечення фінансової стабільності
в кожній країні [11, с. 85].
Банківський нагляд повинен динамічно реагувати на всі зміни на ринку, виявляти готовність
періодично переглядати політику та практику
нагляду з урахуванням нових змін та тенденцій
на ринку. Для цього необхідна достатньо гнучка
законодавча система.
Усього Базельський комітет сформулював
25 основних принципів ефективного нагляду за
банківською діяльністю. Самі це принципи стали
концептуальним фактором правового регулювання банківського нагляду в Україні. Зокрема,
ці принципи повністю враховані під час розроблення Національним банком України Інструкції

«Про порядок регулювання діяльності банків»,
затвердженої Постановою Правління НБУ від
28.08.2001 р. №368, Положення «Про валютний
контроль», затвердженого Постановою Правління НБУ від 08.08.2000 № 49, Положення
«Про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків,
діяльність яких пов’язана з державною таємницею» від 28.2.2002 р. № 538, Положення «Про
порядок здійснення банком операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах»,
затвердженого Постановою Правління НБУ від
15.12.2004 № 639 [11, c. 86].
Висновки. Усі принципи, які сформовані
Базельським комітетом, є значним поштовхом
у регулюванні ефективного нагляду за банківською діяльністю. Не дивлячись на відсутність необхідних ознак, які б характеризували
Базельський комітет як міжнародну організацію,
все ж таки його приписи стали концептуальним
фактором правового регулювання в Україні
та враховуються під час розроблення багатьох
законопроектів, які б регулювали сферу банківського права в нашій державі.
Базельський комітет, як неформальне об’єднання посадових осіб держав та професіоналів
у сфері банківського регулювання та нагляду,
незважаючи на відсутність визначеного статусу
на міжнародні арені, має велике значення для
його держав-членів.
У свою чергу, найвдалішим визначенням для
статусу Базельського комітету з банківського
нагляду є термін «міжнародне міжвідомче співробітництво».
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Gorpinenko V. V. The status of the Basel Committee as an international organization
The research is devoted to the problematic aspects of the uncertainty of the clear status
of the international organization of the Basel Committee on Banking Supervision in the international
arena and its features. In particular, an analysis of the problematic issues of determining
the characteristics of the Basel Committee as an international organization. Based on the analysis
of the status of the Basel Committee on Banking Supervision as an international organization,
the dynamics of international relations between Ukraine and the world banking community is
highlighted, namely, what makes it impossible to ignore the provisions of the Basel Committee in our
country and international banking legal acts.
The article outlines the basic principles of the Basel Committee on Banking Supervision, which
provide a real opportunity to compare the performance of banks around the world. The main goal
of the Basel Committee is to implement high and uniform standards in the field of banking regulation
and supervision. The development and implementation of directives and recommendations for
the supervisory authorities of the member states is a fundamental driver for harmonious cooperation
in the international arena.
Therefore, the author, based on the experience of scholars, came to the conclusion that the study
standards, recommendations and principles of the Basel Committee on Banking Supervision
are rarely examined separately whether the Basel Committee has the status of an international
organization. Insufficient determination of the international legal institutional status of the Basel
Committee contributes to a rather low level of elaboration of all Principles by the state.
Only a sufficiently flexible legislative system of our state can develop a dynamic response to all
changes in the market, to show readiness to periodically review policies and practices of supervision
in the light of new changes and trends in the market.
Key words: Basel Committee on Banking Supervision, International Experience, International
Organization, Banking Supervision, Banking Regulation.
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СИСТЕМА МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ
У науковій публікації досліджуються система методів правового регулювання митних режимів в Україні. Зазначається, що в системі методів адміністративного права
все більшу роль відіграє диспозитивний метод, який дозволяє учасникам правовідносин самим вибирати вид та міру правової поведінки. Роль держави в такому випадку
зводиться до здійснення функції ефективного контролю належної правової поведінки
суб’єкта правовідносин.
Зазначається, що в процесі правового регулювання митних відносин застосовується
органічне поєднання імперативного та диспозитивного методів правового регулювання,
а також методів рекомендації та заохочення. Імперативний метод, притаманний адміністративному та податковому праву, застосовується в процесі митного оформлення,
виконання всіх митних формальностей та визначення виду та розміру митних платежів,
які підлягають сплаті суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Диспозитивний метод
правового регулювання проявляється в праві декларанта самостійно вибрати вид митного
режиму, в який він бажає помістити товари, проте з дотриманням умов такого режиму
та в порядку, визначеному Митним кодексом України, адже поміщення товарів у митний
режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених чинним законодавством.
Зроблено висновок про те, що в адміністративному праві сформувалась тенденція щодо
посилення ролі диспозитивного методу, а також методів рекомендації та заохочення.
Автоматизація процесів митного оформлення та контролю мінімізує роль суб’єктів владних повноважень у процесі реалізації митних режимів, усуває корупційні ризики та заохочує
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до дотримання норм Митного кодексу України
та інших законодавчих актів. Використання технології штучного інтелекту дозволить
створити концепт непідкупного та неупередженого митника, який за допомогою програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну вартість товарів та перевірятиме їх
якість та відповідність пред’явленій документації.
Ключові слова: методи, митні режими, публічна адміністрація, доктрина, зобов’язання,
формальності, примус, заохочення, рекомендація, митне оформлення, митний контроль,
експорт, імпорт, транзит.
Постановка проблеми. Сучасна доктрина адміністративного права знаходиться
в постійному процесі діалектичного розвитку,
очищення від суперечливих та застарілих
елементів. Наукові пошуки фахівців спрямовані на вдосконалення фундаментальних положень та концепцій юридичної науки
з метою формулювання пропозицій щодо
напрямів удосконалення чинного законодавства та надання методичної допомоги практикуючим юристам. Важливе місце в юридичній
доктрині займає питання методів правового
регулювання, адже саме вони розкривають
систему способів та прийомів впливу на певні

суспільні відносини, які становлять предмет
відповідної галузі права.
Митні режими є міжгалузевим інститутом
митного права, адже їх правове регулювання
здійснюється за допомогою норм адміністративного, податкового, господарського, міжнародно-приватного права. Міжгалузевий характер митних режимів зумовлює необхідність
використання специфічного поєднання методів
правового регулювання, включаючи імперативний та диспозитивний методи, а також методи
рекомендації та заохочення. Складний характер системи методів правового регулювання
митних режимів також зумовлює необхідність їх
© Лемеха Р. І., 2020
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детального наукового аналізу з метою формулювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного національного законодавства
та юридичної практики у сфері митних відносин,
а також розвитку доктрини адміністративного
та митного права. Вищевикладене обґрунтовує
як теоретичне, так і практичне значення даного
дослідження та його актуальність для сучасної
юридичної науки і практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню методів адміністративного і митного права приділяли значну увагу такі відомі
науковці, як О. Бандурка, В. Бевзенко, Н. Білак,
М. Віхляєв, Н. Губерська, С. Гусаров, І. Іщук,
Р. Калюжний, І. Карамбович, Т. Коломоєць,
В. Колпаков, С. Коляда, А. Комзюк, О. Кузьменко, В. Курило, Д. Лук’янець, Д. Лученко,
П. Лютіков, В. Мартинюк, М. Мельник, Р. Мельник, О. Миколенко, А. Мостовий, Я. Назарова,
В. Науменко, Н. Нижник, Н. Осадча, П. Пашко,
Д. Приймаченко, С. Стеценко, М. Тищенко,
О. Чуприна та інші вчені-адміністративісти.
З останніх досліджень, присвячених митним
режимам в Україні, слід відзначити дисертаційні
роботи М. Мельника «Інститут митних режимів
у митному праві України» [1], Н. Білак «Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної
власності через митний кордон України» [2],
Я. Назарової «Правове регулювання митних
режимів тимчасового ввезення та тимчасового
вивезення» [3], О. Чуприни «Правове регулювання митних режимів переробки» [4]. Проте
методи правового регулювання митних режимів
в Україні досліджені фрагментарно, більшою
мірою в рамках більш загальних тем, що актуалізує потребу проведення даного дослідження.
Методологія даного дослідження ґрунтується на комплексному поєднанні філософських законів діалектики (єдності та боротьби
протилежностей, переходу кількісних змін
в якісні, прийому «заперечення заперечення»)
та метафізики, загальнонаукових (системного
та структурно-функціонального методів, прийомів логічного методу (аналіз, синтез, дедукція,
індукція), методу порівняння тощо) та спеціально-юридичних методів дослідження (методу
юридичної догматики як різновиду аксіоматичного методу, методології порівняльного правознавства, методів юридичної статистики
та юридичного моделювання тощо), принципів
об’єктивності та історизму.
Метою статті є дослідження системи методів правового регулювання митних режимів
в Україні в контексті гуманізації адміністратив-
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ного права та посилення ролі диспозитивного
методу регулювання митних відносин.
Виклад основного матеріалу. Методи правового регулювання є предметом дослідження
передусім теорії держави і права, адже вони
є однією з ключових категорій теорії механізму
правового регулювання, а також теорії системи
права та правових систем. Саме методи правового регулювання наряду з предметом правового регулювання є критерієм поділу права на
галузі, підгалузі та інститути.
У теорії держави та права під методами правового регулювання розуміють певне сполучення
основних і допоміжних способів правового регулювання, наявність (чи відсутність) можливості
в осіб, на яких воно поширюється, самостійно
встановлювати та уточнювати правові форми
їхньої поведінки, характер підстав, з настанням
яких пов’язуються виникнення, зміна та припинення правових стосунків між ними, а також
ступінь деталізованості правового регулювання. Якщо в правовому регулюванні перевага
віддається встановленню обов’язків, обмежується ініціатива суб’єктів права з конкретизації
положень юридичних приписів, що визначають
їхню поведінку, серед юридичних фактів переважають акти одностороннього волевиявлення
(наприклад, адміністративні накази), а правова
регламентація має суцільний, всеохоплюючий
характер, то правове регулювання базується на
імперативному методі. І навпаки, якщо в правовому регулюванні ширше, ніж зобов’язання
та заборони, застосовуються дозволи, сторони
відносин, що їх регулює право, мають змогу
відступати від зазначених у правових нормах
варіантів поведінки та вільні самі ухвалювати
рішення щодо участі в цих відносинах (зокрема,
через укладення між собою різноманітних правочинів), право визначає лише найбільш важливі аспекти їх взаємодії, то правове регулювання засновується на диспозитивному методі
[5, с. 215–216].
Слід зазначити, що в різних галузях права
імперативний або диспозитивний методи не
застосовуються в «чистому» вигляді. Як правило, кожна галузь права потребує особливого
підходу, поєднання певних елементів диспозитивного та імперативного методів. Це, зокрема,
стосується правового регулювання митних
режимів, які є міжгалузевим інститутом митного
права, а тому в процесі їх реалізації застосовуються методи адміністративного, податкового,
господарського, міжнародно-приватного права
та безпосередньо митного права.
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На думку Т.С. Ківалової та Г.Є. Смелянець,
концепція розгляду методу правового регулювання у двох аспектах (як загального й галузевого методу) дає змогу проникнути всередину
вивчення цього істотного правового явища,
з’ясувати його структуру, джерело виразу, тобто
розглянути метод правового регулювання як
самостійну правову категорію [6, с. 35].
Поряд з імперативним та диспозитивним
методами, які є основними різновидами методів правового регулювання, на практиці можуть
застосовуватися також методи рекомендацій
та заохочення, що мають переважно субсидіарний (додатковий) характер. Рекомендаційний
метод полягає в наданні учасникам відносин,
які впорядковуються правом, вказівок, що не
мають обов’язкової сили, стосовно найбільш
раціональних, прийнятних для суспільства і цих
осіб форм організації їх взаємодії. Це можуть
бути, наприклад, методичні рекомендації щодо
порядку організації та ведення певних видів
господарської діяльності, затверджені наказом
відповідного міністерства. У процесі правового
регулювання митних режимів можуть, зокрема,
прийматись та застосовуватись методичні
рекомендації щодо вибору певного виду митного режиму суб’єктом зовнішньоекономічної
діяльності, роз’яснення щодо порядку митного
оформлення товарів і транспортних засобів,
сплати всіх передбачених чинним законодавством митних платежів тощо.
Заохочувальний метод передбачає стимулювання за допомогою комплексного застосування різних способів правового заохочення
такої поведінки суб’єктів права, яка є найбільш
бажаною з погляду досягнення цілей правового
регулювання [5, с. 215–216]. Наприклад, у відповідності до ст. 366 Митного кодексу України
громадянин самостійно вибирає відповідний
канал («зелений коридор» або «червоний
коридор») для проходження митного контролю
за двоканальною системою. Вибір «зеленого
коридору» вважається заявою громадянина
про те, що переміщувані ним через митний
кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними
платежами, не підпадають під встановлені
законодавством заборони та/або обмеження
щодо ввезення на митну територію України
або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.
Громадяни, які проходять (проїжджають) через
«зелений коридор», звільняються від подання
письмової митної декларації. Звільнення від

подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання
порядку переміщення товарів через митний
кордон України [7]. Таким чином, громадяни
заохочуються до належної правової поведінки,
що значно спрощує і перетин кордону, і роботу
органів публічної адміністрації в особі Державної митної служби України.
Крім класичних заборон, дозволів та зобов’язань, на думку теоретиків, допоміжними способами правового регулювання є примус, заохочення, покарання, надання пільг, виключення
з переліку обов’язків, пом’якшення юридичної
відповідальності тощо. Ці способи не мають
самостійного регулятивного значення, а використовуються разом з основними способами
правового регулювання для посилення та оптимізації їхньої дії [5, с. 215].
У процесі правового регулювання митних
режимів, з метою розвитку міжнародної торгівлі
доцільно частіше застосовувати такі допоміжні
способи правового регулювання, як заохочення
та надання пільг. Проте, враховуючи органічний зв’язок митного права з адміністративним,
основним методом правового регулювання
митних режимів є імперативний метод. Наприклад, у ст. 334 Митного кодексу України імперативно зазначено, що митні органи вимагають
від осіб, які переміщують товари, транспортні
засоби комерційного призначення через митний кордон України чи провадять діяльність,
контроль за якою цим Кодексом покладено на
митні органи, тільки ті документи та відомості,
які необхідні для здійснення митного контролю
та встановлені цим Кодексом. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов’язані надавати
митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю, в усній,
письмовій та/або електронній формі [7].
В. Юровська, досліджуючи імперативний
метод адміністративного права, зауважує,
що навіть узагальнений огляд окремих груп
суспільних відносин, що формують предмет
адміністративного права, дає підстави стверджувати, що імперативний метод є, безумовно,
основним методом правового регулювання,
який поряд із приписами та заборонами застосовує такі специфічні способи, як субординація та координація. Регулюючий вплив його
елементів головним чином знаходить свій
прояв у так званих організаційних відносинах
(зокрема, за рахунок приписів, що визначають адміністративно-правовий статус органів
публічної адміністрації та інших суб’єктів адміні-
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стративного права), відносинах, що виникають
у зв’язку із застосуванням заходів адміністративного примусу (зокрема й адміністративних
стягнень) тощо. Меншою мірою імперативний
метод проявляється у відносинах, що виникають у зв’язку з наданням та одержанням адміністративних послуг. Однак переформатування
предмета адміністративного права і включення
до його кола таких правовідносин, що будуються на засадах «взаємного права вимоги»,
таких, що характеризуються рівністю (хоча
й часом відносною) їх учасників, є наслідком
неминучої зміни акцентів у правовому регулюванні таких відносин, застосуванні інших, більш
збалансованих засобів правового впливу. При
цьому вбачається, що подальший вектор наукового дослідження потенціалу імперативного
методу не має базуватися на гіпертрофованому уявленні про людиноцентризм і принцип
правовладдя як вседозволеності, а має бути
спрямований на пошуки оптимального співвідношення застосування елементів як імперативного, так і диспозитивного методів адміністративного права [8, с. 154].
Крім того, В. Юровська зазначає, що специфіка методу адміністративного права полягає в неповторності поєднання імперативних
і диспозитивних начал правового регулювання,
балансі використання дозволів, приписів
і заборон. На її думку, метод адміністративного
права як правову категорію варто розглядати
в широкому розумінні як специфічну сукупність зафіксованих в адміністративно-правових
нормах способів і прийомів (засобів) впливу
на ті суспільні відносини, що формують предмет адміністративного права, збалансоване
застосування яких дає змогу створити належні
й достатні умови для забезпечення реалізації та захисту прав особи в публічній сфері,
а також вузькому розумінні як конкретні сукупності інструментів регулювального впливу на
окремий різновид адміністративних правовідносин [9, с. 191].
Загалом, слід погодитись із вищезазначеним
визначенням методу адміністративного права,
яке доцільно застосовувати і для формулювання визначення методу митного права, який
фактично є системою правових засобів (прийомів та способів) регулювання митних відносин
з метою забезпечення швидкого митного оформлення товарів, які переміщуються через митний
кордон України, неупередженого митного контролю дотримання норм Митного кодексу України,
а також розвитку міжнародної торгівлі в цілому.
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Д. Шемелін зазначає, що за реалістичного
підходу до дослідження сучасних методів правового регулювання необхідно визнати, що
дихотомічна класифікація методів на імперативні та диспозитивні дещо застаріла, тому раціональніше розглядати кожен галузевий метод
як неповторну сукупність способів регулювання.
Ускладнення правового регулювання в певній
галузі права призводить до ускладнення структури методу правового регулювання цієї галузі
та введення до нього раніше невластивих елементів. Саме тому для таких галузей з традиційно імперативними методами правового регулювання, як право фінансове, кримінальне,
сімейне та, звичайно, адміністративне, треба
вести мову про появу та розширення елементів диспозитивності. Тенденція до посилення
елементів диспозитивності в структурі навіть
традиційно імперативних методів правового
регулювання пов’язана насамперед з реалізацією на практиці проголошення Конституцією
України людини найвищою соціальною цінністю. У зв’язку з цим необхідно побудувати несуперечливу концепцію реформування структури
методу адміністративного права, що органічним
чином забезпечуватиме існування таких елементів диспозитивного регулювання, як адміністративний договір та адміністративні послуги,
сфера адміністративного розсуду, інститут адміністративного оскарження [10, с. 457].
Вищезазначені пропозиції Д. Шемеліна
є цілком слушними та відповідають загальній
тенденції щодо гуманізації адміністративного
права, формування такої системи взаємовідносин між громадянином та органами публічної
адміністрації, в якій суб’єкти владних повноважень виконують більшою мірою сервісні функції,
надають адміністративні послуги на договірних
засадах, а доброчесним суб’єктам правовідносин надається комплекс пільг та преференцій.
Зокрема, в процесі правового регулювання митних режимів необхідно посилювати роль диспозитивного методу з метою заохочення суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності до розвитку
міжнародної торгівлі, що є гарантією наповнення державного бюджету та розвитку національної економіки в цілому.
На окрему увагу в контексті теми даної
публікації заслуговують спеціальні методи митного права, до яких насамперед слід віднести
методи визначення митної вартості товарів,
які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, а також
товарів, що переміщуються через митний кор-
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дон України в митних режимах, відмінних від
митного режиму імпорту. Так, у відповідності до
ч. 1 ст. 57 Митного кодексу України визначення
митної вартості товарів, які ввозяться в Україну
відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами:
1) основний – за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість
операції);
2) другорядні: за ціною договору щодо ідентичних товарів; за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; на основі віднімання
вартості; на основі додавання вартості (обчислена вартість); резервний [7].
Основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію
України відповідно до митного режиму імпорту,
є перший метод – за ціною договору (вартість
операції). Кожний наступний метод застосовується лише в разі, якщо митна вартість товарів
не може бути визначена шляхом застосування
попереднього методу відповідно до норм Митного кодексу України.
Застосуванню другорядних методів передує
процедура консультацій між митним органом
та декларантом з метою визначення основи
вартості. Під час таких консультацій митний
орган та декларант можуть здійснити обмін
наявною в кожного з них інформацією за умови
додержання вимог щодо її конфіденційності.
У разі неможливості визначення митної вартості товарів за основу для її визначення може
братися або ціна, за якою ідентичні або подібні
(аналогічні) товари були продані в Україні не
пов’язаному із продавцем покупцю, або вартість
товарів, обчислена відповідно до ст. 63 Митного
кодексу України. При цьому кожний наступний
метод застосовується, якщо митна вартість
товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.
Методи на основі віднімання та додавання
вартості (обчислена вартість) можуть застосовуватися в будь-якій послідовності на прохання
декларанта або уповноваженої ним особи.
У разі якщо неможливо застосувати жоден із
зазначених методів, митна вартість визначається за резервним методом відповідно до
вимог, встановлених ст. 64 Митного кодексу
України [7].
Отже, в Митному кодексі України прямо регламентовані спеціальні методи митного права,
які безпосередньо застосовуються на практиці
в процесі реалізації митних режимів. Проте
судова практика свідчить про те, що між суб’єк-

тами зовнішньоекономічної діяльності та органами публічної адміністрації часто виникають
спори щодо визначення митної вартості товарів.
Як зазначає А. Паркулаб, лише з моменту
вступу в силу нових процесуальних кодексів
по 17.11.2019 р. судами розглянуто приблизно
3000 справ, в яких оскаржуються рішення митниць про коригування митної вартості. Верховним Судом розглянуто приблизно 400 касаційних скарг з даної категорії справ. Передумовою
спорів, на думку А. Паркулаба, є як недосконалість Митного кодексу України, так і постійні
намагання уряду в ручному режимі збільшувати
надходження до бюджету з митниць шляхом
запровадження негласних індикативних цін,
«таблиць», профілів ризику тощо [11].
Вищевикладене свідчить про необхідність
удосконалення методів визначення митної вартості товарів та внесення відповідних змін до
Митного кодексу України.
Висновки і пропозиції. За результатами
дослідження системи методів правового регулювання митних режимів в Україні зроблено
висновок про те, що в адміністративному
та митному праві сформувалась тенденція
щодо посилення ролі диспозитивного методу,
а також більш активного використання методів рекомендації та заохочення. Автоматизація процесів митного оформлення та контролю
покликана мінімізувати роль суб’єктів владних повноважень у процесі реалізації митних
режимів
(прийняття
владно-управлінських
рішень), усунути корупційні ризики та заохочувати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
до дотримання норм Митного кодексу України
та інших законодавчих актів. Використання технології штучного інтелекту дозволить створити
концепт непідкупного та неупередженого митника, який за допомогою програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну вартість
товарів та перевірятиме їх якість та відповідність пред’явленій документації.
Поміщення товарів у митний режим шляхом
їх декларування та виконання митних формальностей повинно здійснюватися з повною та безперервною відеофіксацією, що забезпечить
прозорість здійснення митного оформлення
та контролю, а також гарантуватиме наявність
належної доказової бази в разі оскарження дій
або бездіяльності суб’єктів владних повноважень у порядку адміністративного судочинства.
Перспективність подальшого наукового аналізу даної тематики зумовлена постійними змінами до чинного митного законодавства, необ-
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хідністю його вдосконалення, а також потребою
розроблення нової концепції митної політики
та реформування (автоматизації) Державної
митної служби України.
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Lemekhа R. I. System of methods of legal regulation customs regimes in Ukraine
The scientific publication is devoted to the system of methods of legal regulation of customs
regimes in Ukraine. It is noted that in the system of methods of administrative law an increasingly
important role is played by the dispositive method, which allows participants to choose the type
and extent of legal behavior. The role of the state in this case is reduced to the implementation
of the function of effective control of proper legal behavior of the subject of legal relations.
It is noted that in the process of legal regulation of customs relations an organic combination
of imperative and dispositive methods of legal regulation, as well as methods of recommendation
and encouragement is used. The imperative method, inherent in administrative and tax law, is
used in the process of customs clearance, fulfillment of all customs formalities and determination
of the type and amount of customs duties payable by economic entities. The dispositive method
of legal regulation is manifested in the declarant's right to independently choose the type of customs
regime in which he wishes to place goods, but in compliance with the conditions of such regime
and in the manner prescribed by the Customs Code of Ukraine.
The conclusion is formulated that in administrative law there is a tendency to strengthen
the role of the dispositive method, as well as methods of recommendation and encouragement.
Automation of customs clearance and control processes minimizes the role of subjects of power
in the implementation of customs regimes, eliminates corruption risks and encourages economic
entities to comply with the Customs Code of Ukraine and other legislation. The use of artificial
intelligence technology will create a concept of incorruptible and impartial customs officer, which
will use software to determine the objective customs value of goods and check their quality
and compliance with the documentation.
Placing goods in the customs regime by declaring them and completing customs formalities should
be carried out with full and continuous video recording, which will ensure transparency of customs
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clearance and control, as well as ensure the availability of adequate evidence in case of appeal
against actions or inaction of government officials.
Prospects for further scientific analysis of this topic are due to constant changes in current customs
legislation, the need to improve it, as well as the need to develop a new concept of customs policy
and reform (automation of the work) of the State Customs Service of Ukraine.
Key words: methods, customs regimes, public administration, doctrine, obligations, formalities,
coercion, encouragement, recommendation, customs clearance, customs control, export,
import, transit.

55

ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

УДК 342.951
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.4.9

Є. В. Литвиненко
аспірантка кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ:
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
У статті розглядається поняття адміністративно-правового регулювання на основі
існуючих теоретичних підходів науковців. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню адміністративно-правового регулювання у сфері надання освітніх послуг,
необхідно констатувати, що в юридичній літературі натепер не сформовано узагальненої,
повноцінної дефініції цього поняття. Було наведено власне узагальнююче визначення адміністративно-правового регулювання у сфері надання освітніх послуг, під яким було запропоновано розуміти вплив владно-управлінських органів у межах їхніх професійних повноважень
на суспільні відносини, які регулюються нормами адміністративного права у сфері надання
освітніх послуг і мають на меті забезпечити реалізацію прав, гарантій, охорону та захист
учасників цих відносин. Ретельно проаналізовано сукупність особливостей, які в комплексі
надають можливість більш детально та глибше зрозуміти сутність та значення адміністративно-правового регулювання у сфері надання освітніх послуг. Охарактеризовано
структуру адміністративних правовідносин у галузі вищої освіти. Наведено класифікацію
норм, які впливають на зовнішню та внутрішньо-організаційну діяльність вищих навчальних
закладів. З’ясовано особливості адміністративних відносин у сфері вищої освіти за участі
вищих навчальних закладів. У статті було проаналізовано основні групи адміністративно-правових норм, які регулюють адміністративні відносини за участі ЗВО за змістовим
складом. До них було віднесено: норми, що визначають принципи та основні засади державного управління у сфері вищої освіти, порядок організації та діяльності органів управління вищою освітою; норми, що регламентують права та свободи громадян у сфері вищої
освіти; норми, що визначають правовий статус ЗВО; норми, що визначають порядок здійснення контрольно-наглядових функцій відповідними органами за додержанням ЗВО норм
і правил у будівництві, санітарно-гігієнічних вимог, техніки безпеки та правил пожежної
безпеки, порядку обліку та звітності тощо.
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, освітні відносини, вища освіта,
законодавство, заклад вищої освіти.
Постановка проблеми. Розвиток освіти
та наукової сфери є одним із головних показників економічного зростання, а чітке регулювання
відносин – правової держави. Саме чітке адміністративно-правове регулювання є чинником
формування та реалізації державної політики
у сфері надання освітніх послуг. Адміністративно-правове регулювання полягає у здійсненні органами державної влади регулятивних
та контрольних заходів у сфері надання освітніх
послуг за допомогою адміністративно-правових
заходів. Зважаючи на реформаційні процеси,
які мають місце в державі, натепер одним із
пріоритетів державної політики є ринок освітніх послуг, але дослідники наголошують, що
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механізм функціонування цього ринку потрібно
ретельно вивчати та активно вдосконалювати.
Саме з огляду на вищевикладене актуалізовано питання щодо проведення наукового
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематика адміністративно-правового регулювання у сфері надання освітніх послуг була
предметом наукових доробків таких вітчизняних науковців, як: І. Геєць, І. Городецька,
В. Бевзенко, В. Галунько, О. Дмитренко, І. Литвин, С. Мандрик, П. Кононов, Г. Касьянов,
І. Хомишин, І. Шопіна, Р. Шаповал та ін.
Мета статті – визначити та проаналізувати поняття, сутність та роль адміністратив© Литвиненко Є. В., 2020
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ного-правового регулювання у сфері надання
освітніх послуг.
Виклад основного матеріалу. Сучасна правнича наука містить низку авторських визначень
адміністративно-правового регулювання, яке
було предметом розгляду багатьох представників наукової спільноти. Зважаючи на це поняття
адміністративно-правового регулювання у сфері
надання освітніх послуг доцільно розглядати
через наукові доробки, які є плюралістичними
та пропонують різні підходи до визначення цього
багатоаспектного правового явища.
Зокрема, І. Хомишин є представником прихильників традиційного розуміння поняття
адміністративно-правового регулювання, яке
сформульоване науковцями в Юридичній енциклопедії. Під правовим регулюванням вони
розуміють «один з основних засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх
упорядкування в інтересах людини, суспільства
і держави» [1]. Схоже визначення даної дефініції представив Р. Шаповал, який надав таке
визначення: «сукупність правових засобів, за
допомогою яких держава здійснює правовий
вплив на суспільні відносини в освітянській
галузі» [2, с. 1110]. У свою чергу В. Бевзенко
наголошує, що адміністративно-правове регулювання є похідною категорією щодо загального правового регулювання, його галузевим
різновидом [3].
І. Гаєць у своєму науковому дослідженні
виокремила ознаки, які притаманні освітнім
правовідносинам. Зокрема, науковиця віднесла
до них такі: триваючий характер; багатоаспектність; наявність стійкого зв’язку між усіма стадіями навчального процесу; багатосуб’єктність
(багатосторонність); безпосередньо представницький характер; духовність; інтерактивність;
спрямованість на розвиток і саморозвиток усіх
учасників освітнього процесу. Окрім основних
рис освітніх правовідносин, І. Гаєць влучно
зауважила, що їх специфіка знаходить свій
прояв в особливих вимогах, які висуваються
до суб’єктів освітніх відносин (наприклад, для
ведення освітньої діяльності заклад вищої
освіти повинен мати ліцензію; до педагогічної
діяльності не допускаються особи, яким вона
заборонена за вироком суду або за медичними
показаннями тощо) [4, с. 62].
І. Городецька акцентувала свою увагу на тому,
що адміністративно-правове регулювання становить собою доволі складне явище, яке в нинішніх
умовах перетворень трансформаційного характеру в суспільстві наповнюється новим змістом,

а тому, як наукова категорія, є предметом активного дослідження вченими-правниками і потребує постійного осмислення [5, с. 61]. Ще одне
визначення знаходимо в підручнику «Адміністративне право України». Зокрема, під адміністративно-правовим регулюванням слід розглядати
цілеспрямований вплив норм адміністративного
права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових
засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального
функціонування громадянського суспільства
та держави [6, с. 323–324]. І. Шопіна пропонує
розглядати категорію «адміністративно-правове
регулювання» як адміністративно-правовий
вплив на суспільні відносини, що здійснюється
за допомогою комплексу адміністративно-правових засобів та інших правових явищ, які в сукупності становлять механізм адміністративно-правового регулювання [7, с. 55].
І. Литвин у своїй дисертаційній роботі розглянув безпосередньо дефініцію «адміністративно-правові відносини» у сфері надання освітніх
послуг. Зокрема, дисертант дійшов висновку,
що під даною категорією необхідно розуміти
врегульовані нормами адміністративного права
суспільні відносини, що складаються у сфері
діяльності виконавчої влади з приводу реалізації конституційних гарантій у галузі освіти,
яка надається відповідно до вимог державних
стандартів, учасники яких є носіями відповідних
прав та обов’язків [8].
Таким чином, зважаючи на вищевикладене
дослідження поглядів представників правничої наукової спільноти, вважаємо за доцільне
наголосити, що це доволі складне явище,
яке потребує подальших наукових напрацювань. Зокрема, під поняттям адміністративно-правового регулювання у сфері надання
освітніх послуг пропонуємо розуміти вплив
владно-управлінських органів у межах їхніх професійних повноважень на суспільні відносини,
які регулюються нормами адміністративного
права у сфері надання освітніх послуг і мають
на меті забезпечити реалізацію прав, гарантій,
охорону та захист учасників цих відносин.
Вплив послуг у сфері освітньої діяльності
також доцільно дослідити в декількох вимірах.
Зокрема, в науково-теоретичному та нормативно-правовому аспектах. Доречно звернути
увагу на позицію О. Дмитренка з приводу впливу
закладів вищої освіти на розвиток потенціалу
людської діяльності споживачів. У доробку було
зазначено, що заклади вищої освіти, викону-
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ючи власну місію з виховання еліти суспільства,
роблять вагомий внесок у розвиток людського
потенціалу суспільства. Суспільство постійно
змінює вимоги до рівня якості освітніх послуг
закладів вищої освіти та ресурсного забезпечення його освітнього потенціалу шляхом формування як законодавчих вимог, так і ринкового
попиту. Таким чином, ці процеси мають постійний взаємний вплив [9, с. 48–57].
На нашу думку, І. Литвин доволі влучно
запропонував визначити сутність та значення
адміністративно-правових відносин у сфері
надання освітніх послуг у контексті такого комплексу особливостей:
1. Суб’єктивний склад таких відносин.
З одного боку, освітні установи, з іншого –
органи державної влади, які наділені юридично-владними повноваженнями щодо освітніх
установ, у зв’язку з чим видають дозвільні документи, розробляють і встановлюють правила
й вимоги та здійснюють наглядову і контролюючу діяльність й виконують інші дії, необхідні
для повноцінного функціонування освітніх установ. Безпосередні функції координації та контролю за наданням послуг у галузі освіти здійснює
Міністерство освіти й науки України. Опосередковану участь у цій сфері беруть: Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та Конституційний Суд України.
2. Об’єкт адміністративно-правових відносин
у сфері надання освітніх послуг, який становить
поведінка учасників (суб’єктів) цих відносин, що
знаходить свою реалізацію в конкретних діях,
які у свою чергу є результатом активного волевиявлення суб’єкта.
3. Адміністративно-правові відносини у сфері
надання освітніх послуг, що виникають між
зазначеними вище суб’єктами, мають здебільшого «зовнішній характер», тобто спрямовуються на фізичних або юридичних осіб,
організаційно не підпорядкованих суб’єктові
публічного управління. Однак це не виключає
наявність внутрішньоорганізаційних відносин,
які мають владний управлінський характер.
Так, з одного боку, виступає керівник освітньої
установи, який наділений юридично-владними
(організаційно-розпорядчими)
повноваженнями, з іншого – працівник тієї ж установи, який
є підлеглою (підпорядкованою) стороною.
4. Визначальним методом регулювання адміністративно-правових відносин у сфері надання
освітніх послуг є імперативний, що випливає
з юридично-владних повноважень державних
органів, до компетенції яких належить управління
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даною сферою (встановлення загальнообов’язкових правил (умов, вимог) здійснення освітньої
діяльності, здійснення в установленому порядку
ліцензування та акредитації, організація підвищення кваліфікації, здійснення контролю за виконанням положень Конституції, законів України
та інших нормативно-правових актів). Як влучно
зазначає Д.В. Радько, хоча традиційний для адміністративного права імперативний метод регулювання (так званий метод владних приписів) залишається непохитним, однак поширюються деякі
нові форми його прояву. Вони свідчать про створення якісно нового, відмінного від колишнього,
адміністративно-правового режиму регулювання
відносин між органами виконавчої влади, їх посадовими особами і громадянами [10, с. 40].
Необхідно також наголосити на тому, що
деякі науковці у своїх доробках наголошують,
що завдяки існуючій ієрархії забезпечується
загальна організація управління у сфері освітніх послуг. Підтримуючи дану позицію, варто
відмітити, що саме через установлене посередництво
між
адміністративно-правовою
діяльністю та освітньою вбачається особливе
значення для управління загальним процесом. Таким чином, для визначення сутності
та ролі адміністративно-правового регулювання
в освітній сфері потрібно визначити суб’єктивний склад, об’єкт, характер відносин та метод
регулювання. Усі чотири зазначені компоненти
є важливими та взаємопов’язаними. Шляхом
виокремлення вищезазначених елементів можливим стає влучне визначення сутності та ролі
відносин, які виникають в освітній сфері.
На нашу думку, важливе місце посідає також
і класифікація за різними критеріями адміністративно-правових відносин у сфері освітніх послуг. Зокрема, С. Мандрик зазначає, що
адміністративно-правові відносини в діяльності закладів вищої освіти можуть виникати як
під час їхньої зовнішньої, так і внутрішньо-організаційної діяльності [10, с. 7]. За змістовим
складом можна вирізнити такі основні групи
адміністративно-правових норм, які регулюють
адміністративні відносини за участі ЗВО:
1) норми, що визначають принципи та основні
засади державного управління у сфері вищої
освіти, порядок організації та діяльності органів
управління вищою освітою;
2) норми, що регламентують права та свободи громадян у сфері вищої освіти;
3) норми, що визначають правовий статус
ЗВО (завдання, функції, компетенцію, порядок
створення, реорганізації та ліквідації, ліцензу-
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вання їхньої освітньої діяльності, акредитацію,
відповідальність);
4) норми, що визначають порядок здійснення
контрольно-наглядових функцій відповідними
органами за додержанням ЗВО норм і правил у будівництві, санітарно-гігієнічних вимог,
техніки безпеки та правил пожежної безпеки,
порядку обліку та звітності тощо. Детальне
визначення ступеня адміністративно-правового регулювання діяльності ЗВО передбачає
чітке розмежування адміністративних та інших
відносин, що виникають у сфері вищої освіти,
адже поряд з адміністративними в цій сфері
виникають також цивільні, господарчі, трудові,
фінансові та інші види правовідносин. Визначаючи особливості, що здатні бути основою для
вирізнення адміністративно-правових відносин
із загального масиву правовідносин за участі
ЗВО як колективних суб’єктів права, слід зауважити, що одні й ті самі за своїм змістом соціальні відносини, з одного боку, регулюються
нормами приватного права, а з іншого – нормами публічного, зокрема адміністративного,
права [11, с. 55].
У цій системі відсутні індикатори вимірювання ефективності, орієнтовані на оцінювання
результатів управлінських рішень. Ефективність
вимірюється здатністю управлінських інститутів
забезпечити документообіг та вчасну звітність
[12, с. 9]. Як наслідок, система органів державного управління освітою, яку ми маємо сьогодні
в України, побудована з урахуванням основних
напрямів адміністративної реформи, що відбувається в країні [13].
Зважаючи на вищевикладене, основне місце
в
адміністративно-правовому
регулюванні
галузі освіти належить саме органам державної
влади. Надзвичайно важливим є налаштування
комунікації для формування ефективної моделі
управління освітою на всіх рівнях. Таким чином,
сьогодні вважаємо за доцільне вдосконалити
систему управління в галузі освіти на всіх рівнях
для досягнення більшої узгодженості та підвищити відповідальність за свою діяльність посадових осіб.
Висновки і пропозиції. Суспільні процеси,
які відбуваються в нашій державі, призводять
до необхідності постійних якісних реформаційних процесів. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює освітні послуги, дозволяє гарантувати та забезпечувати державою
якісно нову концепцію освітньої діяльності.
Отже, нині освітнє законодавство потребує
оновлення та формування єдиного узагальне-

ного теоретичного підходу до понятійного апарату адміністративно-правового регулювання
у сфері надання освітніх послуг.
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Lytvynenko Ye. V. Administrative and legal regulation in the sphere of educational services
provision: concept, essence and meaning
The article considers the concept of administrative and legal regulation on the basis of existing
theoretical approaches of scientists. Despite the large number of works devoted to the study
of administrative and legal regulation in the field of educational services, it should be noted that in
the legal literature to date has not formed a generalized, full definition of this concept. The general
generalizing definition of administrative and legal regulation in the field of educational services
was given, under which it was suggested to understand the influence of government bodies within
their professional powers on public relations, which are regulated by administrative law in the field
of educational services. realization of rights, guarantees, protection and defense of the participants
of these relations. The set of features that in the complex provide an opportunity to understand in
more detail and depth the essence and importance of administrative and legal regulation in the field
of educational services is carefully analyzed. The structure of administrative legal relations in the field
of higher education is described. The classification of norms that affect both external and internal
organizational activities of higher education institutions is given. The peculiarities of administrative
relations in the field of higher education with the participation of higher educational institutions
are clarified. The article analyzes the main groups of administrative and legal norms that regulate
administrative relations with the participation of the Free Economic Zone in terms of content. These
included: norms that determine the principles and basic principles of public administration in the field
of higher education, the organization and operation of higher education authorities; norms regulating
the rights and freedoms of citizens in the field of higher education; norms that determine the legal status
of free economic zones; norms that determine the procedure for exercising control and supervisory
functions by the relevant bodies in compliance with the norms and rules in construction, sanitary
and hygienic requirements, safety and fire safety rules, the order of accounting and reporting, etc.
Key words: administrative and legal regulation, education relation, higher education, legislation,
institution of higher education.
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ПРАВОВА ІНФОРМОВАНІСТЬ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
ЯК НЕОБХІДНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН
У статті досліджується правова інформованість у галузі екології як необхідне право
громадян. Охарактеризовано право на інформацію з позиції чинного національного законодавства в контексті адаптації національного законодавства до вимог Європейського
Союзу. Розглядається правова інформованість у галузі екології, охорони навколишнього
природного середовища, екологічної безпеки. Приводяться відмінності в термінах «право
на інформацію» та «право на інформування»: право на інформованість носить пасивний
характер, оскільки його реалізація відбувається за рахунок виконання відповідного обов’язку
протилежною стороною правовідносин, що виражається в діяльності з правового інформування, право на інформацію є активним за своєю природою; право на інформованість – це
саме право, право на інформацію – це свобода пошуку та поширення відомостей; право на
інформованість гарантується тільки в життєво важливих галузях, право на інформацію
надається людині та може реалізовуватися в будь-якій сфері (винятки стосуються відомостей, що містять державну або комерційну таємницю).
Вказано, що інформованість суб’єктів права – це показник високого ступеня розвитку
правової культури суспільства та важлива умова побудови правової держави. Це дозволяє
індивіду активно брати участь у різноманітних сферах суспільного життя, робити вчинки,
що відповідають не тільки власним, а й державним інтересам. Правова інформованість
особи виступає важливою передумовою і однією з умов правомірної поведінки. Приділяючи
належну увагу проблемі підвищення рівня правової обізнаності громадян, держава робить
внесок у зміцнення правосвідомості та правової культури населення, створює стійку практику формування юридично грамотної, соціально активної особи.
Підкреслено, що право на інформованість необхідне у зв’язку з тим, що в країні, як у державах ЄС, визнається презумпція знання закону, яка бере витоки з римського права. Якщо
держава вимагає від громадян знання законів, тобто покладає на них такий обов’язок, вона
повинна створити умови для реалізації інформаційних прав громадян.
Ключові слова: інформація, екологія, право на інформацію, право на інформованість,
навколишнє природне середовище, екологічна безпека.
Постановка проблеми. У сучасному
суспільстві велику значимість набувають права
та свободи людини в інформаційній сфері. Ця
група прав становить невід’ємну умову й одночасно основу правової, демократичної держави, де особа, її права та свободи визнаються
та реально виступають найвищою цінністю.
Інформаційні права закладають фундамент
побудови й ефективного функціонування громадянського суспільства. Значимість інформації,
яку можна розглядати як суспільне надбання,
безпосередньо залежить від таких факторів, як
частота й ефективність використання населенням. Сьогодні інформаційні права регулюються
нормами більш ніж трьох десятків законодавчих
© Сірант М. М., 2020

актів. Гарантування та реальне втілення в життя
інформаційних прав громадян виступає базовим елементом механізму контролю за діяльністю державних органів і сприяє ефективному
регулюванню відносин між владою та народом.
Метою статті є дослідження правової інформованості в галузі екології як необхідного права
громадян.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Право людини на екологічну інформацію знайшло відображення в працях українських учених: В.І. Андрейцева, Г.В. Балюк,
Ю.О. Вовка, А.П. Гетьмана, В.І. Гордєєва,
І.І. Каракаша, Н.Р. Кобецької, В.В. Костицького,
С.М. Кравченко, М.В. Краснової, Н.Р. Малише-

61

ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

вої, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги та інших.
Вирішення проблеми у сфері права людини на
екологічну інформацію неможливе без опори на
теоретичний базис, що зумовлює необхідність
аналізу цього явища.
Виклад основного матеріалу. Інформованість суб’єктів права – це показник високого
ступеня розвитку правової культури суспільства
та важлива умова побудови правової держави.
Це дозволяє індивіду активно брати участь у різноманітних сферах суспільного життя, робити
вчинки, що відповідають не тільки власним,
а й державним інтересам. Правова інформованість особи виступає важливою передумовою
і однією з умов правомірної поведінки. Приділяючи належну увагу проблемі підвищення рівня
правової обізнаності громадян, держава робить
внесок у зміцнення правосвідомості та правової
культури населення, створює стійку практику
формування юридично грамотної, соціально
активної особи.
Базовим у цій сфері є закріплене в Основному Законі країни право на інформацію. Низка
вчених дотримуються позиції, згідно з якою
право на інформацію як збірне поняття повною
мірою охоплює все різноманіття інформаційних
прав і свобод. Однак інші вчені не згодні з цим
твердженням, наполягають на тому, що право
на інформацію не об’єднує та не входить в інші
інформаційні права та свободи. Ми вважаємо,
що варто розрізняти поняття право на інформацію, право на доступ до інформації, право на
інформованість. Кожне має власне значення.
Ми розцінюємо право на інформацію як
самостійне конституційне право, пов’язане зі
свободою інформації, але не тотожне їй. Часто
право на інформацію зводять тільки до права
на доступ до інформації. Але останнє можна
назвати ключовим елементом права на інформацію. Основи права на інформацію закріплені
в Конституції України, згідно з якою кожен має
право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію будь-яким
законним способом.
У науковій літературі право на інформацію
визначають як суб’єктивне право, яке представляє юридично гарантовану можливість вільно
збирати, зберігати, використовувати та поширювати законним способом інформацію про
процеси і явища об’єктивної дійсності. Структура права на інформацію ґрунтується на нормах Основного закону.
Правові можливості щодо права на інформацію поділяються на три групи: першу утворюють
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можливості шукати й отримувати інформацію,
в другу входять правові можливості поширювати та передавати інформацію, третю представляє можливість робити інформацію.
Право на інформованість необхідне у зв’язку
з тим, що в країні, як у державах ЄС, визнається
презумпція знання закону, яка бере витоки
з римського права. Якщо держава вимагає від
громадян знання законів, тобто покладає на них
такий обов’язок, вона повинна створити умови
для реалізації інформаційних прав громадян.
Виходячи з того, що основи права на інформацію та права на інформованість закріплені
в Конституції України, можна зробити висновок
про близькість змісту [1]. Право на інформацію
та право на інформованість – два самостійних
права, які необхідно чітко розмежовувати.
Наприклад, у Концепції створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» говориться про те, що право на
інформацію гарантується за допомогою закріплення принципу інформаційної відкритості
діяльності державних органів, організацій і підприємств, громадських об’єднань, посадових
осіб, який реалізується за рахунок доступності
для громадян інформації, що становить суспільний інтерес, або що зачіпає особисті інтереси громадян, систематичного інформування
громадян про передбачувані або прийняті
рішення в галузі екології [2].
У цій нормі змішуються поняття «право на
інформацію» та «право на інформованість»
і, відповідно, їх гарантії. Розмежування слід
проводити за характером порівнюваних прав.
Право на інформацію – це активне право, безпосередньо пов’язане з ініціативними діями
суб’єкта. Дані дії можуть виражатися в пошуку,
передачі, поширенні відомостей. Право на
інформування, навпаки, носить пасивний
характер, а його реалізація багато в чому залежить від дій протилежного суб’єкта. Вищеназвана відмінність підкреслюється лінгвістично
та відбивається у відповідних висловах української мови. Порівняємо два варіанти: шукати
(передавати, поширювати) інформацію та бути
поінформованим.
Якщо право на інформованість може бути
здійснено за рахунок обов’язку кореспондуючого суб’єкта, то право на інформацію не так
тісно пов’язане із зобов’язанням протилежної
сторони.
З позиції структури суб’єктивного права,
право на інформованість складається з чотирьох основних правових можливостей: діяти
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самому, шукати цікаву інформацію про екологію, вимагати відповідної поведінки від інших
осіб (виконання обов’язку з інформування спеціально уповноваженими органами та посадовими особами), звертатися за застосуванням
державного примусу (якщо законодавчо закріплений обов’язок з інформування не виконується), користуватися певним соціальним благом – використовувати отриману інформацію
для задоволення інтелектуальних і матеріальних інтересів.
Основною правовою можливістю в праві
на інформацію виступає можливість активних дій індивіда, тоді як у праві на інформованість – можливість вимагати відповідної
поведінки з боку зобов’язаного суб’єкта. Дані
правові можливості умовно самостійні. Якщо
дозвіл здійснювати активні дії не підкріплено
зустрічним обов’язком, то він втрачає сенс.
Спеціально обмовимося, що це два різних
види дозволу. Індивід вільний у пошуку, передачі, поширенні відомостей і у виборі засобів
для цього. Ніхто не може обмежити дану свободу, за винятком випадків, прямо прописаних
у нормативно-правових актах. Неодмінним
атрибутом інформаційного суспільства є конституційне закріплення інформаційної свободи.
Право на інформованість – це право мати
повну, достовірну інформацію про навколишнє
природне середовище.
Право на інформацію не виключає права
на інформованість, але не гарантує його існування. Водночас наявність у певній сфері у громадян права на інформованість має на увазі те,
що право на інформацію їм надано, оскільки
не можна отримувати та мати інформацію без
можливості самостійного пошуку.
Основна відмінність права на інформацію
та права на інформованість: перше реалізується в основному за рахунок дій суб’єкта, яким,
якщо законом не передбачено інше, ніхто не
може перешкоджати; друге – через діяльність
компетентних органів (правове інформування).
Можна зробити висновок у будь-якій сфері правовідносин: якщо законодавець не встановив
спеціальних винятків, громадянам надається
право на інформацію.
Винятки з цього права, що позбавляють
абсолютного характеру, зумовлені існуванням
феномену «таємниці» (державної, комерційної, лікарської тощо). Тобто щодо права на
інформацію діє загальновідомий демократичний принцип «кожен має право на інформацію,
якщо законом не передбачено інше». Що стосу-

ється права на інформованість, то тут вказаний
принцип не застосуємо.
Щодо екологічної інформації, то відповідно
до закону «Про інформацію» вона не може мати
обмеження доступу [3]. Це можливо за допомогою встановлення прямих обов’язків спеціальних суб’єктів із правового інформування громадян. Без цього йтися може тільки про право на
інформацію, оскільки право на інформованість
безпосередньо пов’язано з обов’язком відповідних суб’єктів. Це має на увазі настання відповідальності за невиконання.
Водночас Є. Алексєєва в аналітичній записці
«Доступ до екологічної інформації» пропонує
внести зміни в чинне законодавство такого
змісту: «Не може бути обмежено доступ до
інформації про стан довкілля та його компонентів. Інша екологічна інформація не може бути
обмежена в доступі, окрім випадків, коли оприлюднення або надання такої інформації може
завдати шкоди інтересам національної безпеки,
оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, інтересам збереження рідкісних і таких,
що перебувають під загрозою зникнення, видів,
і шкода від оприлюднення такої інформації
переважає суспільний інтерес в її отриманні»
[4, с. 7].
Якщо в нормативно-правовому акті встановлений прямий обов’язок органу або посадової
особи надавати інформацію та передбачена
відповідальність за ненадання або несвоєчасне
надання інформації громадянам у певній сфері,
то це виступає індикатором наявності в даній
галузі не просто права на інформацію, а права
на інформованість.
Розмежування
права
на
інформацію
та права на інформованість слід проводити за
сферами дії. Право на інформацію характерно
для повсякденних галузей людської життєдіяльності, які є в цілому зрозумілими для середньостатистичного індивіда. У зв’язку з цим він
може вирішувати, чи потрібна йому інформація в даній сфері, відповідно, робити для цього
певні дії. Право на інформованість, навпаки,
гарантується громадянам у вузькоспеціалізованих галузях, в яких вони не можуть вільно орієнтуватися та розуміти значущість конкретних
відомостей.
О.В. Артеменко зазначає, що в умовах сьогодення чинне законодавство оперує щонайменше трьома термінами у сфері поняття
інформації, які тією чи іншою мірою стосуються довкілля. Проте всі згадані вище поняття
є тотожними за своїм правовим змістом, і так
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до них буде діяти єдиний правовий режим. Але
для українського законодавства більшою мірою
буде доречним використання поняття екологічної інформації, адже вона буде включати такі
фактори, як стан навколишнього природного
середовища, а також умови життя людей, стан
їхнього здоров’я та захищеності від об’єктів, які
можуть негативно на них впливати [5, с. 58].
Важливість стану навколишнього природного середовища для забезпечення гідної якості життя людини ні в кого не викликає сумнівів.
Однак через складність і багато аспектів діяльності щодо охорони громадяни часто не усвідомлюють, звідки може загрожувати небезпека
порушення екологічних прав. Тому права на
інформацію в даній сфері недостатньо. Необхідно на законодавчому рівні закріпити права
громадян на інформованість про стан навколишнього природного середовища та створити
умови для реалізації. Це передбачено в Рекомендаціях парламентських слухань на тему:
«Пріоритети екологічної політики Верховної
Ради України на наступні п’ять років» [6].
Зокрема, закон «Про охорону навколишнього природного середовища», проголошуючи право на отримання достовірної інформації про її стан, закріплює лише повноваження
органів державної влади щодо забезпечення
населення достовірною інформацією про стан
навколишнього середовища, що не є прямим
обов’язком [7].
У цьому випадку йдеться про право на
інформацію, але не про право на інформованість. Більш вдало, на наш погляд, правове
регулювання екологічних відносин представлено в Кодексі цивільного захисту України щодо
захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру». У нормі Кодексу, присвяченій правам
громадян у цій сфері, встановлено, що кожен
має право бути поінформованим про ризик,
якому він може піддатися в певних місцях перебування на території країни та про заходи необхідної безпеки. Кодекс передбачає обов’язок
місцевих органів державної влади та місцевого
самоврядування здійснювати інформування
населення про надзвичайні ситуації [8].
Такий підхід до моделі правового регулювання екологічних відносин логічний і виправданий, оскільки громадяни не повинні, фізично
просто не можуть самі постійно цікавитися, чи
не виникла надзвичайна ситуація. Їх необхідно
інформувати в разі настання подібної події.
Вважаємо, що в такий значущій сфері, як охо-
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рона навколишнього середовища, право на
інформацію в обов’язковому порядку повинно
бути підкріплено правом на інформованість.
Втім, аналогічна теза справедлива щодо такої
важливої сфери життєдіяльності, як природокористування та екологічна безпека.
Більш краща ситуація, коли нормативно-правовий акт закріплює основи та права на інформацію як свободу дії і права на інформованість
як гарантовану можливість отримувати актуальну інформацію. Крім сфери екологічних відносин, особливе значення для громадян має
інформація про діяльність органів державної
влади.
Ці органи в процесі функціонування створюють і накопичують відомості, що зачіпають
інтереси максимально широкого кола осіб. Як
зауважують C.С. Єсімов і В.А. Бондаренко,
дослідження, що проводяться в ЄС, здебільшого орієнтовані на теоретико-методологічний
аспект, коли транспарентність визначається як
принцип права з таких п’яти взаємопов’язаних
позицій, як: відмінна риса та важливий інструмент, який повністю сформувався в демократичній і правовій державі; основа відповідального, легітимного і ефективного публічного
управління; основний метод протистояння
тіньовим явищам і процесам у суспільстві;
технологія формування суспільної свідомості;
основа взаємодії громадян і органів публічного
управління [9, c. 44]. Законодавство надає громадянам широкий спектр засобів пошуку, збору
та поширення інформації про діяльність органів
державної влади та місцевого самоврядування.
У цій сфері особі гарантується право на
інформацію. Однак надзвичайно важливо
надати та забезпечити громадянам право на
інформованість про діяльність представників
влади. Основи права на інформованість про
діяльність публічних органів влади закріплені
в законі «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової
інформації» [10]. Як видно з назви, вказаний
нормативно-правовий акт присвячений регулюванню права на інформацію, оскільки право
на доступ до інформації включається до його
складу.
Реалізація цього права забезпечується засобами правового регулювання: закріпленням
принципу відкритості та доступності, достовірності та своєчасності інформації про діяльність
державних органів і органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбаче-
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них законом; перерахуванням способів забезпечення доступу до інформації про діяльність
державних органів і органів місцевого самоврядування.
Однак аналізований закон, крім права на
інформацію, закріплює основи права на інформованість громадян про діяльність органів
публічної влади. Про це свідчить включення
норми про обов’язки компетентних органів уживати заходів для організації надання інформації
такого роду широкому колу осіб і відповідальності за порушення порядку доступу до інформації.
Послідовність у прагненні законодавця максимально гарантувати право населення на
інформованість у цій сфері простежується під
час аналізу його подальших дій, зокрема, прийняття спеціалізованих правових актів, таких як
Основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року [11].
Крім функціонування органів державної влади
і органів місцевого самоврядування, законодавець приділяє підвищену увагу відкритості
інформації про здійснення правосуддя.
Значимість інформаційних прав у даній
сфері зумовлюється тим, що саме судова гілка
влади покликана стояти на сторожі прав і свобод громадян, у тому числі у сфері екології, без
чого неможлива побудова демократичної правової держави. Зайва закритість судової влади
стає причиною низького рівня інформованості
громадян про все, що стосується діяльності,
а це веде до того, що більшість населення сьогодні не довіряє судам.
У зв’язку з цим одним із базових принципів
функціонування в суспільстві судової влади
повинен стати принцип транспарентності, під
яким розуміють гласність, відкритість діяльності
судів, її прозорість, доступність.
Без послідовної реалізації принципу транспарентності в процесі здійснення правосуддя
не може йтися про належний рівень правової
інформованості населення про діяльність даної
гілки державної влади щодо екології. Закон
«Про доступ до судових рішень» одночасно
регулює право на інформацію (точніше, ключовий компонент – право на доступ до інформації)
про діяльність судів, закріплює основи права на
інформованість [12].
Якщо право на інформацію надається
людині в будь-якій сфері (винятки стосуються
відомостей, що містять державну або комерційну таємницю), то право на інформованість
гарантується тільки щодо життєво важливих

для індивіда питань. Адже неможливо гарантувати право на інформованість кожного про все.
Право на інформованість передбачає закріплення кореспондуючих обов’язків щодо інформування за певними суб’єктами, і їх перелік
може бути тільки вичерпним, що робить утопією
ідею гарантувати дане право в усіх галузях.
Основним способом надання статусу «життєвої важливості» інформації для громадян
можна вважати закріплення в нормативно-правових актах обов’язків державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб, інших суб’єктів з доведення до населення
в певних сферах (діяльність публічних органів
влади, судів, здоров’я громадян) або ситуаціях
(надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру).
Однак існує й інший шлях реалізації права
на інформованість, який можливий завдяки
діяльності засобів масової інформації та журналістів. Стосовно більшості громадян журналіст
виступає як кваліфікований помічник у пошуку
й отриманні інформації. За допомогою діяльності журналіста реалізується приватне право на
інформацію та одночасно право населення на
інформованість.
Право на інформованість не просто пов’язане з іншими правами громадян, воно в певному сенсі є похідним від них. У сфері екологічних відносин право людини на сприятливе
навколишнє природне середовище породжує
його право на інформованість про випадки
нанесення шкоди та виникаючих погроз життю
та здоров’ю.
Сталий суспільний розвиток можливий
тільки в тому випадку, якщо право підкріплює
політику, і навпаки. Цьому сприяє та обставина,
що їх об’єднує спільна місія надавати регулятивно-направляючий вплив на соціальне життя
та суспільні відносини. Особа має право не
тільки знати зміст юридичної норми, але й цілі,
заради яких вона була прийнята, а це вже прямо
пов’язане з політикою держави. Такі розширені
знання створюють основу еколого-правової
інформованості громадян, а остання у свою
чергу постає як обов’язкова передумова побудови правової держави.
Висновки і пропозиції. Отже, інформаційні
права та свободи громадян відносяться до
важливих соціальних цінностей, на яких будується фундамент правової держави та громадянського суспільства. Важливе місце займає
право особи на інформованість, що являє
собою гарантоване державою суб’єктивне

65

ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

право людини одержувати достовірну, повну
та своєчасну еколого-правову інформацію, що
реалізується за допомогою виконання обов’язку
спеціально уповноважених органів і посадових
осіб щодо правового інформування населення,
діяльності засобів масової інформації в особі
журналістів, що утворює необхідну умову побудови правової держави та громадянського
суспільства.
Варто розрізняти право особи на інформованість і право на інформацію. Незважаючи на
близькість двох взаємодоповнюючих можливостей – шукати й отримувати відомості, які називають двома сторонами одних відносин, між
ними існують принципові відмінності, які зводяться до такого: по-перше, право на інформованість носить пасивний характер, оскільки його
реалізація відбувається за рахунок виконання
відповідного обов’язку протилежною стороною
правовідносини, що виражається в діяльності
з правового інформування, право на інформацію є активним за своєю природою; по-друге,
право на інформованість – це саме право, право
на інформацію – це фактично свобода пошуку
та поширення відомостей; по-третє, право на
інформованість гарантується тільки в життєво
важливих галузях, право на інформацію надається людині та може реалізовуватися в будьякій сфері (винятки стосуються відомостей, що
містять державну або комерційну таємницю).
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Sirant M. M. Legal awareness in the field of ecology as a necessary right of citizens
The article examines the legal awareness in the field of ecology as a necessary right
of citizens. The right to information from the standpoint of current national legislation in the context
of adaptation of national legislation to the requirements of the European Union is described. Legal
awareness in the field of ecology, environmental protection, ecological safety is considered. There
are differences in the terms "right to information" and "right to information": the right to be informed
is passive, because its implementation is due to the performance of a duty by the opposite party
to the legal relationship, expressed in legal information, the right to information is active by nature;
the right to be informed is the very right, the right to information is essentially the freedom to seek
and disseminate information; the right to information is guaranteed only in vital areas, the right to
information is granted to a person and can be exercised in any field (exceptions apply to information
containing state or commercial secrets).
It is stated that the awareness of legal entities is an indicator of a high degree of development
of the legal culture of society and an important condition for building the rule of law. This allows
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the individual to actively participate in various spheres of public life, to do things that meet not
only their own but also state interests. Legal awareness of a person is an important prerequisite
and one of the conditions of lawful conduct. Paying due attention to the problem of raising
the level of legal awareness of citizens, the state contributes to strengthening legal awareness
and legal culture of the population, creates a stable practice of forming a legally literate, socially
active person.
It is emphasized that the right to information is necessary due to the fact that the country, as in
the EU, recognizes the presumption of knowledge of the law, which has its origins in Roman law. If
the state requires citizens to know the laws, is imposes such an obligation on them, it must create
conditions for the realization of information rights of citizens.
Key words: information, ecology, right to information, right to awareness, environment,
ecological safety.
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ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФАЙЛІНГУ
В АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Статтю присвячено аналізу досліджень, яке проводять автори щодо впровадження профайлінгу в адвокатську діяльність. Розкриваються історія виникнення та основні етапи
розвитку профайлінгу, який з’явився в Британії, де його вперше застосував англійський
хірург Томас Бонд у 1888 році для складання психологічної характеристики серійного маніяка Джека-Різника. Розвиток профайлінгу у сфері криміналістики використовувався для
складання психологічного портрета підозрюваного з доказів, залишених на місці злочину.
Іншою сферою використання методик профайлінгу стало забезпечення безпеки авіаперельотів за допомогою опитування та спостереження за пасажирами під час передполітного
огляду, вперше застосованого ізраїльською авіакомпанією Ель-Аль в аеропорту Бен-Гуріон.
Ще 50 років тому методи профілювання були закритою інформацією, доступною виключно
співробітникам спецслужб. А сьогодні вивчити їх може кожна людина, яка бажає розпізнавати брехню, адже з обманом у повсякденному житті стикаються всі. Як окрема спеціальність у жодному навчальному закладі профайлінг не викладається, і на факультетах університетів дисципліни «профайлінг» немає. Існує спеціальна програма навчання профайлінгу
в закладах вищої освіти МВС України, але вона призначена тільки для криміналістичного
профайлінгу.
Профайлінг – це новий напрям, який динамічно розвивається і ставить перед собою
завдання складання й оцінки психологічного портрета особи, а також верифікації брехні.
Складання психологічного портрета особи – сукупність психологічних методів і методик
оцінки та прогнозування поведінки людини на основі аналізу найбільш інформативних окремих ознак, характеристик зовнішності, невербальної і вербальної поведінки (сюди ж відносяться психотипування, психотипології і т.п.). У статті наводяться види профайлінгу,
його алгоритм. Аналізуються спроби автоматизації профайлінгу, зокрема і в адвокатській
діяльності. Пропонується створення веб-платформи для надання адвокатам профайлінгових послуг, наприклад, під егідою Національної асоціації адвокатів України.
Ключові слова: адвокатська діяльність, засоби розслідування, криміналістичні методи,
особа злочинця, профайлінг, розслідування злочину, Фейсбук.
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Постановка проблеми. Своє дослідження
ми розпочнемо з визначення понять профайлінгу, іншої термінології, пов’язаної з ним, які
ми беремо за основу.
Профайлінг – новий напрям психології, сферою вивчення якого є прогнозування поведінки
людей на підставі аналізу вербальних і невербальних ознак з метою виявлення брехні без
задіяння спеціальних пристроїв (детектора
брехні). Це комплекс методів, розроблених для
складання та оцінки психологічного портрета
особи з метою визначення її стереотипної поведінки і використання їх у прикладних задачах [1].
З’явився профайлінг у Британії. З англійської
слово перекладається як «профілювання або
складання психологічного портрета». Методи
профайлінгу вперше застосував англійський
хірург Томас Бонд у 1888 році для складання
психологічної характеристики серійного маніяка
Джека-Різника. Розвиток профайлінг отримав
у сфері криміналістики, використовувався для
складання психологічного портрета підозрюваного з доказів, залишених на місці злочину.
З 1985 року методи профайлінгу, розроблені
у ФБР Р. Ресслером і П. Бруксом, застосовуються для пошуку й затримання осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких насильницьких серійних злочинів.
Іншою сферою використання методик профайлінгу стало забезпечення безпеки авіаперельотів за допомогою опитування та спостереження за пасажирами під час передполітного
огляду. Профілювання особи дозволяє виявляти потенційно небезпечних громадян і мінімізує ризик здійснення терактів на борту літака.
Вперше застосували методики профілювання
особи ізраїльська авіакомпанія Ель-Аль і аеропорт Бен-Гуріон. У компаніях організовано навчання профайлерів (фахівців із профайлінгу).
Надалі термін «профайлінг» став більш
широким, він включає використання психологічних інструментів з аналізу достовірності інформації, яка повідомляється людиною, її відповідності невербальній поведінці (жестам, міміці,
мікроекспресії).
Психологічні методики, які застосовує профайлер, спрямовані на визначення як схильності випробуваного до брехні або шахрайства,
так і включають аналіз зовнішності, особливостей прояву емоцій, специфіки мови тощо.
Незважаючи на те, що результати оцінки за
методикою профайлінгу залежать від кваліфікації і досвіду фахівця, їх достовірність перевищує точність даних, отриманих за допомогою

поліграфа (детектора брехні). Грамотний профайлер здатний помітити брехню навіть під час
телефонної розмови з незнайомою людиною.
Виникнення профайлінгу пов’язано із забезпеченням безпеки суспільства в цілому (складання психологічного портрета особи невідомого злочинця) та пасажирів літаків зокрема
(виявлення осіб, схильних до вчинення теракту).
Ще 50 років тому методи профілювання були
закритою інформацією, доступною виключно
співробітникам спецслужб. А сьогодні вивчити
їх може кожна людина, яка бажає розпізнавати брехню, адже з обманом у повсякденному житті стикаються всі. А джерелом неправдивих відомостей можуть виступати засоби
масової інформації, родичі, колеги або друзі.
При цьому розпізнати брехню близьких людей
дуже складно. Тому починати вчитися профайлінгу слід з аналізу поведінки сторонніх людей.
В іншому випадку початківець ризикує не помітити нестиковки через емоції.
Щодо психологічної бази профілювання,
то профайлінг заснований на тому, що більшість людей відчуває дискомфорт, коли бреше.
Обманщик прекрасно усвідомлює, що його
може бути викрито і покарано, і приховувати
свої справжні почуття тим складніше, чим
масштабніший обман. Тому методики профілювання безпосередньо пов’язані із психологією.
Профайлер зауважує жести, емоції або мікроекспресію, які не може контролювати співрозмовник, який відчуває психологічну напругу. До
них відносяться:
– нестандартна поведінка;
– посилена жестикуляція;
– використання незвичних мовних конструкцій;
– неконтрольовані фізіологічні ознаки –
почервоніння або збліднення шкіри, посилене
потовиділення, тремор пальців рук.
Досвідчений шахрай намагається контролювати свої жести й міміку. Однак під час тривалої
бесіді зробити це непросто. Досвідчений фахівець помітить найменші ознаки брехні. Експерт
починає ставити «потрібні» питання, щоб підтвердити свої припущення.
Профайлинг називають також оперативною психодіагностикою. Ця методика дозволяє
скласти психологічний портрет особи випробуваного, а також проаналізувати отримані вербальні й невербальні відомості для виявлення
брехні.
Сьогодні сфера використання методів профайлінгу досить різноманітна. Виділяють такі
види оперативної психодіагностики:
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1) криміналістична – складання психологічного портрета особи ймовірного злочинця із
застосуванням психологічних, психіатричних
і криміналістичних методик;
2) спеціалізована – використовують співробітники спецслужб (ФБР, ФСБ, ЦРУ тощо);
3) авіаційної безпеки – технологія опитування і спостереження за пасажирами під час
огляду перед вильотом літака. Використовується авіакомпаніями різних країн;
4) науково-дослідна – пов’язана з дослідженнями практикуючого клінічного психолога
зі США Пола Екмана. Він поєднав спеціальний
опитувальник і аналіз мікроекспресії. Завдяки
цьому методику Екмана застосовують співробітники служб безпеки банків, адвокатських
компаній і державних організацій;
5) медико-психологічна – ґрунтується на працях російського лікаря-психіатра Петра Ганнушкіна, який розробив типологію психопатичних
розладів, і німецького клініциста Карла Леонгарда, який описав особистісні акцентуації. Їхні
теорії стали базою для профілювання в області
психіатрії та клінічної психології;
6) психотехнологічна – базується на технологіях НЛП (нейролінгвістичного програмування),
які використовують опис профілю тестованого
для виявлення його системи цінностей, переконань, особливостей отримання інформації
та її оцінювання. Використовується інформація, отримана за допомогою психотехнологічної
методики, для поглибленого розуміння співрозмовника і вибудовування комунікацій.
Залежно від галузі використання бізнес-профайлінг можна поділити на:
– кадровий, або HR;
– банківський;
– страховий;
– транспортний;
– готельний;
– аудиту тощо.
Через те що профайлінг – молода наука, він
постійно розвивається, а області його застосування розширюються. Сьогодні методики
профайлінгу використовують у сфері профілактичної медицини для коригування та попередження появи захворювань психосоматичної
етіології. Існує і так званий сімейний профайлінг, за допомогою якого фахівці намагаються
допомогти членам сім’ї у вирішенні їхніх сімейних проблем.
У будь-якій сфері застосування профілювання особи результативність методики залежить від кваліфікації і досвіду профайлера,
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його здатності під час співбесіди чи спостереження аналізувати відомості у формі вербальних і невербальних сигналів. Таких фахівців
запрошують для участі в ділових переговорах,
внутрішніх службових розслідуваннях, для проведення співбесіди з претендентом на вакантну
посаду. Профайлер складає психологічний портрет випробуваного або контрагента, вказуючи
його справжнє ставлення до предмету розмови
і достовірність наданої інформації.
Існують певні рекомендації з використання
психологічних технік профайлінгу.
Щоб отримати достовірний результат, профайлерам належить дотримуватися такого
алгоритму:
1) визначити базову модель поведінки випробуваного. Для цього профайлер задає кілька
абстрактних питань, на які людині не складно
дати правдиву відповідь. При цьому фахівець
відзначає його міміку, жестикуляцію, особливості побудови речень. Це будуть базові реакції, коли людині немає потреби брехати. Їх слід
запам’ятати;
2) профайлер переходить до більш складних
питань або формулює їх у більш гострій формі.
Під час відповіді на них поведінка випробуваного змінюється, він видає нову міміку. Якщо
поведінка людини в корені відрізняється від
базової моделі, це може свідчити про спробу
приховати або переінакшити відомості;
3) на черзі найпроблемніші питання або
питання з попередньої фази бесіди, але
в іншому формулюванні. Профайлер вимагає
від тестованого детально описати проблемну
ситуацію, спостерігаючи за його поведінкою.
Чим більші відхилення від базової моделі, тим
імовірніша брехня;
4) перевірка правильності базової моделі
поведінки. Для цього профайлер повертається
до питань на нейтральну тему. Людина заспокоюється і поводиться звичним чином;
5) перевірка причин зміни моделі поведінки. Існує два фактори, що впливають на
поведінку людини під час співбесіди: бажання
збрехати або природне хвилювання. Розділити
ці дві причини допоможуть методики профайлінгу [2, с. 79–87] – спостереження за жестами
(рухи (дія) для вираження емоцій чи інформації замість розмови або під час розмови; дії або
рухи людського тіла або його частин, що має
певне значення або сенс, тобто є знаком або
символом [3, с. 441]), мікроекспресією (виразність, сила вираження, прояви почуттів, переживань, настроїв, думок тощо [4]). Важливо
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використання тестованим завчених фраз або
звичних мовних зворотів. Часто про обман
кажуть вираз обличчя або погляд.
Техніки профайлінгу – безінструментальний метод виявлення шахраїв і брехунів. Для
досягнення його результативності профайлер
повинен розбиратися в психології і фіксувати
найдрібніші прояви емоцій співрозмовника
[5, с. 79–87; 6].
Як окрема спеціальність у жодному навчальному закладі профайлінг не викладається, і на
факультетах університетів дисципліни «профайлінг» немає. Існує спеціальна програма
навчання профайлінгу в ЗВО МВС України, але
вона призначена тільки для криміналістичного
профайлінгу.
Профайлінг – це новий напрям, який динамічно розвивається і ставить перед собою
завдання складання й оцінки психологічного портрета особи, а також верифікації
брехні. Складання психологічного портрета
особи – сукупність психологічних методів
і методик оцінки та прогнозування поведінки
людини на основі аналізу найбільш інформативних окремих ознак, характеристик зовнішності, невербальної і вербальної поведінки (сюди
ж відносяться психотипування, психотипології і т.п.). Кримінальний профайлінг – все, що
пов’язано із вчиненням протиправних дій. Тобто
сюди входить як кримінальний профайлінг –
складання пошукового психологічного портрета
(профілю) невідомої особи за слідами на місці
злочину, так і авіаційний профайлінг (технології
спостереження і опитування пасажирів у ході
передпольотного огляду з метою виявлення
потенційно небезпечних осіб під час авіаперельотів), і профайлінг на залізницях. Верифікація – оцінка достовірності інформації шляхом
виявлення й аналізу вербальних і невербальних ознак приховування інформації в поведінці
людини. Представлена складова частина таких
напрямів, як банківський профайлінг, страховий профайлінг, кадровий (HR) профайлінг,
бізнес-профайлінг – сфери, де необхідно перевірити достовірність інформації, яка повідомляється особою [7].
Інструментарій профайлінгу:
– аналіз психолінгвістики;
– визначення типу характеру;
– застосування стратегії і тактики комунікацій;
– розуміння міміки і пантоміміки (емоцій);
– виявлення стратегій мислення і поведінки.
Якщо розглядати сучасні сфери застосування профайлінгу, то необхідно зазначити, що

профайлінг виник на стику психології та криміналістики. Зокрема, елементи даної технології використовуються для розкриття злочинів
та антитерористичної діяльності.
Ось приклад із практики. На одній із копалень видобувної компанії сталася велика крадіжка грошових коштів. Сліди злочину виявити
не вдалося, а під підозру потрапило два
десятка осіб. Експерт-профайлер, використовуючи методи групового профайлінгу, за половину
дня звузив кількість підозрюваних до двох осіб,
а протягом наступного дня не тільки отримав
свідчення, а й змусив винну особу повернути
всю вкрадену суму.
Профайлінг дозволяє:
– оперативно, без застосування будь-яких
тестів отримувати важливу інформацію про
особу співробітника, його цінності, переконання,
минулий досвід, професійні якості й комунікативні особливості;
– визначати кримінальні тенденції в характері, виходячи з різних типів злочинів;
– отримувати додаткові інструменти в розслідуванні злочинів;
– розраховувати людський ризик, проводити
компенсаційні заходи;
– складати прогноз поведінки осіб для стандартних, критичних і стресових ситуацій.
У контексті розмови про профайлінг цікаво,
на нашу думку, буде згадати про спробу симбіозу профайлінгу з технологією DLP (англ. Data
Leak Prevention – запобігання витоку інформації), здійснену компанією «SearchInform».
Йдеться про бізнес-профайлінг і, незважаючи
на очевидну ефективність застосування профайлінгу в цій сфері людського життя, проведення подібної роботи «вручну» є трудомістким заняттям. Адже регулярне профілювання
навіть 30–40 осіб займатиме багато часу.
Автоматизація прогнозової оцінки і включення
інструментів профайлінгу у функціональність
DLP – це фактично спроба автоматизації профайлінгу. Крім скорочення трудовитрат, автоматизація профайлінгу дозволяє не злякати
обережного інсайдера, уникнути нагнітання
обстановки в компанії, проводити розслідування і попередню діагностику, не привертаючи зайвої уваги персоналу. Зараз проводяться
дослідження в цій області, розробляються автоматизовані методи прогнозної оцінки поведінки
користувачів. Реалізація цієї ідеї ґрунтується на
психологічних особливостях користувача. Вони
впливають на те, як особа працює за персональним комп’ютером. Модуль профайлінг-цен-
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тра в DLP буде аналізувати поведінку користувача, а також відхилення від його звичайного
стану. Система формуватиме психологічний
профіль користувача за певними алгоритмами,
тобто візьме рутинні завдання на себе і значно
спростить роботу фахівців з інформаційної безпеки [8].
Ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом засвідчила вибір Україною європейської системи цінностей та стандартів захисту прав людини, додержання яких на практиці
можливе за умови реалізації принципу верховенства права, забезпечення кожному права
на справедливий судовий розгляд незалежним
та неупередженим судом, а також ефективного
виконання своїх функцій суміжними правовими
інститутами і передусім адвокатурою України.
Однією з умов досягнення членства в Європейському Союзі є побудова такої системи адвокатури, яка відповідала б новим суспільно-політичним і економічним реаліям, і розроблення
законодавства, норми якого відтворювали б
модель європейського інституту адвокатури.
Актуальність теми дослідження підтверджується тенденціями і динамікою внутрішнього розвитку України, потребою всебічного
комплексного теоретико-правового вивчення
ефективності діяльності адвокатури в механізмі
забезпечення конституційних прав громадян,
створення концептуальної моделі нових взаємовідносин адвоката зі сторонами кримінального провадження.
Таким чином, проблема впровадження профайлінгу в різні сфери юридичної діяльності,
на нашу думку, відноситься до числа багатоаспектних, включає різні питання, що потребують
розроблення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність адвоката в кримінальному процесі висвітлювалася вітчизняними вченими:
С.А. Альпертом, М.І. Бажановим, Ю.В. Бауліним,
О.Д. Бойковим, А.М. Бірюковою, Т.В. Варфоломеєвою, М.М. Гродзинським, Ю.М. Грошевим,
Н.А. Дрьоміною, О.І. Жуковською, В.С. Зеленецьким, О.В. Капліною, Т.В. Корчевою, В.В. Медведчуком, М.М. Михеєнком, О.Р. Михайленком,
Т.В. Омельченко, О.В. Панчуком, М.А. Погорецьким, М.М. Полянським, В.О. Попелюшком,
А.Л. Ривліним, С.Ф. Сафульком, О.Д. Святоцьким, В.В. Титаренком, В.М. Трофіменко,
Д.П. Фіолевським, Ю.В. Хоматовим, Г.І. Чангулі, В.П. Шибіком, О.Г. Шило, О.Г. Яновською,
а також російськими правознавцями: В.Д. Адаменком, Я.С. Аврахом, М.Ю. Барщевським,
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О.Д. Бойковим, Н.В. Буробіним, С.М. Гавриловим, Л.Д. Кокарєвим, О.М. Ларіним, Ю.Ф. Лубшевим, П.А. Лупинською, Ю.І. Львовою,
І.Д. Перловим, І.Л. Петрухіним, А.В. Рагуліним,
Г.М. Рєзніком, В.М. Савицьким, Ю.І. Стецовським, М.С. Строговичем, І.Я. Фойницьким та ін.
Висунуті нами положення базуються на
роботах відомих учених різних напрямів, серед
них: Н.М. Анісімова, Ю.М. Волонський-Басманов, І.М. Даньшин, П. Екман, Н.Д. Еріашвілі,
В.А. Лабунська, О.Р. Лурія, І.М. Мєрзлікін,
Б. Де Пауло, В. Райх, Р. Розенталь, О. Фрай,
В. Фрізен, В.Л. Цвєткова, М. Цукерман,
К. Шерер та ін. Окремі аспекти досліджували
Ю.М. Антонян, О.І. Анфіногенов, О.М. Бандурка, В.І. Барко, А.С. Баронін, В.Д. Берназ, Ф.В. Глазирін, О.І. Діденко, М.І. Єнікеєв,
А. Зелінський, А.В. Іщенко, В.П. Казміренко,
Л.І. Казміренко, В.О. Коновалова, М.В. Костицький, В.С. Кузьмічов, Є.Д. Лук’янчиков, С.Д. Максименко, В.С. Медведєв, В.О. Образцов,
Б.Я. Петелін, О.Р. Ратінов, В.В. Рибалка,
В.М. Синьов, В.О. Татенко, Ю.В. Чуфаровський,
В.Ю. Шепітько, С.І. Яковенко та інших психологів, кримінологів, соціологів і криміналістів.
Визнаючи вагомий науковий внесок названих учених у розробку цієї тематики, слід
зазначити, що, по-перше, більшість досліджень
здійснено в старих суспільно-економічних умовах та в межах раніше діючого законодавства.
Відповідно до сучасної філософії діючого Кримінального процесуального кодексу України
основний акцент у дослідженні та оцінці доказів перекладається на судове провадження.
Тому для забезпечення якісної підготовки
матеріалів для судового розгляду на досудовій стадії розслідування потрібно дати якомога
більше можливостей адвокатам досліджувати
інформацію стосовно кримінального правопорушення, як вже отриману, так й інформацію,
яка, можливо, ввійде в кримінальне провадження в майбутньому.
Мета статті – аналіз досліджень, яке проводять автори щодо впровадження профайлінгу
в адвокатську діяльність.
Виклад основного матеріалу. Якщо слідчий має можливість досліджувати подію кримінального правопорушення за допомогою визначених КПК України засобів (зокрема, таких
ефективних, як слідчі (розшукові) дії, негласні
слідчі (розшукові) дії), то інші учасники провадження таких засобів не мають. Тому метод
профайлінгу призначено для ліквідації існуючої
прогалини в арсеналі дієвих засобів, методів
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і прийомів дослідження обставин кримінального провадження іншими учасниками досудового провадження (зокрема, захисниками).
Визначення потребують засоби (методи,
прийоми), за допомогою яких збирається
інформація стосовно вчинених кримінальних
правопорушень. Тут виникає проблема: за
допомогою чого захисник буде досліджувати
вчинене кримінальне правопорушення (адже
це не унормовано в чинному процесуальному
законодавстві). Виходячи з цього доречно дозволити стороні захисту широко користуватися
профайлінгом, процедуру застосування якого
треба прописати у відповідному законі.
Враховуючи згадану вище спробу автоматизації бізнес-профайлінгу та потребу адвокатської практики у використанні профайлінгових
методик, пропонуємо створити веб-платформу
для надання адвокатам профайлінгових послуг,
наприклад, під егідою Національної асоціації
адвокатів України. Ці послуги могли б надаватися як онлайн, так і оффлайн. В онлайн-версії
роботи цієї платформи професіонали-профайлери могли б у реальному часі в режимі відеоконференції переглядати поведінкові реакції
тих чи інших осіб, які викликають інтерес в адвоката (суб’єкти кримінальних проваджень під час
проведення тих чи інших процесуальних, у тому
числі слідчих (розшукових), дій, учасники судових засідань, особи, яких з їхньої згоди опитує
адвокат). В оффлайн-варіанті адвокати могли
б отримувати від професіоналів-профайлерів
висновки за результатами перегляду відповідних відеозаписів із зображенням та звуком
тих чи інших подій, в яких зафіксована реакція
певних осіб. Безумовним у цьому разі є дотримання законної процедури знімання особи.
Проте варто відмітити, що більшість процесуальних дій і так підлягає фіксації за допомогою
технічних засобів, а законодавство про адвокатуру дозволяє адвокатам як опитувати осіб
за їхньої згоди, так і використовувати технічні
засоби при цьому (ст. 20 Закону України «Про
адвокатуру і адвокатську діяльність»). Створення запропонованої веб-платформи дозволить адвокатам завдяки застосуванню сучасних технічних засобів отримати вкрай важливу
інформацію для ефективного здійснення ними
своєї діяльності. НААУ же зможе дієво сприяти
адвокатам у досягненні ними високої ефективності їхньої роботи. Крім того, до додаткових
переваг функціонування такої веб-платформи
можна віднести можливість залучення до аналізу поведінкових реакцій однієї особи одразу

кількох професіоналів-профайлерів, які до того
ж можуть вибиратися не самим адвокатом,
а автоматизованою системою (за прикладом
аналогічної системи, діючою нині у вітчизняних
судах). Таким чином, можна буде, по-перше,
отримувати «комісійні» за своєю суттю висновки профайлерів, а по-друге, рівень довіри до
висновків профайлерів, з якими замовник їхніх
послуг ніколи не спілкувався особисто і не міг
сформулювати свої очікування («побажання»)
до їхніх висновків, буде значно вищій і в суду,
і в інших осіб, які з такими висновками ознайомляться.
З метою збору прикладного матеріалу
і забезпечення достовірності дослідження на
базі інституту права імені Володимира Сташиса
Класичного приватного університету було ініційоване експертне опитування, спрямоване
насамперед на оцінку обізнаності адвокатської
спільноти про існування, використання та перспективи методу профайлінгу в діяльності адвокатів з метою розроблення рекомендацій щодо
подальшого вдосконалення застосування згаданого методу на тему: «Щодо впровадження
профайлінгу в адвокатську діяльність». З цією
метою було розроблено примірники анкет, до
яких були включені такі питання: «Чи відомий
Вам метод профайлінгу?», «Якщо відомий,
то яким чином Ви його застосовуєте?», «Чи
відомі Вам результати сучасних вітчизняних
досліджень із профайлінгу?», «Чи відомі Вам
результати сучасних зарубіжних досліджень
із профайлінгу?», «Чи вважаєте Ви прийнятним використання профайлінгових методик як
додаткового інструменту сторони захисту?»,
«Які процесуальні можливості дають результати застосування профайлінгу?», «Назвіть,
будь ласка, Ваші пропозиції щодо подальшого
застосування профайлінгу?», «Які Ви можете
виділити особливості адвокатського профайлінгу?», «В яких галузях юридичного процесу
можливо результативно та ефективно використовувати метод профайлінгу?», «Чи потребує використання адвокатом профайлінгу наявності в нього вищої психологічної освіти?»,
«Які, на Вашу думку, перспективи профайлінгу
в діяльності адвокатів?».
В опитуванні взяли участь 35 адвокатів з 5-ти
регіонів України, з яких 24 (69%) здійснюють
адвокатську діяльність індивідуально, 7 (20%) –
створили адвокатське бюро і 4 (11%) є членами
адвокатського об’єднання. Стаж роботи адвокатом від 1 до 3 років мають 17 адвокатів (49%), від
4 до 7 – 13 (37%), 8 і більше років – 5 (14%). До
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адвокатури 5 осіб (14%) працювали слідчими,
3 (9%) – державними виконавцями, 11 (31%) –
юрисконсультами, ще 11 (31%) мають викладацький/науковий стаж.
За результатами опитування встановлено,
що лише 5 адвокатів (14%) нічого не знають про
профайлінг, іншим 30 (86%) він відомий у тій чи
іншій мірі. При цьому застосовують цей метод
26 адвокатів (74%), 9 (26%) не застосовують.
З вітчизняними дослідженнями про метод
профайлінгу знайомі 11 адвокатів (31%), а із
зарубіжними роботами – лише 4 (11%).
Прийнятним використання профайлінгових
методик як додаткового інструменту сторони
захисту вважає переважна більшість – 32 адвокати (91%), а неприйнятним – лише 3 (9%).
Серед галузей юридичного процесу, в яких
можливо результативно та ефективно використовувати метод профайлінгу, було названо:
– кримінальний – 17 адвокатів (49%);
– адміністративний – 9 (26%);
– цивільний – 8 (29%);
– господарський – 1 (3%).
Більшість – 28 адвокатів (80%) – вважає,
що використання адвокатом профайлінгу не
вимагає наявності в нього вищої психологічної
освіти, і тільки 7 (20%) має протилежну думку.
Щодо перспектив профайлінгу в діяльності
адвокатів, то лише 18 осіб (51%) вважає, що
вони є, а 17 (49%) їх не вбачає.
Таким чином, незважаючи на доволі високу
обізнаність адвокатської спільноти про метод
профайлінгу (86%) та його застосування на
практиці (74%), тільки половина опитаних адвокатів (51%) бачить перспективи розвитку методу
профайлінгу в адвокатській діяльності в Україні.
А між тим наявний (ще з 70-х років ХХ століття) зарубіжний та позитивний вітчизняний
досвід допомагає уникнути серйозних кримінальних правопорушень. Він є тим інструментом, який допомагає виявляти суб’єктів, які
несуть потенційний ризик; встановлювати особу
злочинця, використовуючи його складений портрет. Отже, ми вбачаємо достатні підстави для
подальших досліджень у цій царині [9].
Серед уже наявних досліджень ми в цілому
погоджуємося з поглядами О.П. Ващук, яка
у своїх тезах «Фейсбук як джерело інформації
для адвоката» пропонує адвокату бути активним користувачем Фейсбуку. Авторка дослідила
Фейсбук як джерело багатосторонньої інформації для адвоката. Вона виокремила напрями
використання адвокатом інформації з Фейсбуку,
сформувала план і виділила відповідні етапи
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дослідження даних із Фейсбуку. Наголосила на
врахуванні детермінантів, які додатково спростовують або підсилюють дані з Фейсбуку. Як
підсумок, О.П. Ващук доходить висновків, що
з усіх даних, розміщених у Фейсбуці, більш
детальному вивченню підлягають дані, які містять будь-яку інформацію, яка має або може
мати значення для справи/провадження. Так,
з метою встановлення зв’язку між особистими
даними користувача та даними щодо справи/
провадження рекомендовано використовувати
такі підходи:
– психофізіологічний (пошук, збір і дослідження даних психофізіологічного змісту);
– аналітичний (пошук, збір і дослідження
даних щодо психофізіологічного та соціального
змісту);
– комплексний (комплексний аналіз даних
щодо користувача та даних щодо справи/провадження, яка мала місце);
– вибірковий (аналіз найбільш характерних
особистих даних користувача та тих, що найймовірніше мають відношення до справи/провадження, яка мала місце).
Таким чином, О.П. Ващук вважає, що відповіді, які можна отримати адвокату, дослідивши
дані у Фейсбук, стосуються мотиваційного
та емоційного складників особистості; психофізіологічних ознак і властивостей; місця проживання, навчання, роботи, відпочинку, ймовірного перебування; рівня освіти та освіченості;
професійної кваліфікації та її рівня; поточної
історії життя та життя оточуючих; сімейного
стану; ставлення до інформації, розміщеної
у Фейсбуці; життєвої позиції, ціннісних орієнтирів та інтересів тощо [10, с. 85–88].
Навички профайлінгу потребують певних
знань і досвіду. На практиці адвокат-захисник
стикається з потребою звернення до професійного профайлера, який у рамках кримінального процесу може мати процесуальний статус
спеціаліста або виступати у процесуальному
статусі експерта. При цьому залучення стороною захисту спеціаліста-профайлера має
доволі обмежений характер, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 71 КПК України спеціаліст
може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо)
сторонами кримінального провадження під
час досудового розслідування і судом під час
судового розгляду. Тобто під час проведення
досудового розслідування, яке складається
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переважно з проведення слідчих (розшукових) дій, можливість у адвоката-захисника
залучити профайлера фактично не з’явиться,
оскільки він не здійснюватиме надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень,
відбір зразків для проведення експертизи
тощо). Якщо додати сюди ще й те, що захисник братиме участь лише у доволі малій кількості слідчих (розшукових) дій, адже закон
вимагає проводити за участю захисника тільки
ті слідчі (розшукові) дії, про які клопоталися
захисник чи його підзахисний (ч. 6 ст. 223 КПК
України), то профайлер-спеціаліст буде явищем дуже нечастим.
Щодо залучення профайлера в процесуальному статусі експерта, то тут варто відзначити,
що сторони вже не є обмеженими лише державними спеціалізованими експертними установами – можливо залучати й експертів, які не
є працівниками зазначених установ.
З точки зору забезпечення комплексного підходу відкриття таких додаткових можливостей
узгоджується з прогнозованим збільшенням
кількості призначених експертиз після ліквідації
обов’язкової наявності в процесі призначення
такої ланки контролю, як слідчий суддя.
Сторона захисту відтепер має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, в тому числі
обов’язкової, але у цієї ж сторони залишається
й можливість звернутися до слідчого судді,
наприклад, якщо залучити експерта самостійно
неможливо через відсутність коштів чи з інших
об’єктивних причин [11].
Проте, як зазначають Д.В. Кальной, С.М. Кухарева, та П.О. Кузьменко [12, с. 217–218],
виходячи зі змісту пояснювальної записки до
проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» (зареєстрований у Верховній Раді України за № 1009
від 29.08.2019 р.), головними чинниками необхідності таких змін були, серед іншого, існуючі
недоліки в призначенні та проведенні експертизи, які створювали штучні процесуальні перешкоди для розслідування злочинів [13].
Якщо раніше сторони в кримінальному провадженні (у випадках, коли інформація про
таке провадження зареєстрована в Єдиному
реєстрі досудових розслідувань 16.03.2018 р.
та пізніше) не могли самостійно залучати експерта, то тепер вивільнені людські та часові

ресурси можливо використати для безпосередньої оцінки доводів сторін, якими вони обґрунтовують необхідність призначення експертизи
або її відсутність.
Водночас відповідними змінами не регламентовані дії потерпілого в разі, на його думку,
потреби у проведенні судової експертизи
та відсутності коштів на її оплату. Фактично
неплатоспроможний потерпілий не може самостійно ініціювати проведення експертизи за
рахунок коштів Державного бюджету України
шляхом звернення з відповідним клопотанням
до слідчого судді. Що ж стосується слідчого,
то він може й відмовити потерпілому в призначенні експертизи, а це не завжди сприятиме повному встановленню обставин справи
[14, с. 219–220]. Державні експертні установи
також не зможуть провести за ініціативи потерпілого експертизу безоплатно (без наявності,
наприклад, постанови слідчого), оскільки це
не передбачено вимогами статті 15 Закону
України «Про судову експертизу» [15], яка
регулює питання фінансування судово-експертної діяльності.
Подібні особливості нормативно-правового
регулювання, за відсутності ефективного механізму контролю за діяльністю правоохоронних
органів та зі швидким і належним реагуванням
на можливі окремі недоліки в їхній роботі, не
сприяють захисту прав потерпілих у кримінальних провадженнях. Крім того, прогнозованими
є також ускладнення з наданням експертам
матеріалів проваджень та об’єктів досліджень,
зразків у разі самостійного залучення експертів
стороною захисту та потерпілим, які не мають їх
у своєму розпорядженні.
Ці та інші аспекти реалізації зазначених
змін до законодавства не тільки не зменшують, але й посилюють роль слідчого судді, до
якого, зрештою, ініціаторам проведення експертизи доведеться звертатися для забезпечення
дотримання своїх прав та законних інтересів.
При цьому уявний ефект від економії часу завдяки самостійному залученню експерта буде
цілком нівельований у процесі забезпечення
експерта вказаними об’єктами дослідження,
після усвідомлення необхідності подальшого
звернення до слідчого судді. Навряд чи прискорення проведення експертизи за такої ситуації
буде кардинальним [16, с. 220–221].
Висновки і пропозиції. Як підсумок нашого
дослідження ми пропонуємо Модель форми
звернення адвоката до фахівця-профайлера
(типовий шаблон питань) (далі – модель).
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Виходячи з того, що «Інструкція про призначення та проведення судових експертиз
та експертних досліджень» (затверджена Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від
08.10.1998 року) [17] також передбачає доцільність консультацій із судовими експертами,
форма відповіді експерта/спеціаліста може
бути як в усній, так і в письмовій формі. Для
отримання письмової відповіді у моделі треба
зазначити свої дані, в тому числі контактні;
обставини справи; кваліфікацію; перелік наявних об’єктів та зразків тощо. Для моделі ми пропонуємо перелік питань, які стосуються організації експертизи/дослідження:
– чи існує можливість провести дослідження
через відсутність необхідних матеріалів або
з інших причин;
– чи не носять питання замовника правовий характер або чи не виходять вони за межі
спеціальних знань експерта/спеціаліста? Якщо
так, то чи можна на них отримати відповіді поза
рамками офіційного висновку?
– чи може замовник отримати відповіді на
питання, які не узгоджуються з цілями позову
до суду;
– які матеріали, документи або інші предмети слід надати для проведення експертизи/
дослідження;
– як правильно сформулювати питання на
експертизу/дослідження;
– яка вартість експертизи/дослідження та що
входить у ціну експертизи/дослідження;
– як замовити експертизу/дослідження;
– умови оплати;
– які терміни проведення експертизи/дослідження;
– як проводиться експертиза за призначенням суду;
– як проводиться експертиза для суду за
зверненням учасника судового процесу;
– як проводиться дослідження в позасудовому порядку;
– яким чином оформлюються результати
експертизи/дослідження;
– як подавати клопотання до суду про проведення експертизи (якщо експертиза проводиться відповідно до призначення суду з ініціативи сторони справи);
– як викликати експерта в суд для дачі
роз’яснення з експертизи;
– інші питання щодо організації та проведення експертизи/дослідження;
– питання, що стосуються спеціальних знань
експертів за окремими напрямами тощо.
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Dieiev M. V., Kaliuha K. V. On the introduction of profiling in advocacy
The article is devoted to the analysis of the research conducted by the authors regarding
the implementation of profiling in advocacy. It reveals the history of the origin and the main stages
of the development of profiling, which appeared in Britain, where it was first used by the English
surgeon Thomas Bond in 1888 to compose the psychological characteristics of the serial maniac Jack
the Ripper. Profiling was developed in the field of criminalistics, it was used to create a psychological
portrait of the suspect based on evidence left at the crime scene. Another sphere of application
of profiling techniques has become to ensure the safety of air travel through surveys and monitoring
passengers during the pre-flight inspection, first applied by the Israeli El Al airline at Ben Gurion Airport.
Even 50 years ago, profiling methods were classified protected information available exclusively
to intelligence officers. And today anyone who wants to recognize lie can study them, because
everyone is faced with deception in everyday life. As a separate specialty, profiling is not taught in
any educational institution and there is no “profiling” discipline in university departments. There is
a special profiling training program at universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, but it
is intended only for forensic profiling.
Profiling is a new direction that is developing dynamically and sets itself the task of compiling
and evaluating the psychological portrait of a person, as well as verifying lies. Compiling a psychological
portrait of a person is a set of psychological methods and techniques for assessing and predicting
human behavior based on an analysis of the most informative particular signs, appearance
characteristics, non-verbal and verbal behavior (this also includes psychotyping, psychotypology,
etc.). The article presents the types of profiling, its algorithm. Attempts to automate profiling, in
particular in advocacy, are analyzed. It is proposed to create a web platform for providing lawyers
with profiling services, for example, under the auspices of the Ukrainian National Bar Association.
Key words: lawyer's activity, investigative tools, forensic methods, identity of the offender,
profiling, investigation of the crime, Facebook.
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ІОАННІКІЙ МАЛИНОВСЬКИЙ ПРО ЗАСЛАННЯ:
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ АСПЕКТ
Історія кримінально-виконавчого права не була предметом спеціального дослідження
І. Малиновського. Вчений окремо та комплексно розглянув лише питання чинного радянського українського виправно-трудового права кінця 20-х років XX ст. Але його історію він
досліджував практично впродовж усієї своєї наукової діяльності якби побічно, в контексті
дослідження історії кримінального та судового права.
Метою даної статті є виокремлення з наукового доробку автора та представлення
зацікавленому читачеві кримінально-виконавчого зрізу інституту заслання як міри кримінального покарання в Московській державі та Російській імперії.
У Московській державі заслання як правове явище було започатковане указом 1582 р.
та мало на меті очищення суспільства від «лихих людей», покарання винних, колонізацію
окраїн й економічну вигоду. Засланню підлягали особи, які вчинили тяжкі злочини, учасники
бунтів, військовополонені тощо. Місцями заслання були малозаселені чи взагалі не заселені місцевості, але переважно Сибір. Спочатку становище засланців мало відрізнялося від
становища корінних жителів. Засланці несли службу, займалися сільським господарством
тощо. У XVII ст. характер заслання і його відбування змінились мало, лише поширились.
А у XVIII ст. уряд став дивитися на засланців як на дармову робочу силу, яка би піднімала
економіку та сільське господарство далеких околиць, а заодно й продовжила їх колонізацію,
а тому запровадив каторжні роботи: заслані перебували в каторжних тюрмах, а працювали
на дармових каторжних роботах з будівництва фортець, портів, доріг, у копальнях тощо.
Заслання й каторга були довічними. Каторжани поділялися на категорії залежно від своїх
навиків і виду робіт, до яких вони залучалися. Із закінченням певного строку й за хорошої
поведінки каторжні могли бути звільнені, але залишалися на проживання в місцях заслання.
У XIX ст., окрім заслання на каторгу, в Російській імперії мало місце заслання на поселення,
на проживання та на оселення. Заслання на поселення поділялося на заслання в місця віддалені та місця не досить віддалені. Обидва місця заслання знаходилися в Східному Сибіру.
Через 10 років ця категорія засланців могла вибирати собі місце проживання на всіх просторах Сибіру. Заслання на життя також було засланням у Сибір, але також в окремі європейські губернії. Засланні на проживання самі вибирали собі спосіб життя, але перебували
певний час під наглядом поліції, обмежувалися у виборчих та деяких інших правах. Засланню
на оселення підлягали лише злочинці-бродяги, також у Сибір, де впродовж півтора років
залучались до громадських робіт.
З економічної, соціальної, морально-етичної та правової точок зору заслання було явищем негативним.
Ключові слова: етап, заслання, каторга, тюрма, Сибір.
Постановка проблеми. Історія кримінально-виконавчого права вітчизняною наукою
кримінально-виконавчого права, а також наукою історії права України, на відміну, наприклад, від історії права державного, цивільного,
кримінального та судового (процесуального),
досліджена, м’яко кажучи, недостатньо. Сказане стосується також окремих кримінально-виконавчих інститутів, і вислання в їх числі.
Між тим це невід’ємна складова частина історії
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права України та історії України загалом. Тому
є нагальна потреба в заповненні вказаної наукової прогалини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Слід зазначити, що засланню як кримінально-правовому та кримінально-виконавчому
явищу, незважаючи на його досить тривале
і широке застосування в Московській державі
та в Російській імперії, тривалий час уваги
практично не приділяла й російська правова
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наука. Лише після виходу у світ у 1862 р.
роману Ф. Достоєвського «Записки з мертвого
дому» [1], в якому класик російської літератури, а в даному випадку ще й бувший в’язень
Омської каторжної тюрми, описав жахливе становище в Росії в’язнів-каторжан, до цієї проблеми була звернена увага і громадськості,
й наукового товариства. Одним із перших наукових дослідників цього явища був С. Максимов
[2; 3; 4]. Управління засланням у кримінальному,
процесуальному, історичному та порівняльному аспектах досліджував І. Фойницький [5; 6].
Історичний аспект російського заслання цікавив також Н. Сергієвського [7]. А після виходу
художнього твору А. Чехова «Острів Сахалін»
[8], написаного автором за результатами відвідування місць каторжних робіт на о. Сахалін,
який викликав значний суспільний резонанс,
про заслання та проти заслання і каторги в Росії
було видано цілу низку наукових робіт, в яких
ці явища всебічно описувались, а з морально-етичної, економічної та правової точок зору
обґрунтовувалась необхідність їх скасування як
таких [9; 10; 11].
На цій же хвилі у 1900 р. опублікував свою
наукову працю «Заслання в Сибір», основану
на відповідному нормативному матеріалі,
результатах досліджень попередників та на
власних спостереженнях, й І. Малиновський,
оскільки в цей час проживав у місці заслання
в Томську та працював професором Томського
університету. Метою цього дослідження автор
указав «вирішення питання про історичну
долю заслання в минулому і про її значення
в теперішньому». Але в ній, окрім інших питань
заслання та каторги, автор висвітлив і кримінально-виконавчий їх аспект [12]. Крім того,
покаранню у виді заслання в Росії та його виконанню І. Малиновський приділяв увагу й у пізніших своїх роботах [13; 14].
Метою статті є виокремлення з наукового
доробку автора та представлення зацікавленому
читачеві кримінально-виконавчого зрізу інституту заслання як виду кримінального покарання
в Московській державі та Російській імперії.
Виклад основного матеріалу. Отже,
заслання як кримінальне покарання, спрямоване не свободу злочинця, зауважував учений,
відоме вже в давнині. Свобода злочинця уражалася в тому смислі, що він виганявся з рідної
землі, з держави. В епоху Руської Правди могли
піддаватися вигнанню віддані князю на «поток»,
а за литовської доби виганялися за межі держави «виволанці». У Московській державі таке

вигнання називалося «вибиттям із землі геть»
і застосовувалося спочатку з метою звільнення
суспільства від «лихих людей». Коли кордони
Московської держави розширились, і виявилось багато окраїн малозаселених або зовсім
не заселених, держава перестала виганяти
злочинців – вона почала засилати їх на окраїни для того, щоби позбавитися «лихих людей»,
з одного боку, та заселити окраїни, з іншого
боку. Так, у другій половині XVI ст. у Московській
державі з’явилося заслання як покарання, яке
полягало в тому, що особу засилали в певне
місце для відбування там покарання з одночасним позбавленням її права вільно міняти місце
проживання [12, с. 8–9; 13, с. 510-–11].
Першим законом, в якому згадувалося про
заслання, був указ 1582 р., згідно з яким заслали
в окраїнні міста Севськ, Курськ та інші наклепників [15, с. 251–253]. При цьому заслання було не
самостійним покаранням, а лише додатком до
іншого покарання, до так званої торгової страти,
тобто покарання батогом; викриті в наклепі піддавалися покаранню батогом і потім засилалися
в окраїнні міста, де призначалися на службу
в козаки. Після указу 1582 р. і до Уложення царя
Олексія Михайловича 1649 р. [16] законодавчі
пам’ятки про заслання мовчать. Уложення ж
визначало заслання в 11 випадках – для злодіїв, шахраїв, розбійників тощо. Але ці випадки
давали велике число засланих [12, с. 10].
Після 1649 р. і до кінця XVII ст. з’являється
низка указів, які все збільшують і збільшують
випадки заслання. Але крім заслання звичайних злочинців згідно із законом, у Московській
державі широко практикувалось заслання
політичних злочинців. Так, ще в 1593 р. з приводу вбивства царевича Дмитра в Сибір були
заслані всі жителі міста Углича, які побудували
і населили «перше Пелимське місто»; заслано
було багато осіб, замішаних у Псковському
бунті 1650 р.; заслані були учасники Разінського
бунту та ін. Заслання практикувалося також
щодо військовополонених. Засланню підлягали
й особи опальні, тобто ті, що накликали на себе
гнів Государя. Підлягали засланню іноземці,
які після закінчення служби в Московській державі бажали повернутися на свою батьківщину.
Засилалися розкольники, «гулящі люди» тощо.
Заслання в Московській державі здебільшого
застосовувалось не як основне покарання, а як
додаткове або як заміна іншого, більш тяжкого.
Наприклад, за першу крадіжку (татьбу) згідно
з Уложенням 1549 р. призначалося покарання
бити батогом, відрізати ліве ухо і посадити
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в тюрму на 2 роки, а вже після відбуття цих покарань відправити в заслання. Згідно з указами
1679 і 1680 рр. наказано було заслати в Сибір
усіх злочинців-злодіїв, які згідно з попередніми
указами підлягали відняттю рук, ніг і двох пальців. У судових вироках того часу часто зустрічається така формула: «заслуговує смертної
кари, і Великий Государ пожалів – велів живіт
дати – замість смерті послати в заслання». Крім
подібного роду одиничних випадків, у XVII ст.
були видані два укази про заміну взагалі смертної кари засланням. Зокрема, згідно з указом
від 1653 р. усі злодії та розбійники, які були засуджені до смертної кари і відбували покарання
в тюрмі, підлягали засланню. А згідно з указом
від 1691 р. у заслання були відправлені абсолютно всі засуджені до смертної кари злочинці
[17, с. 346].
Місцями заслання в XVII ст. були Архангельськ, Холмогори, Устюг, Пермь, Уфа, Казань,
Азов, Таганрог, але переважно – Сибір. Заслані
в Сибір поділялися на розряди: одні засилалися «на службу», інші – «в посад», ще інші –
«на ріллю» («на пашню» – рос.). Заслані «на
службу» записувались у діти боярські, дворяни, козаки, стрільці та інші розряди служилих
людей – по воєнному та по цивільному відомствах. Заслані цієї категорії поповнювали контингент служилих людей на окраїнах, де цей
контингент виявлявся недостатнім. Заслані,
приписані на місці заслання до служби, підпорядковувалися загальному порядку державної
служби нарівні з іншими служилими людьми:
вони отримували жалування «хлібне» і «грошове». Заслані в «посад» приписувалися до
тяглих посадських, тобто міських людей того
міста, в яке вони заслані. Очевидно, вважав
І. Малиновський, положення таких засланців
нічим не відрізнялося від положення корінних
міських обивателів. Заслані «на ріллю» так
звані «заслані рільничі селяни» мали поповнювати сільське землеробське населення Сибіру.
Вони отримували від казни земельні ділянки
й позику на первісне облаштування. Позика
видавалась грішми або натурою – с/г знаряддями, худобою, хлібом. Вони зобов’язані були
орати «на Государя» «десятинну ріллю», тобто
частину врожаю давати в казну.
Усі вказані види заслання переслідували
одну спільну мету – державну користь, державний інтерес. Одні зобов’язані були служити
особисто (служиві люди), інші – платити податі
(тяглі люди). Держава була зацікавлена в тому,
щоб колонізувати незаселені та малозаселені
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окраїни. Для цього потрібні були на окраїні
й служиві, й тяглі люди: люди, які несли б на
окраїнах службу воєнну і цивільну; необхідні
були люди, які б несли державне тягло (податі
та повинності), займалися міськими промислами і землеробством. Такими людьми й були
засланці, примусово переселені на окраїни держави, головним чином у Сибір. Для того щоби
вказана мета була досягнена, необхідно, щоби
заслання було довічним, а не тимчасовим,
необхідно, щоби засланий на місці заслання
не був кинутим напризволяще, а навпаки, щоб
він знайшов відповідне цивільне становище
та певні джерела засобів до життя; необхідна
була також у числі державних установ така установа, якій доручено було б управляння засланням. Усі ці умови були в наявності: заслання
було довічним, заслані на місці заслання ставали служивими людьми або тяглими посадськими людьми, або рільничими селянами; за
засланими слідували їхні дружини й діти; мало
того, уряд приписував сибірським старожилам
видавати заміж за холостих засланців своїх
дочок і племінниць; справа пересування засланих була доручена одній центральній установі,
так званому «Сибірському наказу».
Таким був стан заслання в XVII ст.
[12, с. 10–12].
У XVIII ст. Московський уряд притримується
того ж погляду на злочинця як корисну дармову
для держави силу, але експлуатує цю силу вже
в дещо іншій формі, а саме у формі нового
покарання – заслання в каторжні роботи.
Вперше думка про каторжні роботи була
подана перекладачем при московському дворі
Андрієм Вінніусом у 1668 р., а реалізована
у 1669 р. указом про заслання злочинців в Азов
для каторжних робіт, у дослівному розумінні
цього слова – гребцями на галерах [17, с. 341].
Але робота на каторгах, на галерах швидко
завершилась. Каторжною стали називати всяку
важку роботу. У XVIII ст. злочинців направляють на роботи з будівництва фортець, портів на
балтійському та чорноморському побережжях,
пізніше – на роботи в копальнях Сибіру і Забайкальської області.
Експлуатуючи працю злочинців у формі
каторжних робіт, уряд у XVIII ст. продовжував
досягати й колонізаційної мети, хоча й не всі
спроби в цьому напрямі були успішними, як
наприклад, заселення Охотська згідно з указом від 1773 р. чи заселення дороги заслання
від Якутська до Охотська згідно з указом від
1783 р., бо засланці розбіглися й організу-
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валися у ватаги розбійників. Причинами цих
та інших невдач були невлаштованість життя
і відбування покарання засланими, безладдя
в управлінні засланням і широкомасштабне
зловживання владою на місцях [17, с. 257–269].
Боротьба з цими явищами випала на долю
М. Сперанського, призначеного в 1819 р. сибірським генерал-губернатором.
М. Сперанський склав згодом затверджені
урядом «Статут про засланих» і «Статут про
етапи в Сибірських губерніях» [15, с. 132–301].
Згідно з цими законами висланню підлягали
лише за вироком суду. Тільки способу руху
засланців до місця заслання в цих законах було
присвячено біля 1000 статей. Визначалася
роль губернського та повітового начальства
щодо руху засланих, точно вказувався маршрут
у заслання, наводилися правила для керівництва охорони, що супроводжували засланих.
У Сибірі для завідування засланими створювалися «Тобольський наказ про засланих»,
а також Тобольська, Томська, Іркутська та Єнісейська експедиції про засланих.
Становище засланого на місці заслання
згідно з цими законами залежало не лише
від його винуватості, а й від його здібностей
та його попередньої професії. Злочинці більш
тяжкі засилалися на каторжні роботи, злочинці
менш тяжкі засилалися на поселення. Робота
на фабриках і заводах становила лише першу
частину покарання заслано-каторжних. По
завершенню строку, визначеного судовим вироком (не менше 20-ти років), заслано-каторжні
звільнялися від каторжних робіт і зливалися із
засланими на поселення. Заслані на поселення
поділялися на 6 розрядів: «тимчасові заводські
робітники», «дорожні робітники», «ремісники»,
«слуги», «поселенці», «нездатні». Заслані,
покарані батогами, зараховувалися в розряд
тимчасових заводських робітників; протягом
одного року вони працювали нарівні з каторжними, а після перераховувалися в інші розряди.
У розряд дорожніх робітників, що перебували
у відомстві сухопутних сполучень, зараховувалися «самі кращі, здорові, міцні та молоді, переважно ті, що знають майстерності». Решта – ті,
що знали ремесло – зараховувалися до третього
розряду ремісників; вони поділися на ремісничі
артілі. Ті, що не знали ремесла та не були здатні
до сільських робіт, відносились до четвертого
розряду – до цеху слуг; вони задовольняли
потреби міських жителів у домашній прислузі.
До п’ятого розряду, до поселенців, відносилися
всі здатні до с/г робіт; вони або приписувалися

до існуючих уже сіл, або утворювали нові поселення; позики вони не отримували, але користувалися деякими пільгами з оплати податей
і з відбуття повинностей. Хворі та дряхлі відносилися до розряду нездатних: вони поступали
в лікарні та богодільні, облаштовані за рахунок
особливого економічного поселенського капіталу. Заслані, зараховані до якогось із названих
шести розрядів, перебували протягом певного
строку у віданні місцевої адміністрації; після
цього строку вони отримували свободу і могли
жити в будь-якій сибірській губернії.
Однак і після реформ М. Сперанського практикувалося і заслання позасудове, і заслання
кріпосних селян за розпорядженням поміщиків,
і заслання за вироком товариств [13, с. 365].
Вказані вище закони М. Сперанського лягли
в основу пізніших законів XIX ст. щодо вислання
та засланців: «Уложення про покарання» [18],
«Статуту про засланців» [20] тощо.
Управління засланням здійснювало Головне
тюремне управління при Міністерстві юстиції.
Безпосереднє розпорядження про відправлення в Сибір осіб, засуджених до заслання,
належало губернським управлінням. Нагляд
за рухом арештантських партій покладався на
особливих інспекторів з переселення арештантів. Супроводжувала засланих арештантів особлива вартова стража.
Шлях до місця заслання, особливо до того
часу, коли запрацювала залізнична колія, був
важким, бо способом руху засланців був один –
піший. Маршрут установлювався законом. Центральними пунктами були Москва, Казань
(дорога між Москвою і Казанню носила назву
Володимирки, а пересильна тюрма у Володимирі – Володимирський централ), Пермь,
Тобольськ, а пізніше Тюмень. Картина цього
невільного шляху завжди була однакова: попереду заслано-каторжні в кайданах; у середині
заслано-поселенці без оков на ногах, але приковані за руки до ланцюга по четверо; позаду
них, такі ж приковані за руки до ланцюга, йдуть
заслані на каторгу жінки, а у хвості – обов’язковий обоз із хворими і багажем, з дружинами
і дітьми, які слідували на заслання за чоловіками і батьками.
Пішохідна хода тривала довго, більше року.
На етапах, у пересильних тюрмах, на баржах тощо засланих неодмінно переслідувало
щонайменше два лиха. Перше – грязюка, тіснота, гниль, сморід, голод і холод. Як результат – хвороби і смертність, особливо смертність
з-поміж дітей: половина дітей, які слідували
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за партіями засланих по дорозі до заслання,
помирали. Друге лихо моральне: сварки, лайка,
обмін іменами, розпуста, крадіжки – характерні
риси пересильної партії. Як результат, етап
ставав школою розпусти, пороку і злочинності
[12, с. 47–49].
У кінцевому пункті етапу – Тюмені – засланих арештантів приймав, вів їх загальний облік
і розподіляв на партії відповідно до судових
вироків так званий Тюменський наказ. Заслані,
розподілені цим наказом, поступали у відання
сибірських губерній і областей, їхнім експедиціям по засланих. Завідування заслано-каторжними в Забайкальській області належало особливому управлінню при воєнному губернаторі
Забайкальської області, а на о. Сахалін – Приамурському генерал-губернаторові, місцеве ж
управління – начальнику острова.
Із середини XIX ст. законодавство знало
заслання судове і заслання адміністративне.
Згідно із судовими вироками визначалося
заслання на каторгу, на поселення, на проживання і на оселення. Каторжні роботи призначалися на строк від 4 до 20 років, а також безстроково. Каторжники працювали в копальнях, на
фабриках і заводах, на будівництві доріг, прорубці та корчуванні лісу тощо. Життя каторжників
проходило виключно між каторжною роботою
і каторжною тюрмою: вони виконували примусові підневільні роботи, а вільний від роботи
час проводили в каторжній тюрмі.
Каторжники поділялися на розряди. Кожен
каторжник поступав насамперед у розряд
випробовуваних (испытуемых – рос.). Випробовувані поміщалися в тюрмах і утримувалися,
за винятком короткотермінових жінок і хворих, у кайданах. За збігом строку від 1 року до
8 років випробовувані могли перейти в розряд
таких, що виправляються. Таке перерахування
залежало від поведінки каторжника: перераховувалися ті, які проявляли покору, трудолюбство, і які подавали надію на перевиховання. Ті,
що виправлялися, користувалися деякими пільгами: залучалися до більш легких робіт, звільнялися від кайданів, на роботи відправлялись
без конвою, користувалися більшою кількістю
неробочих днів тощо.
Зі збігом строку від 1 року до 3 років ті, що
виправлялися, могли отримати право проживати не в тюрмі, побудувати собі будинок на
належній заводу землі, могли укласти шлюб.
Наостанок, після збігу визначеного вироком строку, каторжних повністю звільняли від
каторжних робіт і переводили на поселення
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в найбільш віддалені місця Сибіру або залишали в місцевості, що знаходилася поблизу
каторжних робіт.
Другий вид заслання – заслання на поселення в місця віддалені та в місця не настільки
віддалені. Усі вони знаходилися в Східному
Сибірі. Ті з засуджених до вислання на поселення, які до суду вилучені були від тілесного
покарання, прямо засилалися в Східний Сибір.
Ті, які від тілесних покарань не були вилучені,
підлягали примусовим роботам на заводах
протягом 4-х років, а після цього також засилалися в Східний Сибір. Здатні до сільських
робіт поселялись у селах, нездатні до сільських робіт могли під наглядом поліції жити
в містах, займаючись ремеслами або наймаючись у прислугу. Протягом перших 10-ти років
заслані поселенці користувалися пільгами
з оплати податей, а зі збігом 10-ти років вони
могли приписуватися до селянських товариств
на просторах майже всього Сибіру, за винятком окремих областей.
Третій вид заслання – заслання на проживання в Сибір і у віддалені європейські
губернії. Заслання на проживання в Сибір
своєю чергою поділялася на заслання в Західний Сибір – у губернії Тобольську і Томську,
і заслання в Східний Сибір – у губернії Іркутську і Єнісейську. Заслані на життя зобов’язані були на місці заслання вибрати рід життя,
приписатися до міщанського або селянського
товариства. Вони перебували під наглядом
поліції, не могли брати участь у виборах, не
могли отримувати свідоцтв гільдій, що давали
звання купця, проте 3 роки користувалися
пільгами з оплати податей.
Четвертий вид судового заслання – заслання
на оселення. Цьому виду заслання підлягав
один вид злочинців – бродяги. Заслані в Сибір,
вони півтора року перебували у віданні експедиції із засланих, із залученням до громадських
робіт. Після закінчення цього строку вони могли
вибрати собі рід життя на тих же підставах, що
й заслані поселенці [12, с. 21–24].
Висновки і пропозиції. В усіх своїх роботах про заслання І. Малиновський з економічної, соціальної, моральної, правової точок зору
обґрунтовував шкідливість заслання як кримінального (та й адміністративного) покарання
і його реалізації на практиці та рішуче виступав
за скасування [12, с. 47–87; 13, с. 365–366]. Але
в Російській імперії воно скасоване не було.
А в Україні скасування заслання як кримінального покарання відбулося лише у 1992 р.
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Matviichuk M. A. Ioannikii Malynovskiy on exile: a penal aspect
The history of penal law was not the subject of a special research of I. Malynovskyi. The
scholar considered the question of the Soviet Ukrainian corrective labour law in force in the end
of the 1920s separately and as a whole. However, its history was under his research almost during
his entire academic activity within the context of criminal and judicial law.
This article aims to single out exile in terms of the penal aspect as criminal punishment in
the Moscow state and Russian empire based on the author’s academic works.
In the Moscow state, exile as a legal phenomenon originates from 1582 decree when it
was established in order to cleanse society from ‘evil people’, to punish the guilty, to colonize
the outskirts and to gain financial benefit. Persons who committed felonies, rebels, prisoners
of war could be sentenced to exile. The exile destinations were slightly settled or absolutely
unpeopled locations, but predominantly Siberia. At first, expatriates’ condition did not differ
much from the condition of indigenous people: expatiates soldiered, dealt with agriculture,
etc. In the 17 th century, exile nature and its service did not change much, it expanded.
Government started considering expatriates as a free workforce that could boost economy
and agriculture of remote suburbs simultaneously continuing their colonization. Thus,
hard labor in exile was established: expatriates served their sentences in convict prisons
and worked for free constructing fortresses, ports, roads, mineries, etc. Exile and hard labor
were life sentences. Hard labor workers were divided into categories with dependence on
their skills and work type. In the event of term expiration or good behavior, hard labor workers
could be liberated, but stayed at the places of their exile. In the 19 th century, apart from hard
labor exile, there were exiles for settlement and residence in the Russian empire. Exile for
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settlement was divided into remote and non-remote destinations, both of which were located
in the Eastern Siberia. This category of the exiled could choose the place to reside throughout
Siberia during ten years. Life exile was also to Siberia as well as to separate European
governorates. Those who were exiled for life chose their way of living by themselves, but
were observed by police, limited in their election and some other rights. Exile for settlement
embraced merely vagabond criminals who were sent to Siberia where they were placed
on the community services orders.
Exile was a negative phenomenon from economic, social, moral, ethical and legal perspectives.
Key words: stage, exile, hard labor in exile, prison, Siberia.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ
ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
У статті подано аналіз окремих аспектів законодавчого функціонування інституту
«понятого» у кримінальних процесах України. Аналізується інститут понятих у кримінальному провадженні, він має свій історичний розвиток. Вченими визначаються різні моменти
появи понятих у справах кримінального провадження. Із часів зародження інституту понятих звертається увага на можливість залучення «достойних людей» для проведення дій
процесуального характеру.
Використання понятих у кримінальному процесуальному українському законодавстві
закріпилося досить міцно. Із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України
необхідність участі понятих у кримінальному провадженні різко збільшилася.
Аналіз історико-соціальних змін у суспільстві дає можливість встановити, що відбувся
перегляд ролі понятих у кримінальному провадженні, завдання цих змін зводилося до засвідчення правильності та об’єктивності фіксації результатів процесуальних дій у документах
та протоколах. Отже, інститут понятих є давнішньою формою громадського контролю
та відображає довіру чи недовіру суспільства до органів, що працюють у розгляді справ
кримінального судочинства.
Із метою забезпечення ефективності використання інституту понятих для участі
у слідчих діях як понятих слід залучати осіб, що не мають особистого правового та іншого
інтересу у кримінальній справі; дієздатну особу, що володіє постійним місцем проживання,
яка за станом свого здоров’я може засвідчити факт провадження, а також хід, зміст
і результати проведення слідчої дії.
Стверджується, що демократичні країни, в яких сформовано правову державу, а суспільство має високий рівень правосвідомості та правової культури, характеризуються довірою
до правоохоронних органів, що робить недоцільним існування інституту понятих у кримінальному процесі. Для України, яка проголосила курс на європейську інтеграцію, такий позитивний досвід повинен стати орієнтиром для реформування кримінального судочинства
відповідно до міжнародних стандартів. Але відмовлятися від інституту понятих у реаліях
сьогодення ще не час.
Запропоновано чітко визначити процесуальний статус понятих у кримінальному провадженні, що має на меті запобігання будь-яким неправомірним випадкам залучення понятих. На практиці зустрічаються випадки, що слідчі допитують понятого як свідка в тій
самій справі, де він був понятим, про обставини злочину, який розслідувався, що є не коректним щодо процесу доказування.
Сьогодні доведено, що участь понятих у кримінальному провадженні України є однією
з гарантій забезпечення прав і свобод учасників процесу, додатковою процесуальною гарантією законності і обґрунтованості досудового розслідування й фальсифікації доказів.
Ключові слова: інститут понятих, законодавець, кримінальне провадження, слідчих дій,
процесуальній статус, фізична особа.
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Постановка проблеми. У деяких слідчих
діях закон регламентує обов’язкову участь
понятих – для посвідчення або підтвердження
подій, що відбулися і виявлених фактів.
А оскільки в даний час в інституті понятих відбулися значні процесуальні зміни, він вимагає
додаткового вивчення.
Найчастіше у слідчій практиці виникають
ускладнення через невизначеність статусу
понятого як учасника кримінального судочинства і труднощі запрошення понятих для участі
у проведенні слідчих (розшукових) дій, в умовах
зростання навантаження на слідчих та співробітників оперативних підрозділів часто є передумовами порушень ними процесуальної форми,
що в кінцевому результаті можуть призвести до
не потрібних процесуальних результатів як на
стадії досудового розслідування, так і під час
судового розгляду [1].
Сьогодні відбувається реформування кримінальної юстиції, покликаної здійснювати захист
особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороняти права, свободи
та законні інтереси учасників кримінального
провадження, а також забезпечувати швидке,
повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд.
Одним із кримінальних процесуальних
інститутів, що потребує перео-смислення
та вдосконалення, є інститут понятих. У слідчій
практиці відомі ускладнення через невизначеність статусу понятого як учасника кримінально¬го провадження (про нього згадано лише
у п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК та ч. 7 ст. 223 України) [2].
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання ролі понятих у кримінальному
процесі, їх статусу тощо були предметом
дослідження багатьох вчених, серед яких:
Р.С. Бєлкін, О.Л. Булейко, Т.В. Варфоломеєва,
І.В. Вернидубов, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.М. Савицький,
А.В. Смирнов, М.С. Строгович, В.М. Тертишник,
В.Т. Томін, Л.І. Шаповалова, В.П. Шибіко та ін.
Питання щодо інституту понятих, його місця
і значення у кримінальному провадженні,
напрями подальшого удосконалення на всіх
етапах розвитку процесуального законодавства
були в полі зору науковців та практиків. У процесі
тривалих дискусій сформувалося декілька поглядів, інколи діаметрально протилежних, на його
місце і роль у кримінальному провадженні [3].
Постановка завдання. Метою статті є дослідження питань функціонування інституту понятих у кримінальному провадженні.
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Результати дослідження. Інститут понятих
у кримінальному судочинстві має свою давнішню історію. Не в кожній країні існує інститут
понятих, тому що він уособлює певну недовіру
до слідчих органів. У Сполучених Штатах Америки інституту понятих зовсім не існує, бо закон
покладає повну довіру за законність і об’єктивність виконання процесуальних дій на слідчого
та поліцейського. Статтями 57 та 96 Кримінально-процесуального кодексу Франції передбачено, що обшук житла здійснюється у присутності особи, яка там проживає. Слід також
зазначити, що в більшості країн Європи участь
понятих передбачена лише під час обшуку
житла [4].
Вчені по-різному визначають момент появи
понятих у кримінальному процесі. Р.С. Бєлкін
та Л.М. Аліна називають Соборне уложення
(1649 р.) першим актом, що закріпив появу
інституту понятих [1; 2].
Закон орієнтував на пошук понятих із числа
найбільш порядних та достойних членів суспільства, таких, що користувалися громадською
довірою та сприяли у провадженні слідчих дій
за їх участю своїми знаннями про пев¬них осіб
та місцеві умови, що допомагало зміцненню
зв’язків між населенням і правосуддям. Із
часів зародження інституту понятих, згадуючи
такі джерела права, як Руська правда, Судебник Казимира 1468 р., Литовські статути 1529,
1566, 1588 рр., Магдебурзьке право тощо, необхідно звернути увагу на можливості залучення
«достойних людей» для проведення окремих
процесуальних дій.
О.Л. Булейко відносить Соборне уложення
до другого етапу формування та розвитку інституту понятих у кримінальному процесі, а появу
інституту понятих пов’язує з Руською правдою [7]. Окрім того, автор називає таку причину виникнення інституту понятих, як потреба
в допомозі з боку населення органам влади
у виконанні покладених процесуальних функцій, а також констатує, що історико-соціальні
зміни привели до перегляду ролі понятих у кримінальному процесі, завдання яких зводилося
до засвідчення правильності та об’єктивності
фіксації результатів процесуальних дій у відповідних протоколах.
Таким чином, існування інституту понятих
відображало недовіру суспільства до органів, які здійснювали кримінальне судочинство.
Поняті, на думку О.Л. Булейко, під час кримінально-процесуального провадження виконують виключно посвідчувальну функцію [8]. На
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думку Л.М. Аліної, поняті виступають у ролі
представників суспільства, покликаних від його
імені контролювати дотримання законів оперативниками та слідчими [6].
Аналогічну точку зору має й В.Т. Томін. Говорячи про інститут понятих у сучасному кримінальному процесі, дослідник називає його
проявом презумпції винуватості слідчого [4].
Р.С. Бєлкін, називаючи причини появи понятих
у процесуальній формі, процитував І.Я. Фойницького, який вважав інститут понятих ознакою недовіри поліцейській владі і з переходом
слідства до судових слідчих розмірковував про
доцільність його ліквідації [1].
Інститут понятих у кримінальному процесуальному законодавстві України міцно закріпився. Із прийняттям і вступом в силу нового
КПК України значення понятих у кримінальному
провадженні різко збільшилося у світлі новел
нового КПК України. Це насамперед пов’язано
із завданнями та цілями кримінального провадження, визначеними ст. 7 КПК України, вимогами глави 4 КПК України, що визначають процес доказування, належність і допустимість
доказів, неприпустимість доказів, отриманих із
порушенням прав і свобод людини [10].
Аналізуючи
історико-соціальні
зміни
в суспільстві, слід зазначити, що вони призвели
до перегляду ролі понятих у кримінальному
процесі, завдання яких зводилося до засвідчення правильності та об’єктивності фіксації
результатів процесуальних дій у відповідних
протоколах. Таким чином, існування інституту
понятих відображало недовіру суспільства до
органів, які здійснювали кримінальне судочинство [11].
На думку О.Р. Михайленка, за участі понятих
у слідчій дії відбувається взаємний контроль
одного учасника процесу за поведінкою іншого,
активна діяльність одного допомагає успішно
здійснювати свої повноваження іншому. Тому
він вважає, що від участі понятих у слідчих
діях не тільки не слід відмовлятися, а, навпаки,
сферу їх участі у кримінальному провадженні
необхідно розширювати [2].
Для того щоб участь понятих була ефективною, слідчий повинен роз’яснити їм їхні права
та обов’язки, а також суть і значення слідчої дії. На жаль, КПК не передбачає окремої
норми, де були б окремо зафіксовані ці права
та обов’язки, на відміну від попереднього КПК.
Поняті повинні бути постійно в полі зору слідчого, а оскільки в перспективі можливий допит
понятих у суді як свідків (ч. 7 ст. 223 КПК), слід-

чий повинен спеціально звертати їхню увагу
на ті чи інші суттєві обставини, що встановлені в перебігу огляду, обшуку, слідчого і експерименту і т.д., при цьому слід пам’ятати, що
об’єкти, зафіксовані у свідомості в результаті
довільного сприйняття та запам’ятовування,
утримуються в пам’яті більш надійно, ніж ті, які
зафіксовані недовільно [2].
Інколи слідчі дії, під час яких мають бути
присутні поняті, проводяться у віддалених
і важкодоступних місцях. Це значно ускладнює
або взагалі унеможливлює залучення понятих
(наприклад, огляд території, об’єктів під водою,
провалів у гірській місцевості, об’єктів, на яких
відбулися техногенні аварії чи катастрофи,
в зонах бойових дій в Донецькій та Луганській
областях тощо) [3].
Звертаючи увагу на необхідність реформування інституту понятих, Ю.П. Аленін слушно
зазначає, що цілковита відмова від участі
понятих, незважаючи на посилення контролю
за учасниками слідчих дій за рахунок застосування науково-технічних засобів, поки що
передчасна [10].
Аналізуючи вимогу законодавця щодо суб’єктів (слідчий, прокурор), які мають право на залучення понятих у кримінальному провадженні,
вважаємо необхідним розглянути ч.1 ст.41 КПК
України, де зазначено, що оперативні підрозділи
органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням
податкового законодавства, органів Державної
пені¬тенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів
Державної митної служби України здійснюють
слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора [11].
Законодавець у ч. 7 ст. 223 КПК України
також визначає, що понятими не можуть бути
особи, зацікавлені в результатах кримінального
провадження. Під зацікавленістю особи варто
розуміти наявність у неї власного процесуального інтересу у кримінальному провадженні.
Наявність такого інтересу виключає її запрошення як понятого для участі у проведенні слідчої (розшукової) дії [10].
Отже, відмічається, що для «підтвердження
слідчим особистої незаінтересованості понятого, який залучається ним для участі під час
проведення слідчих (розшукових) дій, слід
законодавчо закріпити зобов’язання понятих
повідомити інформацію про особисті зв’язки
та відносини з іншими учасниками криміналь-
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ного провадження, що підлягає занесенню слідчим до протоколу» [10].
Понятий, який залучається для участі у конкретній слідчій дії, є свого роду гарантом законності проведеного заходу, що засвідчує факт
його виробництва. У подальшому ця особа
може бути допитана в ході провадження у кримінальній справі як свідок про те: як і яка слідча
дія проводилася, хто був присутній під час її
проведенні, які були результати [1].
Із метою реалізації пропозиції законодавця
про ефективність використання інституту понятих його головною функцією у кримінальному
судочинстві визначено підтверджувальну, в ідеальному варіанті для участі у слідчих діях як
понятих слід залучати осіб, що не мають особистого правового та іншого інтересу у кримінальній справі; дієздатну особу, що володіє постійним місцем проживання, яка за станом свого
здоров’я може засвідчити факт виробництва,
а також хід, зміст і результати проведення слідчої дії [7].
Частина 7 ст. 223 КПК України вказує на
порядок залучення та часткові вимоги до учасника «понятий»: слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для пред’явлення особи,
трупа чи речі для впізнання, огляду трупа,
в тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого
експерименту, освідування особи. Винятками
є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для
участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне [11].
Під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, на практиці зазвичай
понятих до участі в слідчих (розшукових) діях
запрошують співробітники відповідної служби
органу внутрішніх справ, у яких є група постійних осіб, які залучаються періодично за правопорушення цієї категорії. Слідчі практично не
займаються підбором понятих у цій категорії
проваджень, що потім створює істотні труднощі
у процесі доведення вини підозрюваного, обвинуваченого, нерідко докази, зібрані за участі
таких понятих, визнаються судом недопустимими. Унаслідок цього прокурором змінюється
підозра в суді на менш тяжкий злочин, змінюється запобіжний захід [10].
У демократичних країнах, в яких сформовано
правову державу, а суспільство має високий
рівень правосвідомості та правової культури,
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присутня довіра до правоохоронних органів, що
робить недоцільним існування інституту понятих у кримінальному процесі. Для України, яка
проголосила курс на європейську інтеграцію,
такий позитивний досвід повинен стати напрямком для подальшого реформування кримінального судочинства відповідно до міжнародних
стандартів. Але відмовлятися від інституту
понятих в реаліях сьогодення ще не час [7].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, необхідно чітко визначити
процесуальний статус понятих у кримінальному провадженні, що має на меті запобігання
будь-яким неправомірним випадкам залучення
понятих. Окремі слідчі допитують понятого як
свідка в тій самій справі, де він був понятим,
про обставини злочину, який розслідувався, що
є некоректним щодо процесу доказування.
А все ж таки, вважаємо, що участь понятих
у кримінальному провадженні України є однією
з гарантій забезпечення прав і свобод учасників
процесу, додатковою процесуальною гарантією
законності і обґрунтованості досудового розслідування й фальсифікації доказів.
Як напрями подальших наукових досліджень
потрібно зазначити: функції понятого та вимоги
до участі понятих у кримінальному провадженні;
правовий статус понятих; визначення напрямів
підвищення ефективності кримінально-процесуальної діяльності інституту понятих у кримінальному судочинстві України.
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Skriabin A. N. Certain aspects of the functioning of the institute of concepts in Ukrainian
criminal proceedings
The article analyzes some aspects of the functioning of the institute of witnesses in the Ukrainian
criminal proceedings. The institute of witnesses in criminal proceedings has a long history. Scientists
differently determine the time of appearance of witnesses in the criminal process. Since the inception
of the institute of witnesses, attention has been paid to the possibility of attracting “decent people” to
carry out certain procedural actions.
The institution of witnesses in the criminal procedural legislation of Ukraine is firmly established.
With the adoption and entry into force of the new CPC of Ukraine, the importance of witnesses in
criminal proceedings has increased sharply in light of the novelties of the new CPC of Ukraine.
Analyzing the historical and social changes in society, it should be noted that they led to
a revision of the role of witnesses in criminal proceedings, whose task was to certify the correctness
and objectivity of recording the results of procedural actions in the relevant protocols. Thus,
the existence of the institution of witnesses reflected the public’s distrust of the bodies that carried
out criminal proceedings.
In order to implement the legislator’s proposal on the effectiveness of the use of the institution
of witnesses, its main function in criminal proceedings – confirming, ideally, to participate in
investigative actions as witnesses should involve persons who have no personal legal or other
interest in criminal cases, a capable person, who has a permanent place of residence, which by
the state of his health can certify the fact of production, as well as the course, content and results
of the investigative action.
It is argued that democracies, which have a state governed by the rule of law and a society with a high
level of legal awareness and legal culture, are characterized by trust in law enforcement agencies,
which makes the existence of the institution of witnesses in criminal proceedings impractical. For
Ukraine, which has declared a course for European integration, such a positive experience should
be a guideline for reforming criminal justice in accordance with international standards. But it is not
time to abandon the institution of those who understand the realities of today.
It is proposed to clearly define the procedural status of witnesses in criminal proceedings, which
aims to prevent any illegal cases of involvement of witnesses. Some investigators question the witness
as a witness in the same case where he was a witness about the circumstances of the crime under
investigation, which is incorrect in the evidentiary process.
Today it is proved that the participation of witnesses in the criminal proceedings of Ukraine is one
of the guarantees of ensuring the rights and freedoms of the participants in the process, an additional
procedural guarantee of legality and validity of the pre-trial investigation and falsification of evidence.
Key words: institute of witnesses, legislator, criminal proceedings, investigative actions,
procedural status, individual.
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ОБ’ЄКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНОГО
ДІЯННЯ (МАТЕРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
Стаття спрямована на визначення сутності порушення міжнародно-правового зобов’язання держави як об’єктивного елементу складу міжнародно-протиправного діяння держави.
У міжнародному праві утвердилося незаперечне положення, згідно з яким держава, поведінка
якої не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням, є відповідальною за таку протиправну поведінку, що відображає базовий принцип права міжнародної відповідальності – за
будь-яке міжнародно-протиправне діяння настає міжнародна відповідальність. Встановлено, що об’єктивний елемент міжнародно-протиправного діяння держави передбачає, що
поведінка, яка їй атрибутується, порушує міжнародно-правове зобов’язання такої держави,
викликаючи виникнення правовідносин міжнародно-правової відповідальності. Відзначено, що
питання порушення міжнародно-правового зобов’язання держави регламентовані у Статтях про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 р. у главі III «Порушення міжнародно-правового зобов’язання». Наголошено, що в міжнародному праві немає
розмежування між режимом відповідальності за порушення договору і порушення будь-якої
іншої норми, тобто відповідальності, яка випливає ex contractu або ex delicto. Встановлено,
що порушення державою міжнародного зобов’язання є міжнародно-протиправним діянням
незалежно від сутності або змісту порушеного зобов’язання і характеристики поведінки,
що не відповідає цьому зобов’язанню. Обґрунтовано, що для висновку про наявність порушення міжнародно-правового зобов’язання в конкретному випадку необхідно враховувати
положення глави III Статей про відповідальність, а також положення глави V щодо обставин, які виключають протиправність. Теорія та практика міжнародного права підтверджують, що походження порушеного зобов’язання не впливає на визнання діяння держави, що
вчинює таке порушення, міжнародно-протиправним. Наявність різних джерел закріплення
зобов’язань (договір, звичай, судове рішення, рішення міжнародної організації, односторонній акт держави, загальні принципи права тощо) не тягне за собою виникнення різних режимів відповідальності.
Ключові слова: міжнародно-протиправне діяння, міжнародно-правове зобов’язання, міжнародно-правова відповідальність держави, КМП ООН, Статі про відповідальність держав.
Постановка проблеми. Питання міжнародно-правової відповідальності держави мають
фундаментальне значення для теорії та практики міжнародного права і продовжують бути
предметом жвавих дискусій серед юристів-міжнародників. Однією із центральних категорій
у сфері права міжнародної відповідальності
є категорія міжнародно-протиправного діяння
держави, що є фактичною підставою настання
міжнародно-правової відповідальності такої
держави. Держава, що вчиняє міжнародно-протиправне діяння, порушує гарантовані міжна-
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родним правом права та інтереси потерпілого
суб’єкта, а також завдає шкоди всьому міжнародному співтовариству, розхитуючи підвалини
міжнародного правопорядку.
У міжнародному праві утвердилося незаперечне положення, згідно з яким держава,
поведінка якої не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням, є відповідальною за таку
протиправну поведінку, що відображає базовий принцип права міжнародної відповідальності – за будь-яке міжнародно-протиправне
діяння настає міжнародна відповідальність.
© Грабович Т. А., 2020
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На даному етапі розвитку міжнародного права
звичаєвого статусу набули положення, згідно
з якими міжнародно-протиправне діяння вважається вчиненим, якщо, по-перше, поведінка,
яка становить дію чи бездіяльність, атрибутується державі на підставі міжнародного права,
та, по-друге, така поведінка є невиконанням
державою свого міжнародного зобов’язання.
Комісія міжнародного права ООН визначила
елемент атрибутування (присвоєння) як суб’єктивний, а елемент порушення міжнародного
зобов’язання – як об’єктивний. У представленій
статті ми зосередимо увагу на характеристиці
об’єктивного елементу міжнародно-протиправного діяння держави, а саме на матеріальних
питаннях. Чітке визначення елементного складу
міжнародно-протиправного діяння є необхідною
умовою для справедливого притягнення держави до міжнародно-правової відповідальності
та інструментом забезпечення невідворотності
міжнародно-правової відповідальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з міжнародно-правовою відповідальністю держав, ставали предметом дослідження значної кількості вчених,
серед яких можна назвати таких як А. Абасс,
В.Ф. Антипенко, С.С. Андрейченко, Е. Аречага,
Р.Р. Батршин, Я. Броунлі, К.А. Важна, В.А. Василенко, Л.Г. Гусейнов, В.Н. Денисов, Д. Джінкс,
О.В. Задорожній, А. Зайберт-Фор, І. Зіємель,
І.І. Лукашук, Ю.М. Колосов, Дж. Кроуфорд,
С. Оллесон, М. Сассолі, Г.І. Тункін, М.О. Ушаков
та ін. Визнаючи вагомий вклад учених та практиків у розвиток проблематики міжнародно-правової відповідальності держави, слід наголосити
на відсутності окремих детальних досліджень
питання складу міжнародно-протиправного
діяння держави і, зокрема, його об’єктивного
елементу – порушення міжнародно-правового
зобов’язання.
Мета статті – з’ясувати зміст об’єктивного
елементу міжнародно-протиправного діяння,
розкрити його матеріальні аспекти.
Виклад основного матеріалу. Об’єктивний елемент міжнародно-протиправного діяння
держави передбачає, що поведінка, яка їй
атрибутується, порушує міжнародно-правове
зобов’язання такої держави, викликаючи виникнення правовідносин міжнародно-правової відповідальності.
Питання порушення міжнародно-правового
зобов’язання держави регламентовані в Статтях про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 2001 р. у главі III «Пору-

шення міжнародно-правового зобов’язання». За
висловлюванням Дж. Кроуфорда, ця глава має
на меті визначення порогового значення для
з’ясування того, чи порушила держава одне зі
своїх міжнародних зобов’язань. Вона охоплює
як матеріальний елемент − чи було вчинене
порушення – так і темпоральний елемент − коли
порушення вважається таким, що мало місце
[1, c. 215].
Комісія міжнародного права ООН наголосила, що Статті про відповідальність держав не
мають на меті визначити сутнісний зміст первинних норм міжнародного права або породжувані ними зобов’язання конкретних держав. Під
час вирішення питання про те, чи є яка-небудь
поведінка, що присвоюється державі, порушенням її міжнародно-правових зобов’язань,
основний наголос буде зроблений на відповідне
первинне зобов’язання. Саме воно має бути
інтерпретоване і застосовано до даної ситуації, встановлюючи тим самим сутність необхідного поводження, стандарт, який належить
дотримати, результат, якого слід досягнути,
тощо. Такого явища, як абстрактне порушення
міжнародно-правового зобов’язання, не існує, і
глава III може грати лише допоміжну роль
у визначенні того, чи мало порушення місце,
або часу, коли воно відбулося, або ж його
тривалості. Проте низку загальних принципів
можна сформулювати [2, c. 61] щодо наявності
міжнародно-протиправного діяння; інтертемпоральності права; триваючих протиправних
діянь; складних протиправних діянь. Зосередимо увагу на питанні про наявність міжнародно-протиправного діяння.
Стаття 12 «Наявність порушення міжнародного зобов’язання» Статей про відповідальність
держав установлює в найзагальніших виразах,
що є порушенням державою міжнародно-правового зобов’язання: «коли діяння цієї держави
не відповідає тому, що вимагає від неї дане
зобов’язання, незалежно від його походження
або характеру». До прикладу, Карибський суд
у рішенні по справі Maurice Tomlinson v. The State
of Belize and The State of Trinidad and Tobago
(2016) погодився з тим, що «стаття 12 [статей
про відповідальності держав] відтворює норму
міжнародного звичаєвого права, згідно з якою
порушення державою міжнародно-правового
зобов’язання має місце, коли діяння цієї держави не відповідає тому, що вимагає від неї
дане зобов’язання» [3, п. 22].
Для висновку про наявність порушення міжнародно-правового зобов’язання в конкретному
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випадку необхідно враховувати положення
глави III Статей про відповідальність, що визначають додаткові умови існування порушення
міжнародно-правового зобов’язання, а також
положення глави V щодо обставин, які виключають протиправність. Але в кінцевому підсумку
наявність або момент порушення зобов’язання
залежить від конкретного змісту цього зобов’язання, його тлумачення та застосування з урахуванням його об’єкта, мети і обставин справи
[2, c. 62].
Окрему увагу слід приділити питанню джерел закріплення міжнародних зобов’язань держави. Як вказує Я. Броунлі, дія чи бездіяльність,
що призводить до результату порушення юридичного зобов’язання, породжує відповідальність у міжнародному праві, незалежно від того,
чи ґрунтується зобов’язання на договорі, звичаї або іншій основі [4, c. 435]. Комісія міжнародного права ООН відзначила, що формулювання «не відповідає тому, що вимагає від неї
вказане зобов’язання» найкраще підходить для
описання сутності порушення міжнародно-правового зобов’язання держави. Воно допускає
можливе існування порушення навіть у тому
випадку, якщо діяння держави лише частково
суперечить її міжнародно-правовим зобов’язанням. У деяких випадках від відповідних держав
вимагається певна поведінка; в інших випадках
зобов’язання лише є мінімальним стандартом,
понад якого держава може діяти за власної
волі. Зміст такої поведінки може бути різним: це
може бути дія чи бездіяльність або поєднання
дій і бездіяльності; може бути прийняття закону
або конкретного адміністративного або іншого
рішення з якої-небудь справи чи навіть загроза
таких дій, незалежно від виконання цієї загрози,
або ж остаточне судове рішення. Вона може
припускати надання пособницьких послуг або
прийняття запобіжних заходів, або ж виконання
заборонного рішення [2, c. 62].
У будь-якому випадку лише шляхом зіставлення фактичної поведінки держави з поведінкою, яка юридично необхідна за міжнародно-правовим зобов’язанням, можна встановити
наявність або відсутність порушення цього
зобов’язання. Слова «не відповідає тому, що»
досить гнучкі, щоб охопити багато різних способів вираження зобов’язання, а також різні
форми його порушень [2, c. 63].
Формулювання «незалежно від його походження» вказує, що відповідальність держави
може наставати за порушення всіх міжнародно-правових зобов’язань держав. Як пише
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Ю. Нішімура, це є «труїзм; порушення − це
порушення, яким би не було джерело зобов’язання» [5, c. 365].
Міжнародні зобов’язання можуть встановлюватися звичаєвою нормою міжнародного
права, договором або загальним принципом,
що застосовується в рамках міжнародного
правопорядку. Держави можуть брати на себе
міжнародні зобов’язання як односторонній акт.
Міжнародне зобов’язання може випливати
з процедур, передбачених у договорі (рішення
органу міжнародної організації, яка має компетенцією у відповідній області, постанову Міжнародного суду або іншого трибуналу у справі,
що стосується двох держав, і т.д.). Формула
«незалежно від походження» позначає всі можливі джерела міжнародних зобов’язань, тобто
всі процеси створення юридичних зобов’язань,
визнані міжнародним правом [2, c. 63].
Слід також наголосити на тому, що в міжнародному праві немає розмежування між режимом відповідальності за порушення договору
і порушення будь-якої іншої норми, тобто відповідальності, яка випливає ex contractu або
ex delicto [2, c. 63]. Хоча в багатьох національних правових системах проводиться відмінність
між цивільною і кримінальною відповідальністю,
а також між договірною і деліктною відповідальністю в рамках першої категорії, в міжнародному
праві такої диференціації немає. Що стосується
характеру міжнародної відповідальності, то
різні автори підкреслювали різні аспекти. Деякі
автори, визнаючи угоди між державами як основу
міжнародного права, стверджують, що режим
відповідальності держави аналогічний договірній
відповідальності. Інші припускають, що в праві
міжнародної відповідальності наявні елементи
деліктного права. Висловлюється також позиція,
що контроль за діями у світлі соціальних цілей
є функцією права про відповідальність держав.
Ці погляди випливають з унітарного характеру
теорії відповідальності. Іноді кажуть, що ця теорія з її високим рівнем абстракції і загальності
вказує на рудиментарний характер права відповідальності держави. Однак вона базується
на характері міжнародного права як такого.
Наприклад, у міжнародному праві одне й те ж
зобов’язання може охоплюватися як договірним,
так і звичаєвим правом або виникати з двостороннього або багатостороннього договору. Також
важко провести чітку межу між traités-lois і traitéscontrats [5, c. 368].
Відповідальність держав може виникати
з порушень двосторонніх зобов’язань або
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зобов’язань, які взяті щодо деяких або багатьох держав, або ж міжнародного співтовариства в цілому. Вона може бути пов’язана як
з відносно незначними, так і з найсерйознішими порушеннями зобов’язань, що випливають з імперативних норм загального міжнародного права. Питання тяжкості порушення
й імперативного характеру порушеної норми
можуть стосуватися наслідків, що настають для відповідальної держави, а в деяких
випадках і для інших держав. Але режим відповідальності держав за порушення міжнародного зобов’язання за частиною першою
Статей є всеосяжним, загальним за своїм
характером і гнучким у застосуванні [2, c. 64].
Таким чином, загальний правовий режим відповідальності не означає, що наслідки всіх
правопорушень однакові. Чим серйозніше
правопорушення, тим більш тяжкими будуть
наслідки для правопорушника. Особливо
тяжкі наслідки настають у разі порушення
імперативних норм. Такі порушення зачіпають важливі інтереси міжнародного співтовариства в цілому, і тому для них встановлено
особливий режим відповідальності. Але ці
відмінності стосуються змісту відповідальності, а не встановлення наявності правопорушення [6, c. 73].
Висновки і пропозиції. Порушення міжнародного зобов’язання є одним із двох основних
елементів міжнародно-протиправного діяння
та концептом, що «лежить в основі режиму відповідальності держави» [1, c. 215]. Порушення
державою міжнародного зобов’язання є міжнародно-протиправним діянням незалежно від
сутності або змісту порушеного зобов’язання
і характеристики поведінки, що не відповідає
цьому зобов’язанню [2, c. 65]. Теорія та прак-

тика міжнародного права підтверджують, що
походження порушеного зобов’язання не впливає на визнання діяння держави, що вчинює
таке порушення, міжнародно-протиправним.
Наявність різних джерел закріплення зобов’язань (договір, звичай, судове рішення, рішення
міжнародної організації, односторонній акт держави, загальні принципи права тощо) не тягне
за собою виникнення різних режимів відповідальності.
У контексті розглядуваного питання подальшого вивчення потребують, зокрема, такі
питання, як класифікація міжнародно-правових
зобов’язань, розмежування між зобов’язаннями
поведінки та результату, порушення зобов’язань due diligence.
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Hrabovych T. A. Objective element of the internationally wrongful act (material aspect)
The article is aimed at determining the essence of the breach of an international obligation
of a state as an objective element of the internationally wrongful act of a state. The indisputable
provision has been established in international law, according to which a state whose conduct
does not comply with international obligations, is responsible for such unlawful conduct.
Thus, there is a breach of an international obligation when conduct attributed to a state as
a subject of international law amounts to a failure by that state to comply with an international
obligation incumbent upon it. This provision reflects the basic principle of the law of international
responsibility – for any internationally wrongful act international responsibility arises. It has been
established that the objective element of an internationally wrongful act of a state means that
the conduct, that is attributed to the state, violates the international obligation of such a state,
causing the relationship of international responsibility. It was noted that the issue of breach
of an international obligation of a state is regulated in the Articles on responsibility of states
for internationally wrongful acts (2001) in chapter III "Breach of an international obligation". It
is noted that in international law there is no distinction between the regime of responsibility for
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violation of a treaty and violation of any other norm, that is, responsibility arising ex contractu
or ex delicto. It has been established that a violation by a State of an international obligation is
an internationally wrongful act, regardless of the nature or content of the obligation violated. It
is substantiated that in order to conclude that there is a breach of an international obligation in
a specific case, it is necessary to take into account the provisions of Chapter III of the Articles on
responsibility, as well as the provisions of Chapter V on circumstances precluding wrongfulness.
The existence of various sources of international obligations (treaty, custom, court decision,
decision of an international organization, unilateral act of the state, general principles of law,
etc.) does not entail the emergence of different regimes of responsibility.
Key words: internationally wrongful act, international obligation, international responsibility
of a state, UN ILC, Articles on responsibility of states.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОДИФІКАЦІЇ
МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА
У статті розглянуті питання діяльності Міжнародної морської організації з кодифікації
морського права. Ключова роль ІМО полягає в створенні нормативно-правової бази для судноплавної галузі, яка є справедливою і ефективною та повсюдно застосовується.
У своїй роботі ІМО виконує такі функції:
– вживає дієвих заходів щодо забезпечення безпеки та охорони життя на морі, включаючи
заходи, націлені на попередження піратських нападів на екіпажі й судна;
– на міжнародному рівні розробляє і встановлює стандарти і правила, які стосуються:
проектування, будівництва, обладнання, формування екіпажів, експлуатації та утилізації морських суден;
морської освіти і професійної підготовки;
розвитку морської інфраструктури;
інноваційних технологій і передових практик;
– управління морськими перевезеннями для забезпечення безпеки, екологічності та енергоефективності світового судноплавства;
– є форумом, на якому відбувається процес взаємообміну інформацією між представниками держав-членів і зацікавленими сторонами з усіх питань, що мають відношення до торгового судноплавства і морських перевезень;
– просуває сталий розвиток судноплавної і морської галузі, що є одним із пріоритетних
напрямів роботи Організації на найближчі роки.
Найбільший авторитет і вплив на стан безпеки Морського судноплавства має Міжнародна морська організація (далі – ІМО), яка діє як спеціалізований орган ООН з 1958 року.
У березні 1948 року в Женеві на міжнародній конференції, що проводиться за ініціативою
ООН, було прийнято Конвенцію, яка послужила підставою для офіційної установи Міжурядової морської консультативної організації (ІМКО). Документ почав діяти 17 березня 1958 р.
У Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року в
статті 1 в пункті а вказано, що цілями організації є: забезпечення механізму для співробітництва урядів у сфері урядового регулювання і заходів, які стосуються всякого роду
технічних питань щодо міжнародного торговельного судноплавства; заохочення і сприяння
прийняттю всіма країнами високих, практично можливих норм у питаннях, що стосуються
безпеки на морі, ефективності судноплавства, запобігання забрудненню із суден морського
середовища і боротьби з ним; розгляд адміністративних і правових питань.
Документи, розроблені під егідою ІМО, мають такий порядок:
1. Конвенції – тобто міждержавні угоди з питань безпеки або інших питань, які зобов’язують Договірні уряди застосовувати їхні положення на своїх національних судах і надавати
свої судна для перевірки інспекційним органам інших держав – учасників угоди.
2. Кодекси – обов’язкові документи, що доповнюють положення конвенцій і описують конкретну вимогу до техніки, технології, управління.
3. Резолюції – оперативні документи ІМО, що містять важливу інформацію, доповнюють
або змінюють будь-які положення.
4. Циркуляр – важлива для безпеки інформація, яку необхідно повідомити зацікавленим
країнам.
Міжнародна морська організація як спеціалізований орган ООН відіграє провідну роль
у кодифікації та прогресивному розвитку морського права. Це стосується передусім безпеки мореплавання, а також захисту навколишнього середовища (Солас-74, МАРПОЛ 73/78,
конвенція про Вантажну марку та інші).
© Костиря О. В., 2020
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Однак ІМО не залишає поза своєю увагою і такі питання, як сприяння міжнародному морському судноплавству, протидія піратству і тероризму, незаконна міграція, нелегальне
перевезення контрабанди і наркотиків на морських суднах. Новим напрямом роботи Міжнародної морської організації є інформаційна безпека судноплавної галузі та діяльність ІМО
в інтересах сталого розвитку.
Ключові слова: Міжнародна морська організація, конвенції, кодекси, резолюції, циркуляри,
СОЛАС, МАРПОЛ, ПДНВ, конвенція про Вантажну марку.
Постановка проблеми. Морський транспорт справедливо вважають найважливішим
елементом світової економічної системи. Морськими шляхами перевозяться близько 90% усіх
товарів світової торгівлі. Роботу на борту суден
виконують близько 1 млн 200 тис. моряків різних спеціальностей. Мореплавання – заняття,
пов’язане з небезпеками природного, технічного
характеру, і тут існує великий вплив «людського
чинника». Тому під час операцій на морі вживаються підвищені заходи безпеки, тобто виникає
необхідність визначити й оцінити потенційно
існуючі небезпеки для судів, людей і вантажів
у період плавання і обробки суден у портах
і вжити необхідних заходів для їх уникнення.
Ключова роль ІМО полягає в створенні нормативно-правової бази для судноплавної галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У своїх працях діяльність Міжнародної морської
організації з нормативного забезпечення судноплавства в області безпеки, охорони на морі,
сприяння міжнародному морському судноплавству в більшій чи меншій мірі висвітлювали такі
автори: В.П. Топалов, В.Г. Торський, Л.А. Позолотін, В.І. Любченко, К.Л. Білляр та інші.
Мета статті – аналіз діяльності Міжнародної
морської організації по кодифікації та прогресивного розвитку морського права в інтересах
безпеки мореплавства, захисту навколишнього
морського середовища та сталого розвитку
людства.
Виклад основного матеріалу. Різними
питаннями, що пов’язані з дослідженням світового океану, питаннями економіки, організації,
оформленням перевезень, безпекою і захистом
морського середовища займаються численні
міжнародні організації.
Під міжнародною організацією зазвичай
розуміють об’єднання ряду суверенних держав
на основі спільно розробленого договору, який
визначає відповідні загальновизнаним нормам
міжнародного права цілі й причини їх співпраці.
Вона має право вносити рекомендації державам-членам, укладати від свого імені міжнародні договори, співпрацювати з іншими організаціями [1, с. 9].
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Сьогодні налічується більше 60-ти міжнародних організацій, діяльність яких у тій чи іншій мірі
пов’язана з морським судноплавством. Серед
них найбільшу роль відіграють міжурядові організації та спеціалізовані установи Організації
Об’єднаних Націй.
Міжнародні неурядові організації об’єднують
не самі держави, а тільки їхні певні асоціації,
товариства, активно впливаючи на світову судноплавну політику. Основним аспектом роботи
цих організацій є розроблення і впровадження
в практику документів, що регламентують або
обслуговують морські перевезення.
Найбільший авторитет і вплив на стан безпеки Морського судноплавства має Міжнародна
морська організація (ІМО), яка діє як спеціалізований орган ООН з 1958 року. У березні
1948 року в Женеві на міжнародній конференції, що проводиться за ініціативою ООН, було
прийнято Конвенцію, яка послужила підставою
для офіційної установи Міжурядової морської
консультативної організації (ІМКО). Документ
почав діяти 17 березня 1958 р.
У Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року в статті 1,
в пункті «а» вказано, що цілями організації є: забезпечення механізму для співробітництва урядів
у сфері урядового регулювання і заходів, які
стосуються всякого роду технічних питань щодо
міжнародного торговельного судноплавства;
заохочення і сприяння прийняттю всіма країнами
високих, практично можливих норм у питаннях,
що стосуються безпеки на морі, ефективності
судноплавства, запобігання забрудненню із суден
морського середовища і боротьби з ним; розгляд
адміністративних і правових питань [2].
У січні 1959 року вперше скликано сесійне
засідання ІМКО. Першочерговою метою Організації на той момент було переглянути положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) для подальшого
затвердження її оновленого варіанту. Цього
вдалося досягти в 1960 р. У 1982 р. ІМКО перейменована в Міжнародну морську організацію.
Ключова роль ІМО полягає у створенні нормативно-правової бази для судноплавної галузі,
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яка є справедливою і ефективною та повсюдно
застосовується.
У своїй роботі ІМО виконує такі функції:
– вживає дієвих заходів щодо забезпечення
безпеки та охорони життя на морі, включаючи
заходи, націлені на попередження піратських
нападів на екіпажі і суден;
– на міжнародному рівні розробляє і встановлює стандарти і правила, які стосуються:
проектування, будівництва, обладнання,
формування екіпажів, експлуатації та утилізації
морських суден;
морської освіти і професійної підготовки;
розвитку морської інфраструктури;
інноваційних технологій і передових практик;
– управління морськими перевезеннями для
забезпечення безпеки, екологічності та енергоефективності світового судноплавства;
– є форумом, на якому відбувається процес
взаємного обміну інформацією між представниками держав-членів і зацікавленими сторонами
з усіх питань, що мають відношення до торгового судноплавства і морських перевезень;
– просуває сталий розвиток судноплавної
і морської галузі, що є одним із пріоритетних
напрямів роботи Організації на найближчі роки.
До ІМО входять 172 держави і 3 асоційовані
члени, які володіють практично всім світовім
Морським тоннажем.
Неурядовим міжнародним організаціям, які
вносять істотний внесок у роботу ІМО, може
бути надано консультативний статус при Раді зі
схвалення Асамблеї. Натепер 77 міжнародних
неурядових організацій мають консультативний
статус при ІМО, серед них такі як:
– Балтійська і міжнародна морська рада
(BIMCO);
– Федерації національних асоціацій суднових брокерів і агентів (FONASBA);
– Міжнародне бюро по контейнерах (BIC);
– Міжнародна асоціація круїзних ліній (CLIA);
– Інститут морської техніки, науки і технології (IMarEST);
– Міжнародна асоціація морських лоцманів
(IMPA);
– Міжнародна морська асоціація підрядників
(IMCA);
– Міжнародна асоціація бурових підрядників
(IADC);
– Міжнародний морський комітет (CMI);
– Міжнародна християнська морська асоціація;
– Міжнародна торгова палата (ICC);
Друзі Землі, Грінпіс, Всесвітній фонд
природи.

ІМО складається з Асамблеї, Ради, Секретаріату і Комітетів. Вищим органом ІМО є Асамблея, сесії якої скликаються один раз у два роки.
Асамблея складається з усіх держав-членів, які
приймають найважливіші рішення. Генеральний Секретар ІМО призначається Радою за
схвалення Асамблеї. Рада ІМО є виконавчим
органом. У період між сесіями Асамблеї Рада
виконує робочі функції організації, координує
роботу комітетів. Рада складається із 32-х членів за принципом балансу між державами-судновласниками і державами-вантажовласниками. Держави-члени обираються до складу
Ради Асамблеєю.
Категорія А – найбільш зацікавлені в наданні
послуг з міжнародного судноплавства (8 держав).
Категорія В – найбільш зацікавлені в міжнародній торгівлі (8 держав).
Категорія С – держави, не обрані до категорій
А і В, але які мають істотну зацікавленість у міжнародному морському судноплавстві й морських перевезеннях, із забезпеченням представництва в Раді всіх регіонів світу (16 держав)
[3, с. 13].
Окрім Асамблеї, в межах IMO діють 5 комітетів:
– Комітет з безпеки на морі;
– Комітет із захисту навколишнього середовища;
– Юридичний комітет;
– Комітет із технічної співпраці;
– Комітет з полегшення формальностей судноплавства [4].
Секретаріат ІМО складається з Генерального Секретаря ІМО (головної адміністративної
посадової особи організації) і персоналу Секретаріату. Структура Секретаріату спрямована
на забезпечення діяльності основних органів
організації. Обов’язок Секретаріату – підготовка
і ведення всієї документації організації.
Останнім часом збільшилося число аварій
і катастроф морських суден, що супроводжувалися численними людськими жертвами. Ця
обставина привернула увагу морського співтовариства, яке вжило певних заходів щодо поліпшення ситуації, яка склалася.
З метою підвищення безпеки судноплавства
Міжнародна морська організація, Міжнародна
організація праці й низка інших організацій
на своїх сесіях прийняли ряд найважливіших
міжнародних конвенцій, резолюцій, кодексів
і рекомендацій, спрямованих на забезпечення
безпеки мореплавання й охорону довкілля.
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Основна мета цих документів – підвищити
безпеку мореплавання шляхом обов’язкового
застосування єдиних стандартів, як під час
керуваннями суднами з берега, так і їх експлуатації екіпажами.
За час свого існування з боку ІМО були
прийняті й переглянуті декілька дуже важливих міжнародних конвенцій, наприклад Міжнародна конвенція з охорони людського життя
на морі (СОЛАС-74). Чинна Конвенція СОЛАС
(International Convention for the Safety of Life
at Sea-SOLAS-74) є одним із найважливіших
міжнародних документів, присвячених безпеці
мореплавання, що складається з XIV глав [5].
Однією з дій із захисту навколишнього середовища є прийняття та доповнення Конвенції
МАРПОЛ 73/78, яка набула чинності у жовтні
1983 року. Конвенція МАРПОЛ 73/78 містить
20 Статей і 2 Протоколи («Відносно повідомлень
про інциденти, що тягнуть викид шкідливих
речовин» і «Про арбітраж», а також 6 Додатків
до неї, які викладають Правила щодо забруднення моря конкретними забруднюючими речовинами: нафтою, шкідливими хімічними речовинами, які перевозяться наливом, речовинами,
які перевозяться в упакованій формі, стічними
водами, сміттям, і попередження забруднення
атмосфери з суден. Натепер установлені Конвенцією МАРПОЛ 73/78 норми, що поширюються більш ніж на 90% світового торгового
флоту [6].
Міжнародна конвенція ІМО про підготовку
і дипломування моряків та несення вахти
(STCW) 78/95. була першою схваленою на міжнародному рівні конвенцією, покликаною вирішити питання про мінімальні стандарти компетентності моряків [7].
Уперше було досягнуто міждержавні домовленості щодо встановлення мінімального
надводного борту для торговельних суден, що
здійснюють міжнародні рейси, на Конференції
1966 року. Вона відбулася в Лондоні з ініціативи Міжнародної морської організації, і на ній
були представлені уряди 54-х країн, спостерігачі від 8 країн, ООН та інші організації. Конференція прийняла на основі проекту, підготовленого ІМО, Міжнародну конвенцію про вантажну
марку 1966 року [8].
На рахунку Міжнародної морської організації 35 міжнародних конвенцій і велика кількість
протоколів і доповнень до них. У роботі ІМО,
у підготовці конвенцій беруть участь міжнародні організації, які тісно співпрацюють з ІМО.
Це міжурядові організації – Міжнародна Орга-
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нізація Праці (МОП), Продовольча і Сільськогосподарська Організація (ФАО), Міжнародне
Агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ), Конференція ООН з охорони довкілля (ЮНЕП),
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).
Для надання допомоги в розробленні важливих проблем як консультативні залучаються
неурядові організації: Міжнародна палата судноплавства (ICS), Міжнародна Федерація Судновласників (ISA), Міжнародна організація зі
стандартизації (ISO), Міжнародна торговельна
палата (ICC), Балтійська і Міжнародна Морська
Рада (BIMCO), Міжнародна Асоціація Класифікаційних товариств (IACS), Міжнародна Федерація Асоціації капітанів і низка інших.
Документи, розроблені під егідою ІМО,
мають такий порядок:
1. Конвенції – тобто міждержавні угоди
з питань безпеки або інших питань, які зобов’язують Договірні уряди застосовувати їхні положення на своїх національних судах і надавати
свої судна для перевірки інспекційним органам
інших держав-учасників угоди.
2. Кодекси – обов’язкові документи, що
доповнюють положення конвенцій і описують
конкретну вимогу до техніки, технології, управління.
3. Резолюції – оперативні документи ІМО,
що містять важливу інформацію, доповнюють
або змінюють будь-які положення.
4. Циркуляр – важлива для безпеки інформація, яку необхідно повідомити зацікавленим
країнам.
Усі документи ІМО можна умовно розділити
на 4 групи:
1) такі, що стосуються питань безпеки на
морі (СОЛАС-74, ПДНВ 78/95, про вантажну
марку, МППСС-72, «Про пошук і порятунок на
морі» тощо);
2) такі, що стосуються питань запобігання
забрудненню моря і боротьби з ним (МАРПОЛ
73/78 та інші);
3) визначальні питання відповідальності
й компенсації (Афінська конвенція про перевезення пасажирів і багаж, «Про порятунок»
тощо);
4) конвенції для сприяння судноплавству
(«Про полегшення міжнародного морського
судноплавства», «Щодо обміру суден» [9, с. 9].
Правові засади діяльності ІМО в галузі
прийняття конвенційних норм відображені
у ст. 2 Конвенції про Міжнародну морську організацію. Відповідно до 72 пункту (b) цієї статті
Організація забезпечує розроблення проектів
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конвенцій, угод чи інших відповідних документів, рекомендує їх урядам та іншим міжурядовим організаціям і скликує наради, які можуть
виявитися необхідними [10, с. 72].
Висновки і пропозиції. Таким чином, Міжнародна морська організація як спеціалізований
орган ООН відіграє провідну роль у кодифікації
та прогресивному розвитку морського права.
Це стосується перш за все безпеки мореплавання, а також захисту навколишнього середовища (Солас-74, МАРПОЛ 73/78, Конвенція про
Вантажну марку та інші).
Однак ІМО не залишає поза своєю увагою і такі питання, як сприяння міжнародному
морському судноплавству, протидія піратству
і тероризму, незаконна міграція, нелегальне
перевезення контрабанди і наркотиків на морських суднах (Міжнародний кодекс з охорони
суден і портових засобів, Міжнародна конвенція про полегшення міжнародного морського
судноплавства). Новим напрямом роботи Міжнародної морської організації є інформаційна
безпека судноплавної галузі та діяльність ІМО
в інтересах сталого розвитку.
У зв’язку з тим що роль Міжнародної морської організації є дуже важливою з точки зору
безпеки на морі та захисту навколишнього середовища, актуальною буде пропозиція поширити
інформацію про діяльність ІМО з кодифікації
морського права серед науковців, а також курсантів морських закладів, моряків і всіх зацікавлених у цьому питанні осіб.
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Kostyria O. V. The role of the International Maritime Organization in the codification
of international maritime law
The article covers the activities of the International Maritime Organization for the codification
of the maritime law. The key role of the IMO is to create a regulatory and legal framework for
the shipping industry that is fair and efficient, widely used and widely implemented.
In its work, the IMO performs the following functions:
– takes effective measures to ensure the safety and security of life at sea, including measures
aimed at preventing piracy attacks on crews and vessels;
– develops and establishes standards and rules at the international level concerning: designing,
construction, equipping, crew formation, operation and disposal of seacrafts;
– maritime education and professionals training;
– development of maritime infrastructure;
– innovative technology and best practices; maritime transportation management to ensure
the safety, environmental friendliness and energy efficiency of global shipping;
– a forum for the mutual exchange of information between representatives of the member states
and stakeholders on all matters relating to merchant shipping and maritime transportation;
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– promotes the sustainable development of the shipping and maritime industry, which is one
of the priorities of the Organization for the coming years.
The documents developed under the auspices of the IMO are as follows:
1. Conventions – meaning intergovernmental agreements on security or other matters which
oblige the Contracting Governments to apply their provisions at their national vessels and provide
their vessels for inspection to the inspection authorities of other states parties to the agreement.
2. Codes – binding documents that supplement the provisions of the conventions and describe
the specific requirements for equipment, technology and management.
3. Resolutions – IMO’s operational documents containing important information, supplementing
or amending any regulations.
4. Circular – information important for security, which must be communicated to the countries
concerned.
The International Maritime Organization, as a specialized body of the United Nations, plays
a leading role in the codification and progressive development of the law of the sea. This applies
primarily to maritime safety, as well as environmental protection (SOLAS-74, MARPOL 73/78,
the International Convention on Load Lines-66 and others).
However, the IMO does not ignore issues such as the promotion of international shipping, combating
piracy and terrorism, illegal migration, smuggling of drugs and drugs on board ships. A new area
of work of the International Maritime Organization is the information security of the shipping industry
and the activities of the IMO in the interests of sustainable development.
Key words: International Maritime Organization, conventions, codes, resolutions, circulars,
SOLAS, MARPOL, STCW, Load Lines.
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ПРАВО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ,
НА МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
Статтю присвячено аналізу проблем законодавчого регулювання особистих немайнових
прав осіб, засуджених до позбавлення волі.
Розглянуто питання щодо особистих немайнових прав, які забезпечують природне існування фізичної особи. Проаналізовано проблеми вітчизняного законодавства та практики
щодо реалізації особистих немайнових прав, зокрема права на місце проживання, особами,
засудженими до позбавлення волі.
Завважується, що всі люди від народження наділені певним комплексом невід’ємних прав
та свобод, які власно є результатом людської природи. Права людини та громадянина закріплені в Конституції України, відповідно до якої усі люди є вільними і рівними у своїй гідності
та правах. Ці права є невід’ємними та невідчужуваними. Визнання і захист прав людини
є основним обов’язком держави.
Досліджено положення Конституції України, Цивільного кодексу України, Житлового
кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України та Наказу Міністерства юстиції
України «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань»
від 28.08.2018 № 2823/5 із питань забезпечення та реалізації права особи на місця проживання.
Зроблено висновок про певну суперечливість вітчизняного законодавства щодо досліджуваного питання.
Наголошено, що право на свободу вибору місця проживання об’єктивно відбиває його особистий немайновий характер, оскільки саме таке право створює фізичній особі реальну
можливість обрати місце проживання у його широкому розумінні. Обмеження у вільному
виборі місця проживання полягає у примусовому визначенні службовими особами органу
та установи виконання покарань засудженому місця проживання або обранні особою місця
проживання з відома адміністрації колонії.
Зроблено висновок про те, що фізичні особи, засуджені до позбавлення волі відповідно
до терміну призначеного покарання, проживають у гуртожитках або камерах виправних
колоній, гуртожитках виховних колоній, приміщеннях, придатних для проживання, в межах
населеного пункту, де розташована колонія, поблизу колонії, а останні можна вважати їхнім
місцем проживання, а не перебування.
Ключові слова: засуджені, місця позбавлення волі, місце проживання, територіальна
ознака, Конституційний Суд України, свобода пересування, вільний вибір місця проживання.
Постановка проблеми. Відповідно до Конституції України людина наділена певним колом
невід’ємних прав, зокрема і тих, що належать
їй від народження. В Основному Законі України
наголошено, що усі люди є вільними і рівними
у своїй гідності та правах. Такі права є невід© Прасов О. О., 2020

чужуваними. Визнання та захист прав людини
є основним обов’язком держави [1].
Статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах
перебуває на території України, гарантується
вільний вибір місця проживання за винятком
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обмежень, які встановлюються законом. Також
у ст. 47 Основного Закону України наголошується, що кожен має право на житло. Держава
створює умови, за яких кожний громадянин
матиме змогу побудувати житло, придбати його
у власність або взяти в оренду [1].
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV громадянам України, а також іноземцям та особам
без громадянства, які на законних підставах
перебувають в Україні, гарантуються свобода
пересування та вільний вибір місця проживання
на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. Реєстрація місця проживання
чи місця перебування особи або її відсутність
не можуть бути умовою реалізації прав і свобод,
передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою
для їх обмеження [2]. Згідно зі статтею 13 цього
ж нормативного акта вільний вибір місця проживання обмежується, зокрема, щодо осіб, які за
вироком суду відбувають покарання у вигляді
позбавлення або обмеження волі [2]. Тож, зрозуміло, що особи, яких позбавлено волі, не
можуть повною мірою реалізувати своє право
на місце проживання. Водночас ув’язненим,
незважаючи на певні обмеження, належать такі
ж конституційні права і свободи, що і будь-який
іншій людині чи громадянину. Однак реалізації
таких прав притаманна відповідна специфіка.
Проблемам, пов’язаним із немайновими
правами особи, присвятили свої наукові роботи
М.М. Агарков, Н.О. Давидова, Т.П. Карнаух,
Н.В. Козлова, О.В. Кохановська, Л.О. Красавчикова, М.М. Малеїна, Ж.В. Нор, М.Л. Нохрина,
С.О. Сліпченко, Р.О. Стефанчук, В.С. Толстой
Л.В. Федюк та інші дослідники. Питання, пов’язані з немайновими правами осіб, засуджених
до позбавлення волі, досліджували, зробивши
великий внесок у юридичну науку, такі науковці,
як О.М. Бандурка, Ю.В. Баулін, В.А. Бадира,
А.П. Гель, М.Я. Гуцуляк, О.М. Джужа, Т.А. Денисова, О.Г. Колб, А.С. Нікифоров, В.О. Меркулова, В.В. Лень, О.М. Литвинов, М.І. Мельник,
В.Ф. Примаченко, П.Г. Пономарьов, В.М. Прусс,
А.Х. Степанюк, В.М. Трубников, Ю.А. Чеботарьова, Д.В. Ягунов, І.С. Яковець та інші.
Однак, незважаючи на ґрунтовні дослідження
цих поважних вчених, недостатньо висвітленими, на наш погляд, залишаються питання
щодо проблем та особливостей реалізації
права засуджених до позбавлення волі на місце
проживання, що зумовлює мету статті.
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Метою статті є дослідження проблем вітчизняного законодавства та практики щодо реалізації особистих немайнових прав, а саме права
на місце проживання, особами, засудженими
до позбавлення волі.
Виклад основного матеріалу. Право на
місце проживання є одним із особистих немайнових прав людини. Слід відзначити, що існує
два погляди на термін «місце проживання», які
знайшли своє відображення в національному
законодавстві: приватно-правовий та публічно-правовий.
Відповідно до першого з поглядів розуміння
означеного терміна полягає у його визначенні як
конкретного будинку, квартири чи приміщення,
а відповідно до другого – як певної адміністративно-територіальної одиниці. Так, у рішенні
Конституційного Суду України від 28.09.2000 р.
у справі № 10-рп/2000 про приватизацію державного житлового фонду було зазначено, що
за змістом ст. 24 Конституції України під словосполученням «місце проживання» мається
на увазі місце проживання громадян за територіальною ознакою (село, селище, місто чи
інша адміністративно-територіальна одиниця),
а не конкретне жиле приміщення (будинок,
квартира, службова квартира) [3]. Як зазначено в рішенні Конституційного Суду України
від 13 липня 2001 р. № 11-рп/2001, у справі
про адміністративно-територіальний устрій
адміністративно-територіальна одиниця – це
компактна частина єдиної території України,
що є просторовою основою для організації
і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування [4]. А відповідно
до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» адміністративно-територіальна одиниця – це область, район, місто,
район у місті, селище, село [5].
У січні 2003 р. було прийнято Цивільний
кодекс України (далі – ЦК України), відповідно до
ст. 29 якого місцем проживання фізичної особи
визнається житловий будинок, квартира, інше
приміщення, придатне для проживання в ньому
(гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає
постійно, переважно або тимчасово [6].
У подальшому в нормативно-правових актах
України відбивались як перша, так і друга точка
зору на поняття «місце проживання». Наприклад, у ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні», який було прийнято у грудні 2003 року,
зазначено, що місце проживання – це адміні-
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стративно-територіальна одиниця, на території
якої особа проживає строком понад шість місяців на рік [2]. Згідно з п. 3 «Загальних положень
Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р., місцем
проживання визнавалися: житловий будинок,
квартира, приміщення, де строком понад 6 місяців на рік проживає фізична особа, до паспортного документа якої про це внесено відповідні
відомості [7]. Цей документ згодом втратив
силу. Тобто починаючи з 2000 р. та по сьогоднішній час у вітчизняному законодавстві термін
«місце проживання» чітко не визначався.
Тож перший із поглядів щодо визначення терміна «місце проживання» закріплено у Цивільному кодексі України, другий – у Законі України
«Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні»
Необхідно зазначити, що серед науковців-правників також не існує одностайної думки
із вказаного приводу. Так, Р.О. Стефанчук пропонує розглядати поняття «місце проживання»
в розумінні адміністративно-територіальної
одиниці, а не конкретного будинку, квартири
чи іншого приміщення [8]. В.М. Ємельянов,
навпаки, зазначає, що місце проживання громадянина повинно бути визначене з достатньою точністю (тобто –населений пункт, вулиця,
номер будинку, квартири) [9].
У Новому тлумачному словнику української
мови В.В. Яременка та О.М. Сліпушко зазначається, що проживати – значить жити, мешкати
постійно або тимчасово (у приміщенні, населеному пункті, на певній території і т. ін.), жити
якийсь час. Тобто одночасно розглядається як
приватно-правовий, так і публічно-правовий
погляди [10, с. 729].
Навіть мешкаючи десь тимчасово, фізична
особа задовольняє свої потреби. Через місце
проживання опосередковується (визначається)
середовище, де особа ці потреби задовольняє.
І значну роль відіграє як адміністративно-територіальна одиниця, де мешкає особа, так
і безпосереднє приміщення її проживання. Тож
навряд чи можливо однозначно стверджувати,
що місцем проживання особи слід називати або
якусь адміністративно-територіальну одиницю,
або певний будинок (квартиру чи інше приміщення, придатне для проживання). На наш
погляд, формулювання цього терміна необхідно
здійснювати через часткове поєднання вказаних
поглядів, оскільки йому властиві ознаки, висловлені в кожній із точок зору. Зокрема, смисловим

продовженням зазначення певної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої
проживає фізична особа, є зазначення відповідного приміщення, придатного для проживання
в ньому, і навпаки – смисловим продовженням
зазначення певного приміщення, придатного
для проживання в ньому, у якому проживає
фізична особа, є зазначення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Поряд із поняттям «місце проживання»
у статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні» міститься й поняття «місце перебування», під яким розуміється адміністративно-територіальна одиниця, на території якої
особа проживає строком менше шести місяців
на рік [2].
З урахуванням наведених положень нормативно-правових актів про місце проживання
фізичної особи можна говорити тоді, коли особа
проживає строком понад шість місяців на рік
у певному житловому приміщенні на території
конкретної адміністративно-територіальної одиниці. При цьому вона може проживати в місці
проживання постійно, переважно або тимчасово. Якщо фізична особа проживає у приміщенні, придатному для проживання, строком
менше шести місяців на рік, то в такому разі
необхідно говорити про її місце перебування.
За змістом закону у фізичної особи може бути
лише одне місце проживання.
У ст. 47 Конституції України проголошено, що
кожен має право на житло [1]. Житлом фізичної
особи згідно зі ст. 379 ЦК України є житловий
будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання
в них [6].
Щодо визначення терміна «житло» застосовуються більш жорсткі вимоги порівняно
з терміном «місце проживання», оскільки житло
можна розглядати як місце для проживання, яке
обирається особою для постійного чи переважного мешкання в ньому. Тобто не будь-яке місце
проживання можна визнати житлом. Так, під цю
категорію не можуть підпадати готелі, санаторії, притулки тощо [11, с. 45]. Це все тимчасові
місця перебування особи.
У ст. 310 ЦК України зазначено, що фізична
особа має право на вільний вибір місця проживання та його зміну, крім випадків, встановлених законом [6]. На нашу думку, варто погодитись із критичною позицією Р.О. Стефанчука
щодо закріплення у ст. 310 ЦК України права
фізичної особи на місце проживання, оскільки
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таке право тлумачиться в першу чергу як право
на конкретну квартиру, будинок чи інше помешкання, що може вступати в колізію з наявними на вказані об’єкти майновими режимами
[12, с. 519]. Таким чином, лише у праві на свободу вибору місця проживання, яке також закріплено у ст. 310 ЦК України, об’єктивно відбивається особистий немайновий характер такого
права особи, оскільки створює фізичній особі
реальну можливість обрати місце проживання
у широкому розумінні цього терміна. Об’єктом
даного права є особисте немайнове благо –
«свобода вибору місця проживання». Саме свобода вибору місця проживання за своїм змістом
забезпечує можливість фізичної особи користуватись виключно власними інтересами, потребами та метою під час визначення свого «місця
проживання». Але саме свободи такого вибору
і позбавлені засуджені особи.
Як зазначалося, відповідно ст. 33 Конституції України кожному (хто на законних підставах
перебуває на території України) гарантується
право на свободу пересування. Але, на відміну
від, наприклад, свободи обирати свою національну належність, свободи віросповідання
та совісті, право на свободу пересування осіб,
засуджених до позбавлення волі, в сенсі можливості здійснювати зміну свого місця перебування
на власний розсуд значно обмежена. У літературі справедливо відзначено, що звуження свободи пересування обмежує й ряд інших прав,
для реалізації яких необхідна ця свобода [16].
Обмежується свобода підтримання сімейних
зв’язків, свобода проживання тощо.
Законодавець встановив, що вид колонії,
в якій засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, згідно зі ст. 86 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі –КВК України),
визначається
Державним
департаментом
України з питань виконання покарань [13]. Безпосередньо ця процедура здійснюється відповідними Регіональними комісіями, які створюються при кожному управлінні Державного
департаменту України з питань виконання покарань в областях.
Статтею 93 КВК України передбачено, що
засуджений до позбавлення волі відбуває весь
строк покарання в одній виправній чи виховній
колонії, як правило, в межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його постійного місця проживання до засудження. Переведення засудженого для дальшого відбування
покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої може бути допущено за наявності
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виняткових обставин, які перешкоджають дальшому перебуванню засудженого в цій виправній
чи виховній колонії [13]. Приймання та розміщення засуджених у конкретній колонії здійснюється адміністрацією цієї колонії. Ураховуючи
примусовий характер покарання, особам, засудженим до позбавлення волі, адміністрацією
колонії визначається певне місце проживання
(відділення або житлова секція у гуртожитку,
камера, барак). Обмеження у вільному виборі
місця проживання полягає у примусовому поміщенні особи до установи та переміщенні в ній.
Хоча у КВК України не міститься визначення
місця проживання, аналіз його положень свідчить, що в даному законодавчому акті знайшла відбиття публічно-правова точка зору на
поняття «місце проживання».
Як передбачено ст. 99 КВК України, вперше
засуджені до позбавлення волі за злочини,
вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджені,
переведені з дільниці ресоціалізації тримаються в дільниці соціальної реабілітації. Після
відбуття шести місяців покарання в дільниці
в разі відсутності порушень режиму відбування
покарання, наявності житлових умов із дозволу
адміністрації колонії такі особи можуть проживати в межах населеного пункту, де розташована колонія, зі своїми сім’ями. Крім того,
засуджені мають право придбати, відповідно
до чинного законодавства, жилий будинок
і заводити особисте господарство на території
дільниці [13]. Тож можна зазначити, що такий
будинок слід визнавати місцем проживання
засудженої особи.
Залежно від поведінки засудженого і ставлення до праці та навчання умови відбування
покарання можуть змінюватися, крім іншого,
і шляхом переведення до колонії іншого виду.
Зміна умов тримання засудженого шляхом
переведення його до виправної колонії іншого
рівня безпеки здійснюється Державним департаментом України з питань виконання покарань за поданням адміністрації виправної
колонії, погодженим із начальником управління
(відділу) Державного департаменту України
з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській
області та спостережною комісією (ст. 100 КВК
України) [13]. Тобто особа може змінити місце
перебування.
Законодавець також регулює питання щодо
особливостей відбування покарання засуджених жінок. Відповідно до ст. 142 КВК України
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засудженим жінкам, які сумлінно ставляться
до праці і додержують вимог режиму, постановою начальника виправної колонії за погодженням із спостережною комісією може бути
дозволено проживання за межами виправної
колонії на час звільнення від роботи у зв’язку
з вагітністю і пологами, а також до досягнення
дитиною трирічного віку. Засуджені жінки, яким
дозволено проживання за межами виправної
колонії, мають оселитися поблизу виправної
колонії і перебувати під наглядом адміністрації
колонії [13].
Згідно зі ст. 147 КВК України засуджені, які
досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться
з виховної колонії для подальшого відбування
покарання до виправної колонії мінімального
рівня безпеки із загальними умовами тримання. Питання про переведення засудженого,
який досяг вісімнадцятирічного віку, з виховної
колонії до виправної колонії вирішується Державним департаментом України з питань виконання покарань за рішенням педагогічної ради
і поданням начальника виховної колонії, погодженим із службою у справах дітей [13]. Тобто
на підставах, передбачених законом, у процесі
відбування покарання особою може здійснюватись її переміщення з одного місця несвободи до іншого, а відповідно – змінюватись
місце перебування (проживання). Тож у цій
частині національне законодавство є дещо
суперечним.
Статтею 63 Кримінального кодексу України
(далі – КК України) передбачено, що позбавлення волі встановлюється на строк від одного
року до п’ятнадцяти років [14]. Фізичні особи,
засуджені до позбавлення волі, відповідно до
терміну призначеного покарання проживають
у гуртожитках або камерах виправних колоній,
гуртожитках виховних колоній, приміщеннях,
придатних для проживання, в межах населеного пункту, де розташована колонія, поблизу
колонії, а останні можна вважати їхнім місцем
проживання.
Таким чином, обмеження у вільному
виборі місця проживання полягає у примусовому визначенні службовими особами органу
та установи виконання покарань засудженому
місця проживання та в необхідності засудженій
особі з дозволу адміністрації колонії проживати
в межах населеного пункту, де розташована
колонія, поблизу колонії. Водночас засуджений
не позбавлений можливості створювати умови
для свого проживання після відбуття покарання
у вигляді позбавлення волі та обирати місце

майбутнього проживання. Особа може через
родичів придбати квартиру, будинок на території певної адміністративно-територіальній одиниці, яку обере.
Місце проживання фізичної особи під час
відбування нею покарання у вигляді позбавлення волі залежно від строку відбування покарання може бути постійним або тимчасовим.
Так, камери в колоніях, у яких засуджені відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, необхідно вважати постійним місцем проживання. В інших випадках, коли особи
відбувають певний строк покарання у вигляді
позбавлення волі, гуртожитки в колонії будуть
тимчасовим місцем їх проживання.
У ст. 311 ЦК України, крім повного відбиття
змісту статті 30 Конституції України, також
зазначено, що фізична особа не може бути
виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених
законом. До таких випадків слід, зокрема, відносити, наприклад, викуп житла у зв’язку із
суспільними потребами (ст. 351 ЦК України),
викуп житла, яке є пам’яткою історії та культури (ст. 352 ЦК України), конфіскація будинку
за вироком суду у зв’язку з вчиненням правопорушення (ст. 354 ЦК України) [6]. За особами
ж, засудженими до позбавлення волі, нерідко
рахується житло. Але відчужене воно може
бути (незважаючи на той факт, що засуджена
особа не має можливості проживати у цьому
житлі) лише на загальних законних підставах.
Житло може перебувати як у власності, так
і в користуванні особи. Відповідно до ст. 71 Житлового кодексу України жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або
членами його сім’ї (якщо таке житло не знаходиться у приватній власності особи) понад шість
місяців, крім іншого, у випадку взяття під варту
або засудження до арешту, обмеження волі,
позбавлення волі на певний строк чи довічного
позбавлення волі – протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання,
якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині)
залишилися проживати інші члени сім’ї. Якщо
в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися
проживати інші члени сім’ї наймача, це житло
може бути надано за договором оренди (найму)
у встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти
або до відбуття ними покарання [15].
Поряд із правом людини на вільний вибір
місця проживання в Конституції України проголошено і право на недоторканність її житла.
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Згідно зі ст. 30 Конституції України кожному
гарантується недоторканність житла [1]. Не
допускається проникнення до житла чи до
іншого володіння особи, проведення в них
огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим
рішенням суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна
чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які
підозрюються у вчиненні злочину, можливий
інший встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи,
проведення в них огляду і обшуку. Право особи
на недоторканність житла охороняється і законом про кримінальну відповідальність. Так,
ст. 162 КК України передбачено кримінальну
відповідальність за порушення недоторканності
житла, відповідно до якої кримінально караним
є незаконне проникнення до житла чи до іншого
володіння особи, незаконне проведення в них
огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян [14]. Але щодо місця проживання осіб, засуджених до позбавлення волі,
то таке право, звісно, також є обмеженим. Тож
варто погодитись із думкою Р.О. Стефанчука,
що режим недоторканності житла не поширюється на службові приміщення, камери у слідчих ізоляторах, тюрмах тощо, оскільки для цих
приміщень передбачається спеціальний правовий режим [12, с. 522].
Висновки і пропозиції. Отже, враховуючи
все зазначене вище, можна дійти висновку, що
як житло необхідно розглядати камери виправних колоній для відбування покарання у вигляді
довічного позбавлення волі. В інших випадках
місце проживання необхідно вважати тимчасовим, оскільки строк проживання в ньому зумовлений строком відбування покарання.
Саме право на свободу вибору місця проживання об’єктивно визначає його особистий
немайновий характер, оскільки створює фізичній особі реальну можливість обрати місце
проживання у його широкому розумінні. Обмеження ж у вільному виборі місця проживання
для засуджених полягає у примусовому визначенні службовими особами органу та установи
виконання покарань для цих осіб місця проживання або обранні особою місця проживання
з відома адміністрації колонії.
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Prasov O. O. The right of persons convicted before deprivation of liberty, at the place
of residence
The article is devoted to the analysis of problems of legislative regulation of personal non –
property rights of persons sentenced to imprisonment.
The issue of personal non-property rights that ensure the natural existence of an individual is
considered. The problems of domestic legislation and practice regarding the realization of personal
non-property rights, in particular the right to residence, by persons sentenced to imprisonment are
analyzed.
It is stated that all people are endowed from birth with a certain set of inalienable rights
and freedoms, which are actually the result of human nature. Human and civil rights are enshrined in
the Constitution of Ukraine, according to which all people are free and equal in their dignity and rights.
These rights are inalienable and inalienable. Recognition and protection of human rights is a primary
responsibility of the state.
The provisions of the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Housing Code
of Ukraine, the Criminal Executive Code of Ukraine and the Order of the Ministry of Justice of Ukraine
“On approval of the Rules of Procedure of penitentiary institutions” from 28.08.2018 № 2823/5 on
ensuring and exercising the right to a place residence.
The conclusion is made about a certain contradiction of the domestic legislation concerning
the investigated question.
It is emphasized that the right to freedom of choice of residence objectively reflects his personal
intangible nature, as such a right creates a real opportunity for an individual to choose a place
of residence in its broadest sense. Restriction on the free choice of place of residence consists
in the forcible determination by officials of the body and institution of execution of sentences
of the convict's place of residence, or in the person's choice of place of residence with the knowledge
of the colony administration.
It is concluded that natural persons sentenced to imprisonment, in accordance with the term
of imprisonment, live in dormitories or cells of correctional colonies, dormitories of educational
colonies, premises suitable for living, within the settlement where the colony is located, near
the colony, and the latter can be considered their place of residence and not their stay.
Key words: convicts, places of imprisonment, place of residence, territorial feature, Constitutional
Court of Ukraine, freedom of movement, free choice of place of residence.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ
ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ
У статті досліджено питання правового регулювання туристичного збору. Проведено
аналіз європейського досвіду, досліджено ряд законопроектів, зроблено їх порівняння із чинним законодавством, зокрема, в частині розміру ставок туристичного збору в м. Запоріжжі
та у м. Київ .
Загострено увагу на туристичному потенціалі Запорізького регіону та висловлено думку
щодо недоотримання бюджетом у повному обсязі туристичного збору у зв’язку з недосконалістю процедур здійснення податкового контролю за діяльністю податкових агентів, які
надають послуги з тимчасового розміщування в місцях проживання (ночівлі) в курортних
зонах Запорізької області.
Досліджено окремі статті Податкового Кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено: ставки туристичного збору; платників
туристичного збору і розпорядників коштів місцевих бюджетів (зокрема, перелік осіб, які
звільнені від сплати туристичного збору); а також відповідальність за порушення податкового законодавства в частині справляння туристичного збору.
Запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України (далі за текстом – ПК
України) в частині цільового витрачання туристичного збору на розвиток туризму в регіонах; зменшення віку осіб, які звільняються від сплати туристичного збору; ставки туристичного збору та порядку його обчислення.
Запропоновано внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення
стосовно збільшення розміру штрафів за порушення податковим агентом (особою, яка
здійснює тимчасове розміщення платника збору в місцях проживання (ночівлі)) порядку
справляння туристичного збору.
Ключові слова: туристичний збір, туризм, Податковий кодекс України, Кодекс України
про адміністративні правопорушення, податкові агенти, місцевий бюджет.
Постанова проблеми. Туризм – це галузь
економіки, яка має стати вагомим джерелом
доходів місцевих бюджетів за умов розвитку
туристичної галузі в регіонах України та збільшення надходжень до місцевого бюджету від
туристичного збору.
Туристичний збір відповідно до пп. 10.2.2,
п.10.2, ст. 10 ПК України є місцевим збором,
кошти від якого надходять до загального
фонду місцевих бюджетів та розподіляються на
потреби територіальної громади в тому числі на
розвиток туристичного сегменту: покращення
інфраструктури, розвиток туризму, як внутрішнього, так і в’їзного, підвищення іміджу туристичних центрів тощо [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ретельно питання правового регулювання
туристичного збору, сучасного стану і тенденції розвитку досліджувалось у наукових працях
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К.О. Токарєвої, яка на підставі аналізу європейського досвіду поставила питання щодо
потреби вдосконалення правового регулювання
туристичного збору, зокрема внесення змін до
ПК України щодо мінімального та граничного
розміру ставки збору та переліку суб’єктів, які
можуть бути податковими агентами [2].
С.Т. Скибенко, О.О. Розвадовська присвятили свою наукову роботу виявленню основних
проблем чинної регіональної податкової політики, що впливає на рівень надходжень від
туристичного збору [3].
Т.В. Голобородько, У.І. Єршова у своїх роботах дослідили особливості справляння туристичного збору в Україні та в європейських
країнах із вивченням досвіду Франції. Було
запропоновано, за прикладом Франції, запровадити додаткову ставку туристичного збору
в Україні, яка діятиме для готелів категорії
© Рижий А. В., 2020
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«п’ять зірок» та «чотири зірки», в розмірі 10%
від мінімальної заробітної плати [4].
О.В. Покатаєва дослідила фіскальне значення місцевих податків у виконанні покладених на місцеві органи самоврядування функцій
із фінансування виробничої і соціальної інфраструктури та комунально-побутового обслуговування населення [5].
Мета статті. Проте, незважаючи на наявність наукових робіт щодо правового регулювання порядку справляння туристичного збору
та з огляду на постійні зміни, що відбуваються
у чинному податковому законодавстві України,
що, у свою чергу, створює перепони для виконання платником податку податкового обов’язку
зі сплати цього збору, – доцільно приділити
увагу пошуку нових аспектів вдосконалення
податкового законодавства в даному напрямку.
Виклад основного матеріалу. Туристичний
збір не є новим видом податку (збору) в Україні.
Так, прототипом туристичного збору раніше
був курортний збір, який був законодавче закріплений Постановою Ради Міністрів Української
РСР від 22 вересня 1983 р. № 397. Згідно з нормативним актом курортний збір був віднесений,
так би мовити, до коштів місцевого самоврядування (відповідних виконкомів місцевих Рад
народних депутатів) [6].
Відповідно до ст. 4 Постанови кошти від
курортного збору зараховувались на рахунки
спеціальних коштів відповідних виконкомів місцевих Рад народних депутатів і витрачалися
виключно на благоустрій курортної зони, пляжів та інших місць загального користування,
будівництво споруд літнього типу, будівництво
і обладнання стоянок для автомобілів, на влаштування локального водопостачання, роботи
з підтримання належного санітарного стану
цих місць та заходи з організації надходження
курортного збору. Витрачання коштів курортного збору на інші цілі заборонялося [6].
Сьогодні в нашій країні відсутня норма
Закону, яка б регламентувала чітке цільове
призначення витрачання коштів туристичного
збору та відповідальність посадових осіб за їх
нецільове використання.
Також аналогом сучасного туристичного
збору до прийняття Податкового кодексу
України [7] був (відповідно до Закону України
«Про систему оподаткування») курортний збір,
який належав до місцевих зборів (обов’язкових
платежів) [8].
Згідно з п. 268.1, ст. 268 ПК України, який був
прийнятий 02.12.2010 р., був ведений туристич-

ний збір, як місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету [7].
Відповідно до пп. 268.2.1, п. 268.1, ст. 268 ПК
України платниками збору є громадяни України,
іноземці, а також особи без громадянства, що
прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена
згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються в місцях проживання (ночівлі ) [7].
Не належать до категорії платників збору:
фізичні особи – резиденти, які мають постійне
місце проживання в Україні, що прибули у відрядження або тимчасово розміщуються в місцях
проживання (ночівлі), що належать фізичним
особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Не є платниками
збору члени сім’ї фізичної особи першого та/
або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою
в місцях проживання (ночівлі), що належать їй
на праві власності або на праві користування
за договором найму. Також не є платниками
туристичного збору особи з інвалідністю, діти
з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб
з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю
(не більше одного супроводжуючого); ветерани війни; учасники ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС; особи, які прибули за
путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення та інш.; діти віком до 18 років; дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі
та санаторно-курортні заклади (пп. 268.2.2,
п. 268.1, ст. 268 ПК України [7]).
Із 1 січня 2019 р. набули чинності зміни до
ст. 268 ПК України, згідно з якими в Україні діють
нові ставки туристичного збору, які призначаються у відсотках від мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року для однієї особи за одну
добу тимчасового розміщення: до 0,5% для внутрішніх туристів та до 5% для іноземних туристів Ставка збору встановлюється за рішенням
відповідної сільської, селищної, міської ради
або ради об’єднаної територіальної громади [7]
Проаналізуємо розмір ставок туристичного
збору в м. Запоріжжі та в м. Київ.
Рішенням Київської міської ради від
30.01.2019р. була встановлена ставка туристичного збору в м. Київ у розмірі 0,4%, а для внутрішнього туризму та для в’їзного туризму – 1%
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від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення [9]. Ставка туристичного
збору майже удвічі вища за ставку туристичного
збору, яка встановлена в м. Запоріжжі.
30.01.2019 р. на 36-й сесії Запорізької міської ради були встановлений розмір туристичного збору, зокрема:
1) за умови вартості проживання до 300 грн.
(включно) – 0,05% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, для однієї особи за
одну добу тимчасового розміщення;
2) понад 300 грн. і до 600 грн. (включно) –
0,25% від розміру мінімальної заробітної плати;
3) понад 600 грн. – 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати [10].
За перше півріччя до місцевих бюджетів Запорізького регіону надійшло 1 мільйон
272 тисячі грн. туристичного збору. Більшу
частину збору спрямували платники м. Запоріжжя – 856 тис. грн., Якимівського та Приазовського районів – 250 тис. грн., м. Бердянськ,
Бердянського та Приморського районів –
112 тис. грн. тощо [11].
Вважаємо, що в Запорізької області, яка
має значні рекреаційно-курортні та туристичні
ресурси, потенціал туристичного збору не використовується повною мірою. Південь області
омивається водами Азовського моря, берегова
лінія якого в межах області складає біля 350 км.
На Азовському узбережжі розташовані біля
трьох тисяч закладів для відпочинку, в акваторії
р. Дніпро в регіоні функціонує понад 100 садиб
зеленого туризму. Та ціни за номери, котеджі
та інші, які пропонуються власниками (податковими агентами туристичного збору) готелів
та баз відпочинків, розташованих на березі
Азовського моря та р. Дніпро, заздалегідь не
носять мізерного характеру, а взагалі мають
дуже виску цінову політику.
У Запорізькій області на державному обліку
перебуває 8315 пам’яток, із них: 6563 – пам’ятки
археології, 1700 – історії, 32 – монументального
мистецтва, 20 – науки і техніки; 12 об’єктів культурної спадщини регіону (3 пам’ятки історії і 9 –
археології), занесених до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України національного значення [12].
Отже, Запорізький регіон має значний туристичний потенціал, але з іншого боку, має низький рівень надходжень від туристичного збору
до місцевого бюджету. На нашу, думку це пов’я-
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зано з фактичним приховуванням власниками
готелів, баз відпочинків та інших тимчасових
місць проживання (ночівлі) реальних розмірів
вартості послуг, що надаються.
Для прикладу: протягом 11 місяців 2020 року
до місцевих бюджетів Закарпатської області
сплачено 6,2 млн. грн. туристичного збору [13].
Івано-Франківщина з січня до жовтня цього
року отримала 4,6 млн. грн. надходжень туристичного збору [14]. І це під час пандемії, коли
місця відпочинку у цих регіонах були напівпустими, натомість запорізькі курорти працювали
при повній завантаженості до жовтня 2020 р.
включно.
Вважаємо,
доцільно
приділити
увагу
питанню вдосконалення податкового контролю над податковими агентами, які здійснюють
тимчасове розміщення платника збору в місцях проживання (ночівлі) в частині сплати фактичного туристичного збору, а також посилити
адміністративну відповідальність за порушення
останніми порядку справляння та сплати туристичного збору.
Сьогодні ч. 2,3 ст. 163-17 ч. 2,3 ст. 16317 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі за текстом – КУпАП) встановлена
адміністративна
відповідальність
за порушення порядку справляння та сплати
туристичного збору, а саме:
– за порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення
платника збору в місцях проживання (ночівлі),
порядку та/або особливостей справляння та/
або сплати туристичного збору, застосовується
штраф у розмірі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (1700 грн.) А в разі повторного
порушення протягом року – 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн.)
[15]. На нашу думку, ці штрафи є мізерними за
таке адміністративне правопорушення.
Також треба зазначити, що низька верхня
межа та відсутність реальної гнучкості ставки
туристичного збору не дозволяє місцевим радам
встановити економічно-обґрунтовану ставку
цього збору відповідно до місцевої кон’юнктури туристичних послуг. Слід врахувати, що
відвідування туристично привабливих місцевих об’єктів великою кількістю туристів створює
додаткове навантаження на комунальне господарство, транспортну інфраструктуру, екологію;
підвищує вимоги щодо безпеки масових заходів та потребує додаткових видатків з місцевих
бюджетів [16]. Існує потреба надати місцевим
радам законодавчу можливість встановлювати
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ставку збору залежно від кон’юнктури туристичного ринку регіону. Також треба на законодавчому рівні затвердити процентну ставку від
надходжень туристичного збору, кошти якого
будуть цільоспрямовано направлені тільки на
розвиток туризму в регіоні.
За оцінками Всесвітньої організації туризму,
туристичні країни одержують приблизно
10-25 % від загального податкового доходу за
рахунок туристичного сектора. У деяких малих
країнах, що спеціалізуються на туризмі (наприклад, Багами), понад 50% урядового доходу
отримано від туристичного сектора. Туризм
формує 8% сукупного ВВП країн Європейського
Союзу і забезпечує близько 11% їх економічного
зростання. За прогнозами, до 2020 р. обсяги
міжнародних туристичних потоків мали були
б збільшитися (якби не пандемія) у 2,2 рази
відносно показників 2000 р. (з 698 млн. до
1,561 млрд. поїздок). Частка зростання доходів
від туризму – у 4,2 рази (з 476 млрд $ до 2 трлн $)
[17]. Ось чому треба приділяти особливу
увагу туристичному збору в регіонах України,
які є привабливими для туристів. Наскільки
вдасться адаптувати зарубіжну практику до
вітчизняних умов, можна буде судити з того, чи
розкриє Україна свій рекреаційний потенціал
повною мірою.
На основі аналізу досвіду європейських
країн можна зробити висновки, що туристичний збір сплачують усі, без винятку, туристи,
які прибувають на територію міста/регіону. Крім
місцевих мешканців, збір найчастіше не сплачують: діти; люди що приїхали у відрядження;
люди, що приїхали в місто/регіон більше, ніж на
три місяці. У Празі (Чехія) від сплати туристичного збору звільняються люди віком за 70 років.
У Римі (Італія) податок також можуть не платити військовослужбовці, поліцейські, гіди
та водії туристичних автобусів. Натомість у Берліні (ФРН) туристичний збір сплачують навіть
школярі, які приїхали на екскурсію. Додатковий податок сплачують власники собак (крім
собак-поводирів) [17].
Дуже привабливим є досвід справляння
туристичного збору в Республіці Австрія.
Збір сплачують усі туристи віком від 14 років.
Усі типи розміщення на ніч. Ставка (1,5 євро
за добу) сплачується під час розрахунку за
проживання. Винятком є Відень, де збір становить 3,2% від вартості номера (сніданок
та інші послуги не входять у базу розрахунку).
Пільги зі сплати туристичного збору отримують:
діти до 14 років; люди, що залишаються у кра-

їні більше, ніж на 3 місяці; люди, що приїхали
з «комерційною метою» (відрядження, участь
у конференціях) Питання туристичного збору
регулює місцева влада, яка підтримує контакт
із туристичними асоціаціями. Контроль здійснюють служби бухгалтерського та податкового
обліку. У Зальцбурзі 50% коштів від туристичного збору повинні вкладатися в туристичну
галузь [17].
Вважаємо, доцільно вдосконалити порядок
справляння туристичного збору в Україні з урахуванням досвіду успішних світових практик.
Зокрема, це може стосуватися: підвищення
ставок збору, перегляду пільгових категорій,
посилення відповідальності за порушення
сплати туристичного збору, за нецільове використовування коштів, які надійшли до бюджету
від сплати туристичного збору, що матиме свої
наслідки не тільки у вигляді збільшення доходів місцевих бюджетів, а також у реальній можливості поліпшення інфраструктури населених
пунктів – центрів туризму, що в подальшому
значно збільшить потік туристів.
Висновки. Підсумовуючи викладене у статті,
вважаємо за потрібне передбачити в ПК України
та КУпАП необхідні зміни, що стосуватимуться
ставки туристичного збору; осіб, які звільнені
від сплати туристичного збору; платників туристичного збору і розпорядників коштів місцевих
бюджетів, а також відповідальності за порушення сплати туристичного збору.
Для досягнення цієї мети доцільно додати
пункт 268.2 статті 268 Податкового кодексу
України, який викласти в такій редакції:
«268.2. 50% коштів, які надійшли до місцевого бюджету від сплати туристичного збору,
витрачаються виключно на розвиток туризму
в регіоні. Нецільове використання коштів туристичного збору в даній частині забороняється».
Також доцільно підпункт «е» підпункту
268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового
кодексу України викласти в такій редакції:
«е) діти віком до 14 років».
Підпункт 268.3.1 пункту 268.3 статті 268 Податкового кодексу України слід викласти в такій
редакції:
«268.3.1. Ставка збору встановлюється за
рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,
за кожну добу тимчасового розміщення однієї
особи в місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті,
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в розмірі з 0,5 відсотка до 5 відсотків, до бази
справляння збору, визначеної пунктом 268.4
цієї статті».
У статті 163-17 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «в розмірі
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»,
а слова «в розмірі двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян» замінити словами
«в розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян».
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Ryzhyi A. V. Legal nature and features of tourist tax collection
The article examines the issues of legal regulation of tourist tax. An analysis of the European
experience was carried out, a number of draft laws were examined – they were compared with
the current legislation, in particular, in terms of the size of tourist tax rates in the city of Zaporizhzhia
and in the city of Kyiv.
Attention is focused on the tourism potential of Zaporizhzhia region; it is expressed an opinion that
the budget does not comply with the tourist tax in full due to the imperfection of the procedures for
exercising tax control over the activities of tax agents providing services for temporary accommodation
in places of residence (overnight stays) in the resort areas of Zaporizhzhia region.
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Investigated individual articles of the Tax Code of Ukraine and the Code of Ukraine on Administrative
Offenses, establishing rates of tourist tax, payers of tourist tax and administrators of funds from local
budgets (in particular, the list of persons exempted from paying tourist tax), as well as liability for
violation of tax legislation in terms of tourist tax collection.
It was proposed to amend the Tax Code of Ukraine (hereinafter – the Tax Code of Ukraine)
in terms of the targeted spending of the tourist tax for the development of tourism in the regions,
reducing the age of persons exempted from paying the tourist tax, tourist tax rates and the procedure
for its calculation.
It was proposed to amend the Code of Ukraine on Administrative Offenses to increase the amount
of fines for violation by a tax agent – a person who temporarily accommodates the tax payer in
places of residence (overnight stay), of the procedure for collecting tourist tax.
Key words: tourist tax, tourism, Tax Code of Ukraine, Code of Ukraine on Administrative Offenses,
tax agents, local budget.
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ЩОДО ГАРАНТІЙ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ
У СПРАВАХ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ
Розглянуто проблеми строку звернення до суду у справах про звільнення, які стосуються
тривалості строку; початку його обчислення; диференційованого правового регулювання.
Метою цієї статті є спроба аналізу та вирішення проблемних питань строку звернення до
суду у справах про звільнення в частині тривалості строку, початку його обчислення, диференційованого правового регулювання. З’ясовано, що несиметричність процесуальних режимів реалізації одних і тих самих за своєю правовою природою трудових прав та інтересів
видається невиправданою, оскільки вона не зумовлена об’єктивними передумовами диференціації правового регулювання трудових відносин. Встановлено, що одномісячний строк
не відповідає суті, спрямованості й цінностям трудового права. Визначено, що основними
процедурними формами отримання доказів особою є: 1) адвокатський запит; 2) запит про
доступ до публічної інформації; 3) запит про доступ до персональних даних. Пропонується
встановити уніфікований строк звернення до суду у трудових спорах в один рік (при збереженні безстроковості звернення з вимогами про виплату заробітної плати). Пропонується
передбачити уніфіковане обчислення строку звернення до суду у справах про звільнення
з дня вручення копії наказу про звільнення та видачі трудової книжки. Встановлена диференціація правових наслідків пропуску строку звернення до суду у справах про звільнення
в цивільному та адміністративному судочинстві. Пропонується уніфікація в цьому питанні,
заснована на підході, який нині втілений в адміністративному судочинстві. доцільне встановити уніфікований строк звернення до суду у трудових спорах в один рік. Встановлено, що
безстроковість звернення до суду з вимогами про виплату належної працівникові заробітної
плати (ч. 1 ст. 225 КЗпП України) має бути збережена. Обґрунтовано, що однорічний строк
позовної давності встановить необхідний та розумний баланс між правом на захист та міркуванням правової визначеності у трудових відносинах.
Ключові слова: звільнення, захист трудових прав та інтересів працівників, строк звернення до суду, позов, цивільне судочинство, адміністративне судочинство.
Постановка проблеми. Важливою складовою права на працю є можливість збереження отриманої роботи, захист від свавільних
та необґрунтованих звільнень за ініціативою
роботодавця. Таким чином, роботу треба спочатку отримати, а потім зберегти. Тільки в цьому
випадку можна вважати, що людина реалізувала своє право на працю. Але для цього необхідно забезпечити дане право дієвими юридичними та соціально-економічними гарантіями.
Чинним законодавством встановлено місячний строк звернення до суду у справах про
звільнення. Такий строк притаманний як загальному, так і диференційованому правовому регулюванню трудових відносин. Так, відповідно до
ч. 1 ст. 233 КЗпП України [1], «працівник може
звернутися з заявою про вирішення трудового
спору безпосередньо до районного, районного
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у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права,
а у справах про звільнення – в місячний строк
з дня вручення копії наказу про звільнення або
з дня видачі трудової книжки». Відповідно до
ч. 5 ст. 122 КАС України [2], «для звернення до
суду у справах щодо прийняття громадян на
публічну службу, її проходження, звільнення
з публічної служби встановлюється місячний
строк».
Аналіз цього строку дозволяє виокремити
декілька проблемних питань, які стосуються:
1) тривалості строку; 2) початку його обчислення; 3) диференційованого правового регулювання.
Аналіз публікацій, у яких започатковано
вирішення цієї проблеми. Питанням строку
© Золотухіна Л. О., 2020
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звернення до суду у справах, що виникають
із трудових правовідносин, приділялася увага
в основному у монографічних дослідженнях,
об’єктом яких було вирішення трудових спорів
в цілому або окремих їх груп, зокрема таких
вчених: В.Б. Бойко, А.А. Гробова, О.І. Кисельова, В.В. Лазор, О.А. Любчик, В.О. Непочатих, В.В. Мельник, Н.В. Уварова, З.І. Шевчук,
О.А. Шурин та ін. При цьому широта предмету цих робіт не зажди дозволяла приділити
належну увагу такому порівняно вузькому
питанню як строки звернення до суду. Подекуди
автори обмежувалися простою констатацією
існування таких строків, змісту їх правового
регулювання та тлумаченням окремих його
аспектів.
Метою цієї статті є спроба аналізу та вирішення проблемних питань строку звернення до
суду у справах про звільнення в частині тривалості строку, початку його обчислення, диференційованого правового регулювання.
Виклад основного матеріалу.
І. Строки звернення до суду у справах,
що виникають з трудових відносин, справедливо називаються дослідниками «скороченими» [3, c. 101]. При цьому, як правило,
така скороченість пояснюється міркуваннями
«якнайшвидшого вирішення трудового спору
та забезпечення трудових прав працівників»
[3, c. 101–102]. Однак не можна погодитися із
тим, що така скороченість строку дійсно відповідає інтересам працівника. В.В. Лазор [4, c. 81]
свого часу зазначав, що такі строки «сприяють
короткостроковості існування індивідуального
трудового спору або конфлікту, але при цьому
дещо обмежують право працівників на захист».
Щодо цього зазначимо, що міркування швидкого вирішення спору не можуть переважати
над міркуваннями ефективності, справедливості та розумності судового захисту.
В літературі висловлювалися доводи проти
настільки короткого строку звернення до суду.
Так, О.А. Шурин вказує на те, що оскільки «для
інших категорій трудових спорів КЗпП України
встановлено тримісячний строк на звернення до
суду», «законодавцем необгрунтовано встановлено різні строки звернення до суду за вирішенням трудового спору» [5, c. 39]. З цим слід погодитися, адже очевидні причини, які зумовлюють
настільки короткий строк звернення до суду,
навіть порівняно із тримісячним строком для
інших трудових спорів, відсутні. Н.В. Уварова
акцентує увагу на необхідності уніфікації строків
звернення до суду у трудових спорах [6, c. 23].

Також О.А. Шурин зазначає, що «судова
практика у справах, які виникають у зв’язку із
розірванням трудового договору, свідчить, що
позивачам недостатньо місячного строку для
звернення до суду, оскільки даний строк ними
часто порушується і як наслідок виникає питання
про необхідність поновлення цього строку
в судому порядку, що створює труднощі як для
самих позивачів, так і потребує часу суду для
вирішення цього питання» [7, c. 39]. З цим також
слід погодитися. Розумні та справедливі строки
позовної давності та / або строки звернення до
суду напряму випливають із права на справедливий суд, визнаного ст. 55 Конституції України [8], ст. 6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод [9]. Частина 3 ст. 8 Конвенції МОП № 158 про припинення трудових
відносин з ініціативи роботодавця [10] містить
пряму вимогу про розумність строків звернення
до суду у справах про звільнення: «можна вважати, що працівник відмовився від свого права
оскаржити рішення про звільнення, якщо він не
скористався з цього права протягом розумного
терміну після припинення трудових відносин».
У зв’язку із цим зазначимо, що встановлення
тривалішого строку звернення до суду у справах про звільнення таким чином виявляється
не лише питанням досконалості національного
законодавства, а і забезпечення його відповідності нормам міжнародного права.
Відверта недостатність місячного строку для
звернення до суду у справах про звільнення
може бути проілюстрована наступним. Розумний строк звернення до суду має враховувати
час для здійснення особою необхідних або
розумно доцільних заходів щодо підготовки до
пред’явлення позову. Зокрема, до таких заходів
підготовки слід віднести передусім укладення
договору із обраним суб’єктом надання правової
допомоги та підготовку до виконання майбутнім
позивачем своїх процесуальних обов’язків щодо
доказування. Як правило, при підготовці до
звернення до суду позивачі стикаються із необхідністю отримання доказів для майбутнього
подання до суду. Особа заінтересована навіть
у відмові на відповідні звернення про надання
документів та відомостей, оскільки такі відмови
в майбутньому будуть покладені в обґрунтування заяв про забезпечення доказів або про
витребування доказів судом. Основними процедурними формами отримання доказів особою
є: 1) адвокатський запит; 2) запит про доступ
до публічної інформації; 3) запит про доступ
до персональних даних. Найоперативнішими
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є перші дві форми. Однак навіть вони можуть
тривати більше місяця без порушення закону.
Так, наприклад, відповідно до ст. 24 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [11], відповідь на адвокатський запит
має бути надана протягом 5 робочих днів з дня
отримання запиту; цей строк можу бути продовжений до 20 робочих днів. Ці в сумі 25 робочих
днів триватимуть більше календарного місяця,
в якому нормальна кількість робочих днів складає 20-22 дні. Фактично розгляд отримання
інформації за запитом може тривати ще довше,
враховуючи витрати часу на власне підготовку
запиту, доставляння запитів та відповідей поштою. Крім того, додатковий час може бути витрачено на врегулювання питань відшкодування
фактичних витрат на копіювання та друк. Цей
приклад ілюструє, наскільки далекий місячний
строк звернення до суду у справах про звільнення від вимог справедливості, добросовісності, розумності.
Також вважаємо за необхідне навести
додаткові аргументи проти настільки короткого строку звернення до суду у справах про
звільнення. Порівняймо їх із встановленою
цивільним правом тривалістю строку позовної
давності, яка, за загальним правилом, складає
3 роки, а типовим строком скороченої позовної
давності є 1 рік.
Трудове право своїм виникненням з цивілістичного субстрату і подальшим розвитком
та існуванням завдячує передусім своїй особливій соціальній ролі, орієнтації на переважний
захист прав та інтересів працівника як завідомо
слабшої сторони трудових відносин шляхом
встановлення такого правового режиму трудових відносин, який був би сприятливіший за
цивільно-правовий режим відносин, пов’язаних
із використанням праці. У зв’язку із цим велика
відмінність між позовною давністю за цивільним
правом та строком звернення до суду у справах про звільнення є недоречною та такою, що
суперечить самій суті та спрямованості трудового права, його ключовим цінностям.
Враховуючи
викладене
вважаємо
за
доцільне встановити уніфікований строк звернення до суду у трудових спорах в один рік. При
цьому безстроковість звернення до суду з вимогами про виплату належної працівникові заробітної плати (ч. 1 ст. 225 КЗпП України) має бути
збережена. Однорічний строк, на нашу думку,
встановить необхідний та розумний баланс
між правом на захист та міркуванням правової
визначеності у трудових відносинах. При цьому
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такий строк усуне явний дисбаланс у порівнянні із цивільно-правовими строками давності,
усуне нерівність сторін трудових правовідносин
(коли, наприклад, для працівика встановлено
місячний строк звернення до суду, а для роботодавця у справах про матеріальну відповідальність працівника – однорічний строк; при цьому
роботодавець не обмежений строком у застосуванні звільнення за наявності відповідної підстави (крім дисциплінарних звільнень)). Часто
пропонований в літературі тримісячний строк
[4, c. 14; 5, с. 39.] видається нам недостатньо
тривалим з огляду на все викладене вище.
ІІ. Як видно, початок обчислення місячного
строку, передбаченого ч. 1 ст. 233 КЗпП України,
визначений альтернативно: «з дня вручення
копії наказу про звільнення або з дня видачі
трудової книжки». Як доктрина, так і юридична
практика тлумачать це таким чином, що відлік
строку починається із однієї з альтернативних
подій, яка відбулася раніше.
В літературі висловлюється пропозиція
щодо того, що строк має обчислюватися відтоді, коли працівникові видано як копія наказу
про звільнення, так і трудова книжка. Наприклад, О.А. Шурин обґрунтовує це тим, що «відповідно до ст. 47 КЗпП України при розірванні
трудового договору з ініціативи роботодавця,
останній зобов’язаний видати працівнику копію
наказу про звільнення та належним чином
оформлену трудову книжку. Отже, видання
лише копії наказу про звільнення або лише трудової книжки працівнику не вважається належним проведенням звільнення, оскільки порушує
вимоги ст. 47 КЗпП України» [5, c. 41].
Слід погодитися із такими пропозиціями. При
цьому ми додатково наголошуємо на тому, що
для ефективного звернення до суду позивачеві
необхідні як наказ про звільнення, так і трудова
книжка. І передусім значення має наказ про
звільнення, оскільки в цьому акті правозастосування міститься обґрунтування оскаржуваного
звільнення – вказівка на нормативну підставу
звільнення, обґрунтування фактичної підстави
звільнення (тобто конкретного юридичного
факту, передбаченого гіпотезою застосовуваної
норми про підставу звільнення) із посиланням
на форми фіксації та закріплення таких фактичних підстав. Трудова книжка має менше значення для підготовки позивача до майбутнього
судового процесу, оскільки відображає лише
нормативну підставу звільнення та посилання
на наказ про звільнення. Втім, співставлення
запису про звільнення у трудовій книжці із фор-
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мулюваннями наказу про звільнення також
може свідчити про порушення порядку звільнення, що може також використовуватися для
обґрунтування позовних вимог. Крім того, трудова книжка часто є єдиним доступним позивачу засобом доказування інших обставин, які
можуть мати значення для справи, наприклад
про виникнення та розвиток трудових правовідносин до звільнення. Тому вважаємо за
доцільне у ч. 1 ст. 233 КЗпП України передбачити
обчислення строку звернення до суду у справах
про звільнення з дня вручення копії наказу про
звільнення та видачі трудової книжки.
Отже, слід вказати на диференціацію
початку перебігу строку звернення до суду
у справах про звільнення звичайних працівників
та працівників, які проходили публічну службу.
Місячний строк, встановлений ч. 5 ст. 122 КАС
України, з огляду на її системне тлумачення із
ч. 2 ст. 122 КАС України, обчислюється з дня,
коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи
інтересів (в даному випадку – про звільнення).
Звичайно, як правило, особа дізнається про
звільнення саме з копії наказу про звільнення
або з трудової книжки. Однак більш узагальнене формулювання ч. 2 ст. 122 КАС України
дає можливість відповідачу у справі формувати правову позицію, відповідно до якої працівник нібито дізнався (або мав дізнатися) про
звільнення до вручення копії наказу про звільнення або трудової книжки; крім того, відповідачем може ставитися питання про нібито
вину працівника у невчасному отриманні копії
наказу про звільнення або з трудової книжки.
Зазначене, на нашу думку, створює необґрунтоване розумними потребами диференціації
правового регулювання погіршення правового
становища працівників, справи про звільнення
яких підлягають розгляду за КАС України. Відповідно, пропонується доповнити ст. 122 КАС
України частиною 6 наступного змісту: «6. Для
звернення до суду у справах щодо звільнення
з публічної служби встановлюється однорічний

строк, який обчислюється з дня, коли особа
отримала копію наказу про звільнення та трудову книжку».
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Zolotukhina L. O. On guarantees of employees ‘interests in dismissal cases
The problems of the term of appeal to the court in cases of dismissal, which relate to the duration
of the term, are considered; the beginning of its calculation; differentiated legal regulation. The
purpose of this article is to try to analyze and resolve the problematic issues of the term of recourse
to the court in cases of dismissal in terms of duration, the beginning of its calculation, differentiated
legal regulation. It was found that the asymmetry of procedural regimes for the implementation
of the same legal nature of labor rights and interests seems unjustified, as it is not due to objective
preconditions for the differentiation of legal regulation of labor relations. It is established that the onemonth period does not correspond to the essence, direction and values of labor law. It is determined
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that the main procedural forms of obtaining evidence by a person are: 1) a lawyer’s request;
2) request for access to public information; 3) request for access to personal data. It is proposed to
establish a unified period of recourse to the court in labor disputes of one year (while maintaining
the indefinite nature of the appeal with the requirements for payment of wages). It is proposed
to provide for a unified calculation of the period of appeal to the court in cases of dismissal from
the date of delivery of a copy of the order of dismissal and issuance of a workbook. Differentiation
of legal consequences of missing the term of appeal to the court in cases of dismissal in civil
and administrative proceedings has been established. Unification in this issue is proposed, based on
the approach currently embodied in administrative proceedings. it is expedient to establish a unified
term for recourse to the court in labor disputes of one year. It is established that the indefiniteness
of the appeal to the court with the requirements for the payment of wages due to the employee (Part
1 of Article 225 of the Labor Code of Ukraine) must be maintained. It is substantiated that the oneyear statute of limitations will establish the necessary and reasonable balance between the right to
protection and the consideration of legal certainty in labor relations.
Key words: dismissal, protection of labor rights and interests of employees, term of appeal to
the court, claim, civil proceedings, administrative proceedings.
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ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
Стаття присвячена актуальній у податково-правовій сфері проблематиці доказування
при вирішенні податкових спорів. Передусім, потрібно пам’ятати, що однією із основних
засад судочинства є змагальність сторін і свобода у поданні сторонами доказів із подальшим доведенням їх переконливості пересуд судом. Саме надані докази є тим матеріалом,
який має оцінити суддя для постановлення рішення у справі. Автор звертає увагу на те,
що прийняття суддею рішення під час вирішення спорів базується на таких процесуальних категоріях , як «внутрішнє переконання судді» та «стандарти доказування”. Тому,
було встановлені та проаналізовані підходи для визначення категорії «внутрішнє переконання судді». Серед відповідних підходів «внутрішнє переконання судді» розглядається
як: 1) обов’язкова умова встановлення об’єктивної істини у справі; 2) принцип оцінки доказів; 3) ставлення судді до обставин справи, зумовлене дослідженням доказів; 4) критерій
оцінки доказів; 5) результат оцінки доказів. Окрім розглянутої категорії не слід забувати
й про «стандарти доказування». Стандарт доказування слід вважати мірою достовірності наданих доказів, за яким суд визнає обов’язок доведення знятим. Тому, проаналізовано
види стандартів доказування, а саме: 1) баланс вірогідностей чи перевага доказів; 2) чіткі
і переконливі докази; 3) поза розумними сумнівами. Автор звертає увагу на те, що зазначені
категорії не є взаємозамінними поняттями. Суддя, при вирішені податкових спорів, формує власне внутрішнє переконання не тільки на стандартах доказування, але й на інших
суб’єктивних (правосвідомість) та об’єктивних чинників (вимога про безпосереднє, всебічне
та повне дослідження доказів).
Ключові слова: внутрішнє переконання судді, стандарт доказування, податкові спори,
оцінка доказів, баланс вірогідностей.
Постановка проблеми. Суспільні відносини, врегульовані правовими нормами, являють собою індивідуалізовані та конкретизовані
зв’язки осіб [1, c. 232], між якими доволі часто
виникають конфлікти. Законодавство пропонує шляхи вирішення спорів, серед яких варто
виокремити такі: досудовий та судовий. На
жаль, не завжди правову проблему вдається
подолати за посередництвом застосування
першого із наведених шляхів, тому особи для
захисту своїх прав змушені звертатись до суду.
Трапляються випадки, коли сторони навіть не
намагаються реалізовувати досудовий шлях
й одразу порушують судову справу щодо вирішення їхнього спору про право. Принагідно
відмітити, що, порушивши розгляд питання
у суді, його вирішення вже не може бути здійснене в досудовому порядку. Тож, саме суддів
доречно вважати тими особами, які ставлять
крапку у конкретному юридичному конфлікті.
Змагальність сторін і свобода у поданні ними
доказів із подальшим доведенням їх перекон© Смичок Є. М., 2020

ливості перед судом є однією з основних засад
судочинства [2]. Сукупність поданих та/або
витребуваних доказів є тим матеріалом, який
має оцінити суддя для постановлення рішення
у справі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти відповідної проблематики
досліджувалися такими вченими як: Ханова
Р.Ф, Вапнярчук В., Пащенко К.С.
Метою статті є дослідження процесуальних категорій «внутрішнє переконання судді»
й «стандарти доказування» в аспекті їх застосування при вирішенні податкових спорів.
Виклад основного матеріалу. Для держав романо-германської правової сім’ї визначальним є правило, відповідно до якого оцінка
доказів має здійснюватися на підставі внутрішнього або ж вільного переконання судді. Як
зазначає С. Будилін, витоки такого правила
оцінки доказів сягають часів Наполеона. Так,
у Кримінально-процесуальному кодексі, прийнятому у 1808 р., було встановлено, що при-
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сяжні мають вирішити справу, відповівши лиш
на одне питання: «Чи є у них внутрішнє переконання?».[3,c.37] З плином часу це правило
стало прийнятним для держав-представниць
згаданої правової сім’ї, поширилось від кримінального процесу також і на інші види процесів,
у тому числі й адміністративний, і, що варто підкреслити, його змістовне наповнення нині стало
більш структурованим і нормативно зрозумілим.
Сьогодні не достатньо тільки самої по собі відповіді на порушене вище питання. У найбільш
загальному поясненні суть розглядуваного
правила у його осучасненому значенні полягає
у тому, що для прийняття рішення суддя має
взяти до уваги всі докази, що надійшли у межах
конкретної справи, на підставі чого прийти до
переконання, чи є відповідні твердження про
факти правдивими або неправдивими.
Україна, як представниця цієї сім’ї, перейняла
її досвід шляхом відображення у кожному чинному процесуальному кодексі положення про
те, що оцінка доказів провадиться суддею за
його внутрішнім переконанням. Разом із тим,
жоден національний процесуальний закон не
розкриває значення такого критерію для сприйняття доказів, а тільки встановлює ознаки (всебічне, повне, об’єктивне та безпосереднє дослідження доказів), на яких повинно ґрунтуватись
таке переконання. Ця нормативна невизначеність надає судовій гілці влади широкі можливості для розсуду при оцінюванні доказів. На
противагу вищезазначеному слід відмітити, що
у країнах англо-саксонської правової сім’ї судді,
при прийнятті рішень у справах, керуються
критерієм, який у теорії й практиці утвердився
у якості терміну «стандарт доказування».
Цікавим є те, що в українській судовій практиці, у тому числі й у судових рішеннях Верховного Суду, вже неодноразово відбувалось
звернення до стандартів доказування у їх
англо-саксонському розумінні. Суддя К. М. Пільков, обраний до складу Великої Палати Верховного Суду, відмічає, категорія стандарту
доказування відносно нещодавно почала відображатись у теорії процесу й застосовуватись
у судовій практиці національних судів [4]. Суддя
Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду Р. Ф. Ханова підкреслює, що
стандарти доказування є складовою будь-якої
судової доктрини [5, c.142].
Звідси цілком закономірно виникає ряд
питань. Чи має внутрішнє переконання судді
обґрунтовані межі? Що таке «стандарти доказування» та які вони бувають? Як такі стандарти
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співвідносяться із внутрішнім переконанням?
Чи доречно при вирішенні податкових спорів
у судовому порядку застосовувати той чи інший
стандарт доказування?
1. Чи має внутрішнє переконання судді
обґрунтовані межі? Деякі автори, розпочинаючи власні дослідження про природу внутрішнього переконання судді, акцентують увагу на
тому, що це суб’єктивний критерій [6, c.104],
який надає особам, які реалізують функцію правосуддя, право на вільну оцінку доказів. Такий
висновок випливає остільки, оскільки доволі
важливо перевірити, чи справді суддя керувався саме цим критерієм при вирішенні справи
[3, c.38]. Інші, хоч і підкреслюють, що внутрішнє
переконання й формується через особисте
сприйняття судді, однак, впевнені, що воно
є об’єктивним, тобто заснованим на всебічному
дослідженні доказів і правосвідомості судді [7,
c.40]. За посередництвом звернення до судової
практики та наукових напрацювань щодо досліджуваної нами правової категорії визначимо, які
ознаки детермінують «внутрішнє переконання
судді», й, чи має воно обґрунтовані межі.
Касаційний
адміністративний
суд
у складі Верховного Суду у своїй постанові від
04.09.2019 р. у справі № 0940/1392/18 наголосив, що обов’язковою умовою встановлення
істини у справі є внутрішнє переконання судді,
засноване на дослідженні доказів [8]. До цього
варто додати, що цей же Суд у власних судових
рішеннях [9,10,11] неодноразово наголошував,
що виконання завдань адміністративного судочинства залежить, зокрема, від встановлення
адміністративним судом у справі саме об`єктивної істини.
У постанові від 06.02.2020 р. у справі
№ 813/186/17 Касаційний адміністративний суд
у складі Верховного Суду зазначив, що суть
принципу оцінки доказів відповідно до внутрішніх переконань судді полягає в тому, що суддя
самостійно вирішує питання щодо достовірності
доказів і їх достатності для ухвалення рішення,
істинності відомостей, які містяться в таких доказах [12]. У цьому ж судовому рішенні Суд навів
визначення поняття «внутрішнє переконання»,
яким, згідно з позицією органу судової гілки
влади, є ставлення суду до обставин справи,
що ґрунтується на доказах [12]. Аналогічний
підхід Касаційний адміністративний суд у складі
Верховного Суду виклав і у своїй постанові від
13.03.2020 р. у справі № 823/842/17 [13]. Суддя
Окружного адміністративного суду м. Києва
К. С. Пащенко поділяє наукові погляди відносно
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визначення природи внутрішнього переконання
на дві групи. Так, він підкреслює, що одні вчені
під цим поняттям розуміють критерій оцінки
доказів, інші – результат такої оцінки [7, c.40].
Керуючись наведеним, можемо виокремити
декілька підходів до визначення категорії «внутрішнє переконання судді», згідно з якими вказане поняття розглядається як:
1) обов’язкова умова встановлення об’єктивної істини у справі;
2) принцип оцінки доказів;
3) ставлення судді до обставин справи,
зумовлене дослідженням доказів;
4) критерій оцінки доказів;
5) результат оцінки доказів.
Суддя Касаційного адміністративного суду
у складі Верховного Суду Я. Берназюк, справедливо говорить про те, що думка, згідно
з якою суд має процесуальну можливість відхилити будь-який доказ без детальних пояснень,
керуючись при мотивуванні судового рішення
категорією «внутрішнє переконання», є хибною. Такий висновок правник робить на тій
підставі, що законодавство встановлює критерії, за якими докази мають бути оцінені, а це:
належність, допустимість, достатність та достовірність доказів [14].
О. Умнова підкреслює, що внутрішнє переконання формується не тільки на основі дослідження доказів, а й має своїм підґрунтям
правосвідомість особи, уповноваженої законодавством оцінювати докази [15]. На наш погляд,
індивідуальна правосвідомість судді, яка відображає ставлення суб’єкта до права та його
основоположних принципів, є тим визначальним
чинником, що займає центральне місце у категорії внутрішнього переконання судді, проте
розкриває його суто суб’єктивну частину. Варто
додати, що вироблення ставлення тієї чи іншої
особи до права є динамічним процесом, оскільки
змінюється з плином часу й з урахуванням різних факторів. Практиці відомі випадки й деформації правосвідомості у її різноманітних проявах,
у тому числі й в осіб, управомочених здійснювати правосуддя. З цього випливає висновок, що
індивідуальна правосвідомість, яка притаманна
конкретній особі, відіграє вагому роль у формуванні внутрішнього переконання, однак як його
ознака не має застосовуватись без необхідного
зв’язку із іншими чинниками, які у своїй сукупності формують таке переконання судді.
До ознак, які характеризують внутрішнє
переконання судді, відносимо те, що воно формується:

1) у процесі діяльності судді з оцінки доказів
у справі;
2) з метою встановлення об’єктивної істини
у справі;
3) ґрунтуючись на правосвідомості судді,
який розглядає справу;
4) на підставі таких критеріїв оцінки доказів, як їх належність, допустимість, достатність
та достовірність;
5) виходячи з безпосереднього, всебічного,
повного та об’єктивного дослідження доказів.
Наведене вище свідчить про те, що для внутрішнього переконання характерні як суб’єктивні, так і об’єктивні риси. Критерії оцінки
доказів (належність, допустимість, достатність
та достовірність), а також обов’язок суддів оцінювати докази на основі їх безпосереднього,
всебічного, повного та об’єктивного дослідження є тими об’єктивними рисами, які стримують суддю від процесуального свавілля, які
встановлюють рамки оцінювальної діяльності
у конкретній справі. Разом із тим, ці всі риси
не вирішують проблему про визначення необхідного ступеню переконання, якого мають
досягти судді, для прийняття рішення у справі.
Засобом подолання вказаної проблеми є можливість застосування стандартів доказування.
2. Що таке «стандарти доказування» та які
вони бувають? Професор Р. Леже підкреслює,
що англійські юристи використовують поняття
«стандарту доказування» для того, щоб визначити, до якої міри достовірності повинна доказувати та сторона, на якій лежить тягар доведення [16, c.448]. К. Пільков зазначає, що такий
термін використовується з метою визначення
рівня ймовірності, до якого обставина повинна
бути підтверджена доказами, щоб вважатись
дійсною [4]. С. Будилін під досліджуваною категорією розуміє критерій, на основі якого для
цілей судового процесу встановлюється, чи мав
місце певний факт [3, c.30]. Таким чином, «стандарт доказування» є взірцем, яким керуються
судді при оцінці доказів у кожній окремі справі.
Д. Гетманцев, синтезуючи наукові погляди,
виокремлює такі види стандартів доказування:
1) «баланс вірогідностей» або «перевага доказів»; 2) «чіткі і переконливі докази»; 3) «поза
розумними сумнівами» [17, c.199].
Перший і другий із зазначених стандартів
застосовуються переважно у цивільних справах. Різниця між ними полягає у тому, що при
застосуванні стандарту «балансу вірогідностей» або «переваги доказів» тягар доведення
вважається виконаним у випадку, якщо на
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основі наданих доказів можна зробити висновок, що факт скоріше мав місце, ніж не мав [3,
c.31]. Натомість, при обранні стандарту «чіткі
і переконливі докази» сторона, на основі представлених нею доказів, має переконати суддю,
що ймовірність факту «дуже вірогідна», або
сформувати у судді «тверду переконливість»
у наявності/відсутності факту [3, c.31]. Питання
про застосування того чи іншого стандарту
у конкретній справі вирішується залежно від
предмету спору.
Стандарт «поза розумними сумнівами»
у англосаксонській традиції є характерним для
справ кримінальних й означає, що в особи,
уповноваженої на вирішення справи, не має
залишитись жодних розумних сумнівів у наявності або ж відсутності певного факту.
Принагідно відмітити, що Європейський суд
з прав людини (далі – ЄСПЛ) неодноразово,
у тому числі й у контексті справ проти нашої
держави, оперував категорією «стандарт доказування» стосовно питань кримінального характеру. Так, у справі «Кобець проти України» Суд
вказав, що при оцінці доказів він керується
критерієм доведення «поза розумним сумнівом», що має випливати із сукупності ознак чи
неспростовних презумпцій, достатньо вагомих,
чітких і узгоджених між собою [18]. Те ж саме
Суд зазначив і у справі «Федорченко та Лозенко
проти України» [19].
Національні касаційні суди також активно
використовують цей критерій при вирішенні
справ, зокрема, й податкових. До прикладу,
вирішуючи спір про скасування податкового
повідомлення-рішення, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вказав, що
«суди попередніх інстанцій при розгляді справи
повинні встановити обставини справи поза
розумним сумнівом» [20]. До такого ж критерію
цей Суд звернувся і в багатьох інших справах
[21,22], що свідчить про «входження» в судову
правозастосовну практику з вирішення податкових спорів стандартів доказування.
Важливо акцентувати увагу на тому, що
ч. 1 ст. 78, п. 1 ч. 1 ст. 102, ч. 3 ст. 180 КАС
України оперує словосполукою «обґрунтований сумнів» щодо достовірності обставин, які
визнаються учасниками справи, а також правильності експертних висновків та/або достовірності документів [23]. Передбачення такої
категорії порушує проблему відносно того, чи
можна її (категорію) розглядати у якості стандарту доказування. Велика Палата Верховного
Суду у п. 57 постанови від 27.05.2020 р. у справі
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№ 9901/88/19 вказала, що «обґрунтований
сумнів» - це загальновизнаний світовий критерій доведеності, який застосовується в Україні
згідно з практикою ЄСПЛ [24]. Наведена позиція є сумнівною, оскільки, по-перше, як ми вже
зазначали, світова спільнота послуговується
стандартом «поза розумним сумнівом», а не
«обґрунтований сумнів», по-друге, Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод, на основі якої й розробляється практика
ЄСПЛ, до якої апелювала Велика Палата Верховного Суду, у ст. 5 згадує про «обґрунтовану
підозру»[25], яка у якості стандарту доведення
застосовується у контексті законного арешту
або затримання особи.
Категорії «обґрунтований сумнів» і «поза
розумним сумнівом» не є тотожними. Словосполуку «обґрунтований сумнів» закріплює також
і Цивільний процесуальний кодекс України,
й Господарський процесуальний кодекс України, які впорядковують процесуальні аспекти
вирішення справ, що випливають з приватно-правових відносин. Водночас стандарт
«поза розумним сумнівом» є застосованим
у межах кримінального процесуального права,
яке входить до підсистеми публічного права,
й впорядковує сферу публічних відносин. КАС
України спрямований на вирішення спорів між
владними та підпорядкованими суб’єктами, до
яких, зокрема, належать контролюючий орган
і платник податків. Про те, який стандарт доказування варто застосовувати у спорах між цими
суб’єктами, поговоримо далі. Наразі доцільно
відмітити, що ми підтримуємо позицію Д. Гетманцева, відповідно до якої категорію «обґрунтований сумнів» у її чинному законодавчому
формулюванні не доцільно вважати стандартом доказування [17, c.199].
3. Як стандарти доказування співвідносяться із внутрішнім переконанням судді?
«Стандарти доказування» і «внутрішнє переконання судді» не є взаємозамінними поняттями.
Суддя, застосувавши, окрім іншого, й відповідний стандарт доказування у конкретній справі,
має сформувати власне внутрішнє переконання, яке надає йому можливість належно
вирішити справу. Для формування внутрішнього переконання, окрім стандартів доказування, використовуються й інші суб’єктивні
(правосвідомість) та об’єктивні (критерії оцінки
доказів, а також вимога про безпосереднє, всебічне, повне, об’єктивне дослідження доказів)
чинники. З наведеного робимо висновок, що
досліджувані категорії співвідносяться як ціле
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(внутрішнє переконання судді) і частина (стандарти доказування).
4. Чи доречно при вирішенні податкових
спорів у судовому порядку застосовувати
той чи інший стандарт доказування? Ми
переконані, що застосування стандартів доказування при вирішенні податкових спорів ладне
призвести до доповнення категорії «внутрішнього переконання судді» об’єктивною ознакою, яка вже протягом багатьох років довела
свою правозастосовну ефективність.
У зв’язку із тим, що такі стандарти доказування, як «баланс вірогідностей» або «перевага доказів», а також «чіткі і переконливі
докази», застосовуються у справах приватного
характеру, тобто при вирішенні спорів між юридично рівними суб’єктами, то використовувати
ці стандарти у справах з оскарження рішень,
дій або бездіяльності контролюючого органу
не доречно. Як відомо з ч. 2 ст. 77 КАС України, у подібних справах тягар доведення покладається на суб’єкта владних повноважень
[23], – контролюючий орган. При потенційному
застосуванні у такій справі стандарту «баланс
вірогідностей» проглядалась би ситуація, за
якої владному суб’єкту достатньо було б довести, що факт правомірності його рішення, дії або
бездіяльності скоріше мав місце, ніж не мав.
Це значно б послаблювало позицію платника
податків. На підставі того, що рішення, дії або
бездіяльність контролюючого органу, які потенційно можуть бути визнані протиправними, шкодять як діловій репутації платника, так і його
фінансовому стану, при вирішенні таких справ
необхідно застосовувати більш серйозний
стандарт доказування, а саме – «поза розумними сумнівами». Так, контролюючий орган має
довести, що його рішення, дії або бездіяльність
є правомірними, в чому жодна особа за результатами здійсненого нею аналізу, спираючись на
докази, не мала б сумнівів.
Висновок: Керуючись тим, що в Україні
нормативно-правовий акт є первинним джерелом права, для того, щоб не було зловживань
у частині використання стандартів доказування,
їх варто закріпити на рівні процесуального законодавства. При цьому вкрай важливо зберегти
баланс між необхідним на рівні закону й доречним на рівні судової практики. Це означає, що
саме судді, професійним призначенням яких
є творення правосуддя, якнайкраще розуміють
природу того чи іншого спору про право, й повинні
вирішувати, який стандарт застосувати. Тож, за
нашою позицією, на рівні закону доцільно вка-

зати можливі до застосування стандарти доказування у відповідному виді судочинства, навести
їх загальні ознаки, й надати суду право, керуючись встановленими ознаками, визначати, який
стандарт застосовувати.
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Smychok Ye. M. Evidence in resolving tax disputes
The article is devoted to the topical issue in the tax and legal sphere issues of evidentiary in
resolving tax disputes. First, it should be remembered that one of the basic principles of judicial
proceedings is the adversarial nature of the parties and the freedom of the parties to present
evidence and then to bring its persuasiveness before the court. It is the evidence provided the judge
must evaluate that in order to decide the case. The author draws attention to the fact that the judge’s
decision-making in resolving disputes based on such procedural categories as “inner conviction
of the judge” and “standards of proof. Therefore, approaches to the definition of the category of “inner
conviction of a judge” have been established and analyzed. Among the relevant approaches,
the “inner conviction of the judge” is considered as: 1) a prerequisite for establishing the objective
truth in a case; 2) the principle of evaluation of evidence; 3) the judge’s attitude to the circumstances
of the case, conditioned by the examination of evidence; 4) the criterion for evaluating evidence; 5)
the result of the evaluation of evidence. In addition to the category considered, we should not forget
about the “standard of proof. The standard of proof should regarded as the degree of credibility
of the evidence presented, on which the court recognizes the obligation of proof removed.
Therefore, the types of standards of proof analyzed are: 1) balance of probabilities or preponderance
of the evidence; 2) clear and convincing evidence; 3) beyond a reasonable doubt. The author draws
attention to the fact that these categories are not interchangeable concepts. The judge in resolving
tax disputes forms his own inner conviction not only on the standards of proof, but also on other
subjective (legal consciousness) and objective factors (the requirement for direct, comprehensive
and full examination of evidence).
Key words: judge’s inner conviction, standard of proof, tax disputes, evaluation of evidence,
balance of probabilities.
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ОБОВ’ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКАЗІВ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Судове доказування є всебічне, повне, об’єктивне з’ясування всіх обставин, що мають
істотне значення для правильного розгляду і вирішення справи. Обов’язок забезпечити
в ході провадження повноту доказового матеріалу, що дозволяє встановити істину у справі
в цивільному процесі, покладений на сторони, інших юридично заінтересованих у вирішенні
справи осіб та суд.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу
своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК України.
У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози
застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов
праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру заробітної плати тощо)
у зв’язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання
корупції» іншою особою обов’язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача.
Тобто, практично у всіх справах, саме на сторони, особливо на позивача лягає обов’язок
довести ті обставини на які він посилається.
Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім
витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів
Що ж стосується положень цивільного процесуального кодексу України, то вони відбивають публічно-правові засади цивільного судочинства та спрямовані на забезпечення добросовісності процесуальної поведінки учасників справи в умовах змагальної моделі судочинства, виходячи із принципу пропорційності, що покликаний забезпечити баланс приватних
та публічних інтересів під час відправлення правосуддя у цивільних справах.
У статті проаналізовано питання обов’язку доказування та подання доказів у цивільному
процесі при поданій позовної заяви до суду та під час розгляду справи.
Ключові слова: цивільний процес, доказування, позивач, подання доказів, клопотання про
витребування, відповідач.
Постановка проблеми. Доказування є центральним інститутом цивільного процесуального права, що відображає фундаментальні
особливості національної моделі цивільного
судочинства. Не дивно, що цей інститут зазнав
значних змін у процесі реформування цивільного процесуального законодавства внаслідок
конституційної реформи у сфері правосуддя,
яка заклала підвалини для нової філософії
здіснення правосуддя у цивільних справах.
Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній правовій науці проблематиці доказування
загалом та належності і допустимості дока© Рудько К. А., 2020

зів зокрема присвятили свої наукові праці такі
вчені, як: С. С. Бичкова, В. А. Бігун, Ю. В. Білоусов, М. О. Гетманцев, К. В. Гусаров, К. Б. Дрогозюк, В. В. Комаров, Т. М. Кучер, О. М. Лазько,
Д. Д. Луспеник, Н. Ю. Сакара, В. І. Тертишніков,
В. П. Феннич, С. Я. Фурса, Т. В. Цюра, Г. В. Чурпіта, М. Й. Штефан та інші.
Формування цілей статті. У статті є розгляд
питання обов’язку доказування тих чи інших фактів, викладених в позовній заяві на які посилається
позивач, порядок їх подачі та витребування судом
за клопотанням учасників процесу. Також подання
доказів відповідачем на противагу вимог позивача.
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Виклад основного матеріалу. Модернізація цивільного процесуального законодавства
в Україні відбувається у світлі загальних світових глобалізаційних процесів у сфері права,
що останнім часом стають все більш помітними
та мають на меті зближення елементів континентальної та англо-саксонської систем права,
і, як наслідок, інтернаціоналізація національних
систем цивільного судочинства [1].
Традиційно проблеми доказування у цивільному судочинстві розглядаються через призму
вимог принципу змагальності. Попередня
редакція ЦПК тяжіла до регламентації моделі
чистої змагальності, за якої обов’язок доказування цілком покладався на сторони, натомість
суд не мав права збирати докази за власною
ініціативою, а лише міг у випадку наявності
у сторін складнощів в отриманні доказів за їх
клопотанням витребувати останні.
У чинній редакції ЦПК законодавець
дещо по-іншому відображає співвідношення
функцій сторін та суду під час доказової діяльності. Зокрема, поряд із класичними постулатами про те, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторони
(ч. 1 ст. 12 ЦПК), обов’язок доказування покладається на сторін (ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК) і збирання доказів у цивільних справах за загальним
правилом не є обов’язком суду, суд наділений
можливістю у виключних випадках збирати
докази за власною ініціативою (ч. 7 ст. 81 ЦПК).
Такими випадками, окрім добре відомої можливості суду витребувати необхідні докази за
власною ініціативою у справах окремого провадження (ч. 2 ст. 294 ЦПК), є:
1) право суду збирати докази, що стосуються
предмета спору, з власної ініціативи у випадках,
коли це необхідно для захисту малолітніх чи
неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом
недієздатними чи дієздатність яких обмежена
(ч. 2 ст. 13 ЦПК);
2) право суду витребувати за власною ініціативою докази, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх
процесуальних прав або виконанні обов’язків
щодо доказів (ч. 7 ст. 81 ЦПК).
Слід зауважити, що зазначені новели процесуального законодавства можуть мати різне
трактування, зокрема, вони можуть бути розцінені як порушення принципу змагальності, відхід від змагальної моделі у бік слідчої моделі
цивільного судочинства. На наш погляд, такі
твердження є дещо передчасними, виходячи
з наступного.
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Загальне правило щодо розподілу функцій
сторін та суду у доказовій діяльності випливає із системного тлумачення положень ЦПК.
Так, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які
вона посилається як на підставу своїх вимог
та заперечень, крім випадків, встановлених
ЦПК (ч. 2 ст. 12 ЦПК). Натомість роль суду зводиться до керування ходом судового процесу;
роз’яснення у випадку необхідності учасникам
судового процесу їхніх процесуальних прав
та обов’язків, наслідків вчинення або невчинення процесуальних дій, сприяння учасникам судового процесу в реалізації ними прав,
передбачених ЦПК (п.п. 1, 3, 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК).
В процесуальній літературі існує точка зору
про те, що процес доказування для позивача
починається до моменту відкриття провадження
у справі, оскільки в позовній заяві повинні вказуватися докази, які підтверджують кожну
обставину, наявність підстав для звільнення від
доказування. Доказовий процес не може ототожнюватися із цивільним судочинством, а передує
зверненню до суду[3]. Більш обґрунтованою
видається думка, яка пов’язує початок процесу
доказування з твердженнями сторін про факти,
з якими пов’язується наявність чи відсутність
суб’єктивних прав[4]. При цьому деякі науковці
говорять про дію правила розподілу тягара
доказування на стадії підготовки справи до розгляду[5]. Однак такий висновок є дещо передчасним, оскільки зустріне низку труднощів у реалізації. По-перше, відповідач може позов ігнорувати
або висловити свої заперечення недостатньо
чітко для формування предмета доказування.
По-друге, тільки в ході судового розгляду можна
зробити висновок про виключення деяких фактів з предмета доказування. Таким чином,
тягар доказування позивача виникає з моменту
пред’явлення позову, а відповідача – тільки після
того, як останній вважатиме надану позивачем
сукупність доказів загрозливою для свого стану.
На підставі правила про розподіл доказового
тягара формується позиція сторін у справі, надаються і вивчаються докази, а також виноситься
судове рішення. Відповідно, правило розподілу
тягара доказування організовує весь процес –
від моменту пред’явлення позову до ухвалення
судового рішення, відіграє роль глобального
рушійного чинника розвитку процесу. Звертає на
себе увагу особливість застосування правила
залежно від позицій сторін. Тягар доказування
позивача і відповідача істотно відрізняються.
Позивач пов’язує себе своєю ініціативою, тому
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він завжди є активною стороною. Тягар доказування позивача існує завжди. Відповідач – сторона, що вибирає варіант захисту: від активного
заперечення до повного мовчання. Відповідно,
він сам може по-різному визначити для себе
тягар доказування. У науці обґрунтовано думку,
що в більш невигідні умови при доказуванні повинен бути поставлений позивач, оскільки саме він
домагається зміни матеріальних правовідносин,
відповідач лише хоче зберегти їх у незмінному
вигляді[6]. Проте варто визначитися з мірою
невигідності становища позивача, або наскільки
закон захищає недоторканність відповідача.
Зазначене питання відіграє важливу роль
у характеристиці типу цивільного процесу.
Принцип диспозитивності одним зі своїх вихідних постулатів вбачає свободу участі у судовому розгляді для обох сторін.
Висновки. На підставі вище викладеного,
можлна дійти наступного, а саме під час подачі
позовної заяви до суду позивач зобов’язаний
підтвердити викладенні обставини в позовній
заяві відповідними доказами, якщо в нього не
має можливості надати відповідних докази він
зобов’язаний подати клопотання до суду про
витребування таких доказів. Також, чинним ЦПК
передбачена можливість витребування відповідним доказів за ініціативою суду, якщо в суду
є сумніви щодо окремих обставин, які виникли
під час розгляду справи.
Допустимість доказів у цивільному судочинстві поєднує в собі три аспекти: вираження

доказу у формі одного із засобів доказування,
що визначені законом; законність процедури
отримання доказів; можливість підтвердження
певних обставин справи лише тими засобами
доказування, які законом визначені як єдині, що
можуть забезпечити таке підтвердження.
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Rudko K. А. Duty to prove and present evidence in civil proceedings
Forensic evidence is a comprehensive, complete, objective clarification of all the circumstances
that are essential for the proper consideration and resolution of the case. The obligation to ensure
the completeness of the evidence during the proceedings, which allows to establish the truth in
the case in civil proceedings, imposed on the parties, other legally interested persons in the case
and the court.
Each party must prove the circumstances to which it refers as the basis of its claims or objections,
except as provided by the CPC of Ukraine.
In cases of application by the manager or employer or threat of application of negative measures
to the plaintiff (dismissal, coercion to dismissal, disciplinary action, transfer, certification, change
of working conditions, refusal to appoint to a higher position, reduction of salary, etc.) in connection
with the notification by him or his relatives about possible facts of corruption or corruption-related
offenses, other violations of the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» to another person
the obligation to prove that the decisions taken, actions taken are lawful and were not motivated by
the actions of the plaintiff or his relatives to implement this notice, rests with the defendant.
That is, in almost all cases, it is the parties, especially the plaintiff, who have the obligation to
prove the circumstances to which he refers.
Proof cannot be based on assumptions.
The court may not collect evidence relating to the subject matter of the dispute on its own initiative,
except for the demand of evidence by the court in case it has doubts about the conscientious exercise
by the parties of their procedural rights or fulfillment of obligations regarding evidence.
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As for the provisions of the Civil Procedure Code of Ukraine, they reflect the public law principles
of civil proceedings and are aimed at ensuring the integrity of the procedural conduct of participants
in the adversarial model of justice, based on the principle of proportionality to balance private
and public interests in the administration of justice. in civil cases.
The article analyzes the issue of the obligation to prove and present evidence in civil proceedings
when filing a lawsuit in court and during the trial.
Key words: civil process, proving plaintiff, submission of evidence, petition for claim, plaintiff,
defendant.
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ВПЛИВ КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬЩІ 1791 Р.
НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ
У ЄВРОПІ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
Проблема конституціоналізму є основною в юридичній науці, а також в практиці використання конституційно-правових норм. Інтерес до польської Конституції 3 травня 1791 р.
є невипадковим, з причини того, що поява цього документу стала результатом розвитку
польської юридичної науки, яка увібрала в себе значну кількість досягнень європейського
конституціоналізму. Текст Конституції 1791 р. дуже скоро став відомим в багатьох європейських столицях, чому сприяли іноземні посли, акредитовані у Варшаві, які інтенсивно
інформували свої столиці про революційні події 1791 р. та про першу польську Конституцію. Важливу роль у розповсюдженні цього документу відіграли різні закордонні видання, які
іноземними мовами викладали текст Конституції Польщі 1791 року. Прийняття Конституції 1791 р. вплинуло: 1) на суспільно-політичну ситуацію у Європі; 2) на зовнішню політику Росії, Австрії та Пруссії; 3) на процес розвитку конституціоналізму. Після прийняття
Конституції 1791 р. по території Європи прокотилася хвиля народних виступів на її підтримку. Освічені люди того часу розуміли, що прийняття основного закону перетворювала Річ Посполиту в конституційну монархію та забезпечувало правові засади проведення
низки реформ. В тогочасному світі в багатьох країнах, таких як Франція, США, Німеччина,
в охоплених національними рухами угорських та чеських територіях Австрійської імперії
люди бачили в Конституції 1791 року документ, який вказував на шляхи проведення демократичних реформ. Прийняття Конституції 1791 р. викликало незадоволення Катерини ІІ
та тодішнього російського керівництва. З метою знищення польської держави, Катерина
ІІ у травні 1791 р. дала вказівка своїм можновладцям знайти шляхи створення конфедерації з метою захоплення влади у Польщі. Вступ царських військ разом з конфедератами до
Варшави знаменував скасування конституції 3 травня й водночас зумовив другий поділ Речі
Посполитої. Положення Конституції суттєво вплинули на подальший розвиток конституційної науки по почині того, що до її змісту увійшли положення, які мали значення юридичних
принципів. Ідеї свободи, рівності, демократії, народного суверенітету та розподілу влади
які знайшли свою реалізацію в Конституції 1971 р., були присутні в програмних документах більшості різних польських таємних організацій, політичних рухів та партій протягом
всього XIX та поч. XX століть. У часи відновлення незалежності Польщі в 1918 році ідеї
польського конституціоналізму у вигляді Конституції 1791 р. стають основною ідеологічною засадою її нової політико-правової системи.
Ключові слова: конституціоналізм; Конституція 3 травня 1791 р.; Універсал; Польща;
революційна Франція; Російська імперія.
Актуальність теми дослідження пов’язана
з тим, що проблема конституціоналізму є основною в юридичній науці, а також в практиці використання конституційно-правових норм. У сьогоднішній Україні виявлення закономірностей
становлення та розвитку конституціоналізму
набуває особливого значення у процесі реформування правової системи. Інтерес до польської Конституції 3 травня 1791 р. є невипадко© Патлачук В. Н., 2020

вим, з причини того, що поява цього документу
стала результатом розвитку польської юридичної науки, яка увібрала в себе значну кількість
досягнень європейського конституціоналізму.
В її змісті знайшли відображення ідеї Ж.Ж. Руссо
про народний суверенітет, Ш.Л. Монтескье про
поділ влади, засади створення конституційної
монархії, організації незалежної судової влади
та місцеве самоврядування. На додаток до

129

ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

цього, Конституція 3 травня 1791 р., як юридичний документ та джерело права діяла на землях Правобережній Україні, Галичині та інших
українських землях. Виходячи з цього, доцільно
розглянути вплив Конституції 1791 р. на суспільно-політичну ситуацію у Європі та загальний розвиток конституційного права.
Аналіз публікацій показує, що різні аспекти
формування та розвитку конституціоналізму
досліджувалися українськими вченими-правниками, зокрема Ю. Барабашем, І. Бойком,
В. Ковальчуком, А. Крусян, В. Речицьким,
М. Савчином, П. Стецюком, Б. Тищиком,
В. Шаповалом, С. Шевчуком. У їхніх працях
розглядалися питання, пов’язані із зародженням ідей конституціоналізму, їх розвитком,
втіленням у політико-правову практику тих чи
інших держав. Одночасно з цим, питання пов’язані з Конституцією 3 травня 1791 р. розглядались в працях польських вчених: Б. Банашика,
А. Дзядзьо. Р. Дворкіна, М. Зеленського, А. Лавнічака, П. Міяло, В. Речицького.
Метою роботи є дослідження впливу Конституції Польщі 1791 р. на суспільно-політичну ситуацію у Європі та розвиток конституціоналізму.
Викладення
матеріалів
дослідження
необхідно розпочати з того, що офіційною
датою прийняття Конституції стало 3 травня
1791 р., яке підвело етап правотворчої роботи
чотирьохрічного Сейму. Один з перших текстів
був виданий у Варшаві окремою брошурою під
назвою «Закон про управління», на титульної
стороні якої були зображені діти, які передають один одному лавровий вінок. У наступних
виданнях на титульної сторінці був зображений
король Станіслав Август – велична постать зі
скіпетром у правій руці, який сидить на троні
під балдахіном, що спирається на дві колони.
З двох сторін від нього знаходяться алегоричні персонажі: один – з пальмовою гілкою,
другий – з мечем та вагами, при цьому кожен
з них тримає коронований щит один – з королівської монограмою, другий – з гербом Понятовських. Над балдахіном розташований
королівський з орлом, а по двом сторонам від
нього – птахи. На ступенях вказана трону вказана дата: MDCCLXXX (1791 р.), а навколо них
11 щитів з гербами: поморським, сандомирським, подвійним Ягелонським хрестом, подільським, добжинським, люблінським, київським,
калішським, прусським.
Текст польської Конституції 1791 р. дуже
скоро став відомим в багатьох європейських
столицях, чому сприяли іноземні посли, акре-
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дитовані у Варшаві, які інтенсивно інформували
свої столиці про революційні події 1791 р. та про
першу польську Конституцію. Як вказує польський дослідник А. Лавничак, основний закон
прийнято називати Конституцією 3 травня,
хоча на справді, документ називався урядовим
актом, тобто його автори бажали підкреслити
виключне значення цієї конституції [1, с. 22].
Важливу роль у розповсюдженні цього документу відіграли різні закордонні видання, які
іноземними мовами викладали текст Конституції Польщі 1791 року. Першим з них стало
перекладене французькою мовою видання
основного закону у Варшаві, яке було здійснено
після ухвалення його на засіданні Чотирирічного Сейму. Трохи пізніше наприкінці 1791 року
текст Конституції було видано англійською
мовою у Лондоні під назвою «Нова конституція
для Уряду Польщі...», а на початку 20-тих років
XIX ст. текст Конституції 3 травня було перекладено італійською мовою та видано в Неаполі.
Протягом першого року після її прийняття, Конституція 3 травня перевидавалася приблизно
14 разів накладами близько 20 – 30 тис. примірників. В тодішній Російській імперії було здійснено переклад тексту Конституції на російську
мову, який був виданий в 1885 р. у Варшаві.
Інтерес викликає та обставина, що прибічники «Торговицької конфедерації» після захоплення росіянами Варшави почали шукати
та знищувати оригінальні тексти Конституції.
До наших часів дійшов текст основного закону,
який знаходився у королівській бібліотеці м. Варшави. Інший примірник вдалося зберегти князям Потоцьким, який таємно зберігався в архіві
цієї родини. Ці видання мали велике значення
для ознайомлення широких верств населення
з текстом Конституції і тому цей акт став доступним для широких кіл суспільства. На додаток
до цього, Конституція стала відома на Північно-Американському континенті, де точилися
значні дискусії щодо шляхів створення правової
системи США. З цим документом були добре
ознайомлені відомі державні діячі та політики,
члени громадських угруповань, про нього говорили на зібраннях різних товариств, салонах,
клубах. Примірники тексту першої польської
Конституції франко- та англомовних видань,
можна було зустріти в публічних та приватних
бібліотеках відомих французів, поляків, німців
та литовців. Одне з таких англомовних видань
Конституції Польщі 1791 р. зберігається у фондах особистої бібліотеки визначного американського державного діяча та співавтора проекту
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Основні напрямки впливу Конституції 1791 р.

Суспільнополітична ситуація
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та Пруссії
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конституціоналізму

Рис. 1. Основні напрямки впливу Конституції 1791 р.

Декларації незалежності 1776 р. Томаса Джефферсона (1743-1826). Як вказує П. Стецюк,
явище першої польської Конституції було позитивно оцінено також відомим німецьким філософом ХІХ ст. К. Марксом (1818-1883) [2, с. 66].
Прийняття Конституції 1791 р. вплинуло: 1)
на суспільно-політичну ситуацію у Європі; 2) на
зовнішню політику Росії, Австрії та Пруссії; 3) на
процес розвитку конституціоналізму (рис. 1).
І. Після прийняття Конституції 1791 р. по
території Європи прокотилася хвиля народних
виступів на її підтримку. Освічені люди того
часу розуміли, що прийняття основного закону
перетворювало Річ Посполиту в конституційну
монархію та забезпечувало правові засади
побудови демократичної держави. В тогочасному світі в багатьох країнах, таких як Франція,
США, Німеччина, в охоплених національними
рухами угорських та чеських територіях
Австрійської імперії люди бачили в Конституції
1791 р. документ, який вказував на конкретні
шляхи проведення демократичних реформ.
На думку англійського дослідника Нормана
Дейвіса, Король Польщі Станіслав Понятовський прийняттям цього акту вирішував складні
поняття у вигляді побудови республіки з обмеженням прав шляхти [3, с. 677]. З боку правителів Росії, Австрії, Прусії та інших держав реакція була протилежною, з причини того, що вона
підривала феодальні основи їх влади. Як вказує Л.О. Зашкільняк та М.Г. Крикун, Катерина
ІІ зазначала, що Варшава стає другим після
Парижу осередком революції в Європі та загрожує таким чином усталеному порядку [4, с. 242].
На думку П. Вандич, з точки зору прусського
уряду, прийняття польської Конституції 1791 р.
стало смертельним ударом по прусській монархії, хоча король Фрідріх Вільгельм неодноразово
вказував на свою підтримку цього документу
[5, с. 165]. Особливий вплив на європейську
громадськість справила та обставина, що Конституція скасовувало право «liberum veto», що
приводило до того, що у Польщі закон при-

ймався простою більшістю голосів. Також люди
позитивно оцінювали фіксацію в Конституції
механізму стримування різних гілок державної
влади. Наприклад, в основному законі передбачалося, що у випадку таємного голосування
більшістю у 2/3 обох палат Сейму Парламент
має право заявити вимогу про заміну будьякого міністра, а король був повинен негайно
призначити на його місце іншу людину.
З іншого боку, підвищену увагу викликали
положення Конституції 1791 р. стосовно посилення влади короля у Речі Посполитої, при
тому, що революціонери Франції навпаки прагнули позбутися королівської форми правління.
Серед європейської буржуазії широку підтримку
викликали норми Конституції, направлені на
підтримку третього стану. Так, згідно основного
закону, міщани отримували право на заняття
окремих адміністративних судових та духовних посад, право виступати в якості адвокатів
та отримувати офіцерські чини.
У революційній Франції, в якій вже діяла
знаменита «Декларація прав людини та громадянина» (1789 р.), яка являла собою один
з фундаментальних документів європейського
конституціоналізму, одночасно з схвальними
відгуками, було багато критичних зауважень.
Це торкалося збереження станового характеру
польського суспільства, феодальної залежності селян та відсутність норм стосовно націоналізації землі. При чому, як вказує В. Речицький, Конституція Франції базувалася на гарантії
прав громадян, ідеї народного суверенітету,
теорії поділення влади та концепції невідчуженних прав [6].
Перший президент США Джордж Вашингтон (1732-1799) дав позитивні оцінки Конституції 1791 р. та загалом оцінював її положення
досить високо.
Відразу після її проголошення зміст документу обговорювала вся ліберальна Європа.
Так, відомий британський філософ та політик
Едмунд Берк (1729-1797), творець сучасного
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консерватизму, вказував на неї як взірець мирних системних перетворень. Прихильно відносився до основного закону Папа Римський
Пій VI, понтифік вказував, що цей документ
направлений на збереження прав католицької
церкви в Польщі. Одночасно з цим, посол США
в Парижі того часу, а згодом – президент (18011809), демократ Томас Джефферсон, писав,
що світ має три конституції, які заслуговують
на пам’ять та повагу: американську, польську
і французьку. В свою чергу голландська ліберальна газета «Gazette» стосовно Конституції
1791 р.: «Якщо в цьому столітті й траплялися
дива, одне з них сталось у Польщі». Аналогічні
висловлювання відомих на той час політичних
діячів та відповідні позитивні публікації про
першу польську Конституцію, можна знайти
у американського вченого історика та славіста
П. Вандича [5, с. 187]. Сучасний німецький історик Йорг Генш, даючи загалом позитивну оцінку
Конституції Польщі 1791 р., підкреслює ту
обставину, що конституційні зміни Речі Посполитої було здійснено шляхом парламентського
голосування, а не декретом, який був прийнятий королівською владою.
Ідеї польського конституціоналізму вплинули на практичну діяльність демократичної
еміграції. У Парижі в готелі «Ламбер» була
заснована консервативна партія, яка проводила святкування дня прийняття Конституції,
а до числа своїх вимог віднесла відновлення
її дії. Ця політична сила визнала князя Адама
Чарторийського королем Польщі та шукала
у Європі союзників, які могли підтримати польське повстання та сприяти відродженню Речі
Посполитої. У липні 1831 р. виконавчий комітет консервативної партії звернувся до Палати
общин Англії з проханням підтримати відновлення Польщі в кордонах 1772 р., але ця політична сила не бажала створення самостійної
України. Інтерес викликає та обставина, що
неврахування інтересів українського народу
стало однією з причин поразки польського повстання 1830-1831 рр.
ІІ. Прийняття Конституції 1791 р. викликало
незадоволення Катерини ІІ та тодішніх російських можновладців, які бажали зберегти феодальний лад у цій країні. В теперішніх умовах
російська влада постійно вказує на те, що вона
ніколи не втручається у внутрішні справи сусідніх держав, але приклад сьогоднішньої Польщі
та Речі Посполитої показує лицемірність таких
заяв. З метою знищення польської держави,
Катерина ІІ у травні 1791 р. дала вказівка своїм
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можновладцям знайти шляхи створення конфедерації з метою захоплення влади у Польщі.
У той момент росіяни вели війну з Турцією і не
мали можливості направити туди необхідну
кількість військ. З метою виконання вказівки
імператриці Г.О. Потьомкін, який був та той час
найбільш впливовою фігурою Російської імперії, вступив в переговори з графом Ф. Потоцьким та Р. Ржевуцьким. На таємних перемовинах
в Санкт-Петербурзі в березні 1792 р. було вирішено, що незадоволені конституцією магнати
створять конфедерацію, а імператриця надасть
грошову допомогу та пізніше надішле війська
у Польщу. Формальною причиною російської
агресії став факт вручення польському уряду
18 травня 1792 р. декларації, в якій вказувалося, що необхідно відмінити дію Конституції
1791 р. Причому в день вручення декларації,
не чекаючи відповідь польського уряду, російські війська під керівництвом генерала-аншефа
М.В. Коховського перейшли в Бессарабії кордон
Речі Посполитої. З метою формування нового
уряду зрадники зібралися у містечку Торговиця,
яке розташоване на території теперішньої Кіровоградської обл. в Україні, тому це об’єднання
отримало назву «Торговицької конфедерації».
До числа лідерів опозиції увійшли: Ф. Потоцький, якого призначили маршалом Сейму,
коронний гетьман Ф.К. Браницький, брати
польські аристократи Р. Ржевуський та С. Ржевуський, перемишльський каштелян кн. А. Святополк-Четвертинський, граф Г. Вієльгорський
та ін. Цей реакційний уряд видав три Універсали, в яких містилось звернення до польського
народу. В першому з них вказувалося, що Торговицька конфедерація має за мету захист старого
державного устрою Речі Посполитої та повернення шляхетських привілеїв, знищених Конституцією 1791 року. Другий нормативно-правовий акт Універсал від 30 травня 1792 року
вказував, що Торговицька конфедерація була
підтримана Росією, яка надала свої війська,
але не буде втручатися в внутрішні справи Речі
Посполитої. В третьому універсалі від 9 червня
1792 р. вказувалося, що всі суди, органи державної влади, які діяли у Польщі, вважаються ліквідованими. Замість них Конфедерація створює
власні органи державної влади, суди та збирає
новий Сейм і сеймики. В якості резиденції заколотники обрали м. Торговиця Уманського пов.
Брацлавського воєводства, яке належало родині
Потоцьких. Починаючи з цього моменту Торговицька конфедерація стала символом антипольського руху, національної ганьби, а її керівники
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назавжди увійшли до історії як зрадники. Цілком
зрозуміло, що керівництво конфедерації звернулося до росіян з проханням про допомогу, на
що отримали позитивну відповідь, хоча війська
генерала М.В. Коховського вже захопили значну
частину Правобережної України.
Аналогічний сценарій
був реалізований
у 2014 р., коли за російські кошти та за допомогою диверсантів місцеві зрадники також звернулися до Російської Федерації з проханням про
допомогу, на що їм була дана «позитивна відповідь», в м. Донецьку та Луганську були сформовані горезвісні ЛНР та ДНР.
Бажаючи посилити натиск на Польщу, Катерина ІІ надіслала другу російську армію на чолі
з генералом О.В. Суворовим, яка звільнилася
внаслідок укладеного у 1792 р. мирного договору з Отаманською Портою. Враховуючи
чисельну перевагу, наявність добре вишколеної армії, яку перекинули з турецького фронту
та наявність значної кількості гармат, росіяни
здобули перемогу над поляками. Іншою причиною поразки була слабість правителя Польщі
короля Станіслава-Авґуста та низький рівень
військової підготовки польських революціонерів на чолі з героїчним Тадеушем Костюшком.
Поразка Польської держави дала змогу Російській імперії та Прусії провести у 1793 р. другий
поділ Речі Посполитої та закріпити цю обставину у вигляді договору між ними.
Лицемірність російської політики доводить
факт того, що Катерина ІІ надіслала до польського короля Станіслава-Авґуста свого агента
барона К. Бюлера, який умовив правителя приєднатися до конфедерації. Імператриця обіцяла
королю збереження польської держави, забезпечення прав та свобод населення, невтручання
у внутрішні справ, що стало черговою брехнею
росіян. Вступ царських військ разом з конфедератами до Варшави знаменував скасування
Конституції 3 травня й водночас зумовив другий поділ Речі Посполитої. До Росії перейшли
значні території центральної Білорусі, Правобережна Україна, а Пруссії дісталася розвинутий
й багатолюдний регіон Познані, а також великі
міста Данциґ та Торунь.
ІІІ. На формування сучасного конституціоналізму суттєво вплинули американська,
французька та польська конституції. При чому,
як вказує Анджей Дзядзьо, преамбули американської та польської конституцій приблизно
співпадали між собою, з причини фіксації
в них таких завдань, як забезпечення внутрішнього порядку, незалежності, недопущення

диктату іноземних держав та створення умов
для загального добробуту, захисту населення
та свободи [7, с. 168].
Доктринальним джерелом цих основних
законів були ідеї просвітництва, обмеження
влади, досягнення незалежності, внутрішньої
стабільності та безпеки. Європейська модель
конституціоналізму у її сучасному вигляді
характеризується наявністю писаної конституції, перевагою парламентської форми правління у поєднанні з різними формами децентралізації публічної влади у вигляді федералізму,
регіоналізму та децентралізації. При цьому ці
особливості з’явилися не випадково, а у вигляді
положень, окремих конституцій, які обумовили
специфіку та вектор розвитку європейської
моделі.
Особливістю польської Конституції 1791 р.
була фіксація в ній положень стосовно зміни
політичної та соціальної системи, знищення
феодальних порядків та перехід до буржуазного ладу. На теорію конституціоналізму
вплинули польські республіканські традиції
у вигляді обмеження королівської влади, діяльності Сейму та Сенату, а також обмеження прав
та привілеїв шляхті.
Положення Конституції суттєво вплинули
на подальший розвиток конституційної науки
з причини того, що до її змісту увійшли положення, які мали значення юридичних принципів.
До їх числа відносилися: верховенство права,
верховенство конституції, поділ влади, католицька конфесійна держава, релігійна толерантність, рівність громадян, державна єдність,
загальне благо, парламентаризм, монархічна
форма правління, самоврядування. Для Речі
Посполитої важливе значення мало скасування
права liberum veto, яке століттями паралізувало
внутрішню політику, коли через окремих шляхтичів можна було заблокувати одним голосом
будь-які рішення сейму. Одночасно з цим Конституція забороняла скликання шляхетських
конфедерацій, які вносили хаос у державу,
а спеціальні урядові комісії повинні були займатися справами окремо Польщі і Великого князівства Литовського. Для конституційного права
важливе значення мали положення стосовно
дуалізму держави, які в перспективі повинні
були сприяти литовському національному відродженню. Інтерес викликає та обставина,
що для українців, які складали майже третину населення Речі Посполитої, в основному
законі навіть не планувалося надання будьяких прав на автономію.
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Конституція 1791 р. змінювала форму правління завдяки створенню спеціальної вищої
управлінської структури – Варти Національних Прав, яка складалася з короля, примаса
та п’яти міністрів, що повинно було зробити
загальне керівництво країни більш ефективним.
З точки зору конституційної науки, особлива
увага приділялася тому, що мешканці міст мали
такі ж самі права як шляхта, свободи й права
гарантувалися селянам, якими мала опікуватися держава, а не магнати. В основному законі
вказувалося про збільшення чисельності армії
до 100 тис., а держава отримувала повне право
вести незалежну зовнішню політику. Однією
з ключових проблем конституціоналізму є закріплення в основному законі норм стосовно місцевого самоврядування, яке згідно Конституції
1791 р., зміцнювалося і вдосконалювалося.
Органи місцевого самоврядування згадувалися
в положеннях про сеймики та королівські міста,
які мали право обирати своїх голів та представників. В цілому цей комплекс реформ повинен
був перетворити Річ Посполиту на одну з найдемократичніших, у той історичний момент,
держав Європи. Тому зміст основного закону
1791 року, незважаючи на деякі недоліки, за
своїм змістом та юридичною природою визнавався як конституція в науковому розумінні
цього терміну, а Конституція 1791 р. належить
до джерел сучасного європейського конституціоналізму. Як вказує О.М. Бориславська,
ключовою ідеєю, яка лягла в основу цієї ідеології, зумовила розвиток низки концепцій та,
в решті-решт, привело до утворення нового
суспільного строю, виникнення конституціоналізму та конституційної держави на європейському континенті була свобода людини
[8, с. 68].
Ідеї свободи, рівності, демократії, народного
суверенітету та розподілу влади які знайшли
свою реалізацію в Конституції 1971 р., були
присутні в програмних документах більшості
різних польських таємних організацій, політичних рухів та партій протягом всього XIX та поч.
XX століть. Прагнення до свободи, відродження
польської держави, початки якого були зафіксовані в «Конституції 3-го травня», вплинули
на направленість та дії учасників Листопадового (1830-1831 рр.), Краківського (1846 р.),
Січневого (1863-1864 рр.) повстань. На думку
П. Дворкіна, наявність конституції продемонструвало всьому світові волю та можливість
польської нації відбудувати державні установи
за найкращими просвітницькими моделями,
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з урахуванням політичних та соціальних умов
Польщі того часу [9].
У кінці XIX століття в колах польської інтелігенції святкування «3-го травня» все більше
набуває політико-ідеологічного та історико-виховного характеру. На честь «третього травня»
поляки називали приватні школи, іноді вулиці
та площі, ставили пам’ятники до сотої річниці
(1891 р.) від дня ухвалення конституції тощо.
У часи відновлення незалежності Польщі
в 1918 р. ідеї польського конституціоналізму, які
знайшли відображення у Конституції 1791 р.,
стають основною ідеологічною засадою нової
політико-правової системи. В Малої польської
Конституції від 28 квітня 1919 р. вказувалося,
що день 3 травня встановлюється як урочисте
свято на вічні часи. При чому при підготовці
Конституції 1921 р. депутати вносили пропозиції з фіксації положень Конституції 1791 р.
в тексті основного нового закону. Згадка про
Конституцію 3 травня знайшла відображення
у вступі до Конституції РП 1921 р., в якій містилось посилання на велику конституційну традицію та шляхи відбудови Польської незалежної
держави.
Сьогодні 3 травня є одним з головних державних свят Республіки Польщі – День Конституції, яке відзначається на офіційному рівні. Під
час відзначення цього свята у 2006 р. Президент
Польщі Лех Качинський (1949-2010) говорив,
що «Травнева Конституція – це великий почин
нашої юридичної ідеї. Це – доказ того, що патріотизм, турбота за державу можуть перемогти».
Ім’я першої польської Конституції сьогодні
носить одна з центральних прощ Варшави,
багато вулиць і площ в інших містах країни,
школи та гімназії, а її річницю вшановує весь
народ. В багатьох польських містах та селах
встановлено пам’ятники на честь «Конституції
3 травня», а її річниці вшановує весь народ.
В цілому, знищення польської держави та припинення дії Конституції 1791 р. були актом агресії з боку Російської імперії та порушенням норм
тодішнього міжнародного права.
За результатами проведеного дослідження
можна зробити наступні висновки:
1. Конституція 1791 р. була направлена на
створення конституційної монархії, реалізації
демократичних положень та створювала модель
системи, до якої входили незалежні гілки – парламент, виконавча та судова влади. В змісті
основного закону знайшли відображення ідеї
просвітництва, ліберальні концепції, принципи
поділу влади та народного суверенітету.
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2. Польська конституційна модель вступала
у конфлікт з тодішньою тенденцією централізації влади та створення абсолютних монархій
з сильною армією та агресивною зовнішньою
політикою, тому прийняття Конституції 1791 р.
викликало агресію з боку сусідніх феодальних
держав – Росії, Пруссії та Австрії, які боялися, що
ідеї Конституції можуть привести до революційних заворушень та постань в цих країнах. Найбільш активну участь у припиненні дії Конституції
1791 р. відіграла Російська імперія, спрямувавши
кошти на підкуп польської шляхти, проведення
військової агресії та використання інших засобів
впливу. Причому всі обіцянки росіян зберегти
незалежність Речі Посполитої були брехнею,
доказом чого є другий поділ Польщі та захоплення ними значної частини країни.
3. Формування конституційного права пов’язано з впливом на нього американської, французької та польської конституцій. Положення
Польської Конституції збагатили конституційну
науку, включення до її змісту положень стосовно
верховенства конституції, верховенства права,
рівності громадян, релігійної толерантності, права
на особисту свободу та місцеве самоврядування.
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Patlachuk V. N. The influence of the Polish constitution of 1791 on the socio-political
situation in Europe and the development of constitutionalism
The problem of constitutionalism is fundamental in legal science, as well as in the practice of using
constitutional law. The interest in the Polish Constitution of May 3, 1791 is not accidental, due to the fact
that the appearance of this document was the result of the development of national jurisprudence,
which absorbed a significant number of achievements of European constitutionalism. The text
of the Polish Constitution of 1791 soon became known in many European capitals, thanks to foreign
ambassadors accredited to Warsaw, who intensively informed their capitals about the revolutionary
events of 1791 and the first Polish Constitution. An important role in the dissemination of this
document was played by various foreign publications that presented the text of the Constitution
of Poland of 1791 in foreign languages. The adoption of the Constitution of 1791 affected: 1) the sociopolitical situation in Europe; 2) the foreign policy of Russia, Austria and Prussia; 3) the process
of development of constitutionalism. After the adoption of the Constitution of 1791, a wave of popular
protests swept across Europe. Educated people at the time understood that the adoption of the Basic
Law transformed the Polish-Lithuanian Commonwealth into a constitutional monarchy and provided
the legal basis for a number of reforms. In the world of that time, in many countries, such as France,
the United States, and Germany, in the Hungarian and Czech territories of the Austrian Empire
covered by national movements, people saw in the Constitution of 1791 a document that indicated
ways to carry out democratic reforms. The adoption of the Constitution of 1791 caused dissatisfaction
of Catherine II and the then Russian leadership.In order to destroy the Polish state, Catherine II in
May 1791 instructed her rulers to find ways to create a confederation in order to seize power in
Poland. The entry of the tsar’s troops together with the Confederates into Warsaw marked the repeal
of the constitution on May 3 and at the same time led to the second division of the Commonwealth.
The provisions of the Constitution significantly influenced the further development of constitutional
science due to the fact that its content included provisions that had the meaning of legal principles.
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The ideas of freedom, equality, democracy, people’s sovereignty and separation of powers, which
were implemented in the 1971 Constitution, were present in the program documents of most various
Polish secret organizations, political movements and parties throughout the 19th and early 20th
centuries. XX centuries. At the time of the restoration of Polish independence in 1918, the ideas
of Polish constitutionalism in the form of the Constitution of 1791 became the main ideological basis
of its new political and legal system.
Key words: constitutionalism, Constitution of May 3, 1791, Universal, Poland, revolutionary
France, the Russian Empire.
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ПРОБЛЕМИ КЛОНУВАННЯ ТА ПРАВО НА ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИ:
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТИ
У цій статті розкриваються міжнародно-правовий, релігійний та філософський аспекти
права на цілісність особи крізь призму здійснення клонування. Акцентується увага на тому, що
замість створення нової особи шляхом змішування генетичного матеріалу двох різних батьків,
клонування дозволяє створити нову людину з генетичним матеріалом лише одного з батьків.
Така реконфігурація розмноження викликає безліч аргументів проти клонування людини.
Досліджуючи релігійний аспект здійснення клонування та права на цілісність особи, звертається увага на те, що релігія загалом негативно ставиться як до перспективи клонування людини, так і до порушення цілісності особи. Це можна пояснити зокрема тим, що
людина є унікальною істотою, до створення якої причетний бог, а можливість клонування
людини може призвести до свого роду десакралізації людини, оскільки неможливо клонувати
душу людини.
Визначено, що категоричний імператив І. Канта яскраво виражається у забороні клонування людини, що пов’язано зокрема з тим, що не можна ставити під загрозу цілісність
особи заради проведення експериментів заради вигоди майбутніх поколінь. Ж. Бодрійяр
у свою чергу розглядав клонування як можливість втрати людської цілісності.
У рамках дослідження міжнародно-правового регулювання клонування та права на цілісність особи розглянуто як регіональні доктрини, так і універсальні. До числа регіональних
віднесено Американську конвенцію про права людини та Хартію основних прав Європейського союзу. До числа універсальних – Конвенцію про біомедицину та права людини, а також
Додатковий протокол до Конвенції, Барселонську декларацію про основні етичні принципи
біоетики та біоправа, Загальну декларацію ЮНЕСКО про біоетику та права людини та інші.
Аналіз цих міжнародних актів дозволяє стверджувати, що на міжнародному рівні визнається право на цілісність особи серед числа пріоритетних прав людини, зокрема тоді, коли
йде мова про застосування досягнень сучасної медицини та біології.
Визначено, що право на цілісність особи характеризується як право на поводження з особою гуманно, зберігаючи при цьому її психічну та фізичну цілісність, що означає, що будь-яка
особа має право не зазнавати фізичного чи психічного впливу з боку держави чи інших осіб.
Ключові слова: клонування, право на цілісність особи, недоторканність особи, медичні
дослідження, біоетика.
Постановка проблеми. Клонування людини
протирічить найважливішим правам особи:
праву на повагу людської гідності, праву на
цілісність особи. Можлива поява клона людини
може призвести до великої кількості проблем,
насамперед, в урегулюванні правовідносин між
людиною та її клоном, у подальшій ідентифікації клона, у сімейних відносинах, у питаннях
правонаступництва та інших. Саме тому існує
необхідність у проведенні цього дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Б. В. Островська [1] розглянула питання цілісності
© Болдіжар С. О., 2020

особи у контексті взаємозв’язку з правом на життя.
Історико-правові аспекти права на цілісність особи
дослідила В. С. Гербут [2]. Питання цілісності особи
у своїй монографії піднімає М. В. Савчин [3, c. 67],
звертаючи увагу зокрема на такий принцип як заборону здійснювати медичні експерименти без згоди.
При цьому не було присвячено уваги питанням права на цілісність особи у взаємозв’язку зі
здійсненням клонування. Саме тому ми вважаємо за необхідне провести це дослідження.
Метою статті є дослідження права на цілісність особи та здійснення клонування крізь
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призму релігійного, філософського та міжнародно-правового аспектів.
Виклад основного матеріалу. Варто зауважити, що клонування є тим спірним інститутом,
який наражає на постійні суперечності, правові
догми та етичні принципи. Далеко не завжди
представники релігійних та філософських течій
можуть дійти одностайності з юристами щодо
формування чіткої позиції: клонування – це
порушення релігійних приписів чи все ж таки
реалізація права особи на розпорядження власним біологічним матеріалом? Клонування –
прорив у медицині та технологіях чи все ж таки
порушення цілісності особи»? [4, c. 35].
Клонування дає нам можливість по-новому
поглянути на процес розмноження. Замість
створення нової особи шляхом змішування
генетичного матеріалу двох різних батьків,
клонування дозволяє створити нову людину
з генетичним матеріалом лише одного з батьків.
Через таку реконфігурацію розмноження існує
безліч аргументів проти клонування людей.
Перш за все варто дослідити релігійні
аспекти та їхній вплив на сферу клонування,
а також розуміння поняття цілісності крізь релігійну призму.
Папа Римський Бенедикт XVI свого часу
негативно висловився щодо перспектив клонування: «Не зважаючи на величезну вигоду, яку
може отримати людство (від наукових розробок), деякі приклади демонструють явне порушення порядку природи, які не лише суперечать
святому характеру життя, але і обкрадають природну сутність людського творіння і сім’ї» [5].
В інструкції Donum Vitae, яку було опубліковано Конгрегацією у справах доктрини віри
римо-католицька церква категорично заявила,
що клонування заперечує моральний закон,
оскільки це суперечить гідності як продовження
роду, так і подружнього союзу. Тому будь-які
спроби клонування є порушенням гідності
людського ембріона, якому надається статус
людини з моменту запліднення ооцита [6].
У зазначеній вище інструкції увага також
приділена питанню цілісності особи. Зокрема
зазначається, що з моменту формування зиготи,
необхідно проявляти безумовну повагу до особи,
яка морально обумовлена людиною в її тілесній
та духовній сукупності. Людину слід поважати
і поводитись з нею як з людиною з моменту її
зачаття; і тому з цього самого моменту повинні
бути визнані її права як особистості, серед яких
на першому місці є непорушне право кожної
людини на життя. Це доктринальне нагадування
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забезпечує основний критерій для вирішення
різних проблем, пов’язаних з розвитком біомедичних наук у цій галузі: оскільки до ембріона
потрібно ставитись як до особистості, слід також
захищати його цілісність [6].
Крім цього у Donum Vitae звертається увага
на те, що заморожування ембріонів, навіть якщо
воно здійснюється з метою збереження життя
ембріона є злочином проти поваги до людини,
піддаючи їх серйозним ризикам смерті або
шкоди їхній фізичній цілісності та позбавляючи
їх, принаймні тимчасово, притулку та вагітності
для матері, таким чином ставлячи їх у ситуацію, в якій можливі подальші правопорушення
та маніпуляції [6].
У буддизмі виходять трохи з інших позицій,
коли мова заходить про цілісність особи. Буддисти розглядають природу як суму екосистем,
які залежать одна від одної. При цьому, трансформація природного середовища може мати
значний вплив на нас. З цього випливає, що
зміна однієї частини цілісності впливає на кожну
одиницю, що складає цю цілісність. Клонування
також кидає тінь на спадковість сім’ї та стосунки
між предком і нащадком. Кожна людина унікальна і неповторна, і її душа в людському тілі
знаходиться на шляху до просвітлення. Якщо її
клонувати, то її риси починають бути неправдивими, оскільки вчені не можуть клонувати душу
і розум [7].
Усі дії, які могли б зіпсувати або покалічити
тіло, заборонені в ісламі. Тіло повинно залишатися у первісному вигляді, якщо Творець не
дасть спеціального дозволу на внесення змін.
Будь-яка зміна в первісному створенні тіла
вважається одним з найбільших гріхів в ісламі.
Коли сатану відпустили з раю, він погрожував,
що буде закликати людей вносити зміни у своє
тіло і тіла тварин, проколюючи їм вуха, що вважається порушенням цілісності тіла [8].
Отже, релігія загалом негативно ставиться до
перспективи клонування людини та відповідно
до порушення її цілісності. Це можна пояснити
зокрема тим, що людина є унікальною істотою,
до створення якої причетний бог. Сам факт
здійснення клонування таким чином може підірвати сакральну важливість бути людиною, тим
більше, що неможливо клонувати душу людини,
відтак вона не буде повноцінною людиною.
Клонування та цілісність особи у світлі філософських роздумів необхідно почати з того, що
Арістотель говорив про цілісність чогось у тому
разі, якщо «не є відсутньою ні одна з тих частин,
складаючись з яких воно йменується цілим від
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природи, а також те, що так обіймає обійманні
речі ним речі, що останні утворюють щось одне»
[9, c. 174-175].
У свою чергу знаменитий категоричний імператив І. Канта звучить наступним чином: «Дій
лише за тією нормою, яку хочеш бачити універсальним імперативом – нормою для всіх людей
і також для тебе… Дій так, щоби завжди ставитися до людей і до себе також – як до мети
і ніколи – лише як до засобу» [10, c. 30]. Таким
чином цілісність особи не може мати якого-небудь еквіваленту. Сформульований німецьким філософом принцип яскраво виражається
у забороні клонування людини, що пов’язано
зокрема з тим, що не можна ставити під загрозу
цілісність особи заради проведення експериментів заради вигоди майбутніх поколінь.
Ж. Бодрійяр говорить про згубність клонування, що є можливим через втілення у реальність найдавніших фантазмів про двійників,
породжуваних технологією, гранично очищеною
від будь-якої випадкової сексуальності. Філософ вводить поняття «клонічного суспільства»,
акцентуючи увагу на такому суспільстві, яке
прагне збільшити відтворення при зменшенні
сексу. При клонуванні відбувається втрата людської цілісності і будь-яка частина тіла несе про
нього повну інформацію, яка у такому разі може
бути розтиражованою [11, c. 171].
Наступний аспект, на який варто звернути
увагу у контексті клонування та права на цілісність особи – міжнародно-правове регулювання. У цьому контексті нам потрібно розглянути як регіональні доктрини, так і універсальні.
До числа регіональних необхідно віднести
Американську конвенцію про права людини
та Хартію основних прав Європейського союзу.
Відповідно до частини 1 статті 5 Американської конвенції про права людини від 22 листопада 1969 року: «Кожна людина має право
на повагу до своєї фізичної, психічної
та моральної цілісності» [12].
Частина 1 статті 3 Хартії основних прав
Європейського союзу проголошує право кожної особи на повагу до її фізичної та психічної
цілісності. У частині 2 цієї статті встановлено
заборону на здійснення репродуктивного клонування людини [13].
Кількість універсальних міжнародних актів
є дещо вищою, та включає ряд положень, про
які мова йде нижче.
У першу чергу необхідно зазначити, що
у статті 1 Конвенції про біомедицину та права
людини зазначено, що: «Сторони цієї Конвенції

захищають гідність людини і гарантують кожному без винятку дотримання цілісності особи
та інших прав і основних свобод у зв’язку із застосуванням досягнень біології та медицини» [14].
Доповненням до положень Конвенції про
біомедицину та права людини став Додатковий
протокол до Конвенції про захист прав та гідності людини у зв’язку із застосуванням досягнень
біології та медицини, що стосується заборони
клонування людських індивідів. Заслуговує на
увагу стаття 1 цього Додаткового протоколу, де
на захист цілісності особи заборонено будь-яке
втручання, спрямоване на створення людського
індивіда, яка генетично ідентична іншому людському індивіду. При цьому термін «генетично
ідентична» тут наведено у розумінні людського
індивіда, що має тотожний набір генів ядра
з іншим людським індивідом [15].
У Барселонській декларації про основні
етичні принципи біоетики та біоправа серед
чотирьох базових принципів фігурує й цілісність. У контексті Барселонської декларації
цілісність пояснюється через недоторканність
людської істоти. При цьому, цілісність особи,
як і людська гідність набула універсалізації
та розглядається крізь призму цінності особи
як такої. Повага до цілісності особи – це повага
до приватного життя та особистого середовища
[16, c. 240]. Таким чином, цілісність особи є найважливішим принципом для створення довіри
між лікарем та пацієнтом.
У статті 8 Загальної декларації ЮНЕСКО про
біоетику та права людини йдеться про необхідність захисту особливо вразливих осіб та груп,
а також поважати їхню особисту цілісність [17].
Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації закріпила принцип, відповідно
до якого обов’язком лікарів, які беруть участь
у медичних дослідженнях є серед іншого захист
цілісності особи [18].
Цей момент знайшов своє відображення
і у Декларації ВООЗ про політику у сфері забезпечення прав пацієнта у Європі. Зокрема, до
числа прав пацієнта було віднесено право на
збереження своєї фізичної та психічної цілісності [19].
З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що міжнародне законодавство визнає
право на цілісність особи серед числа пріоритетних прав, коли мова йде про застосування
досягнень сучасної медицини та біології.
М. В. Савчин зазначає, що: «… з питань біоетики виникає низка питань щодо забезпечення
цілісності особи (individual integrity), фундамен-
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тальним принципом якого є заборона «medical
experimentation without consent» (здійснення
медичних експериментів без згоди), основою
чого є повага до гідності людини та її приватної автономії (можливості вільного, без стороннього тиску, вибору). Такими вимогам мають
відповідати вирішення питань щодо трансплантології, природи організмів із наперед заданими
властивостями. Однак тут значну роль відіграє
процесуальна справедливість, яка включає
право заінтересованих осіб бути заслуханими
та вираження вільної волі особою щодо якого
вживаються певні медичні заходи. Це передбачає наявність певних юридичних механізмів
узгодження відповідної волі носія права та заінтересованих осіб, щоб за допомогою кваліфікованого юриста, який відповідає належним діловим і моральним якостям, ухвалювати рішення
щодо здійснення певних медичних процедур чи
методик лікування» [3, c. 67].
Висновки. Як ми бачимо, теми клонування
та цілісності особи широко переплітаються, не
тільки у правовому полі, але також є предметом
релігійних, етичних та філософських дискурсів.
Право на цілісність особи можна охарактеризувати як право на поводження з особою
гуманно, при цьому зберігаючи її психічну
та фізичну цілісність. Інакше кажучи, будь-яка
особа має право не зазнавати фізичного чи психічного впливу з боку держави чи інших осіб.
У контексті клонування право на цілісність
особи є важливим з огляду на те, що створення
людини шляхом маніпулювання з її генетичними характеристиками можна розглядати як
фактичне знищення автономії особи. У зв’язку
з цим, особа стає об’єктом, яким можна маніпулювати відповідним чином. Зрештою, таким
«об’єктом» може заволодіти інша особа або
група осіб.
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Boldizhar S. O. PROBLEMS OF CLONING AND THE RIGHT TO PERSONAL INTEGRITY:
INTERNATIONAL LEGAL, RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL ASPECTS
This article reveals the international legal, religious and philosophical aspects of the right to
the integrity of the person through the prism of cloning.  Emphasis is placed on the fact that instead
of creating a new person by mixing the genetic material of two different parents, cloning allows you to
create a new person with the genetic material of only one parent.  This reconfiguration of reproduction
raises many arguments against human cloning.
Examining the religious aspect of cloning and the right to the integrity of the individual, attention
is drawn to the fact that religion in general is negative both to the prospects of human cloning
and to the violation of the integrity of the individual.  This can be explained by the fact that man is
a unique being, originally created by God, and the possibility of human cloning can lead to a kind
of desacralization of man, because it is impossible to clone the human soul.
It is determined that Kant’s categorical imperative is clearly expressed in the prohibition of human
cloning, which is due, in particular, to the fact that human integrity cannot be threatened for the sake
of conducting experiments for the benefit of future generations. J. Baudrillard, in turn, saw cloning as
an opportunity to lose human integrity.
As part of the study of international legal regulation of cloning and the right to the integrity
of the individual, both regional and universal doctrines are considered.   Regional ones include
the American Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European
Union.  Among the universal ones are the Convention on Biomedicine and Human Rights, as well
as the Additional Protocol to the Convention, the Barcelona Declaration on Basic Ethical Principles
of Bioethics and Biolaw, the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights,
and others.
Analysis of these international instruments suggests that the international level recognizes
the right to the integrity of the person among the priority human rights, in particular when it comes to
the application of modern medicine and biology.
It is determined that the right to integrity of a person is characterized as the right to treat a person
humanely, while maintaining his mental and physical integrity, which means that any person has
the right not to be physically or mentally affected by the state or others.
Key words: cloning, the right to the integrity of the individual, the inviolability of the individual,
medical research, bioethics.
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СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
У статті доведено, що спосіб учинення кримінальних правопорушень у сфері житлового
будівництва здебільшого є повноструктурним, що включає підготовку, вчинення та приховування. На підставі чого виокремлено найбільш поширені способи вчинення привласнення,
розтрати майна (матеріально-відповідальними особами) або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (з відповідними криміналістичними пошуковими ознаками),
які поєднуються (комбінуються) з різними видами службових підроблень і корупційних діянь.
Установлення способу вчинення корупційних кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва, створює передумови для визначення форми вини під час вирішення
питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Здійснено наукову систематизацію найбільш поширених способів корупційних кримінальних правопорушень у сфері
житлового будівництва, характерних для них ознак матеріального та інтелектуального
підроблень документів будівельних та інших пов’язаних з ними організацій, а також категорій причетних до злочину службових і матеріально-відповідальних осіб, зокрема: укладення
фіктивних договорів підряду (субпідряду) з подальшим підробленням офіційних документів;
складання фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт з метою незаконного
перерахування грошових коштів; використання підроблених довідок про завищену вартість
виконаних будівельних робіт, порівняно з фактичними витратами; привласнення службовою особою коштів, виділених в авансовому порядку на житлове будівництво, які перебували в її віданні; умисне внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріальних звітів
з метою привласнення коштів; розтрата коштів, виділених на проведення конкретного
обсягу робіт, на потреби, не пов’язані з виконанням взятих зобов’язань з житлового будівництва, обумовлених договором; підроблення документів; підроблення службовою особою
відомостей на видачу заробітної плати за договором підряду на виконання будівельних
(ремонтних) робіт, які, як правило, поєднуються з різними видами службових підроблень
проектно-кошторисної та фінансово-господарської документації та корупційними діяннями
службових осіб житлово-будівельних організацій і уповноважених державних органів.
Встановлено, що способи вчинення поєднуються з різними видами службових підроблень
проектно-кошторисної та фінансово-господарської документації (договорів підряду на
виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт, відомостей щодо виплати
заробітної плати, довідок вартості будівельних матеріалів тощо) та корупційними діяннями службових осіб будівельних організацій і уповноважених державних органів.
Ключові слова: житло, будівництво, корупція, спосіб вчинення, розслідування, кримінальне провадження.
Становлення та розвиток ринку житла в Україні сприяє появі нових форм власності, різноманітних цивільних і господарських відносин.
Розвиток ринку житла є важливим чинником
забезпечення соціальних потреб населення,
але водночас недостатній рівень правової
освіченості громадян – учасників цивільного
обігу житла, а також висока ринкова вартість
об’єктів нерухомості створюють підґрунтя для
вчинення низки кримінальних правопорушень,
у структурі яких чітко виокремлюються кілька
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основних об’єктів злочинного посягання – правовідносини у сфері обігу житла на первинному
та на вторинному ринку. Як незаконні операції
з нерухомістю, так і кримінально-карані корисливі посягання на власність у цій сфері стають
поширеними через те, що операції з житлом відносяться до одного з найбільш високодохідних
видів бізнесу. Високий ступінь ризику операцій
з житлом викликаний, насамперед, заплутаним
законодавством, великою кількістю складних
документів, що супроводжують купівлю-про© Бруссо К. М., 2020
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даж. Тому ринок житла стає все більш криміналізованим, чому сприяє поява нових схем учинення злочинів.
Спосіб вчинення злочинів у криміналістиці
завжди був об’єктом детальної уваги вчених,
оскільки він виступає своєрідним «ключем»
до розкриття злочинів, відображає характерні
риси діяльності особи, є визначальною ланкою
в розробці окремих методик і в деяких випадках
уможливлює розмежування окремих видів злочинів, нерідко ставить перед криміналістикою
нові завдання тощо.
Установлення способу вчинення корупційних кримінальних правопорушень у сфері
житлового будівництва, створює передумови
для з’ясування форми вини під час вирішення
питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідною статтею
Кримінального кодексу України.
Традиційно спосіб учинення злочину в криміналістичній літературі тлумачать як «образ дій
злочинця, що виражається в певній, взаємозалежній системі операцій і прийомів підготовки,
здійснення та приховування злочину» [1, с. 22].
Р. С. Бєлкін спосіб учинення злочину вважає
системою дій з підготовки, учинення та приховування злочину, що детерміновані умовами
зовнішнього середовища і психофізіологічними властивостями особистості, які можуть
бути пов’язані з вибірковим використанням
відповідних знарядь або засобів чи умов місця
і часу та об’єднаних спільним злочинним умислом [2, с. 359]. У цьому контексті В. В. Лисенко
стверджує, що спосіб учинення злочину є сукупністю мотивованих, цілеспрямованих і необхідних дій, обумовлених обстановкою та засобами
вчинення злочину та виконуваних винуватим
для досягнення поставлених завдань [3, с. 8].
Вивченню способу вчинення злочину у криміналістичній літературі приділяється велика
увага. Так, М. В. Салтевський під способом
вчинення злочину розуміє комплекс причинно
і функціонально пов’язаних довільних (і частково мимовільних) цілеспрямованих дій злочинця [4, с. 421].
Дії з підготовки, вчинення та приховування
злочину утворюють єдиний спосіб вчинення
злочину, оскільки спрямовані на досягнення
кінцевого результату та охоплюється загальною метою. У зв’язку з цим більш обґрунтованою є точка зору Г. Г. Зуйкова, який визначає
спосіб вчинення злочину як систему об’єднаних
загальним задумом дій злочинця з підготовки,
вчинення і приховування злочину, детермінова-

них об’єктивними і суб’єктивними факторами,
поєднаних з використанням відповідних знарядь і засобів та умов місця та часу [5, с. 32].
Вчений зазначає, що «на відміну від кримінально-правового і кримінально-процесуального
понять «спосіб вчинення злочину», його криміналістичне поняття і значення є найширшими
і ємнісними» [5, с. 41].
Дії злочинців крізь призму способу злочинної діяльності розглядає А. Ф. Лубін як комплекс спільних дій, спрямованих на реалізацію
усвідомлюваних завдань і цілей, за визначених
умов і засобів досягнення їх. Автор виокремлює
фази розвитку злочинної діяльності: підготовка,
вчинення і відтворення цієї діяльності [6, с. 13].
Майже усі способи вчинення корупційних кримінальних правопорушень у сфері житлового
будівництва, є повноструктурними. Отже, спосіб злочину – це дії злочинця, що закономірно
проходять чотири фази розвитку: інформаційно-пошукову (розвідувальну), підготовчо-організаційну, діяльнісно-операційну та забезпечення приховування слідів злочину [7; 8, с. 8].
Підготовка до вчинення злочину включає: вибір
об’єкта посягання – людини та збирання відомостей про неї; розробку плану викрадення
або позбавлення волі; підбір та організацію співучасників злочину, розподіл між ними функцій
та ролей, підготовку знарядь та засобів вчинення злочину.
На основі аналізу судової практики можна
виокремити найбільш поширені види розкрадань у сфері житлового будівництва [9, с. 106],
зокрема:
1. Привласнення коштів, виділених на будівництво або закупівлю будівельних матеріалів,
шляхом зловживання службовим становищем.
Зазвичай таке незаконне заволодіння майном
здійснюється шляхом внесення службовою
особою неправдивих відомостей до офіційних
документів з метою завищення обсягу робіт,
вартості матеріалів, що надає змогу в подальшому штучно збільшити обсяги фінансування
та привласнити кошти. Наприклад, під час виконання підрядних робіт, передбачених договором підряду та додатковими угодами до цього
договору, у ОСОБА_2 виник злочинний намір,
спрямований на привласнення бюджетних
коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення
до офіційних документів – актів приймання
виконаних будівельних робіт КБ-2в завідомо
неправдивих відомостей. Так, реалізуючи свій
злочинний намір, ОСОБА_2 при складанні акта
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приймання виконаних будівельних робіт, діючи
умисно, у порушення вимог п. 3.3.10.1 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000, з метою
заволодіння бюджетними коштами шляхом
зловживання своїм службовим становищем,
внесла завідомо неправдиві дані до вказаних
актів приймання виконаних будівельних робіт,
свідомо завищивши обсяги виконаних робіт
та обсяги фактично використаного матеріалу на загальну суму 753 тис. грн. На підставі
завідомо неправдивих офіційних документів,
а саме актів приймання виконаних будівельних
робіт форми КБ-2в, Управлінням капітального
будівництва міської ради на користь приватного
підприємства «Л.» було зайво сплачено коштів
на загальну суму 753 тис. грн, які надалі були
привласнені ОСОБА_2 [10].
2. Розтрата коштів, виділених на будівництво,
шляхом зловживання службовим становищем.
Здебільшого здійснюється службовою особою,
у віданні якої перебуває чи якій ввірено майно шляхом нецільового використання майна та ресурсів.
Наприклад, ОСОБА_5, діючи умисно, цілеспрямовано, з метою розтрати грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно
знаючи, що вказані акти виконаних робіт форми
КБ-2в ним сфальсифіковані, діючи умисно, в інтересах TOB «Б.», зловживаючи своїм службовим
становищем, достовірно знаючи, що поточний
ремонт фактично не виконаний, вжив заходів
щодо перерахування TOB «Б.» грошових коштів
в сумі 599,2 тис. грн, тобто суми, яка завищена на
237,7 тис. грн, чим здійснив розтрату бюджетних
коштів, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян [11].
3. Заволодіння коштами, виділеними на
будівництво, шляхом зловживання службовим
становищем службовою особою. Найчастіше
полягає у внесенні недостовірних відомостей
до офіційних документів; завищенні обсягу
виконаних робіт; штучному завищенні кількості
необхідних матеріалів та обладнання; частковому виконанні або ж повному невиконанні тих
чи інших будівельних робіт; використанні будівельних матеріалів низької якості, які в документах відображено як високоякісні та дорогі.
Наприклад, ОСОБА_2, перебуваючи на
посаді директора ПП «К.», будучи службовою
особою, маючи умисел на заволодіння чужим
майном шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи та достовірно знаючи,
що будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку виконані частково,
підписав та завірив печаткою підприємства акт
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приймання виконаних будівельних робіт форми
КБ-2в із завищеними обсягами виконаних робіт,
згідно з якими вартість виконаних будівельних робіт та витрати на будівництву житлового
будинку, з урахуванням ПДВ становить 891 тис.
грн. У подальшому ОСОБА_2 шляхом зловживання службовим становищем заволодів грошовими коштами на загальну суму 430 тис. грн,
які були безпідставно перераховані за завищеними обсягами будівельних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт [12].
При цьому кожен вид розкрадання поєднується з використанням різноманітних способів
службового підроблення. Найчастіше підробляють договори підряду на виконання будівельних
робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості щодо виплати заробітної плати, довідки вартості будівельних матеріалів, довідки вартості
виконаних робіт та ін.
Крім того, активно використовуються такі
схеми розкрадань службовими особами у сфері
будівництва, зокрема:
1. Умисне завищення обсягів і вартості виконаних робіт. У цьому випадку будівельні роботи
проводяться, але в значно менших обсягах
та з використанням значно меншої кількості будівельних матеріалів. Це здійснюється
з метою подальшого обернення надлишкових
коштів, виділених на будівництво, на користь
зловмисника.
Загалом завищення обсягів виконаних робіт
у сфері будівництва відображається у відповідних актах (зокрема, про розбирання існуючих
споруд і фундаментів; перевезення сміття; розроблення ґрунту вручну в траншеях; засипку
вручну траншей і пазух; перевезення ґрунту;
роботи на відвалі; розроблення ґрунту із завантаженням в автомобілі-самоскиди екскаваторами; зачищення дна і стінок вручну в котлованах і траншеях, розроблених механізованим
способом; укладання блоків і плит фундаменту;
установлення блоків стін підвалів тощо).
Однак часто трапляються випадки, коли акт
складено про виконання робіт із залученням
техніки, на що виділяються відповідні кошти,
а фактично роботи виконуються вручну, без
застосування техніки, наприклад: підготовка
рову для прокладення комунікацій. У такому
випадку зловмисникам вдається незаконно
заволодіти коштами, не привертаючи зайвої
уваги, оскільки роботи здебільшого виконують
наймані працівники за мізерну оплату, а факт
виконання робіт за допомогою ручної праці,
а не із залученням техніки – не фіксується.
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2. Фіктивне виконання будівельних робіт.
Будівельні роботи виконуються частково, або ж
взагалі не виконуються, а з метою приховання
цього факту підробляються довідки про їх виконання.
3. Невиконання будівельних робіт після
перерахування коштів [9, с. 107].
У сфері житлового будівництва трапляються
різні види підроблень, зокрема поєднання даних
видів в одному злочинному діянні. Це можливо в тому разі, коли відбувається реалізація
складних злочинних схем щодо привласнення,
розкрадання майна, будівельних матеріалів,
інструменту, коштів, які виділено на будівництво, тощо. Найчастіше підробляють договори
підряду на виконання будівельних робіт, акти
приймання виконаних робіт, відомості щодо
виплати заробітної плати, довідки вартості будівельних матеріалів і виконаних робіт.
У більшості випадків підроблення здійснюють саме службові особи. Шляхом підроблення
документації, що використовується в процесі
будівництва на різних його етапах, вони завищують обсяги і вартість виконаних робіт в актах
прийому виконаних робіт, проводять незаконне
нарахування коштів на основі фіктивного акта
про своєчасну здачу об’єкта в експлуатацію,
здійснюють незаконне нарахування на відповідні рахунки авансів, привласнюючи різницю
між завищеною і фактичною сумою. Крім того,
шляхом складання фіктивних документів службові особи приховують розкрадання грошових
коштів, які виділено для закупівлі будівельних
матеріалів, техніки, устаткування, інвентарю
тощо. Як службові, так і інші особи шляхом підроблення здійснюють операції щодо повного
або часткового не оприбутковування по касі
грошей, отриманих від приватних осіб за виконані роботи, привласнюють включені в робочі
наряди чи платіжні документи грошові кошти, які
заздалегідь було нараховано на підставних чи
неіснуючих осіб тощо. Поширеними є випадки,
коли службові особи складають акти на виконання ремонтних робіт, що взагалі не проводилися, завищують у документах обсяги робіт
(наприклад, під час складання кошторису).
Під час розслідування корупційних кримінальних правопорушень у сфері житлового
будівництва необхідно звертати увагу на такий
перелік документів:
1) фінансово-звітні документи: виписки по
особовим рахункам; роздруківки банківських
операцій; локальний кошторис, відповідно до
якого встановлюється вартість проведення буді-

вельних/ремонтних робіт; платіжні доручення, за
якими перераховуються грошові кошти як розрахунок за виконані роботи; платіжні доручення,
в яких фіксуються фінансові зобов’язання сторін
та сплачені кошти; виписки по особовим рахункам; роздруківки руху коштів по розрахункових
рахунках; рахунки-фактури, що підтверджують
операції з купівлі будівельних матеріалів та містять вичерпні відомості про їх вартість, марку,
кількість тощо; локальний кошторис; зведений
кошторисний розрахунок; бухгалтерські довідки
щодо балансу грошових коштів/матеріальних
цінностей; відомості на видачу заробітної плати
за договором підряду; видаткові касові ордери;
розрахунково-платіжні відомості; накази службових осіб про затвердження кошторисної документації на проведення ремонтних/будівельних
робіт; рішення сесій міських, районних, районних у містах рад, а також державних адміністрацій стосовно затвердження видатків для
проведення будівельних/ремонтних робіт; розрахунково-платіжні відомості; дані, що містяться
в Реєстрі бюджетних фінансових зобов’язань
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;
договори про закупівлю робіт за державні кошти;
графіки фінансування та виконання робіт, що
є додатками до договору генпідряду; податкова документація та бухгалтерська звітність;
регістр бухгалтерського обліку – головна книга;
оборотно-сальдові відомості; регістри синтетичного й аналітичного обліку за всіма використовуваними рахунками бухгалтерського обліку
за певний період; податкові регістри; звітність
по страховим внескам до позабюджетних фондів; документи по роботі з органами Державної
фіскальної служби; документи з розрахунків
з підзвітними особами, у т.ч. авансові рахунки;
документи з обліку праці та заробітної плати;
реєстри обліку отриманих і виданих податкових
накладних; касові документи; виписки з банку по
розрахункових рахунках; документи від постачальників (прибуткові накладні); акти на списання матеріальних цінностей; первинні документи з обліку нематеріальних активів; журнали
обліку виданих довіреностей [9, с. 109; 13, с. 45];
2) документи, що відображають результати
внутрішніх та зовнішніх перевірок, у тому числі
незалежних контролюючих органів: результати
внутрішнього аудиту (готується висновок аудиторського звіту за результатами внутрішнього
аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності установи, організації тощо);
акти ревізії фінансово-господарської діяльності
об’єкта, де вчинено злочин; матеріали резуль-
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татів зустрічних звірок; дефектний акт, відповідно до якого встановлюються обсяги виконання будівельних робіт по об’єкту ремонту
або реконструкції; акт проведення контрольних
обмірів виконаних підрядних робіт по акту приймання виконаних робіт (проводиться комісією
у складі представника замовника, виконавця,
спеціаліста з відділу капітального будівництва міської ради, представників Держаудитслужби); акти позапланової документальної
перевірки; матеріали перевірок територіальних
органів Державної фіскальної служби; матеріалів, що перебували або перебувають у виконавчому провадженні Державної виконавчої
служби стосовно окремих суб’єктів; результати
зустрічних перевірок по контрагентах; акти
обстеження стану об’єктів з метою визначення
переліку та обсягу робіт, які необхідно здійснити
в межах будівельних/ремонтних робіт; результати зустрічних перевірок Держаудитслужби;
результати позапланової інвентаризації матеріальних цінностей; акти інвентаризаційних комісій стосовно виявлення, огляду та перевезення
не оприбуткованих матеріальних цінностей підприємства; інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей; акти огляду та службові
записки про результати огляду об’єктів та про
результати робіт [9, с. 110; 13, с. 46];
3) цивільно-правові договори на виконання
певного обсягу будівельних/ремонтних робіт:
договори підряду, відповідно до умов якого
підрядчик зобов’язаний виконувати роботи
в розмірі підсумкової вартості та у відповідні
строки, що встановлені графіком виконання
робіт, складеним підрядником до початку виконання робіт, здійснювати роботи відповідно до
кошторисної документації, будівельних норм
і правил, графіку виконання робіт; акт прийому
виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В);
акти виконаних робіт, у т.ч. документи від покупців; договори з постачальниками, покупцями
та іншими контрагентами; договір генпідряду,
предметом якого виступає комплекс робіт
з будівництва конкретного об’єкта, наприклад:
інженерне забезпечення відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації
і технічної характеристики об’єкта з прокладенням зовнішніх інженерних мереж, зовнішнього освітлення, благоустрою та озеленення
території; договір капітального будівництва; акт
здачі-приймання документації по договору на
виготовлення проектної документації; додаткові угоди до договорів будівельного підряду;
довідки про вартість виконаних робіт (типова
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форма № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних
будівельних робіт та витрати»); оригінали (копії)
претензій; акти приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання;
декларації про початок виконання будівельних
робіт; проекти на капітальний ремонт/будівництво; акти на збереження матеріальних цінностей/грошових коштів; акти прийому-передачі
матеріалів [14, с. 96–98].
Загалом, документи є надзвичайно важливим процесуальним джерелом доказів учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем у сфері будівництва. Останні набувають ознак речових доказів у випадку їх використання як знаряддя чи засобу вчинення злочину, зберігають на собі його сліди або містять
інші відомості, що мають доказове значення
в межах кримінального провадження.
Крім того, документами, що містять оперативно-розшукову інформацію та беруться до
уваги як доказова інформація, є фіктивні договори, записи в настільних календарях, записниках, телефонних довідниках, на окремих
аркушах. Їх можна знайти як під час оперативного огляду приміщення в момент затримання
особи, так і в процесі оперативного пошуку за
місцем проживання.
Таким чином, основними та найбільш поширеними, залежно від джерела розкрадань, є такі
способи вчинення досліджуваної категорії кримінальних правопорушень: укладення фіктивних договорів підряду (субпідряду) з подальшим
підробленням офіційних документів; складання
фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт з метою незаконного перерахування
грошових коштів; використання підроблених
довідок про завищену вартість виконаних будівельних робіт, порівняно з фактичними витратами; привласнення службовою особою коштів,
виділених в авансовому порядку на житлове
будівництво, які перебували в її віданні; умисне
внесення завідомо неправдивих відомостей
до матеріальних звітів з метою привласнення
коштів; розтрата коштів, виділених на проведення конкретного обсягу робіт, на потреби,
не пов’язані з виконанням взятих зобов’язань
з житлового будівництва, обумовлених договором; підроблення документів; підроблення
службовою особою відомостей на видачу заробітної плати за договором підряду на виконання
будівельних (ремонтних) робіт, які, як правило,
поєднуються з різними видами службових підроблень проектно-кошторисної та фінансо-
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во-господарської документації та корупційними
діяннями службових осіб житлово-будівельних
організацій і уповноважених державних органів.
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Brusso K. M. Ways of committing corruption offenses in the field of housing construction
The article proves that the method of committing criminal offenses in the field of housing is mostly
full-fledged, which includes preparation, commission and concealment. On the basis of which the most
common ways of misappropriation, misappropriation of property (materially responsible persons) or
taking it by abuse of office (with appropriate forensic signs), which are combined (combined) with
various types of official forgery and corruption. Establishing the method of committing corruption
offenses in the field of housing, creates the preconditions for determining the form of guilt in resolving
the issue of bringing a person to justice. Scientific systematization of the most common methods
of corruption criminal offenses in the field of housing, their characteristic features of material
and intellectual forgery of documents of construction and other related organizations, as well as
categories of officials and materially responsible persons involved in the crime, in particular: conclusion
of fictitious contracts (subcontracts) with further forgery of official documents; drawing up of fictitious
acts of acceptance of the executed construction works for the purpose of illegal transfer of money; use
of forged certificates of inflated cost of construction work performed, compared to the actual costs;
misappropriation by an official of funds allocated in advance for housing construction, which were
under his control; intentional entry of knowingly false information into material reports for the purpose
of misappropriation of funds; waste of funds allocated for a specific amount of work for needs not
related to the fulfillment of obligations under the housing construction, stipulated by the contract;
forgery of documents; forgery by an official of information on the issuance of wages under a contract
for construction (repair) works, which are usually combined with various types of forgery of design
estimates and financial and economic documentation and corrupt actions of officials of housing
and construction organizations and authorized state bodies.
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It is established that the methods of commission are combined with various types of official forgeries
of design estimates and financial and economic documentation (contracts for construction work, acts
of acceptance of work performed, information on payment of wages, certificates of construction
materials, etc.) and corruption of construction officials organizations and authorized state bodies.
Key words: housing, construction, corruption, method of commission, investigation, criminal
proceedings.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ:
СУТНІСНО-ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Стаття присвячена дослідженню поняття та змісту професійної компетентності
державних службовців. Визначено, що професійна компетентність державного службовця
являє собою його практичну здатність у межах наданих службових повноважень, застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти необхідні особистісні якості
(моральні та ділові) при належному виконанні встановлених завдань і обов’язків, при підвищенні кваліфікації, професійному та особистісному розвиткові. З’ясовано, що виокремлення критеріїв професійної компетентності державних службовців сприяє запровадженню
компетентністного підходу у державній службі з метою формування висококваліфікованого
кадрового складу, затвердження посадових інструкцій та виокремлення вимог до усіх рівнів
компетентності кандидатів на державну службу.
Здійснено розмежування понять «компетентність», «професійна компетентність»,
«профіль професійної компетентності посади державної служби» та «рівень професійної
компетентності державного службовця». Акцентовано увагу на тому, що компетентність, професійна компетентність та рівень професійної компетентності характеризують особу державного службовця (тобто стосуються фізичної особи), а профіль професійної компетентності посади державної служби стосується конкретної структурної одиниці
органу державної влади.
Визначено значення та роль використання посадових інструкцій у державній службі, що
має прояв у: 1) забезпеченні об’єктивності та неупередженості під час проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби; 2) розмежуванні вимог до рівня професійної компетентності кандидатів на державну службу та розподілу посадових обов’язків у державних органах відповідно до затвердженої структури; 3) визначенні обсягу відповідальності
та повноважень у залежності від займаної посади державної служби в конкретному державному органі; 4) сприянні об’єктивній оцінці відповідності рівня професійної компетентності кандидатів на державну службу; 5) підвищенні ефективності роботи служб персоналу
з управління людськими ресурсами на державній службі.
Ключові слова: державний службовець, професійна компетентність, рівень професійної
компетентності, спеціальні знання, уміння, навички.
Постановка проблеми. Реформування
державної служби у контексті адаптації чинного законодавства до принципів та стандартів
Європейського Союзу обумовлює необхідність
подальшого визначення пріоритетних шляхів
професіоналізації державної служби у цілому
та діяльності кожного державного службовця,
зокрема. Підготовка державних службовців
повинна сприяти формуванню високопрофесійного корпусу державних службовців, які здатні
результативно та якісно відстоювати права
та свободи людини і громадянина на підставі
наявних в них професійних умінь та навичок,
які ґрунтуються на спеціальних знаннях в сфері
державної служби, аналітичних здібностях,
майстерності застосування методів та підходів
© Кушнір С. П., 2020

управлінської науки, стратегічним мисленням
та особистісними якостями, що у сукупності
є необхідними для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.
Зазначене
передбачає
запровадження
компетентнісного підходу у державній службі
з метою формування висококваліфікованого
кадрового складу, затвердження посадових
інструкцій та виокремлення вимог до усіх рівнів
професійної компетентності кандидатів на державну службу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Науково-методологічне підґрунтя для дослідження питань змісту професійної компетентності державних службовців становлять праці
таких учених-адміністративістів, як: В.Б. Авер’я-
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нов, О.Ф. Андрійко, Д. Бахрах, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Ю.С. Даниленко, С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, В.Р. Кравець,
В.Я. Малиновський, Н.С. Панова, О.С. Продаєвич, А.М. Школик, Н.В. Янюк та ін.. Значення їхніх
наукових праць у окресленій сфері дослідження
не викликає ніяких сумнівів, однак категорія «професійна компетентність державних службовців»
ними охарактеризована доволі фрагментарно.
Метою статті є визначення поняття
та виокремлення змістовних характеристик професійної компетентності державних службовців.
Виклад основного матеріалу. Термінологічною новацією Закону України «Про державну
службу» 2015 р. є визначення поняття «професійна компетентність». Так, відповідно до
п. 5, ч. 1, ст. 2 під професійною компетентністю
державного службовця слід розуміти здатність
особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння
та навички, виявляти відповідні моральні
та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку [1]. Варто
акцентувати увагу на тому, що Законом України
«Про державну службу» 2011 р. передбачалося закріплення таких дефініцій, як: «профіль
професійної компетентності посади державної
служби» та «рівень професійної компетентності особи». При цьому Законом України «Про
державну службу» 1993 р. виокремлювалися
окремі вимоги щодо державного службовця,
зокрема «професійність» та «компетентність».
Таким чином, вбачається за необхідне проаналізувати зазначені вище поняття.
У науковій літературі під професійністю розуміється сукупність набутих теоретичних знань,
професійних навичок та практичного досвіду
у певній галузі суспільної діяльності. Професійність зобов’язує державного службовця:
бути постійно готовим до здійснення службових повноважень; добре знати предмет власної державно-службової діяльності; знати свої
обов’язки і права, повною мірою та якісно здійснювати функції і повноваження, передбачені
законодавством, посадовими положеннями
та інструкціями; володіти правилами та процедурами діяльності в органах державної влади;
мати загальну і спеціальну підготовку; знати
юридичні та морально-етичні норми у сфері
державної служби [2, с. 162].
Сутність же поняття «компетентність» у лексичному значенні також характеризується неоднозначністю. Так, у словникові С.І. Ожегова ком-
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петентність визначено як – знаючий, обізнаний,
авторитетний в якій-небудь галузі; який володіє
компетенцією [3]. У Новому тлумачному словникові української мови поняття «компетентний» визначається як такий, що: 1) має достатні
знання в якій-небудь галузі; який із чим-небудь
добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на
знанні; кваліфікований; 2) має певні повноваження; повноправний, повновладний [4, с. 874].
Компетентність і як якість, характеристика
особи, яка дозволяє їй (або навіть дає право)
вирішувати певні завдання, виносити рішення,
судження у певній галузі. Основою цієї якості
є знання, обізнаність, досвід соціально-професійної діяльності людини [5].
Уявляється, що у всіх наведених тлумаченнях поняття «компетентність» йдеться про
особистісні якості особи, яка володіє компетенцією, або орган управління, що має повноваження щодо вирішення конкретних питань.
Таким чином, компетентність – це сукупність
знань, умінь і навичок, наявність відповідного
ступеня вищої освіти, досвіду роботи та інших
вимог, необхідних для ефективної професійної
діяльності.
Поняття же «професійна компетентність»
характеризує
професіоналізм
державних
службовців та якість їх професійної підготовки
і розглядається, як високий рівень кваліфікації
та компетентності. На думку Т. Лукіна професійна компетентність державного службовця
складає основу його професійної діяльності,
визначає міру відповідності його обізнаності
(авторитетності) у питаннях державного управління та сформованості його навичок щодо
здійснення нормативних вимог, що встановлюються до фахівців у сфері державної служби
[6, с. 377]. Натомість Т. Савченко, характеризуючи професійну компетентність державних
службовців, звужує її зміст до загальних вимог,
що висуваються до кандидатів на державну
службу, зазначаючи, що її становлять: базова
освіта відповідного рівня (тобто ступінь вищої
освіти магістра або бакалавра), стаж (лише
для державних службовців категорії «А»)
і досвід роботи тощо. В. Воронько ще більш
вузько трактує професійну компетентність
державних службовців, виокремлюючи серед
її структурних компонентів професійні знання,
уміння і навички. З такою позицією авторів не
видається за можливе погодитися, оскільки за
такого трактування не береться до уваги законодавча дефініція професійної компетентності,
яка містить і інші складові вимоги та аспекти,
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які у своїй сукупності характеризують загальний
рівень професіоналізму державних службовців.
Заслуговує на увагу думка В. Шпекторенка,
який вважає, що: якості людини, що визначають
її професійну компетентність, можуть визначатися в рамках традиційної її побудови – як
знання, уміння та навички (базові вимоги), так
і у поєднанні з іншими важливими якостями (які
є необхідними у відповідній сфері професійної
діяльності). Професійні та особистісні якості,
що складають професійну компетентність державних службовців, можуть бути як вродженими, так і набутими (розвиненими) людиною
у професійній діяльності, мати різну ступінь
сформованості чи прояву [7, с. 287].
У загальному розумінні сутність професійної
компетентності державного службовця полягає
у його практичній здатності у межах наданих
службових повноважень, застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти необхідні особистісні якості (моральні та ділові) при
належному виконанні встановлених завдань
і обов’язків, при підвищенні кваліфікації, професійному та особистісному розвиткові. Уявляється, що зазначене поняття характеризується
структурованістю та складається з таких складових елементів, як:
набір спеціальних знань (законодавство
в сфері державної служби, державна мова,
основи діловодства), умінь та навичок (здатність особи належно виконувати певні дії під час
тієї чи іншої діяльності на основі набутих знань:
здійснення комунікації та взаємодії, лідерство,
управління фінансовими активами тощо). Ці
три категорії за своїм змістом віддзеркалюють
зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю державного службовця;
сукупність професійних та особистісних
якостей державного службовця – рівень володіння необхідними знаннями, навичками, цінностями, особистими якостями, які мають прояв
у поведінці державного службовця та сприяють
досягненню успішних результатів діяльності
(як приклад, самоорганізація та саморозвиток;
креативність; ініціативність; уміння працювати
у стресових ситуаціях; принциповість, рішучість
і вимогливість під час прийняття рішень тощо);
реалізація на практиці наявних знань та досвіду для ефективного та результативного виконання службових повноважень та подальшого
професійного та особистісного розвитку.
Для визначення переліку критеріїв професійної компетентності державних службовців,
відповідно до Закону України «Про державну

службу» розробляються посадові інструкції,
що ґрунтуються на підставі квалiфiкацiйних
характеристик посад державних службовців (з
урахуванням особливостей відповідних категорій та підкатегорій), особливостей штатного
розпису державного органу. Слід наголосити
на тому, що до 2015 року розробка посадових
інструкцій для усіх посад державної служби не
була обов’язковою, у зв’язку із наявність профілей професійної компетентності посад державної служби, які визначали рівень професійної компетентності. На законодавчому рівні
необхідність створення, порядок розроблення
і затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби в органах
державної влади та визначення вимог до рівня
професійної компетентності кандидатів на державну службу визначалося Стратегією державної кадрової політики на 2012–2020 рр. [8].
У загальному розумінні під профілем професійної компетентності посади державної
служби слід розуміти комплексну характеристику посади державної служби, що містить
деталізований опис виконуваної за посадою
роботи та перелік необхідних державному
службовцю для виконання посадових обов’язків спеціальних знань, умінь і навичок. На відміну від профілю професійної компетентності
посади державної служби, який пов’язаний
з характеристикою посади державної служби
у цілому, рівень професійної компетентності
особи – це характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними
знаннями, уміннями та навичками [9]. Отже,
профіль професійної компетентності посади
державної служби є більш широким поняттям,
що містить у своїй структурі, окрім загальної
характеристики посади, ще й вимоги до рівня
професійної компетентності кандидатів на державну службу [10, с. 123].
Необхідність заміни профілей професійної
компетентності на посадові інструкції було обумовлено такими їх недоліками:
неврахування при їх підготовці вимог спеціальних законів, які є базовими у відповідних
сферах діяльності,
відсутність єдиних підходів до визначення
змісту виконуваної роботи посадових осіб
і переліку знань, необхідних для виконання
посадових обов’язків;
відсутність роз’яснення підстав формування
профілів професійної компетентності та рекомендації з основного питання щодо переліку
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вмінь та навичок, необхідних для виконання
завдань та обов’язків [11, с. 192].
Чітке визначення критеріїв професійної компетентності державних службовців у посадових
інструкціях, покликане не лише визначити зміст
та структуру цього поняття, але й забезпечити
об’єктивність та неупередженість під час проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби; розмежувати вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на державну
службу та розподілу посадових обов’язків
у державних органах відповідно до затвердженої структури; визначити обсяг відповідальності
та повноважень у залежності від займаної посади
державної служби в конкретному державному
органі; сприяти об’єктивній оцінці відповідності
рівня професійної компетентності кандидатів
на державну службу; підвищити ефективність
роботи служб персоналу з управління людськими ресурсами на державній службі.
Висновки. Визначено, що професійна
компетентність державного службовця являє
собою його практичну здатність у межах наданих службових повноважень, застосовувати
спеціальні знання, уміння та навички, виявляти
необхідні особистісні якості (моральні та ділові)
при належному виконанні встановлених
завдань і обов’язків, при підвищенні кваліфікації, професійному та особистісному розвиткові.
З’ясовано, що зазначене поняття характеризується структурованістю та складається з таких
складових елементів, як: 1) набір спеціальних знань (законодавство в сфері державної
служби, державна мова, основи діловодства),
умінь та навичок (здатність особи належно виконувати певні дії під час тієї чи іншої діяльності
на основі набутих знань: здійснення комунікації
та взаємодії, лідерство, управління фінансовими активами тощо); 2) сукупність професійних та особистісних якостей державного службовця; 3) реалізація на практиці наявних знань
та досвіду для ефективного та результативного
виконання службових повноважень та подальшого професійного та особистісного розвитку.
Встановлено, що вимоги до професійної компетентності державних службовців не є сталими,
та можуть змінюватися, задля забезпечення
стабільності, прозорості та ефективності як

підготовки державних службовців, так і проходження ними державної служби.
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Kushnir S. Р. Professional competence of public servants: essentially and conceptual
characteristics
The article is devoted to the study of the concept and content of professional competence of civil
servants. It is determined that the professional competence of a civil servant is his practical ability
within the given official powers, to apply special knowledge, skills and abilities, to identify the necessary
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personal qualities (moral and business) in the proper performance of tasks and responsibilities,
professional development, professional and personal development. It was found that the separation
of criteria of professional competence of civil servants contributes to the introduction of a competencybased approach in the civil service in order to form highly qualified staff, approve job descriptions
and separate requirements for all levels of competence of civil service candidates.
The concepts «competence», «professional competence», «profile of professional competence
of a civil service position» and «level of professional competence of a civil servant» are distinguished.
Emphasis is placed on the fact that competence, professional competence and the level of professional
competence characterize the personality of a civil servant (ie relate to an individual), and the profile
of professional competence of a civil service position refers to a specific structural unit of a public authority.
The significance and role of the use of job descriptions in the civil service, which is manifested in: 1)
ensuring objectivity and impartiality during the competition for civil service positions; 2) differentiation
of requirements to the level of professional competence of candidates for civil service and distribution
of official duties in state bodies in accordance with the approved structure; 3) determining the scope
of responsibility and authority depending on the position of the civil service in a particular public body;
4) promoting an objective assessment of the conformity of the level of professional competence
of candidates for civil service; 5) improving the efficiency of human resources management services
in the civil service.
Key words: public servant, professional competence, level of professional competence, special
knowledge, skills, abilities.
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ВАЛІДНІСТЬ: КЛАСИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
У статті розглянуто базові положення концепції валідності права, що запропоновані
відомими представниками юридичного позитивізму та правового реалізму ХХ століття.
Досліджено генезис визначення зазначеного поняття науковцями та розкрито відношення
феномену валідності до інших правових явищ, зокрема дійсності, дієвості та чинності,
згідно представлених концепцій.
У своїй праці «Чиста теорія права» Г. Кельзен визначає валідність норми права, як «специфічне існування, властиве нормі [1, 20]». Діалектика дійсності та дієвості права, на думку
мислителя, полягає в тому, що для дійсності нормативного порядку право повинно бути
дієвим, але не повинно бути дієвим абсолютно.
Заперечуючи існування об’єктивної валідності, А. Росс пропонує розглядати її з точки
зору соціальної ефективності. Валідність, на думку вченого, виявляється в реальності,
в поведінці людей саме як дієвість, складаючи два аспекти одного і того ж феномена.
Р. Алексі у своїй концепції виокремлює три поняття валідності: соціологічне, етичне та юридичне. Водночас науковець висловлює співпадаючу з поглядами Г. Кельзена думку, що умовою
юридичної валідності розвинутої системи норм є мінімальний ступень її (соціальної) дієвості.
Зі свого боку Г. Харт вбачає підставу валідності правової системи не в якійсь абстрактній волі або примусовій силі держави, але в самому суспільстві, його нормах і практиках
та водночас не стільки в звичках підпорядкування суверену, скільки в прийнятті та відтворенні правил визнання, що визначають юридичну валідність будь-якої норми в системі.
Окрема увага була приділена сучасній концепції валідності, що запропонована нідерландським науковцем Полін Вестерман та передбачає розгляд валідності у якості функціонального еквіваленту репутації. Також вона виокремлює вхідну, поточну та вихідну чинність, які не
є відмінними типами чинності, а відповідають різним шляхам її встановлення та дослідження.
У статі запропонована авторська концепція валідності у якості комплексної категорії,
що передбачає триаспектність належного буття правового акту, а саме його дійсність,
чинність та фактичне обслуговування.
Ключові слова: юридична дійсність права, ефективність, чинність, дієвість, дійсність
м’якого права.
Постановка проблеми. Питання визначення такої базової та фундаментальної категорії буття як валідність було чимало висвітлено
в працях відомих представників юридичного
позитивізму, зокрема Г. Кельзена та Г. Харта.
Достатньо великий проміжок часу валідність
сприймалась в науковій доктрині як абсолютно
бінарна та самоочевидна річ, що слугує перш
за все критерієм нормативності, відмежовуючи
належні правові акти від неналежних.
Водночас в сучасних реаліях правого життя
можливо спостерігати розвиток нових та парадоксальних феноменів, що потребує заглиблень
у природу права. Зокрема сам факт виникнення
у ХХ ст. м’якого права потребує повного переосмислення усталених концепцій. Як зазначає
сучасний науковець П. Вестерман: «У право-
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вому полі, де існує чітке розмежування чинних
(прим. валідних) і нечинних правил, м’яке право
існує в напівтемряві, і це підштовхує нас до
перегляду поняття юридичної чинності (прим.
валідності) [7, 122]». Питання валідності м’якого
права є першочерговим для визначення його
місця у сучасній картині правого життя.
Таким чином, сучасні трансформаційні процеси в області праворозуміння самі підштовхують
до здійснення критичної реконструкції поняття
валідності та адаптації його до нових умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання концепції валідності, її співвідношення
з правовими феноменами в рамках існуючих
концепцій праворозуміння розглянуто в працях науковців ХХ століття, таких як Г. Кельзена,
А. Росса, Г. Харта, Р. Алексі. Однак питання
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і досі залишається дискусійним: з якого куту
треба розглядати цю категорію, суто філософського або практичного, яка пригорода у цього
феномену, як він співвідноситься з правовими
явищами. Вказані аспекти продовжують досліджувати у своїх працях науковці ХХІ століття.
Мета статті. Дослідивши основні твердження концепції валідності, що запропоновані
відомими науковцями, розробити авторську
концепцію, що відповідатиме сучасному праворозумінню.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи
фундаментальні категорії буття, засновник теорії юридичного позитивізму Ганс Кельзен використовує у своїй праці «Чиста теорія права» терміни «Geltung» та «Wirksamkeit», в англомовному
перекладі відповідно «validity» та «efficacy», аналогами яких в українській мові можливо запропонувати терміни «дійсність» та «дієвість» згідно
поширених перекладів праці.
У своєму вченні Г. Кельзен тлумачить дійсність
норми права, як «специфічне існування, властиве нормі [1, 20]». Водночас підкреслюється,
що дійсність (існування) норми відрізняється від
існування акту волі. Будучи результатом і об’єктивним змістом акта волі, існування норми більш
не обмежене і не пов’язане з існуванням акту
волі як таким. Також дійсність норми необхідно
відрізняти від її дієвості. Обидва феномена не
є рівнозначними і дійсність норми не породжує
автоматично її дієвість. Однак правова норма діє
за умови хоча б мінімального ступеня її дієвості
- реальному впливу на регульовані суспільні відносини, не виключаючи існування протилежної
припису поведінки [1, 20-21].
Відповідаючи на питання, що є підставою
дійсності норми, Г. Кельзен приходить до висновку, що «підставою дійсності однієї норми
може бути лише дійсність іншої норми [1,
240]». Так, виділяється «вища» (тобто «більш
висока») норма в якості підстави існування
іншої - «нижчої» норми. Водночас підкреслюється, що «лише компетентна інстанція може
встановлювати дійсні норми; а така компетенція може ґрунтуватися тільки на нормі, що уповноважує на нормотворчість. Владна інстанція,
яка уповноважена встановлювати норми, підпорядкована цій нормі так само, як індивіди є підпорядкованими нормам, що встановлені цією
інстанцією [1, 241]».
Так,
Г.
Кельзен
вводить
категорію
«Grundnorm» - базова, основна норма, що «на
відміну від всіх інших норм, являє собою не сенс
будь-якого реального акту волі, а трансценден-

тально-логічний постулат, завдяки якому право
може мислитися як єдина система [2, 52]».
Отже, дійсність кожної конкретної норми
одного правопорядку веде до основної норми
- першої конституції, що встановлена після
останньої революції. Та згідно принципу легітимності, норма правопорядку дійсна до тих пір,
поки її дійсність не буде припинена передбаченим правопорядком способом або замінена
дійсністю іншої норми цього порядку.
Однак, досліджуючи взаємозв’язок між дійсністю та дієвістю, Г. Кельзен визначає принцип ефективності, що значно обмежує вищенаведений принцип легітимності. Цей принцип
є наглядним під час революції, коли один правопорядок (може і не змістовно як у випадку
рецепції) змінюється другим. Якби революція
не була успішною, тобто якби революційна конституція (створена не у відповідності до приписів колишньої конституції) не стала дієвою,
якби передбачені нею органи не видавали законів, які застосовувалися б передбаченими в цих
законах органами, а замість цього залишалася
б дієвою (в зазначеному сенсі) стара конституція, - то не було б ніякої причини замість старої
основний норми предпосилати нову. В цьому
випадку революція не вважалася б процесом
створення нового права, але, згідно зі старою
конституцією і створеному відповідно до неї
(як і раніше дійсному) кримінальному кодексу,
трактувалась б як державна зрада [1, 260-263].
Отже, «норми позитивного правопорядку
дійсні тому, що предпосилається дійсність основної норми, що є основним правилом їх створення, а не тому, що вони дієві, але вони дійсні
лише тоді, тобто до тих пір, поки цей правопорядок є діючим. Як тільки конституція і створений на її основі правопорядок як ціле втрачають
свою дієвість, цей правопорядок і кожна окрема
його норма перестають бути дійсними [1, 268]».
Так, діалектика дійсності та дієвості права
полягає в тому, що для дійсності нормативного
порядку право повинно бути дієвим, але не
повинно бути дієвим абсолютно. При цьому дієвість є умовою дійсності, але не сама ця дійсність.
Представник скандинавської школи правового реалізму Альф Росс також не розглядає
поняття дійсності і дієвості як тотожні. Хоча
англомовний переклад робіт датського правознавця викликав певне непорозуміння навколо
його концепції, в тому числі і критичні відгуки
Г. Харта. В концепції А. Росса дійсність права
доступна і цікава для безпосереднього спостереження і наукового дослідження в рамках
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запропонованого ним доктринального дослідження права саме через дієвість.
Свій погляд на проблему співвідношення
дійсності та дієвості А. Росс детально викладає
в праці «Назустріч реалістичної теорії права:
критика дуалізму в праві» наступним чином:
«Право, на відміну від моралі, не є чистим ідеалом. Але, на відміну від тиранії грубої сили, не
є і виключно емпіричною соціальною реальністю. Право одночасно дійсне і фактичне, ідеальне і реальне, метафізичне і фізичне - однак
не як поєднання цих двох речей, а як маніфестація дійсності в реальності, яка тільки таким
чином кваліфікується як право [3, 20]».
Задля подолання складнощів, пов’язаних
з проблемою дуалізму належного і сущого, А. Росс
звертається до «суперемпіричної» дійсності, що
виявляється в реальності і тільки так може бути
розглянута як сутнісна ознака права [3, 46].
Так, «дійсність, на думку А. Росса, повинна
бути пояснена через реальність, через факт:
не існує об’єктивної дійсності, цей термін лише
має на увазі якісь концептуально раціоналізовані переживання індивідів, які і є факти реальності [4, 101]».
Таке твердження можливо застосувати
також щодо дійсності норм. Норма існує, тільки
якщо існують певні соціальні факти. Визначальними для правового феномена соціальними
фактами є регулярність виконання директиви
і певні переживання: усвідомлене виконання
і сприйняття директиви у якості зобов’язуючої.
Так, «суперемпірична» дійсність А. Росса
розглядається з точки зору соціальної ефективності та виявляється в реальності, в поведінці
людей саме як дієвість, складаючи два аспекти
одного і того ж феномена.
Німецький теоретик та філософ права Роберт
Алексі в своїй праці «Поняття і дійсність права
(відповідь юридичному позитивізму)» розробив
власну концепцію валідності права, що основана
на ідеалах Г. Кельзена, визначаючи зокрема
необхідний зв’язок між правом та мораллю.
Використовуючи також термін «Geltung», правознавець виокремлює три поняття дійсності:
соціологічне, етичне та юридичне.
Соціологічне та етичне поняття дійсності запропоновано розглянути у якості чистих
понять, що не вимагають часткової присутності
один в одному.
Соціальна дійсність норми полягає у мінімальному ступені її дієвості. За такої умови
Р. Алексі зазначає, що «соціальна дійсність може
досягати різного ступеня [5, 103]» та «соціальну
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дійсність можна встановити за допомогою двох
критеріїв: дотримання (норм) і застосування
санкцій за (їх) недотримання [5, 103]». Так,
визначається критерій «значущості» замість
лише кількісних показників. Випадків дотримання однієї норми може становити 80%, іншої
- 3%. Так само з застосуванням санкцій, показник якого може становити, наприклад, 1% при
дотриманні норми у 90% випадків та навпаки.
Критерій значущості покликаний допомогти відповісти на питання, яка норма володіє більш
високим ступенем дієвості [5, 103-104].
Визначаючи поняття етичної дійсності,
Р. Алексі звертається до моралі. «Норма вважається морально дійсною, якщо вона є морально
виправданою… Дійсність певної норми природного права або права розуму ґрунтується
не на соціальній дієвості або належному встановленні, а виключно на її правильності за змістом, що має підтверджуватися за допомогою
моральної виправданості [5, 105]».
У свою чергу юридична дійсність являє
собою комплексне поняття та вимагає присутності елементів соціологічної та етичної дійсності відповідно до типу праворозуміння.
Система норм або окрема норма, на думку
Р. Алексі, є юридично дійсною, коли їм властива соціальна дієвість навіть в найменшій
мірі. Однак якщо юридична дійсність «включає
в себе лише елементи соціальної дійсності,
мова йде про позитивістське поняття дійсності
права, але якщо поняття також охоплює елементи моральної дійсності, то мається на увазі
непозитивістське поняття правової дійсності
в вузькому змісті [5, 106]». Це стосується твердження, що норма є юридично дійсною, якщо
вона видана належним чином (компетентним
органом, в передбаченому порядку тощо). Водночас системи норм, які прямо або побічно не
містять в собі домагання на правильність, правовими системами не є і тому не можуть бути
юридично дійсними.
Р. Алексі у своїй концепції висловлює співпадаючу з поглядами Г. Кельзена думку, що умовою правової дійсності розвинутої системи норм
є мінімальний ступень її (соціальної) дієвості.
Однак встановлена належним чином норма
загалом соціально дієвої правової системи не
перестає бути юридично дійсною лише тому,
що вона часто не дотримується і санкції рідко
застосовуються в разі її недотримання. Тому на
відміну від правових систем соціальна дієвість
стосовно окремих норм не виступає умовою їх
правової дійсності.
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Англійський філософ і теоретик права Герберт Харт виступає критиком теорії Дж. Остіна,
що заснована на уявленні права в якості
команди суверена. Свою роботу «Поняття
права» Г. Харт визначає як есе з аналітичної
юриспруденції, представляючи свою власну
концепцію права.
Право, на думку правознавця, може найкраще бути охарактеризоване як єдність первинних правил зобов’язання і вторинних правил подібного роду. Первинні правила являють
собою набір певних стандартів, визнаних в якості обов’язкових певною групою людей. Вторинні
правила «знаходяться на рівні, відмінному від
первинних правил, крім того, всі вони є висловлюваннями про первинні правила. Іншими словами, якщо первинні правила стосуються дій, які
та чи інша особа має здійснювати чи ні, вторинні
правила стосуються тільки самих первинних
правил. Вони уточнюють, як первинні правила
повинні бути засвідчуваними, введеними, віддаленими, зміненими, а також як повинен встановлюватися факт їх порушення [6, 99]».
Для трансформації первинних правил
в справжню правову систему серед іншого
необхідні «правила визнання», які формулюють
в різних формах критерії юридичного в системі.
Якщо в стародавніх суспільствах такі правила
могли фіксуватися у вигляді авторитетного
списку положень, наділених в форму письмового документа або висічених на публічному
пам’ятнику, то на їх зміну в сучасних суспільствах приходить встановлення переліку властивих первинним нормам загальних характеристик (прийняття певним органом, тривалість
існування і тощо), їх співвідношення, ієрархія
та інше [6, 99-100].
При цьому в будь-якій, навіть самій найпростішій формі правило визнання «включає
в себе багато елементів, що характерні для
права. Надаючи правилу ознаку авторитетності, воно в зародку містить ідею правової системи, так як правила завдяки йому перестають
бути простим набором приписів і стають чимось
єдиним. Крім того, в простій операції по з’ясуванню, чи володіє дане правило тією властивістю, що воно перераховано в авторитетному
списку, вже закладена ідея правової значущості
[6, 100]».
Таким чином, правила визнання виступають
найвищим і остаточним критерієм юридичної
дійсності (validity) будь-якого положення і акту
в (заснованій і відтворюваній за їх допомогою)
системі.

Водночас самі правила визнання мають
особливий модус існування. Якщо твердження
про дійсності будь-якої іншої норми зрілої правової системи стає «внутрішнім твердженням,
що застосовує прийняте, хоча і невисловлене правило визнання, і (приблизно) означає
«дійсно в рамках критеріїв дійсності системи»
[6, 114]», то твердження про існування правила визнання «може бути тільки зовнішнім
твердженням факту. Бо, в той час як підлегле
правило системи може бути дійсним і в цьому
сенсі «існувати» навіть якщо всі його ігнорують,
правило визнання існує тільки в складній, але
зазвичай узгодженій діяльності судів, офіційних
і приватних осіб щодо виявлення права через
звернення до деяких критеріїв. Його існування
- це питання факту [6, 115]».
Таким чином, підставу дійсності правової
системи Г. Харт вбачає не в якійсь абстрактній
волі або примусовій силі держави, але в самому
суспільстві, його нормах і практиках та водночас не стільки в звичках підпорядкування суверену, скільки в прийнятті та відтворенні правил
визнання, що визначають юридичну дійсність
будь-якої норми в системі.
Нідерландський науковець Полін Вестерман в своїй статті «Чинність: репутація правил»
формулює низку цікавих гіпотез, що стосуються
необхідності переосмислення усталеної концепції валідності у відповідь на виникнення
нових феноменів сучасної дійсності, у тому
числі м’якого права. В оригінальному англомовному тексті статті автор використовує поняття
«validity», що перекладено в українській версії
як «чинність» через відсутність існування чіткого еквіваленту в українській мові.
П. Вестерман пропонує розглядати чинність
(валідність) у якості функціонального еквіваленту репутації. Також вона виокремлює вхідну,
поточну та вихідну чинність, які не є відмінними
типами чинності, а відповідають різним шляхам
її встановлення та дослідження [7, 123-125].
Питання щодо джерела, процедури створення (зокрема моральних умов) будь-якого
юридичного артефакту має на меті з’ясування
«вхідної чинності», як її називає П. Вестерман
(input-validity). «Поточна чинність» (throughputvalidity) відповідає ступеню суб’єктивного відношення до юридичного артефакту. Виокремлюючи ще «вихідну чинність» (output-validity),
П. Вестерман пояснює, що «під вихідним характером я не розумію лише юридичні наслідки, які
породжує відповідний̆ артефакт, радше ідеться
про дійсні фактичні результати, які виникають
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залежно від вагомості Y (прим. юридичного
артефакту). Вихідна чинність є, відтак, тим,
що Г. Кельзен називає ефективністю [7, 124]».
Однак, підкреслюється вагомість саме «очікуваного» характеру таких наслідків (що можуть
реалізуватись чи ні), а не ефективності Г. Кельзена як такої.
Надалі самої здатності будь-якого юридичного артефакту декларувати про свою чинність
передує загальна віра в таку можливість, що
П. Вестерман називає «типовою чинністю»,
основуючись на ідеї колективної домовленості
Дж. Серля [7, 126-131]. Отже, сам факт розгляду
питання чинності окремої речі має сенс лише
на тлі загальної віри, «що загалом значення
цієї̈ речі є загальноприйнятим і релевантним
[7, 128]». Водночас простежується взаємозв’язок типової чинності з вхідною: «рівень типової
чинності визначає і рівень, на якому вхідна чинність є релевантною [7, 132]».
Усі три зазначені шляхи встановлення чинності встановлюють та розкривають статус
юридичного артефакту. Під поняттям «статус»
П. Вестерман має на увазі приписаний юридичному артефакту статус типу таких артефактів та статус у значенні престижу, що має
у звичайному житті градації та рівні. Саме тому
вона пропонує сприймати типову чинність «як
дещо, що має градацію [7, 129]», а рівень статусу у прямому зв’язку з рівнем віри «в те, що
цей статус породжуватиме реальні наслідки [7,
129]». Таким чином, чинність як така є не бінарним, а лінійним параметром.
Так, П. Весетрман приходить до наступних висновків: «Чинність (прим. валідність), як
і репутація, формується із вхідних положень
(походження, джерела, ввідні процедури),
поточної активності (повага, яка висловлюється іншими суб’єктами) і вихідних результатів
(рівень дійсної ефективності). Вхідні, поточні
й вихідні аспекти разом формують рівень, до
якого правовий порядок вважається надійним.
Характерно, що ці три аспекти є взаємозалежними і взаємодіють між собою тією мірою, що
ми можемо говорити про самодостатній механізм. Таким чином, втрата довіри породжує ще
більшу втрату довіри, а віра породжує більше
віри [7, 137]».
Запропонована П. Вестерман концепція створює можливість визначити валідність м’якого
права, визнання якого виходить за рамки усталеного бінарного сприйняття феноменів права,
що властиво прихильникам юридичного позитивізму. Так, «м’яке право є чинним у тому, що
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воно може визнаватися релевантними акторами як таке, що має значення і слугує підставою для дій, а також у тому, що його очікувана
ефективність є достатньо високою для того,
аби враховувати можливі наслідки недотримання його приписів [8, 149]».
Типова чинність загалом має настільки великий вплив, що здатна надати щонайменше символічної чинності юридичному артефакту. Факт
виникнення м’якого права і його роль у суспільній дійсності, яка поки що тільки посилюється,
свідчать про значний рівень типової чинності [7,
133-135].
З точки зору класичного позитивістського
сприйняття права м’яке право не є правом як
таким. Водночас класичне тверде право все
частіше відсилає та посилається на акти м’якого
права. Таким чином, поточна та вихідна чинність
останнього лише посилюється, створюючи постфактум вхідну чинність. Більш того, у сучасних
розвинених правопорядках статус актів м’якого
права іноді стає навіть більшим аніж статус деяких актів твердого права [8, 149-150].
У рамках дослідження м’якого права, пропонуємо наступну авторську концепцію валідності
як основоположної категорії буття юридичного
артефакту.
Так, валідність являє собою комплексну категорію, що передбачає триаспектність належного
буття правового акту, а саме його дійсність, чинність та фактичне обслуговування.
Дійсність правого акту означає факт його
«існування» в конкретному правопорядку. Правовий акт було створено релевантним суб’єктам згідно певної процедури та він існує в суспільному полі задля задоволення закладеної
в нього мети.
Другий аспект валідності розкривається
через чинність, тобто відповідність задекларованій юридичній силі, дієвість та ефективність.
Водночас мова не йде про абсолютну дієвість
та забезпеченість санкціями у разі невиконання
припису. Правий акт є чинним у тому розумінні,
що його положення знаходять щонайменше
мінімальну підтримку суспільства у вигляді
будь-якого використання його положень. Таким
чином, суспільство потребує у його існуванні
та наділяє статусом чинного правового акту.
Нарешті валідність правого акту передбачає його подальше обслуговування - забезпечення відповідності базовим чи новим потребам суспільства. Валідний у зазначеному змісті
правовий акт потребує низки маніпуляцій щодо
«підтримки» його життєдіяльності, зокрема реє-
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страції, зберігання, упорядкуванню, внесення
у разі потреби змін, здійсненню правової експертизи тощо.
Саме тому, з огляду на відсутність окремого
слова в українській мові, в своїй концепції пропонуємо використовувати транслітерацію терміну «validity» задля забезпечення не тільки
повної передачі змісту англомовного терміну,
але й для відмежування його від україномовних
«дійсність», «чинність» та «дієвість», що часто
використовуються у якості прямого перекладу
«validity». Таким чином, термін валідність дає
можливість включити в своє значення зазначені
аспекти буття, не обмежуючись одним з ним.
Висновки і пропозиції. Виникнення та розвиток у сучасних реаліях нових та парадоксальних феноменів, таких як м’яке право, потребує
повного переосмислення усталених концепцій,
зокрема валідності. Дослідження валідності
м’якого права стає можливим у разі розгляду
валідності у якості триаспектності належного
буття правового акту, а саме його дійсності,
чинності та фактичного обслуговування.
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Holovach H. Validity: Classic and modern view
The article considers the basic provisions of the concept of validity of law, proposed by wellknown representatives of legal positivism and legal realism of the twentieth century. The genesis
of the scientist’s definition of this concept is studied and the relation of the phenomenon of validity
to other legal phenomena, in particular actuality, effectiveness and binding power, according to
the presented concepts is revealed.
In his work «Pure Theory of Law» H. Kelsen defines the validity of the rule of law as «a specific
existence inherent in the norm [1, 20]». The dialectic of validity and the efficacy of law, according to
the thinker, is that for the validity of the normative order, the law must be effective, but should not be
effective at all.
Denying the existence of objective validity, A. Ross proposes to consider it in terms of social
efficiency. Validity, according to the scientist, is manifested in reality, in people’s behavior as efficiency,
constituting two aspects of the same phenomenon.
R. Alexy in his concept distinguishes three concepts of validity: sociological, ethical and legal. At
the same time, the scientist expresses the coincidence with the views of H. Kelsen that the condition
of the legal validity of the developed system of norms is the minimum degree of its (social)
effectiveness.
For his part, H. Hart sees the basis for the validity of the legal system not in some abstract will or
coercive force of the state, but in society itself, its norms and practices and at the same time not so
much in the habits of sovereign subordination, but in adopting and reproducing rules of recognition
that determine validity of any rule in the system.
Particular attention was paid to the modern concept of validity, proposed by the Dutch scientist
Pauline Westerman and provides for the consideration of validity as a functional equivalent
of reputation. It also distinguishes between input, throughput and output validity, which are not
different types of validity, but correspond to different ways of its establishment and research.
The article proposes the author’s concept of validity as a complex category, which provides for
the three aspects of the proper existence of a legal act, namely its actuality, efficacy and actual service.
Key words: legal actuality of law, effectiveness, binding power, efficacy, validity of soft law.
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ДОСВІД ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
ЩОДО ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ІМУНІТЕТУ СУДДІ
(НА ПРИКЛАДІ, ЕСТОНІЇ ТА УЗБЕКИСТАНУ)
Стаття присвячена науково-теоретичному дослідженню законодавства пострадянських країн, що визначають правовий статус судді, в аспекті незалежності їх професійної
діяльності та імунітету. Здійснено аналіз положень конституцій і спеціальних законодавчих актів ряду пострадянських республік. Зокрема, приділено увагу нормативно-правовому
досвіду Естонської Республіки і Республіки Узбекистан, які регламентують гарантії незалежності суддів, у тому числі, що стосується їх імунітету, і надаються з цього приводу
відповідні висновки.
У межах проведеного дослідження, зазначається, що у зарубіжних країнах, в тому числі
пострадянських, правовий статус посадових осіб Феміди знаходиться під конституційним
захистом, який закріплює принцип судової незалежності, захищений різними гарантіями,
включаючи судовий імунітет. Дія останнього спрямована на захист судді від кримінального
переслідування відповідними посадовими особами, що в сучасних пострадянських країнах
є важливим фактором незалежності судової влади.
Безперечно, як особливий, але не особистий привілей, судовий імунітет захищає особу,
яка займає посаду судді, від незаконних вимог, що виникають в процесі судового розгляду,
захищаючи її професійну діяльність.
Актуальність обраної теми для написання наукової статті визначається тим, що для
більш повного розуміння сутності, змісту та меж судового імунітету в правовому статусі судді існує потреба вивчити досвід зарубіжних країн. законодавчо закріпити такі пільги.
Оскільки Україна є колишньою республікою СРСР, вивчення законодавства пострадянських
країн (в даному випадку Естонії та Узбекистану) корисно для розробки власної моделі розвитку судочинства.
Зроблено висновок, що у національному законодавстві пострадянських країн передбачається змістовний нормативно-правовий механізм щодо забезпечення незалежності
судової гілки влади, гарантій незалежності судді та його імунітету. З моменту розпаду
Радянського Союзу новостворені держави пройшли нелегкий шлях до розробки і прийняття
власних конституцій, законодавчих нормативно-правових актів, які б забезпечували незалежність суддівської діяльності, у тому числі, що стосується їх імунітету. Проаналізовані
нормативно-правові акти окремих пострадянських країн в тій чи іншій мірі відповідають
міжнародним стандартам незалежності судових органів (як приклад, наводиться Естонія).
Проте, не всі держави змогли повністю відійти від впливу радянської правової системи, якій
була притаманна висока ступінь уніфікації (прикладом слугує Республіка Узбекистан).
Ключові слова: суддівський імунітет, незалежність судді, гарантії незалежності судді,
недоторканість судді, Естонська Республіка, Республіка Узбекистан.
Постановка проблеми. Протягом останніх
років наукове співтовариство активно обговорює питання про правові гарантії суддівської
діяльності та способи державного захисту відповідного рівня правового статусу. У зарубіжних країнах, у тому числі пострадянських, правовий статус служителів Феміди знаходиться
під конституційним захистом, де закріплена дія
принципу незалежності суду, що охороняється
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різними гарантіями, до числа яких належить суддівський імунітет. Дія останнього направлена на
захист судді від кримінального переслідування
з боку відповідних посадових осіб, що в сучасних
пострадянських країнах є важливим фактором
незалежності представників судової влади.
У межах даної статті певний інтерес представляє такий принцип правового статусу судді
як суддівський імунітет, який надає йому пев© Драгнєвіч О. В., 2020
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ний додатковий процесуальний обсяг прав,
а також, в деяких випадках, звільняє від ряду
зобов’язань. Безсумнівно, що будучи спеціальним, але не особистим, привілеєм, суддівський
імунітет здійснює захист людини, яка займає
посаду судді, від незаконних вимог, що виникають в рамках провадження у справі, охороняючи його професійну діяльність.
Актуальність обраної теми для написання
наукової статті визначається тим, що для більш
повного розуміння сутності, змісту і меж суддівського імунітету у правовому статусі судді
виникає потреба в дослідженні досвіду зарубіжних країн щодо законодавчого закріплення
такого роду привілеїв. Враховуючи те, що Україна є колишньою республікою СРСР, то дослідження законодавства саме пострадянських
країн (у даному випадку, Естонії та Узбекистану)
є корисним для вироблення власної моделі розвитку незалежної судової системи.
Стан дослідження. Питанням дослідженню
нормативно-правового закріплення імунітету
як гарантії незалежності суддів у законодавстві
зарубіжних (пострадянських) країн не приділяється належної уваги на науковому рівні. Однак,
окремим аспектам забезпечення гарантій незалежності суддів, у тому числі, що стосується їх
імунітету, присвячені праці І.В. Бабій, Л.П. Виноградової, Т.В. Галайденко, Д.В. Колесника,
А.М. Мірошниченко, А.В. Огілько, Є.Ю. Полянського, А.П. Рачинського, Я.І. Скоромного,
О.М. Толочко, Н.В. Шелевери, О.М. Юхимюк
тощо. Їхні праці є методологічним підґрунтям
подальшого розкриття теоретико-правового
уточнення розуміння імунітету як гарантії незалежності суддів.
Мета і завдання дослідження. Метою
даної статті є здійснення правового аналізу
чинного законодавства деяких пострадянських
країн, що регламентують гарантії суддівської
незалежності, у тому числі, що стосується їх імунітету. Мета наукової статті досягається через
виконання визначених завдань - вироблення
спільних концептуальних підходів щодо розуміння юридичної природи і характеристики суддівського імунітету як гарантії їх незалежності
під час здійснення своїх професійних обов’язків, а також виявлення позитивного зарубіжного
досвіду у зазначеній сфері.
Наукова новизна. Звертаючись до дослідження правової регламентації імунітету суддів у пострадянських країнах (Естонії та Узбекистану), потрібно усвідомити, що вони мають
спільне історичне минуле з Україною, та є кра-

їнами, які пройшли нелегкий шлях від розпаду
Радянського Союзу до становлення самостійних держав, побудови незалежної судової
системи. При цьому, Балтійські республіки (у
даному випадку, Естонія) є єдиними колишніми
радянськими республіками, які, окрім цього,
пройшли непростий євроатлантичний інтеграційний шлях. Аналіз національного законодавства Естонії та Узбекистану у згаданій сфері
дозволить нам сформувати власну модель
розвитку судової системи, з відповідними
гарантіями незалежності суддів та їх імунітету,
що відповідатимуть міжнародним стандартам
судочинства.
Виклад основного матеріалу. Як відомо,
всі пострадянські країни вийшли з радянської
правової системи, для якої була характерна
висока ступінь уніфікації. Однак за тридцять
років, що минули після набуття незалежності,
кожна пострадянська країна пройшла свій власний шлях становлення та розвитку судової системи та гарантій суддівської діяльності. Вплив
радянської моделі все ще відчувається в усіх
країнах колишнього Радянського Союзу, проте
з часом воно ослабло, і між країнами виникає
все більше і більше відмінностей.
Вектор у всіх правових реформ у пострадянських країнах більш-менш один: це рецепція (процес запозичення чи засвоєння) європейських моделей судових систем чи хоча б їх
окремих елементів. У деяких пострадянських
країнах, наприклад, Балтійських (Естонії, Латвії, Литви) з урахуванням їх членства в Європейському Союзі і Організації Північно-Атлантичного договорі відбулися суттєві зміни
в їх судових системах відповідно до міжнародно-правових стандартів суддівської діяльності, незалежності суддів, у тому числі того, що
стосується їх імунітету. В інших пострадянських
країнах, наприклад, таких як Таджикистан,
Узбекистан і Туркменістан, стара модель судової системи, що існувала до здобуття їх незалежності, збереглася найбільшою мірою і кількість нововведень тут досить мало.
Незалежність судових органів є універсальним принципом, який, відповідно до міжнародних стандартів незалежності суддів, має гарантуватися державою, закріплюватися в законах
країни і дотримуватися всіма державними
та іншими установами.
Гарантії незалежності суддів, у тому числі, що
стосується їх імунітету в Естонії визначається
нормами Конституції Естонської Республіки
від 28.06.1992 р. [1] Так, згідно ст. 146 Консти-
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туції Естонської Республіки, суд є незалежним
у своїй діяльності і здійснює правосуддя відповідно до Конституції та законів. [1]
Гарантії самостійності і незалежності суддів
забезпечується особливим порядком їх обрання
або призначення на посаду та звільнення
з посади. Основний закон Естонської Республіки
у ст. 147 визначає, що суддя може бути звільнений з посади лише за рішенням суду. Судді не
можуть займати, крім як в передбачених законом випадках, будь-які інші виборні або номенклатурні посади. Гарантії незалежності і правовий статус суддів встановлюються законом. [1]
Відповідно до ст. 150 Конституції Естонської
Республіки Голова Верховного суду призначається Рійгікогу (парламентом Естонської Республіки) за поданням Президента Республіки.
Члени Верховного суду призначаються Рійгікогу
(парламентом) за поданням голови Верховного
суду. Решта суддів призначаються Президентом
Республіки за пропозицією Верховного суду. [1]
На незалежність суддів, у тому числі, що
стосується їх імунітету впливає й порядок притягнення судів до відповідальності. Положеннями ст. 153 Конституції Естонської Республіки
визначено, що суддя може бути притягнутий до
кримінальної відповідальності протягом терміну
своїх повноважень тільки за поданням Верховного суду за згодою Президента Республіки.
Голова і члени Верховного суду можуть бути
притягнуті до кримінальної відповідальності
тільки за пропозицією канцлера юстиції за згодою більшості членів Рійгікогу (парламенту). [1]
Додаткові гарантії незалежності суддів, у тому
числі, що стосується імунітету суддів в Естонії,
окрім конституції, передбачаються спеціальними законами. Такі гарантії, зокрема, встановлені Законом Естонської Республіки «Про
статус судді» від 23.10.1991 р. [2] У ст. 17 цього
Закону містяться положення про те, що суддя
і другий суддя є незалежними і підкоряються
лише закону. Помічник судді незалежний, але
підпорядковується судді при ухваленні рішення
в межах, передбачених законом. Незалежність
судді, помічника судді і другого судді забезпечується процедурою призначення або обрання,
звільнення або відсторонення від посади,
передбаченої законом, недоторканністю суддів
і помічників судді, судовим процесом, встановленим законом, таємницею проведення рішень
і створення організаційних і технічних умов,
необхідних для роботи суду, а також матеріального і соціального забезпечення судді і помічника судді, пропорційного його статусу. [2]
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Недоторканність судді і помічника судді, що
визначає їх імунітет, регламентується ст. 18 згаданого Закону, в якій передбачається, що: 1)
суддя може бути притягнутий до кримінальної
відповідальності або заарештований протягом
терміну його повноважень тільки за пропозицією Верховного суду за згодою Президента
Республіки; 2) Голова і члени Верховного суду
можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності чи заарештовані тільки за пропозицією канцлера юстиції за згодою більшості
членів Рійгікогу (парламенту); 3) судді можуть
бути притягнуті до кримінальної відповідальності чи заарештовані протягом терміну повноважень за згодою більшості членів представницького органу місцевого самоврядування, який
обрав його; 4) згода на порушення кримінальної справи призупиняє виконання повноважень
судді або другого судді. Кримінальну справу
стосовно судді або другого судді розглядається
в загальному порядку. Голова Верховного суду
має право визначати юрисдикцію; 5) суддя
може бути затриманий або притягнутий до відповідальності протягом строку повноважень за
згодою Верховного суду; 6) протягом терміну
повноважень Голова і члени Верховного суду
можуть бути піддані затриманню, обшуку, вилученню майна, спостереженню та огляду, примусовому поверненню тільки після отримання
згоди Рійгікогу (парламенту); 7) другий суддя
може бути затриманий або притягнутий до відповідальності протягом строку повноважень за
згодою обраного представницького органу місцевого самоврядування. [2]
Питання незалежності судді, його гарантій та імунітету регламентується також Законом Естонської Республіки «Про суди» від
19.06.2002 р. [3] Відповідно до положень
ст. 2 цього Закону, ніхто не має права втручатися в здійснення правосуддя. Дії, спрямовані
на недопущення здійснення правосуддя, забороняються в суді і поблизу нього.
Основні гарантії незалежності судді в Естонії передбачені в ст. 3 даного Закону, в якій
закріплено, що суддя призначається на посаду
довічно. Суддя може бути звільнений з посади
лише на підставі рішення суду. Суддя суду першої або другої інстанції може бути притягнутий
до кримінальної відповідальності протягом терміну своїх повноважень тільки за пропозицією
Верховного суду в повному обсязі і за згодою
Президента Республіки. Суддя Верховного суду
може бути притягнутий до кримінальної відповідальності протягом терміну його повнова-

Серія: Право, 2020 р., № 4 (70)

жень тільки за пропозицією канцлера юстиції
та за згодою більшості членів Рійгікогу (парламенту). [3]
Відповідно до вимог ст.ст. 12, 20 і 24 Закону
Естонської Республіки «Про суди» 2002 р.,
Голови повітового і адміністративного судів
призначаються з числа суддів цих судів строком на п’ять років, а Голова окружного суду – на
сім років. Голови цих судів призначаються Міністром юстиції після заслуховування висновків
загальних зборів судів. Крім того, Міністр юстиції може звільнити Голів повітового і адміністративного судів до закінчення строку їх повноважень: 1) за власним бажанням; 2) якщо вони не
виконують свої обов’язки в значній мірі; 3) при
їх обранні або призначенні суддею міжнародних судових установ (Європейський суд з прав
людини, Суд Європейського Союзу тощо) [3]
Голова Верховного суду, згідно ст. 27 Закону
Естонської Республіки «Про суди» 2002 р., призначається Рійгікогу (парламентом) за поданням Президента Республіки терміном на дев’ять
років. За пропозицією Президента Республіки
Рійгікогу (парламент) може звільнити голову
Верховного суду з посади за його власним
бажанням. За пропозицією Президента Республіки Рійгікогу (парламент) звільняє голову
Верховного суду від посади, якщо його обрано
чи призначено суддею міжнародної судової
установи. Якщо голова Верховного суду не
може виконувати свої службові обов’язки протягом шести місяців поспіль через хворобу або
з інших причин, Президент Республіки повинен
подати мотивований запит до Верховного суду,
щоб він оголосив про це Рішення. Рішення Верховного суду звільняє голову Верховного суду
з посади. [3]
В Естонії не має конституційних судів як
таких. Проте існує Палата Конституційних перевірок, яка є палатою в структурі Верховного
суду. Гарантії незалежності суддів цієї Палати,
у тому числі, що стосується їх імунітету регламентується вищезазначеними положеннями
Конституції Естонської Республіки 1992 р.
і спеціальними законодавчими актами, а порядок обрання, призначення і звільнення суддів
Палати Конституційних перевірок ідентичний
порядку обрання, призначення і звільнення суддів Верховного суду Естонської Республіки.
Міністр юстиції Естонської Республіки згідно
положень ст.ст. 12, 20 і 24 Закону Естонської
Республіки «Про суди» 2002 р. володіє певними повноваженнями щодо призначення
і звільнення Голів повітового, адміністративного

і окружного судів, проте ст. 39 даного Закону не
надає йому командних і дисциплінарних повноважень стосовно суддів, що також свідчить про
певні гарантії незалежності суддів, у тому числі,
що стосується імунітету суддів. [3]
Іншою пострадянською країною, національне
законодавство якої є предметом нашого наукового дослідження у сфері регламентації незалежності суддів, у тому числі, що стосується імунітету суддів буде Республіка Узбекистан.
Науковий інтерес до цієї країни, насамперед,
пов’язаний із Доповіддю спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів і адвокатів Дієго Гарсія-Сайя, який відвідав Узбекистан на запрошення уряду в 2019 р. Доповідь
була представлена Раді ООН з прав людини
і опублікована 13 липня того ж року.
У преамбулі доповіді наголошується: «До
сих пір зовнішній вплив в ряді аспектів підриває
як незалежність судової влади від інших гілок
влади, так і незалежність окремих суддів, необхідну їм для неупередженого і самостійного
вирішення справ, які перебувають на їх розгляді. За прокурорами збережена значна роль
у кримінальному судочинстві». [4]
Представляючи доповідь, Дієго Гарсія-Сайя
зазначив, що судову систему Узбекистану поки
не можна вважати незалежною: «Органи державної влади, і зокрема Президент, зберігають
важливі функції, пов’язані з організацією і діяльністю судової системи». [4]
Основним недоліком судової системи Республіки Узбекистан, що впливає на незалежність
суддів, у тому числі, що стосується їх імунітету,
на думку Спеціального доповідача ООН є те,
що в країні основні питання, які стосуються
здійснення правосуддя, включаючи організацію та функціонування судових органів, оплату
праці суддів та працівників судів, регламентуються указами президента. Такий стан речей
не відповідає положенням Основних принципів
незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї
ООН від 13.12.1985 р., у яких передбачено, що
статус суддів, включаючи термін їх повноважень, незалежність, безпеку, винагороду, умови
служби, пенсії і вік виходу на пенсію, повинен
регулюватися законом (п. 11). [5]
Окрім того, у Доповіді зазначається, що повноваження Президента Республіки Узбекистан
щодо призначення звичайних суддів були скасовані і перейшли до Вищої суддівської ради,
однак президент зберігає повноваження щодо
організації і діяльності судової системи, зокрема
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право призначати старших суддів і затверджувати структуру і штатну чисельність судів.
Додаткову загрозу незалежності судової системи створюють пірамідальна структура системи правосуддя і надзвичайно широкі повноваження голів судів щодо відбору, заохочення
і оцінки суддів, а також накладення на них дисциплінарних стягнень, йдеться в Доповіді.
Голови судів або голова вищестоящого суду
можуть втручатися в розгляд кримінальних
справ в судах нижчої інстанції, давати вказівки судді щодо результату судового розгляду
або вимагати від судді звіту про хід розгляду
справи. [4]
Для повного розуміння ситуації, що складалася в Республіці Узбекистан стосовно незалежності судової гілки влади, гарантій незалежності суддів, у тому числі, що стосується
імунітету суддів проаналізуємо окремі положення конституції і деяких законодавчих актів.
Цікавим є те, що у Розділі ХХІІ «Судова влада
Республіки Узбекистан» Конституції Республіки
Узбекистан від 08.12.1992 р. містяться лише
дві статті, що регламентують питання незалежності суддів, а саме ст. 106 - судова влада
в країні діє незалежно від законодавчої і виконавчої влади, політичних партій, інших громадських об’єднань і ст. 108 - Конституційний суд
обирається Сенатом Олій Мажліса (парламентом) Республіки Узбекистан за поданням Президента Республіки Узбекистан з числа спеціалістів у галузі політики і права, рекомендованих
Вищою суддівським радою Республіки Узбекистан, включаючи представника від Республіки
Каракалпакстан. [6]
Окремі гарантії незалежності суддів, у тому
числі, що стосується імунітету суддів містяться
в Законі Республіки Узбекистан «Про суди» від
14.12.2000 р. [7] Так, ст. 4 даного Закону визначає,
що судді незалежні, підкоряються тільки закону;
будь-яке втручання в діяльність суддів щодо
здійснення правосуддя є неприпустимим і тягне за
собою відповідальність згідно із законом; судова
влада в Республіці Узбекистан діє незалежно від
законодавчої і виконавчої влади, політичних партій, інших громадських об’єднань. [7]
Незалежність суддів у Республіці Узбекистан, відповідно до ст. 67 зазначеного Закону,
забезпечується: встановленим законом порядком їх обрання, призначення та звільнення; їх
недоторканністю; суворою процедурою здійснення правосуддя; таємницею наради суддів
при винесенні рішень і забороною вимагати її
розголошення; відповідальністю за неповагу
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до суду або втручання у вирішення конкретних справ, порушення недоторканності суддів;
наданням судді за рахунок держави матеріального і соціального забезпечення, відповідного
його високому статусу. [7]
Відповідно до вимог ст. 68 Закону Республіки
Узбекистан «Про суди» 2000 р., державні та інші
органи, підприємства, установи та організації,
посадові особи, громадяни зобов’язані поважати
і дотримуватися незалежності суддів. Прояв
неповаги до судді, а так само вчинення дій, що
свідчать про явну зневагу до нього, тягнуть за
собою відповідальність згідно з законом. [7]
Неприпустимість втручання у вирішення
судових справ визначається ст. 69 даного
Закону, яка встановлює, що втручання в діяльність суддів по здійсненню правосуддя є неприпустимим. Вплив в будь-якій формі на суддів
з метою перешкодити всебічному, повному
та об’єктивному розгляду конкретної справи
або домогтися винесення незаконного судового рішення тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до закону. При цьому,
забороняється вимагати від судді будь-яких
пояснень по суті розглянутих або тих справ, що
перебувають у провадженні, а також представляти їх кому-небудь для ознайомлення, інакше
як у випадках і порядку, передбачених законодавством. [7]
Питання недоторканності суддів, у тому
числі, що стосується їх імунітету регламентується ст. 70 згаданого Закону, в якій передбачається, що: 1) особистість судді недоторканна; недоторканність судді поширюється на
його житло, службове приміщення, транспорт
і засоби зв’язку, що ним використовуються, його
кореспонденцію, належні йому речі і документи;
2) з метою забезпечення особистої безпеки суддів їм видається вогнепальна зброя, у необхідних випадках, його сім’ї надається озброєна
охорона; 3) кримінальну справу стосовно судді
може бути порушена тільки Генеральним прокурором Республіки Узбекистан; 4) суддя не
може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, взятий під варту без згоди Пленуму
Верховного суду Республіки Узбекистан або
Пленуму Вищого господарського суду Республіки Узбекистан; 5) суддя не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності без
згоди відповідної кваліфікаційної колегії суддів;
6) проникнення в житло або службове приміщення судді, транспорт, який він використовує, здійснення там огляду, обшуку чи виїмки,
прослуховування його телефонних перегово-
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рів, особистий огляд і особистий обшук судді,
а так само огляд, вилучення або виїмка його
кореспонденції, речей і документів, що належать йому можуть проводитися не інакше як
з санкції прокурора Республіки Каракалпакстан,
прокурора області, міста Ташкента, Військового
прокурора Республіки Узбекистан або за рішенням суду; 7) кримінальна справа стосовно судді
міжрайонного, районного (міського) суду, окружного і територіального військового суду підсудна
вищестоящому суду, а щодо суддів інших судів
- Верховному суду Республіки Узбекистан. [7]
Порядок обрання і призначення суддів регламентується ст. 63 Закону Республіки Узбекистан
«Про суди» 2000 р., згідно якої Голова, заступники голови, судді Верховного суду Республіки
Узбекистан обираються Сенатом Олій Мажліса
(парламентом) Республіки Узбекистан за поданням Президента Республіки Узбекистан. Голови
та заступники голів судів областей та міста
Ташкента, Голова Військового суду Республіки
Узбекистан призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом Республіки Узбекистан за поданням Вищої суддівської ради
Республіки Узбекистан. Голови та заступники
голів судів Республіки Каракалпакстан обираються Жокарги Кенес (вищим державним представницьким органом влади) Республіки Каракалпакстан за поданням Голови Жокарги Кенес
Республіки Каракалпакстан, узгодженим з Президентом Республіки Узбекистан, на підставі
висновку Вищої суддівської ради Республіки
Узбекистан. Судді судів Республіки Каракалпакстан, голови та судді міжрайонних, районних
(міських) судів Республіки Каракалпакстан призначаються Жокарги Кенес (вищим державним
представницьким органом влади) Республіки
Каракалпакстан за поданням Вищої суддівської
ради Республіки Узбекистан. Судді військових
судів, судів областей та міста Ташкента, голови
та судді міжрайонних, районних (міських)
судів призначаються на посаду і звільняються
з посади Вищою суддівським радою Республіки
Узбекистан. [7]
Призупинення повноважень судді регламентується ст. 71 вищезгаданого Закону Республіки
Узбекистан «Про суди» від 14.12.2000 р. У цій
статті зазначається, що повноваження судді
припиняються у разі притягнення його до кримінальної відповідальності. Повноваження суддів судів загальної юрисдикції та господарських
судів можуть припинятися за поданням Вищої
кваліфікаційної комісії з відбору та рекомендації
на посади суддів при Президентові Республіки

Узбекистан рішенням відповідної кваліфікаційної колегії суддів у випадках, передбачених
даним Законом. [7]
Дострокове припинення повноважень судді
передбачає ст. 72 даного Закону, яка встановлює, що повноваження судді Верховного суду,
Вищого господарського суду Республіки Узбекистан припиняються достроково Сенатом Олій
Мажліса (парламентом) Республіки Узбекистан за поданням Президента Республіки Узбекистан; судді обласних, Ташкентських міських
судів, міжрайонних, районних (міських) судів,
військових судів, господарських судів областей
та міста Ташкента - Президентом Республіки
Узбекистан за поданням Вищої кваліфікаційної комісії з відбору та рекомендації на посади
суддів при Президентові Республіки Узбекистан; судді судів Республіки Каракалпакстан Жокарги Кенес (вищим державним представницьким органом) Республіки Каракалпакстан
за поданням Голови Жокарги Кенес Республіки
Каракалпакстан, що вноситься на підставі висновку Вищої кваліфікаційної комісії з відбору
та рекомендації на посади суддів при Президентові Республіки Узбекистан, у випадках,
передбачених цим Законом. [7]
Згідно зі ст. 73 Закону Республіки Узбекистан
«Про суди» 2000 р. суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності лише за
рішенням кваліфікаційної колегії суддів, у випадках, передбачених цим Законом. Скасування
або зміна судового рішення само по собі не
тягне відповідальності судді, який брав участь
у винесенні рішення суду, якщо при цьому ним
не були допущені навмисні порушення закону
або несумлінність, що призвела до істотних
наслідків. Порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності встановлюється
положенням, яке затверджується Олій Мажліса
(парламентом) Республіки Узбекистан. [7]
Заходи соціального захисту суддів та членів
їх сімей, що впливають на незалежність суддів
визначаються ст. 76 зазначеного Закону. Життя
і здоров’я судді знаходяться під особливим
захистом держави і підлягають обов’язковому
державному страхуванню за рахунок коштів
республіканського бюджету. Органи державного страхування виплачують страхові суми
у випадках, передбачених цим Законом (смерті
судді; заподіяння судді каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я). Збитки, заподіяні знищенням
або пошкодженням майна, що належить судді,
у зв’язку з його службовою діяльністю, підлягають відшкодуванню йому або членам його сім’ї
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в повному обсязі. Виплати по відшкодуванню
збитків проводяться за рахунок коштів республіканського бюджету з подальшим стягненням їх з винних осіб у встановленому законом
порядку. [7]
Окрім Конституції Республіки Узбекистан
1992 р., Закону Республіки Узбекистан «Про
суди» 2000 р. незалежність суддів Конституційного суду Республіки Узбекистан, у тому числі,
що стосується їх імунітету регламентується
спеціальним Законом «Про Конституційний
суд Республіки Узбекистан» від 23.05.2017 р.
Стаття 9 цього Закону визначає, що Конституційний суд і його судді у своїй діяльності є незалежними і підкоряються тільки Конституції Республіки Узбекистан. Судді Конституційного суду,
приймаючи рішення, висловлюють свою правову позицію, вільну від міркувань практичної
доцільності, політичних схильностей та інших
сторонніх впливів. Втручання в діяльність Конституційного суду не допускається і тягне за
собою відповідальність згідно з законом. [8]
Відповідно до положень ст. 5 Закону «Про
Конституційний суд Республіки Узбекистан»
2017 р., Конституційний суд обирається Сенатом Олій Мажліса (парламентом) Республіки
Узбекистан за поданням Президента Республіки Узбекистан з числа осіб, рекомендованих
Вищою суддівським радою Республіки Узбекистан, включаючи представника від Республіки
Каракалпакстан. У п. 2 ст. 16 цього ж Закону
зазначається, що Президентом Республіки
Узбекистан суддям Конституційного суду присвоюється Вищий або Перший кваліфікаційні
класи. [8]
Недоторканність
судді
Конституційного
суду, що визначає їх імунітет, регламентується
ст. 21 згаданого Закону, яка передбачає, що
суддя Конституційного суду не може бути притягнутий до кримінальної та адміністративної
відповідальності, а також взятий під варту без
згоди Конституційного суду. Кримінальну справу
стосовно судді Конституційного суду може бути
порушена тільки Генеральним прокурором Республіки Узбекистан. Не допускається привід,
затримання, а так само огляд особистих речей,
багажу, транспорту, жилого, службового приміщення судді Конституційного суду. [8]
Закон «Про Конституційний суд Республіки
Узбекистан» 2017 р. встановлює, що повноваження судді Конституційного суду можуть
призупинятися рішенням Конституційного суду
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(ст. 22), а припинятися достроково рішенням
Сенату Олій Мажліса (парламенту) Республіки
Узбекистан (ст. 23), у випадках передбачених
цим Законом. [8]
Висновки. Завершуючи викладення даного
питання потрібно зауважити, що в національному законодавстві пострадянських країн
передбачається змістовний нормативно-правовий механізм щодо забезпечення незалежності
судової гілки влади, гарантій незалежності судді
та його імунітету. З моменту розпаду Радянського Союзу новостворені держави пройшли
нелегкий шлях до розробки і прийняття власних
конституцій, законодавчих нормативно-правових актів, які б забезпечували незалежність суддівської діяльності, у тому числі, що стосується
їх імунітету. Проаналізовані нормативно-правові акти окремих пострадянських країн в тій чи
іншій мірі відповідають міжнародним стандартам незалежності судових органів (як приклад,
наводиться Естонія). Проте, не всі держави
змогли повністю відійти від впливу радянської
правової системи, якій була притаманна висока
ступінь уніфікації (прикладом слугує Республіка
Узбекистан).
Список використаної літератури:
1. Конституція Естонської Республіки : закон
Естонської Республіки від 28 червня 1992 р.
URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/633949.
2. Про статус судді : закон Естонської Республіки
від 23.10.1991 URL. https://www.riigiteataja.ee/
akt/22214.
3. Про суди : закон Естонської Республіки від
19.06.2002 URL. https://www.riigiteataja.ee/
akt/12769841.
4. Судебную систему Узбекистана пока нельзя
считать
независимой
–
спецдокладчик
ООН / Газета.uz. URL. https://www.gazeta.uz/
ru/2020/07/16/review/.
5. Основні
принципи
незалежності
судових
органів,
схвалені
резолюціями
40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від
13.12.1985 р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_201.
6. Конституція Республіки Узбекистан : закон
Республіки Узбекистан від 12 грудня 1992 р.
URL: https://constitution.uz/ru.
7. Про суди : закон Республіки Узбекистан від
14.12.2000. URL. https://parliament.gov.uz/ru/
laws/adopted/81/3151/.
8. Про Конституційний суд Республіки Узбекистан : закон Республіки Узбекистан від
23.05.2017 р. URL. https://lex.uz/docs/3221765.

Серія: Право, 2020 р., № 4 (70)

Dragnevich O. V. The experience of post-Soviet countries on the legal regulation
of the immunity of a judge (for example, Estonia and Uzbekistan)
The article is devoted to the scientific and theoretical study of the legislation of the post-Soviet
countries that determine the legal status of judges, in terms of independence of their professional
activities and immunity. An analysis of the provisions of the constitutions and special legislative acts
of a number of post-Soviet republics have been made. In particular, attention is paid to the legal
experience of the Republic of Estonia and the Republic of Uzbekistan, which regulate guarantees
of independence of judges, including with regard to their immunity, and appropriate conclusions are
provided in this regard.
The study notes that in foreign countries, including post-Soviet ones, the legal status of Themis
officials is under constitutional protection, which enshrines the principle of judicial independence,
protected by various guarantees, including judicial immunity. The action of the latter is aimed
at protecting the judge from criminal prosecution by relevant officials, which in modern post-Soviet
countries is an important factor in the independence of the judiciary.
Undoubtedly, as a special but not personal privilege, judicial immunity protects a person holding
the position of a judge from unlawful claims arising in the course of a trial, protecting his or her
professional activity.
The relevance of the chosen topic for writing a scientific article is determined by the fact that
for a fuller understanding of the nature, content and limits of judicial immunity in the legal status
of a judge there is a need to study the experience of foreign countries, legislate such benefits.
Since Ukraine is a former republic of the USSR, the study of the legislation of post-Soviet countries
(in this case, Estonia and Uzbekistan) is useful for developing its own model of judicial development.
It is concluded that the national legislation of the post-Soviet countries provides a meaningful legal
mechanism to ensure the independence of the judiciary, guarantees the independence of the judge
and his immunity. Since the collapse of the Soviet Union, the newly created states have come
a long way in drafting and adopting their own constitutions, legislation, and regulations that would
ensure the independence of the judiciary, including their immunity. The analyzed legal acts of some
post-Soviet countries to some extent meet the international standards of judicial independence (as
an example, Estonia). However, not all states were able to move away completely from the influence
of the Soviet legal system, which was characterized by a high degree of unification (an example is
the Republic of Uzbekistan).
Key words: judicial immunity, independence of a judge, guarantees of independence of a judge,
inviolability of a judge, Republic of Estonia, Republic of Uzbekistan.
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ДЕРЖАВОТВОРЧА РОЛЬ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА
У ЗДОБУТТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
Статтю присвячено аналізу державотворчої ролі Августина Волошина у здобутті незалежності Карпатської України.
Августин Волошин на основі свого багатого політичного досвіду, особливо здобутого
на посадах прем’єр-міністра автономного уряду Підкарпатської Русі / Карпатської України
і президента незалежної республіки Карпатська Україна (в тому числі в еміграції), в контексті своїх засадничих уявлень про державу і право пріоритетного значення надавав питанням
внутрішньополітичної стабільності, національної безпеки, податкової політики, державних
інвестицій, міжнаціональних відносин, електоральної демократії, дотриманням прав і свобод людини і громадянина. Фактично щодо кожного із зауважених питань А. Волошин у своїй
творчій спадщині та під час політичної діяльності подав розгорнуті судження, зокрема теоретичні дефініції та відобразив їхні практичні аспекти з огляду на наявний подійний політико-правовий матеріал, що заслуговував емпіричної обробки не тільки з позицій державного
діяча, але й вченого-мислителя.
Августин Волошин був не тільки дуже активним учасником переломних суспільних трансформацій в Центральній Європі, не тільки постійно ініціював, розробляв і ухвалював колегіальні політичні та правові рішення кардинального характеру, формулював, відстоював
і популяризував оптимальні політико-правові зміни щодо усунення суперечностей та вдосконалення державно-правового становища міжвоєнного Закарпаття (свого рідного краю),
але й системно, послідовно і скрупульозно відстежував усі адміністративно-політичні новації центральної чехословацької влади особисто й публічно в режимі реального часу.
Насамперед варто говорити про глибоко аналітичні та діяльнісні управлінські конструкти
Августина Волошина стосовно одного з важливих політико-правових етапів суспільно-політичної ситуації на Закарпатті міжвоєнного періоду – незалежної Карпатської України.
Ключові слова: А. Волошин, політичні та правові погляди, Карпатська Україна, державотворчі процеси, право, українське державотворення.
Постановка проблеми. Державно-правове
становище міжвоєнного Закарпаття під кутом
зору А. Волошина найдоцільніше подати через
ситуацію в Карпатській Україні від здобуття автономії до проголошення незалежної держави,
що було довгоочікуваним в умовах федеративної Чехословацької Республіки (жовтень 1938 ‒
березень 1939), що завершився насильною ліквідацією Чехословацької держави нацистською
Німеччиною, а відтак проголошенням незалежної держави Карпатська Україна та її негайною
військовою окупацією Королівством Угорщини.
Це переконливо засвідчують чисельні різноманітні публікації та виступи (особливо інтерв’ю)
Августина Волошина в місцевій та зарубіжній
суспільно-політичній періодиці (переважно для
провідних газет), а також окремі видання його
праць масовими (як на той час в регіональному
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вимірі) тиражами. Насамперед ідеться про
важливі твори А. Волошина в жанрах політичної публіцистики, мемуаристики, історико-правового есе. На жаль, ці мемуари, що значною
мірою близькі до есе історико-правового спрямування, ще не тримали серед учених-правознавців належного пошанування та прискіпливого аналізу.
Мета статті: здійснити системний аналіз особистого внеску А. Волошина у державотворчі
процеси в Карпатській Україні від здобуття нею
автономії в складі федеративної Чехословаччини до проголошення незалежної держави.
Стан дослідження. Серед авторів важливих
наукових і науково-популярних праць, в яких
частково або дещо глибше аналізуються політичні та правові погляди А. Волошина, його
суспільна діяльність і внесок в українське дер© Геревич М. О., 2020
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жавотворення, слід виділити таких дослідників і популяризаторів минулого, як В. Бірчак,
М. Бращайко, В. Гренджа-Донський, А. Штефан,
П. Кукурудза, А. Кущинський, В. Лар, П. Стерчо,
С. Яковенко, Д. Бандусяк, О. Мишанич,
П. Чучка, Т. Беднаржова, Ю. Балега, В. Худанич, О. Довганич, О. Хланта, В. Бедь, В. Туряниця, М. Зимомря, І. Чаварга, В. Задорожний,
О. Богів, М. Токар, С. Віднянський, М. Вегеш,
М. Кляп, В. Тарасюк, Д. Бендас, І. Дацків,
Л. Ньорба, Т. Сабадош, Н. Грибенюк, П. Федака,
С. Федака, В. Габор, Р. Офіцинський, С. Бобела,
А. Машкаринець-Бутко та ін. Тим часом залишаються малодослідженими і маловідомими
погляди А. Волошина щодо державно-правового становища міжвоєнного Закарпаття.
Виклад основного матеріалу. Після
11 жовтня 1938 р., коли Підкарпатська Русь
під міжнародним тиском (Мюнхенська угода
30 вересня 1938 р.) нарешті отримала реальну
автономію та було призначено автономний
уряд на чолі з провідним угро- і русофілом
Андрієм Бродієм, політико-правова ситуація
в регіоні докорінно змінилася. За два тижні
чехословацькі
правоохоронці
арештували
А. Бродія за державну зраду як багаторічного
агента Угорщини, звідки він отримав чималі
задокументовані суми винагороди за підривну
роботу проти територіальної цілісності Чехословаччини. Чехословацький уряд оперативно
провів кадрові перестановки у виконавчій владі
Підкарпатської Русі.
Новопризначений прем’єр-міністр Августин
Волошин 26 жовтня 1938 р. на мітингу в Ужгороді виголосив свою програмну промову [6].
Найпершим своїм завданням він визначив
упорядкування адміністративних меж автономного краю, захист етнічних кордонів українського населення та державних кордонів
Чехословаччини боєздатною армією, а також
наголосив на відповідальній крайовій економічній політиці, оскільки в світі «є ще більше гористі краї», що економічно розвиваються успішно.
Як прем’єр-міністр Підкарпатської Русі (Карпатської України), Августин Волошин вимушений був сприйняти територіальний поділ краю
доконаним фактом. Про це свідчить «Маніфест
уряду Карпатської України до всіх громадян Карпатської України» від 3 листопада 1938 р., підписаний в Ужгороді прем’єр-міністром А. Волошином [2, 486]. Цей документ невідкладно
надрукували й розповсюдили у формі окремої
листівки. Де-факто в ньому проголошено поруч
офіційної назви автономії Підкарпатська Русь

ще одну назву Карпатська Україна, що невдовзі
ввійшла в офіційний вжиток у краї, хоча де-юре
відповідно до чехословацького законодавства
єдиною офіційною назвою краю залишалася
назва Підкарпатська Русь.
Як міністр чехословацького федерального
уряду («міністр для управи Підкарпатської Русі»)
і голова автономного уряду, Августин Волошин
у межах своєї компетенції та у відповідності до
параграфу 8 «мовного закону» Чехословаччини
(№ 122 від 29 лютого 1920 р.) видав «Розпорядження правительства Підкарпатської Русі
з дня 25 листопада 1938 про державну мову»,
що набрало чинності від дня його оголошення
[11]. Згідно з цим розпорядженням, «державною
мовою в країні Підкарпатської Русі є мова українська (малоруська)» (п. 1), проте особам чеської,
словацької та російської (русскої, великорусскої)
народності гарантувалося право на офіційні
звернення своєю материнською мовою (п. 2). Всі
постанови, які суперечили п. 1 і п. 2 цього розпорядження скасовувалися.
З нагоди призначення нового складу уряду
Карпатської України Августин Волошин 3 грудня
1938 р. в Хусті чітко окреслив поточні завдання
всієї виконавчої влади краю [9]. З його точки
зору, було цілком закономірним перетворення
Чехословацької Республіки на «вільну федерацію чехів, словаків та українців». Адже протягом
двох десятиліть, відколи «наш народ зв’язав
свою долю з чехами і словаками», відбулися
істотні суспільні перетворення. Всупереч
несприятливій геополітичній ситуації (Віденський арбітраж) край отримав довгоочікувану
автономію, котру належало наповнити реальним змістом і піднести національну свідомість.
На національній консолідації та піднесенні
національної свідомості А. Волошин наголосив
окремо з нагоди Різдва 1939 р. Він звернув увагу
на постійному вторгненні в край озброєних терористів із сусідніх країн (мова йшла про Угорщину
і Польщу, хоча прямо їх не названо), які нападали і вбивали звичайних громадян і правоохоронців (жандармів), нищили комунікації (мости,
дороги, лінії телефонного зв'язку) тримали
в сталому напруженні прикордоння. Карпатська
Україна натоді була «одинокою українською
країною, яка здобула свою самоуправу», що
розцінювалося надзвичайним здобутком всієї
української нації, котрій величезної шкоди завдала царська Росія та закономірне породження
на її руїнах ‒ комунізм (більшовицький режим)
[3]. Розвиток крайової автономії А. Волошином
бачився вагомим кроком до відновлення собор-
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ної України («воскресне Україна»), що раніше
була «коморою Європи», тобто країною з високим рівнем життя населення.
У подібному політико-правовому спрямуванні витримана різдвяна промова до українського народу прем’єра Августина Волошина,
оголошена по радіо на Святвечір 1939 р. Ним
стверджено, що «наша держава» (Карпатська Україна) є найменшою частиною земель
українського народу, котра наразі отримала
«свободу і визволення» під проводом «щиронародних політичних провідників», наділених
реальними владними повноваженнями. При
цьому А. Волошин абсолютно правильно вважав: «Політична, культурна й господарська свобода є надзвичайно цінним правом, яке криє
в собі тяжкі обов’язки супроти громадянства»
[10]. Тобто права і обов’язки громадянина, як
юридичні категорії, він розглядав у тісному взаємозв’язку.
На порядку денному тоді стояла невідкладне
питання про вибори першого крайового парламенту (сойму). Його склад А. Волошин бачив
услід за першим теоретиком державного устрою,
античним філософом Платоном, на авторитетні
судження якого посилався. Тобто цей сойм
повинен був складатися з «людей найрозумніших і найліпших», непохитних носіїв моральних
цінностей, з яких мали брати приклад співгромадяни за наскрізним принципом: «Хто знає
і любить своє, того не зловить агент чужих ворожих нам інтересів». Крім того, законодавча діяльність сойму повинна була відповідати соціальним і політичним очікуванням «мільйонів братів
українців за кордоном», в Європі та Америці, які
надали кадрову, інформаційну, моральну, політичну, фінансову і матеріальну підтримку інституціям Карпатській України.
Як відповідальний державний діяч, Августин
Волошин серед актуальних суспільних проблем
Карпатської України найперше вирішував ті,
що безпосередньо стосувалися ефективності
та якості державного управління. У цьому вагому
роль відводилося розбудові міста Хуст як нового
адміністративно-політичного центру автономного краю. Тому серед пріоритетних інвестиційних проєктів були переведення з Праги до Хуста
Українського університету, зведення урядового
комплексу (кварталу), народного театру, музею,
кафедрального собору, а передусім прискорене
будівництво шляхів сполучень у краї, зокрема
залізничної лінії Перечин – Свалява – Хуст, що
запланували розпочати ранньої весни 1939 р.
При цьому А. Волошин Чехословацьку феде-
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рацію відкрито розглядав «пробним каменем
практичного, справедливого співжиття слов’янських народів» [7]. Тобто він не обмежувався
виключно локальними рамками і проєктуванням винятково регіональних політико-правових
перспектив.
Вельми примітним документом є відозва
«До всіх громадян Карпатської України!» за підписом прем’єр-міністра Августина Волошина
і міністра Юліяна Ревая. Перед виборами до
сойму Карпатської України 12 лютого 1939 р.
вони звернути увагу на історичну вагу цієї доленосної події, коли «найменша частина великого
українського народу» забезпечила собі автономію в рамках братньої Чехословацької Республіки [4]. Це був дуже важливий політико-правовий акцент.
Виявом суспільної консолідації, національної свідомості та політичної зрілості для
авторів відозви стало добровільне поєднання
колишніх партій в одну політичну силу – Українське національне об’єднання, що висунула
спільний список кандидатів у депутати сойму,
включно з представниками національних меншин. Окремо відзначено, що угорська меншина
«через своїх провідників з старого режиму» відмовилася від свого місця в цьому виборчому
списку, на відміну від чехів, німців, румунів, які
запропонували по одній кандидатурі.
Бажаючи процвітання Карпатській Україні
та всій Чехословаччині, А. Волошин та Ю. Ревай
завершили свою відозву промовистими політичними гаслами: «Хай живе нова федеративна
республіка українців, словаків і чехів! Слава
Україні!» Як бачимо, тоді мова йшла саме про
розвиток і зміцнення Чехословацької федеративної держави. Саме це було на порядку денному всієї карпатоукраїнської влади, причому
однозначно, без жодного подвійного змісту.
За кілька днів, 17 лютого 1939 р., у Хусті
прем’єр-міністр Августин Волошин підписав
нову відозву уряду Карпатської України під назвою «До всього українського народу», тобто до
тих, хто проживав на рідних землях і в діаспорі
[5]. У цій відозві однозначно підтримано важливу ініціативу громадської Центральної національної ради Карпатської України від 10 лютого
1939 р. про негайний добровільний «всенародний національний податок» (пів відсотка річного заробітку) всіх українців світу на розбудову
державності Карпатської України. Задля цього
Підкарпатський банк в Хусті оперативно відкрив
спеціальний розрахунковий рахунок під назвою
«Народний фонд розбудови Карпатської Укра-
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їни». Відповідальним за прозоре ведення справ
і звітність цього фонду Августин Волошин призначив Сергія Єфремова, рахункового (фінансового) директора при президії уряду Карпатської України.
Власне, податковій політиці відведено чільне
місце в наступному зверненні президії влади
Карпатської України під назвою «Громадяни
Карпатської України!» від 2 березня 1939 р., яке
підписали прем’єр А. Волошин і міністр господарських справ (економіки) Ю. Ревай. Передусім йшлося про обдуманий намір автономної
влади законодавчо закріпити концепцію «ощадної держави». Суть її полягала в тому, що для
всіх податників (платників податків) відповідні
державні установи (фінансові уряди) повинні
були постійно надавати відкриті вичерпні пояснення щодо сплати податків і постійно звітувати
щодо їхнього подальшого економного використання на вагомі суспільні цілі.
Вершиною і найважливішим досягненням
державотворчої діяльності Августин Волошина стало проголошення ним на посаді крайового прем’єр-міністра незалежності Карпатської України 14 березня 1939 р. по радіо,
буквально за кілька годин після ліквідації Чехословацької держави нацистською Німеччиною
і проголошення незалежності Словаччиною,
що доти мала такий же автономний статус,
як і Карпатська Україна [13, 104]. Наступного
дня, 15 березня 1939 р., вперше зібрався на
засідання новообраний крайовий парламент –
сойм, який так само проголосив незалежність
краю з дотриманням належної юридичної процедури. Варто ще раз підкреслити, що незалежність Карпатської України проголошено
вже після фактичної ліквідації Чехословацької
федеративної держави.
Знаменний конституційний закон був одностайно ухвалений соймом Карпатської України
в Хусті 15 березня 1939 р. Його підписали чотири
повноважні службові особи в такій послідовності:
голова сойму Августин Штефан, діловод (письмовод) сойму Августин Дутка, глава новоутвореної держави («Президент Карпато-Української
Республіки») Августин Волошин, секретар сойму
Михайло Кочерган. Закон був доволі стислим за
змістом, стилістично простим і добре зрозумілим
особам без юридичної освіти, структурно складався з восьми параграфів.
Фактично кожен із параграфів цього конституційного закону – коротке, але юридично ємке
положення – правова норма, висловлена одним
переважно простим реченням [8, 94].

Отже, у цьому конституційному акті визначалися відповідно: 1) незалежність держави;
2) її назва; 3) форма правління – республіка на
чолі з президентом, обраним соймом; 4) статус
української мови як державної; 5) державний
прапор; 6) державний герб (ця стаття передбачала ухвалення також окремого закону); 7) державний гімн (без вказівки на авторів слів і мелодії); 8) набуття чинності закону з моменту його
ухвалення. Як справедливо відзначили історики
права, цей закон лише окреслив атрибути державності і не містив конституційних норм про
правовий статус особи й громадянина, організацію місцевих органів виконавчої влади, правосуддя тощо [12, 76]. Це мало стати пріоритетом у наступних конституційних актах.
Однак подальші державотворчі кроки припинилися, оскільки Угорщина провела військову окупацію Карпатської України протягом
15-18 березня 1939 р. Президент, уряд, службовці, військові, громадянини Карпатської
України евакуювалися через сусідні держави
Румунію, Словаччину і Польщу переважно
в чеські землі (новоутворений протекторат
Чехії та Богемії), окуповані Німеччиною. Перебуваючи в місті Загреб 30 березня 1939 р.,
Августин Волошин у Великодньому зверненні
до українців у Югославії з жалем констатував
очевидні факти про втрату свободи «віткою
українського народу в Карпатах» під натиском
«численнішого й сильнішого ворога». Проте,
на його переконання, після того, як «українські
герої сучасності» вчинили збройний опір окупації, «Голгофа українського народу» недмінно
завершиться національним воскресінням. Своє
звернення він підсумував політично актуальним
пасхальним привітанням: «Високо тримаймо
національний прапор, а ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!» [1, 109]. Зауважимо, що це висловлювання слугує нині своєрідним політичним пророцтвом, яке справдилося.
В еміграції, коли Августинові Волошину
виповнилися ювілейні 70 років, він склав
належним чином свій заповіт 19 серпня 1944 р.
у Празі в присутності свідків Степана Клочурака
і Миколи Долиная. У цьому документі «Мій
заповіт (тестамент)» 5 сторінок машинописного тексту, в кінці якого власноручні підписи
А. Волошина, С. Клочурака, М. Долиная. Августин Волошин бажав скромного похорону («без
світських парад»), на якому просив роздати
присутнім спеціально виготовлені образки,
де з одного боку потрібно було зобразити
Розп’яття з підписом: «Мій Ісусе милосердя»,
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а з іншого – відтворити світлину покійного з проханням: «Помолімся за о. Авґустина Волошина,
б. президента Карп. України, народженого
17.III.1874 в Келечині, помершого дн... в...» Як
бачимо, він однозначно і чітко підкреслив, що
найвищим досягненням у житті була його державницька діяльність, а її вінцем – посада президента Карпатської України.
Власне, в окремій політичній частині свого
заповіту А. Волошин звернувся до українському народу з програмними побажаннями
чимскоріше відновити релігійну (церковну)
і національну єдність, що принесуть політичну
свободу в порозумінні з сусідними народами на
засадах «абсолютної етики християнського універсалізму». Він вважав, що лише загальнохристиянська етика допоможе українцям зайняти
почесне місце «в родині цивілізованих націй»,
досягти «найсправедливішої соціялізації громадянського життя без утилітаризму й без жорстокости безбожного соціяльного плану», не
дозволить у майбутньому українську націю
«розбивати чужими інтересами»[2, 499].
Висновки. На основі свого багатого політичного досвіду, особливо здобутого на посадах
прем’єр-міністра автономного уряду Підкарпатської Русі / Карпатської України і президента
незалежної республіки Карпатська Україна
(в тому числі в еміграції), Августин Волошин
в контексті своїх засадничих уявлень про державу і право пріоритетного значення надавав
питанням внутрішньополітичної стабільності,
національної безпеки, податкової політики,
державних інвестицій, міжнаціональних відносин, електоральної демократії, дотриманням
прав і свобод людини і громадянина. Фактично
щодо кожного із зауважених питань А. Волошин у своїй творчій спадщині та під час політичної діяльності подав розгорнуті судження,
зокрема теоретичні дефініції та відобразив їхні
практичні аспекти з огляду на наявний подійний
політико-правовий матеріал, що заслуговував
емпіричної обробки не тільки з позицій державного діяча, але й вченого-мислителя.

Отже, у даній статті проаналізовано державотворчу роль Августина Волошина у здобутті
незалежності Карпатської України.
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Herevych М. О. State-building role of Augustin Voloshyn in gaining the independence
of Carpathian Ukraine
The article is devoted to the analysis of the state-building role of Augustyn Voloshyn in gaining
the independence of Carpathian Ukraine.
Augustyn Voloshyn on the basis of his rich political experience, especially gained as Prime
Minister of the Autonomous Government of Subcarpathian Rus / Carpathian Ukraine and President
of the independent Republic of Carpathian Ukraine (including in exile), in the context of his basic
ideas about the state and law provided issues of domestic political stability, national security, tax
policy, public investment, international relations, electoral democracy, respect for human and civil
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rights and freedoms. In fact, on each of the mentioned issues A. Voloshyn in his creative legacy
and during his political activity gave detailed judgments, including theoretical definitions and reflected
their practical aspects in view of the available political and legal material, which deserved empirical
treatment not only from the standpoint of a statesman, but also a scientist-thinker.
Augustyn Voloshyn was not only a very active participant in the crucial social transformations
in Central Europe, not only constantly initiated, developed and adopted collegial political and legal
decisions of a cardinal nature, formulated, defended and promoted optimal political and legal changes
to eliminate contradictions and improve state law interwar Transcarpathia (his native land), but also
systematically, consistently and scrupulously monitored all administrative and political innovations
of the central Czechoslovak government personally and publicly in real time.
First of all, it is worth talking about the deeply analytical and operational management constructs
of Augustyn Voloshyn regarding one of the important political and legal stages of the socio-political
situation in Transcarpathia in the interwar period - independent Carpathian Ukraine.
Key words: A. Voloshyn, political and legal views, Carpathian Ukraine, state-building processes,
law, Ukrainian state-building.
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ
ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
При стрімкому динамічному розвитку суспільних відносин виникає нагальна потреба
адекватного правового регулювання, вдосконалення концептуальних основ розвитку правової системи, відмови від практики хаотичного внесення численних змін і доповнень до
чинного законодавства з ініціативи відомств і окремих державних органів. Глобальні масштаби соціально-економічних, суспільно-політичних реформ, установка вступити до числа
найбільш конкурентоздатних країн світу обумовлюють необхідність вироблення єдиних
науково-обґрунтованих підходів до реалізації намічених пріоритетів.
Чинне законодавство, що забезпечує функціонування правової системи країни відповідно
до Конституції, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, вимагає подальшого розвитку, поетапного вдосконалення чинних законів, а також прийняття нових нормативних правових актів, що відповідають вимогам подальшої демократизації суспільства
та завданням його соціально-економічного розвитку. Надзвичайно важливе значення має
реалізація конституційних ідей правової, соціальної держави та цивільного суспільства.
Проведені в країні перетворення і процеси відновлення і модернізації пов’язані з новою
роллю закону і права. Реформи в політичній, економічній сферах супроводжуються стрімким оновленням системи права і системи законодавства зокрема. Закон поступово займає
провідне становище в правовому регулюванні сфер життя держави і суспільства. Однак
в результаті стрімкого розвитку системи законодавства виникає певний диспаритет між
різними видами нормативних правових актів, оскільки процес створення національної правової системи йде і йшов складно і суперечливо. У зв’язку з цим ставиться питання про
підвищення вимог до внутрішнього єдності, органічності та цілісності правової системи.
Правові відносини, що виникають з перевезення залізничним транспортом, які виникають
між відправником і транспортною організацією, що здійснює ці перевезення, нині регулюються як в національних системах права, так і шляхом прийняття державами уніфікованих
міжнародних норм. У цих відносинах транспортна організація виступає як активна сторона
зобов’язання з перевезень, що грає основну роль в процесі перевезення залізничним транспортом. Ця роль дозволяє говорити про такий суб’єкт майнових відносин, як перевізник.
Перевезення залізничним транспортом являє собою організаційно і технічно складний
процес, що складається з ряду послідовних, пов’язаних між собою технологічних операцій,
метою якого є переміщення вантажу, товарів, багажу, пасажирів тощо. У процесі здійснення
своєї діяльності залізниці вступають у взаємозв’язки як зі своїми клієнтами, так і з іншими
транспортними підприємствами, що оформлюється відповідними договорами.
Головною запорукою належного виконання договору перевезення вантажів залізничним транспортом є правильне заповнення накладної (комплекту перевізних документів) з урахуванням
всіх вимог, передбачених Статутом залізниць України та Правилами перевезення вантажів.
Залізницям необхідно здійснювати необхідний контроль за додержанням порядку приймання
вантажів до перевезення та правильністю заповнення перевізних документів. Потребує
подальшого удосконалення правове регулювання порядку приймання вантажів до перевезення,
яке є невід’ємною частиною складного процесу укладання договору перевезення вантажу.
Ключові слова: перевезення, залізничний транспорт, реформування, відносини з перевезення залізничним транспортом, статут залізниці, договір перевезення залізничним транспортом, зобов’язання, залізниця, транспорт.
Постановка проблеми. При стрімкому динамічному розвитку суспільних відносин виникає нагальна потреба адекватного правового
регулювання, вдосконалення концептуальних
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основ розвитку правової системи, відмови від
практики хаотичного внесення численних змін
і доповнень до чинного законодавства з ініціативи відомств і окремих державних органів.
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Глобальні масштаби соціально-економічних,
суспільно-політичних реформ, установка вступити до числа найбільш конкурентоздатних
країн світу обумовлюють необхідність вироблення єдиних науково-обґрунтованих підходів
до реалізації намічених пріоритетів.
Чинне законодавство, що забезпечує функціонування правової системи країни відповідно
до Конституції, загальновизнаних принципів
і норм міжнародного права, вимагає подальшого розвитку, поетапного вдосконалення
чинних законів, а також прийняття нових нормативних правових актів, що відповідають
вимогам подальшої демократизації суспільства
та завданням його соціально-економічного розвитку. Надзвичайно важливе значення має реалізація конституційних ідей правової, соціальної держави та цивільного суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Теоретичну основу дослідження склали
наукові праці таких науковців, як С.С. Алексєєв,
А.Г. Биков, Г.С. Гуревич, О.В. Дзера, А.С. Довгерт,
В.А. Єгіазаров, А.Д. Кейлін, Н.С. Ковалевська, В.В. Луць, О.Л. Маковський, Я.І. Рапопорт, А.М. Рубін, Г.П. Савічев, О.М. Садіков,
Є.О. Харитонов, М.Є. Ходунов, Я.М. Шевченко,
Г.Ф. Шершеневич та інших.
Мета статті. Метою статті є висвітлення
окремих питань здійснення процесу перевезення залізничним транспортом, що є технічно
складним та маючим свої певні особливості.
Викладення основного матеріалу. Робта
з реалізації конституційних ідей правовї держави та цивільного суспільства з метою сворення необхідних умов для розвитку правовідносин в сфері залізничних перевезень,
здійснюється державними органами.
Український уряд вживає дієвих заходів щодо
покращення правового становища у державі,
у зв’язку з чим, з урахуванням досвіду іноземних
держав в нашій державі проводяться реформи
у всіх галузях. Ці реформи направлені на покращення соціально-економічного, а також правового стану в державі шляхом уніфікації норм
та положень різних інститутів права, зокрема
таких елементів інституту цивільного права –
транспортного та договірного права. Вивчення
питань регулювання договірних правовідносин
щодо здійснення перевезень на транспорті,
хоч і неодноразово розглядалось і нині є актуальним. Однією з важливих категорій у цивільному законодавстві України є належне правове
регулювання перевезень вантажів, багажу, ван-

тажобагажу пасажирів і пошти, законодавче
регулювання порядку укладання та припинення
договорів про здійснення перевезень, а також
регулювання відповідальність сторін за договором перевезення.
Проведені в країні перетворення і процеси
відновлення і модернізації пов’язані з новою
роллю закону і права. Реформи в політичній,
економічній сферах супроводжуються стрімким
оновленням системи права і системи законодавства зокрема. Закон поступово займає провідне становище в правовому регулюванні сфер
життя держави і суспільства. Однак в результаті стрімкого розвитку системи законодавства
виникає певний диспаритет між різними видами
нормативних правових актів, оскільки процес
створення національної правової системи йде
і йшов складно і суперечливо. У зв’язку з цим
ставиться питання про підвищення вимог до
внутрішнього єдності, органічності та цілісності
правової системи.
Досвід зарубіжних країн показує, що в процесі
розвитку законодавства необхідно узгоджене
рішення двох головних завдань – суворіше
пов’язувати його з проведеними реформами,
досягненням цілей економічного, політичного
і соціального розвитку, з одного боку, і забезпечувати цілісність, і чітку структуру законодавства,
мобільність і стійкість його галузей – з іншого.
У забезпеченні розвитку законодавства як цілісної і збалансованої системи визначальну роль
відіграють фундаментальні основи законотворчої діяльності, в їх числі принцип соціально-економічної і політичної обумовленості, принцип
адекватного відображення соціальних потреб,
принцип нормативно-правової збалансованості, принцип державного гарантування дотримання законодавчих норм.
Правові відносини, що виникають з перевезення залізничним транспортом, які виникають
між відправником і транспортною організацією,
що здійснює ці перевезення, нині регулюються
як в національних системах права, так і шляхом
прийняття державами уніфікованих міжнародних норм. У цих відносинах транспортна організація виступає як активна сторона зобов’язання
з перевезень, що грає основну роль в процесі
перевезення залізничним транспортом. Ця
роль дозволяє говорити про такий суб’єкт майнових відносин, як перевізник. Так, наприклад,
ЦК України [5] визначає «договір перевезення
як угоду, в силу якої транспортна організація
(перевізник) зобов’язується доставити ввірений
їй відправником вантаж до пункту призначення
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і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату» (ст. 909 ЦК України) [5].
Перевезення
залізничним
транспортом
являє собою організаційно і технічно складний
процес, що складається з ряду послідовних,
пов’язаних між собою технологічних операцій,
метою якого є переміщення вантажу, товарів,
багажу, пасажирів тощо. У процесі здійснення
своєї діяльності залізниці вступають у взаємозв’язки як зі своїми клієнтами, так і з іншими
транспортними підприємствами, що оформлюється відповідними договорами.
Обов’язок доставки ввіреного вантажу,
багажу, пошти, пасажира до місця призначення
за договором перевезення залізничним транспортом покладається на залізницю. Таким
чином, залізниця, виступаючи як транспортна
організація, підпадає під цивільно-правове
поняття перевізника. У той же час залізниця
є суб’єктом господарювання конкретної правової системи і в цій іпостасі – об’єктом державного регулювання. Особливості правового
статусу Української залізниці у відносинах
з перевезення залізничним транспортом і її
правового становища в господарській системі
держави обумовлюють необхідність аналізу цих
питань в світлі прийнятих в останні роки нормативних документів.
Українська залізниця є єдиним державним
підприємством залізничного транспорту в державі, що виступає в якості перевізника. Разом
з тим, вона включає в себе різноманітні виробничі одиниці, в тому числі і такі як залізничні
станції, які, однак, самостійними суб’єктами
права не є, а діють в як представники залізниці.
Змістом договору є умови, визначені на
розсуд сторін і узгоджені ними, та умови, які
є обов’язковими згідно з положеннями нормативно-правових актів цивільного законодавства. Розвиток договірних відносин спрямований на детальну регламентацію прав і обов’язків
сторін власне у тексті договору. Однак існують
визначені законом основні права і обов’язки
сторін договору перевезення. Для вдосконалення визначення договору перевезення,
зокрема перевезення вантажу транспортними
організаціями необхідно дослідити та встановити істотні умови визначені законодавством
для укладання договорів перевезення.
Договір про перевезення залізничним транспортом є найважливішим серед наявних
правових способів врегулювання суспільних
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правовідносин щодо здійснення перевезень.
Договори про перевезення є згодою сторін
договору щодо досягнення однієї спільної
мети, тобто здійснення перевезення з пункту
відправлення до пункту призначення. Договір
перевезення, укладений між сторонами договору є першоджерелом волевиявлення вказаними сторонами договору, який направлений
на визначення норм та правил виконання умов
договору та поведінки сторін договору у договірних відносинах, що регулюється законодавством України. Фізичні та юридичні особи можуть
укладати договори, які відповідають їх особистим вимогам і не суперечать закону. Договори
перевезення вантажу укладаються за волевиявленням сторони договору, яка бажає здійснити перевезення (перевезти вантаж або бути
пасажиром) і транспортною організацію, яка
здійснюватиме перевезення, в разі досягнення
сторонами договору згоди відносно додаткових
умов договору перевезення вантажу транспортними організаціями, що у подальшому призводить до бажаного взаємного результату – здійснення перевезення.
Порядок укладання договорів щодо перевезення залізничним транспортом має значну
специфіку, що обумовлено своєрідністю врегульованих чинним законодавством відносин
сторін щодо організації та здійснення вказаних
перевезень, що обумовлено наступним:
1) Зазначені договори є обов’язковими для
укладання для перевізника (залізниці) при зверненні до нього клієнта за наданням відповідної
послуги. Адже, відповідно до ч. 7 ст. 22 Закону
України «Про залізничний транспорт» [3] «перевізники не мають права відмовляти пасажирові
та відправникові вантажу у перевезенні, крім
випадків, передбачених Статутом залізниць
України» [7]. Частина 6 ст. 179 ГК України [6, 16]
відносить договори про надання послуг залізничного транспорту до категорії обов’язкових
до укладання з усіма споживачами цих послуг.
Відповідно до ст. 633 ЦК України даний договір
відноситься до категорії публічних договорів [5].
2) Укладання договорів на залізничні перевезення від імені залізниці здійснюється залізничною станцією, яка не є стороною договору.
3) Проект договору складає вантажовідправник на підставі вимог чинного законодавства
щодо змісту та форми договору. Як встановлено
в ст. 23 СЗ України «відправники повинні надати
станції навантаження на кожне відправлення вантажу заповнену накладну (комплект перевізних
документів)» [7]. Згідно із ст. 6 СЗ України накладна
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є письмовою формою угоди на перевезення вантажу, оформленою відповідно до СЗ України та відповідних Правил перевезень вантажів, і надається
станції разом з вантажем [14, C. 123, 15].
4) До укладання договору перевезення вантажу і навіть до надання вантажовідправником заповненої накладної станції відправник
та перевізник повинні виконати ряд обов’язків,
які пов’язані з пред’явленням та прийманням
вантажу. Ці обов’язки передбачені СЗ України
та Правилами перевезення вантажів залізничним транспортом [10].
Залізниця зобов’язана подавати під завантаження справні, придатні для перевезення відповідного вантажу, очищені від залишків вантажу,
сміття, реквізиту, а у необхідних випадках – продезінфіковані вагони та контейнери. Під придатністю рухомого складу для перевезення
відповідного вантажу слід розуміти такий його
стан, від якого залежить забезпечення схоронності вантажу при перевезенні. Придатність
рухомого складу для перевезення вантажу
в комерційному відношенні визначається відправником, якщо завантаження здійснюється
його засобами, або залізницею, якщо завантаження здійснюється засобами залізниці щодо
вагонів, а щодо контейнерів, цистерн та бункерних напіввагонів – відправником (ст. 31 СЗ
України) [7].
Згідно ст. 28 СЗ України залізниці можуть
приймати до перевезення вантажі з оголошеною вартістю. Враховуючи, що при цьому
на залізницю покладається підвищена відповідальність, вантаж, який пред’являється
до перевезення з оголошенням його вартості, повинен бути підготовлений відправником
до перевезення згідно вимог, передбачених
Розділом 13 Правил [17, C. 145].
Порядок, встановлений СЗ України та Правилами перевезення вантажів з оголошеною
вартість по відношенню до вказаних вантажів,
безумовно, примушує перевізника приділяти
їх перевезенню підвищене піклування та увагу,
що вимагає відповідних додаткових організаційно-технічних заходів. Тому, а ще з метою
запобігання можливості завищення вантажовідправником вартості вантажів за оголошену вартість згідно з п. 8 Правил перевезення вантажів
з оголошеною вартістю стягується додатковий
збір у розмірі, передбаченому тарифним керівництвом № 1. Крім того, з метою встановлення
достовірності розміру визначеної відправником
вартості вантажу станція відправлення, на підставі п. 7 зазначених Правил має право огляду

вантажу для перевірки оголошеної вартості.
У разі розходження між відправником та станцією у визначенні вартості вантажу вона визначається незалежною експертизою, про що складається відповідний акт [10].
Відправник повинен належним чином підготувати вантаж для перевезення, щоб забезпечити схоронність вантажу на всьому шляху слідування. При цьому важливе значення має не
тільки стан самого вантажу, але й тари, а також
упаковки, якщо вантаж потребує цих засобів
зберігання. Статтею 24 СЗ України [7] передбачено, що упакування, пакетування, тара повинні
відповідати вимогам нормативних документів.
Відправник зобов’язаний на вимогу залізниці
пред’явити стандарт або технічні умови на відвантажувальну продукцію, а також на її тару.
Залізниця зобов’язана перевірити стан тари
та упаковки шляхом зовнішнього огляду. Якщо
при цьому огляді будуть помічені недоліки, які
можуть призвести до втрати, псування або
пошкодження вантажу, то відправник зобов’язаний на вимогу станції привести тару або упаковку у відповідність до вимог стандартів або
інших нормативно-технічних документів на
продукцію. Якщо ці вимоги залізниці не будуть
виконані, вона може відмовити відправнику
в перевезенні цього вантажу. Залізниця не має
права приймати вантаж з дефектами тари або
упакування, оскільки така упаковка може завдати шкоди рухомому складу, залізничній колії
або навколишньому середовищу.
Навантаження вагонів здійснюється відповідно до Технічних умов навантаження і кріплення вантажів [18, 20, C. 484].
Обов’язковою умовою приймання вантажу до перевезення є визначення його маси.
Стаття 37 СЗ України [7] передбачає, що під час
здавання вантажів для перевезення відправником має бути зазначена у накладній їх маса.
Статутом залізниць СРСР [19] передбачалося (ст. 39), що залізниці зобов’язані забезпечувати систематичну перевірку маси вантажу,
яка вказується вантажовідправником, шляхом
вибіркового зважування. Контроль за правильністю маси був дуже важливим елементом
процесу укладання договору перевезення. Він
дозволяв виявити недовантаження проти встановлених технічних норм завантаження вагонів,
боротися з приписками при перевезенні, разом
з тим забезпечував захист законних прав залізниць при виникненні спорів з приводу нестачі
вантажів. Особливо це відноситься до перевезення вантажів навалом.
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Норма зазначеної статті не знайшла свого
відображення в СЗ України, хоча очевидним
є те, що положення цієї статті важливі є і в наш
час. В практиці господарських судів нерідко відповідальність за недостачу вантажу, що перевозиться навалом, насипом і наливом покладається на залізницю лише на підставі даних
вантажовідправника, які не завжди відповідають дійсності маси прийнятого до перевезення
вантажу. Стація залізниці відправлення усуваючись від перевірки кількості та маси вантажу, що
здається до перевезення, невиправдано перекладає ризик втрат, пов’язаних з відшкодуванням клієнту збитків від недостачі доставленого
вантажу на залізницю призначення (ст. 130,
131 СЗ України) [7]. На наш погляд, цьому можна
запобігти встановленням обов’язку залізниці
відправлення у всіх випадках перевіряти вказані відправником у накладній відомості щодо
кількості та маси вантажу, що приймається до
перевезення. Тому вважається необхідним внесення до СЗ України та Правил перевезення
вантажів норми, яка б передбачала обов’язок
залізниці при кожному відправленні перевіряти
масу та кількість вантажу.
З метою забезпечення схоронності вантажів,
які знаходяться в процесі перевезення, завантажені вагони та контейнери мають бути опломбовані. Пломбування вагонів, контейнерів
здійснюється тим підприємством, організацією,
засобами яких проводиться навантаження.
Згідно ст. 38 СЗ України [7] перелік вантажів, що допускаються до перевезення у вагонах
без пломб, технічні умови виготовлення пломб,
а також порядок пломбування вагонів і контейнерів встановлюються Правилами.
Відповідно до п. 10 вказаних Правил на провідника покладається: приймання вантажу від
відправника, охорона вантажу в дорозі, догляд
за тваринами, напування і годування їх, запобігання псуванню вантажу (підтримання у вагоні
необхідної температури, вентилювання вагонів
тощо), забезпечення кріплення і стійкості вантажу у вагоні, а також здача вантажу одержувачу. Додаткові вимоги щодо збереження небезпечних вантажів при перевезенні їх у супроводі
провідників визначаються Законом України «Про
перевезення небезпечних вантажів» [4] та Правилами перевезення небезпечних вантажів залізницями [8]. Тут слід зазначити, що відповідно до
змін внесених 22.05.2009 року та затверджених
50-м засіданням ради залізничного транспорту
Правила визнані такими, що не застосовуються
з 01.01.2010 року на территорії України при здійс-
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ненні перевезень вантажів у внутрішньому сполученні у відповідності до наказу Міністерства транпсорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430.
Під час перевезення таких вантажів провідники
зобов’язані виконувати правила пожежної і особистої безпеки. Якщо в дорозі вантажу загрожує
псування і доставити його в повній схоронності за
призначенням неможливо, то провідник (експедитор) вживає заходів для передачі ( реалізації)
вантажу іншим організаціям.
Правилами перевезення вантажів передбачений перелік вантажів, які обов’язково перевозяться у супроводі провідника, а інші види
вантажів можуть перевозитися у супроводі провідника за умови домовленості із залізницею.
Проте, на сьогодні існує ще один вид вантажів,
який потребує підвищеної уваги до його збереження – це металобрухт. Цей вид вантажу перевозиться залізницями навалом на відкритому
рухомому складі, відповідно до Додатку до
п. 1 Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу [10]. За останній час цей вид вантажу систематично піддається крадіжкам, які
здійснюються шляхом викидання металобрухту
зверху на залізничні колії. В зв’язку з цим, залізниці мають великі збитки. Ці крадіжки спричинили аварії на залізничних коліях, внаслідок
чого був пошкоджений рухомий склад, загинули
та постраждали робітники залізниць, а відшкодування збитків покладено на залізниці. Тому
на наш погляд, необхідно внести до переліку
вантажів, які обов’язково перевозяться у супроводі провідників або виключити цей вид вантажу з переліку вантажів перевезення яких дозволяється у вагонах відкритого типу.
Наказом Міністерства транспорту України
від 20.01.1997 року № 18 «Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України» [11] передбачено
перелік вантажів, які приймаються до перевезення під воєнізованою охороню залізниці,
за що відправник сплачує залізниці окрему
плату. До вантажів, які потребують воєнізованої охорони відносяться вино, спирт, тканини,
машини та устаткування, відео та аудіо апаратура, пряжа, хутро, швейні вироби, трикотажні
вироби, пиво, автомобілі, вибухові речовини,
газові балончики тощо (всього 58 найменувань).
За окремою угодою між відправником і залізницею під воєнізованою охороною залізниці
можуть прийматися до перевезення вантажі,
найменування яких відсутні у цьому переліку.
Пункт 15 Правил приймання вантажів до
перевезення передбачає, що «відправник
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зобов’язаний на тарно-пакувальні і штучні вантажі нанести маніпуляційні знаки і транспортні
написи (основні, додаткові та інформаційні)
[10]. Маніпуляційні знаки – це знаки, які вказують на спосіб поводження з вантажем. Ці
написи повинні бути нанесені на кожне вантажне місце. У зв’язку із зазначеним можна
виділити: основні написи (повне найменування
вантажоодержувача; повне найменування
станції призначення і скорочене найменування
залізниці призначення; кількість вантажних
місць у відправці і порядковий номер місця);
додаткові написи (повне найменування вантажовідправника; найменування пункту відправлення із зазначенням залізничної станції відправлення і скороченого найменування
залізниці відправлення; залізничні написи(залізнична марка)); інформаційні написи (маса
брутто і нетто вантажного місця в кілограмах;
габаритні розміри вантажного місця в сантиметрах (довжина, ширина і висота або діаметр
і висота); об’єм вантажного місця в кубічних
метрах)» [10]. Всі вказані маніпуляційні знаки
і транспортні написи повинні бути нанесені
відповідно до Правил приймання вантажів до
перевезення залежно від виду вантажу, відповідно до встановленого ГОСТу.
Після проведення всіх попередніх дій, процес волевиявлення сторін на укладання договору перевезення вантажу вступає в останню
стадію – юридичне оформлення відповідної
угоди. За правилом ст. 23 СЗ України [7] відправники повинні надати станції навантаження
разом з вантажем заповнену накладку (комплект перевізних документів) на кожне відправлення. Форми накладної та інших перевізних
документів та порядок її заповнення затверджується Міністерством транспорту України (наказ
від 19 листопада 1998 року № 460 «Про затвердження бланків перевізних документів» (втратив чинність), наказ від 21 листопада 2000 року
№ 644 «Про затвердження Правил оформлення
перевізних документів» [12]). Порядок заповнення накладної визначається в залежності від
виду вантажу і порядку перевезення (дрібними
відправками, на відкритому рухомому складі,
у супроводі провідника тощо) [13, 14, 15].
Пунктом 1.4. Правил встановлено, що «не
допускається оформлення одним перевізним
документом перевезення вантажів: 1) швидкопсувних з іншими вантажами, за винятком випадків,
коли вони перевозяться у супроводі провідників;
2) які за своїми властивостями не можуть перевозитися разом в одному вагоні чи контейнері; 3) які

потребують дотримання при перевезенні особливих запобіжних заходів з вантажами, що не потребують таких заходів; 4) які потребують дотримання
при перевезені санітарних, ветеринарних або
інших адміністративних правил, з вантажами, що
не потребують дотримання таких правил; 5) для
яких установлено різні терміни зберігання після
вивантаження, за винятком випадків, коли їх адресовано на місця не загального користування» [10].
Відповідно до ст. 23 СЗ України [7] дата приймання вантажу засвідчується на накладній
календарним штемпелем станції відправлення.
Ця дата і є моментом укладання договору перевезення вантажу і визначає початок строку, на
протязі якого вантаж повинен бути доставлений на станцію призначення. Як зазначається
в ст. 6 СЗ України [7], накладна одночасно
є договором на заставу вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної
плати та інших платежів за перевезення.
Накладна разом з дорожньою відомістю
супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається
одержувачу (п. 1.2. Правил оформлення перевізних документів) [12]. Для посвідчення прийняття вантажу до перевезення станція видає
відправнику квитанцію, яку він отримує під розписку у відповідній графі корінця дорожньої відомості, що залишається на станції відправлення.
У відповідності до ст. 24 СЗ України [7] вантажовідправники несуть відповідальність за всі наслідки
неправильності, неточності або неповноти відомостей, зазначених ним у накладній. Залізниця має
право перевіряти правильність цих відомостей.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити,
що головною запорукою належного виконання
договору перевезення вантажів залізничним
транспортом є правильне заповнення накладної
(комплекту перевізних документів) з урахуванням всіх вимог, передбачених Статутом залізниць
України та Правилами перевезення вантажів.
Залізницям необхідно здійснювати необхідний
контроль за додержанням порядку приймання
вантажів до перевезення та правильністю заповнення перевізних документів. Потребує подальшого удосконалення правове регулювання
порядку приймання вантажів до перевезення, яке
є невід’ємною частиною складного процесу укладання договору перевезення вантажу.
Список використаної літератури:
1. Конституція України: Закон України від
28.06.1996. // Відомості Верховної Ради. 1996. - № 30. - Ст. 141.

179

ISSN 1813-338Х. Держава та регіони
2. Про транспорт: Закон України від 10 листопада
1994 року із змінами внесеними Законом від
21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради, 2001, № 9, Ст. 68.
3. Про залізничний транспорт: Закон України від
04.07.1996 р. № 40. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80 (дата
звернення: 16.01.2020 р).
4. Про перевезення небезпечних вантажів. Закон
України від 06.04.2000 року № 1644-ІІІ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 28,
ст. 222) у редакції від 16.10.2020 // URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14#Text
(дата звернення 18.02.2021)
5. Цивільний Кодекс України: Закон України від
16.01.2003 р. № 40-44. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення:
16.01.2021 р).
6. Господарський кодекс України від 16 січня
2003 року // Голос України. - 2003. - № 49-50
7. Статут залізниць України: Постанова Кабінету
Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-98%D0%BF (дата звернення: 18.01.2021 р).
8. Правила перевезення небезпечних вантажів, Затверджені Радою залізничного
транспорту держав - учасниць Співдружності 5 квітня 1996 року, у редакції від
21.10.2010 року // URL: https://ips.ligazakon.
net/document/view/mu96129p?an=3 (дата звернення 18.04.2021)
9. Правила планування перевезень вантажів
затвердженні наказом Міністерства транспорту
України від 09.12.2002 р. № 873, Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 р. за
№1030/7318 із змінами і доповненнями внесеними наказом Міністерства транспорту України від
01.12.2008 № 1454. (дата звернення 18.04.2021)
10.Про затвердження окремих розділів Правил
перевезення вантажів. Наказ Міністерства

транспорту України від 21листопада 2000 року
№ 644 // Офіційний вісник України.-2000.- № 48.
11. Про охорону і супроводження вантажів, що
перевозяться залізничним транспортом України. Наказ Міністерства транспорту України від
20 січня 1997 р. № 18 зі змінами внесеними
наказом Міністерства Інфраструктури України
від 14.06.2017 року № 217 // URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0837-17#Text
(дата
звернення 20.04.2021)
12.Правила оформлення перевізних документів. Наказ Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 року № 644 (у редакції
наказу Міністерства інфраструктури України
08.06.2011№ 138) // URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z0863-00#Text (дата звернення
20.04.2021
13.Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное
право. Книга четвертая. М.: Статут”, 2004.
14.Булгакова І.В.,. Клепкова О.В. Транспортне
право України: Академічний курс. Підручник. –
К.: Видавничий дім „Ін Юре”. 2005. (с. 123)
15.Булгакова І.В., Клепкова О.В. Транспортне
право України: Академічний курс. – К: Видавничий дім ІнЮре. 2005. 535 с.
16.Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. В. М. Коссака, К. :
Алерта ; КН ; ЦУЛ, 2010. 672 с.
17.Залесский В.В. Транспортные договоры. Учебно-практическое пособие. М., „Юринформцентр”, 2001. (с. 145).
18.Технічні умови навантаження та кріплення
вантажів. Затверджені Радою залізничного
транспорту держав - учасниць Співдружності
20 жовтня 1992 року.
19.Устав железных дорог СССР 1964 года// Собрание Постановлений СССР. 1964. № 5. Ст. 36.
20.Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс
транспорту. Книга 2. Навчальний посібник. К.,
Арістей, 2007. С. 484 (504 с.)

Sirko R. В. Regarding certain issues of the peculiarities of the process of transportation
by rail – Аrticle.
With the rapid dynamic development of public relations there is an urgent need for adequate
legal regulation, improvement of the conceptual foundations of the legal system, abandonment
of the practice of chaotic amendments to existing legislation at the initiative of departments
and individual government agencies. The global scale of socio-economic, socio-political reforms,
the intention to become one of the most competitive countries in the world necessitate the development
of common scientifically sound approaches to the implementation of the identified priorities.
The current legislation, which ensures the functioning of the legal system of the country in
accordance with the Constitution, generally accepted principles and norms of international law,
requires further development, gradual improvement of existing laws, as well as the adoption of new
regulations that meet the requirements of further democratization and socio-economic development.
. The implementation of the constitutional ideas of the rule of law, the social state and civil society is
extremely important.
The legal relations arising from the carriage by rail, which arise between the sender and the transport
organization carrying out these transportations, are now regulated both in national legal systems
and by the adoption by states of unified international norms. In this regard, the transport organization
acts as an active party to the obligation to transport, which plays a major role in the process
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of transportation by rail. This role allows us to talk about such a subject of property relations as
the carrier.
Transportation by rail is an organizationally and technically complex process consisting of a series
of consecutive, interconnected technological operations, the purpose of which is to move cargo,
goods, luggage, passengers, etc. In the process of carrying out their activities, the railways enter
into relationships with both their customers and other transport companies, which is formalized by
the relevant agreements.
The main guarantee of proper performance of the contract of carriage of goods by rail is
the correct completion of the consignment note (set of transport documents) taking into account
all the requirements of the Charter of the Railways of Ukraine and the Rules of Carriage of Goods.
Railways need to exercise the necessary control over the observance of the procedure for
acceptance of goods for transportation and the correctness of filling in transportation documents.
The legal regulation of the procedure for accepting goods for transportation, which is an integral part
of the complex process of concluding a contract of carriage of goods, needs to be further improved.
Key words: transportation, rail transport, reform, relations with rail transport, charter of the railroad,
contract of carriage by rail, obligations, rail, transport.
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ПРАВО ОСОБИ НА ПЕРЕГЛЯД СПРАВИ ТА ОСКАРЖЕННЯ
СУДОВОГО РІШЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Анотація. У роботі визначено зміст та особливості правового регулювання такої
засади здійснення правосуддя в Україні як право на перегляд справи та оскарження судового
рішення. Встановлено, що право на перегляд справи та оскарження судового рішення це
суб’єктивне право, тобто міра можливої поведінки особи, що передбачена чинним національним законодавством та конкретизується в кодифікованих процесуальних актах. При цьому
констатується, що це суб’єктивне право реалізується не тільки учасниками судочинства,
а й іншими особами, права та інтереси яких були зачеплені судовим рішенням. Обґрунтовано, що право на перегляд справи та оскарження виникає з моменту винесення і проголошення судового рішення. З’ясовано, що право на перегляд справи та оскарження судового
рішення є суб’єктивним правом, яке не носить разовий і кінцевий характер. Пояснюється це
тим, що, по-перше, незалежно від того суди якої інстанції вирішують справу (перша інстанція, апеляційна чи касаційна), особа завжди має право на перегляд справи та оскарження
судового рішення, по-друге, особа поступово (інстанція за інстанцією) реалізує своє суб’єктивне право. Встановлено, що право на перегляд справи та оскарження судового рішення
реалізується в національному законодавстві у чотирьох процесуальних формах – апеляційне провадження, касаційне провадження, провадження щодо перегляду судових рішень за
нововиявленими обставинами та провадження судових рішень за виключними обставинами.
Запропоновано визначати право на перегляд справи та оскарження судового рішення як
передбачену національним законодавством міру можливої поведінки особи, яка, по-перше,
виникає з моменту винесення і проголошення судового рішення по справі, по-друге, реалізується у передбачених національним законодавством процесуальних формах (апеляційне,
касаційне провадження, перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами), по-третє, реалізується поетапно у всіх інстанціях судового розгляду справи. Зроблено висновок, що право на перегляд справ та оскарження судових рішень є однією із головних засад правосуддя в Україні, втім правове закріплення та механізм реалізації цього права,
по-перше, не повинні ускладнювати систему судів України, по-друге, повинні пропорційно
розподілити навантаження судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Ключові слова: право особи на перегляд справи та оскарження судового рішення, стадії
судочинства, перегляд судового рішення, апеляційне провадження, касаційне провадження.
Постановка проблеми. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а судові
рішення ухвалюються судами іменем України
і є обов’язковими до виконання на всій території України. Правосуддя як один з видів державної діяльності, суть якої полягає в розгляді
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та вирішенні цивільних, адміністративних, кримінальних та інших справ, здійснюється в Україні у чітко визначеній законом процесуальній
формі. Положення чинного законодавства
дозволяють розрізнити правосуддя в формі
цивільного, господарського, адміністративного,
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кримінального, а також конституційного судочинства. Разом з тим, конституційне судочинство має свої специфічні особливості, які унеможливлюють його характеристику з питань
перегляду судових рішень. По-перше, повноваження Конституційного Суду України є специфічними та суттєво різняться від повноважень
судів загальної юрисдикції України, по-друге,
рішення Конституційного Суду України є остаточними і оскарженню не підлягають. Всі ж інші
форми судочинства в Україні характеризуються
тим, що передбачають можливість перегляду
рішень судів першої інстанції у різних процесуальних формах.
Право на перегляд справи та оскарження судового рішення відноситься до засад здійснення
правосуддя в Україні та закріплюється в Конституції України (ч. 2 ст. 55) і Законі України «Про
судоустрій і статус суддів» (ст. 14) [1], який безпосередньо закріплює визначає організацію судової
влади та здійснення правосуддя в Україні. Разом
з тим, право на перегляд справи та оскарження
судового рішення реалізується у чітко визначених процесуальних формах, що повинно забезпечувати у сфері правосуддя мінімізацію судових
помилок та гарантувати законність і обґрунтованість остаточного рішення по справі.
За роки незалежності України ця стадія юридичного процесу зазнала суттєвих змін разом
з реформуванням судової системи, а тому
потребує додаткових ґрунтовних досліджень
та науково виважених оцінок. До того ж, кількість справ за зверненнями громадян України,
які розглядаються Європейським Судом з прав
людини, свідчить про те, що перегляд справ
як стадія українського судочинства має суттєві
недоліки як на рівні правого забезпечення, так
і на рівні правореалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Перегляд судових рішень є одним з найбільш
досліджених питань в юридичній науці. Втім дане
питання не втратило своєї актуальності і сьогодні.
Це пояснюється наступними чинниками:
по-перше, перегляд судових рішень в порядку
апеляції чи касації, за нововиявленими або
виключними обставинами є факультативною
стадією всіх видів юридичних процесів, тобто
ініціатором виникнення цієї стадії є не суб’єкт
процесу (суд), а певні учасники процесу. Власне
кількість апеляційних та касаційних скарг буде
частково свідчити про ефективність судової
системи загалом, про професіоналізм суддівського корпусу в судах першої інстанції, про ступінь законності і обґрунтованості рішень судів

першої інстанції, про ступінь довіри суспільства
до цих судів і ін.;
по-друге, безкінечне реформування судової системи, що тягне за собою суттєві зміни
у національне законодавство України. До того ж,
останні роки активними ініціаторами реформування судової системи виступають Президенти
України, що, з одного боку, зрозуміло, адже
Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102), а, з іншого, дивує, бо суперечить засадам реалізації механізму стримувань
та противаг у відносинах між гілками державної
влади, адже помітним для суспільства є намагання певних політичних сил обійти заборони
ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» про недопустимість втручання у здійснення правосуддя. Тобто реформування судової
системи часто використовується в політичних
цілях – для повернення контролю над судовою
владою. Якщо в основу реформування судової
системі покладені політичні чинники, то така
система ніколи не буде стабільною, як, доречи,
і «політика». Тому переконані, що запропонована сьогодні у національному законодавстві
судова система ще неодноразово буде змінюватись, задовольняючи чиїсь політичні інтереси.
Існуючі в юридичній літературі дослідження
перегляду судових рішень, як правило, мають
галузеву приналежність. Наприклад, науковців
в основному цікавлять особливості перегляду
судових рішень безпосередньо в кримінальному процесі (Л.О. Богословська, В.М. Хотенець
і ін.), в господарському процесі (М.О. Абрамов,
В.І. Плевако і ін.), в адміністративному судочинстві (В.С. Стефанюк, Ю.Л. Шеренін і ін.) і менше
це питання розглядається на загальнотеоретичному рівні юридичного процесу.
Мета статті – визначити зміст та особливості
правового регулювання такої засади здійснення
правосуддя в Україні як право на перегляд
справи та оскарження судового рішення.
Виклад основного матеріалу. Перегляд судового рішення, як стадія судочинства,
невід’ємно пов’язаний з правом особи на перегляд справи та оскарження судового рішення.
Вважаємо, що лише визначившись зі змістом
права особи на оскарження судових рішень,
можна дати оцінку правовій формі закріплення
цього права в чинному законодавстві та визначити ефективність реалізації цього права
в межах юридичного процесу.
По-перше, право на перегляд справи
та оскарження судового рішення це суб’єк-

183

ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

тивне право, тобто міра можливої поведінки
особи, що передбачена чинним національним
законодавством та конкретизується в кодифікованих процесуальних актах. При цьому,
це суб’єктивне право не є суто процесуальним
правом, адже стосується будь якої особи, яка
може і не бути учасником конкретного судочинства. Наприклад, ст. 293 КАС України закріплює, що подавати апеляційну скаргу можуть не
тільки учасники справи, а й особи, які не брали
участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки.
Подібні положення закріплені в ст. 352 ЦПК
України та ст. 254 ГПК України. Виключення
складає лише КПК України, який обмежує коло
осіб, що можуть подати апеляційну скаргу на
рішення суду першої інстанції, тільки учасниками кримінального судочинства. Отже, право
на перегляд справи та оскарження судового
рішення є загальним правом особи.
По-друге, право на перегляд справи
та оскарження виникає з моменту винесення
і проголошення судового рішення. Якщо мова
йде про апеляційне оскарження, то воно відбувається в зазначений законодавством строк
після винесення відповідного судового рішення.
Наприклад, апеляційна скарга на рішення суду
першої інстанції в порядку цивільного судочинства подається за загальним правилом на
протязі тридцяти днів з дня його проголошення
(ч. 1 ст. 354 ЦПК України). Якщо ж мова йде
про касаційну скаргу, то вона подається на
судові рішення апеляційної інстанції, які були
проголошені. Наприклад, в цивільному судочинстві касаційна скарга може бути подана
на судове рішення апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення
(ч. 1 ст. 390 ЦПК України). Подібні положення
містяться і в інших процесуальних кодифікованих нормативно-правових актах України. Наприклад, тотожні положення містяться в ст.ст. 295,
329 КАС України. У ГПК України та КПК України
містяться відмінності щодо строків оскарження.
В межах господарського судочинства апеляційна та касаційна скарги подаються протягом
двадцяти днів з моменту проголошення відповідного судового рішення (ст. ст. 256, 288 ГПК
України), а в межах кримінального судочинства апеляційна скарга подається протягом
тридцяти днів з моменту проголошення відповідного вироку судом першої інстанції, а касаційна скарга – протягом трьох місяців з дня
проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції (ст.ст. 395, 426 КПК України). Як
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бачимо, різниця полягає лише у визначенні процесуальних строків.
По-третє, право на перегляд справи
та оскарження судового рішення реалізується
у часі за інстанційною ознакою. Аналіз чинного
законодавства України показує, що касаційне
провадження тісно пов’язано з апеляційним
провадженням, тобто без перегляду справи
в апеляційному провадженні неможливий її
перегляд в касаційному провадженні. Про це
яскраво свідчать положення всіх без виключення процесуальних кодексів України. Така
правова форма закріплення в юридичному процесі права на перегляд справи та оскарження
судового рішення свідчить про те, що це суб’єктивне право не носить разовий і кінцевий характер, та трактується достатньо широко в юридичному процесі України.
Наприклад, особа, яка звернулася за захистом свого порушеного права до суду, може бути
незадоволеною спочатку рішенням суду першої
інстанції (як результат, така особа звертається
до суду апеляційної інстанції для перегляду
справи), потім рішення суду апеляційної інстанції (як результат, така особа звертається до суду
касаційної інстанції) і, врешті-решт, рішенням
суду касаційної інстанції. В даному випадку, якщо
немає підстав для перегляду справи за нововиявленими або виключними обставинами, то особа
може звернутися за захистом своїх прав до міжнародних інстанцій, зокрема, до Європейського
Суду з прав людини. Право на перегляд справи
та оскарження судового рішення дуже схоже на
право особи на освіту, яке теж реалізується у часі
за інстанційною ознакою (за рівнями освіти). Не
дивлячись на те, який рівень освіти особа на
даний момент отримує, вона, по-перше, на всіх
рівнях реалізує одне право – «право на освіту»,
по-друге, не може реалізувати своє суб’єктивне
право на наступному рівні освіти не досягнувши
певного результату на попередньому рівні.
Подібне відбувається і з правом особи на перегляд справи та оскарження судового рішення,
адже, по-перше, незалежно від того суди якої
інстанції вирішують справу (перша інстанція, апеляційна чи касаційна), особа завжди має право
на перегляд справи та оскарження судового
рішення, по-друге, особа поступово (інстанція
за інстанцією) реалізує своє суб’єктивне право.
Наприклад, особа не може подати касаційну
скаргу оминувши та проігнорувавши апеляційну
судову інстанцію.
Поетапність реалізації права особи на перегляд справи та оскарження судового рішення
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повинна зменшувати ймовірність помилок
при винесені кінцевого і остаточного судового
рішення по справі.
По-четверте, право на перегляд справи
та оскарження судового рішення реалізується
у передбачених національним законодавством процесуальних формах. Приємно, що
чинне законодавство остаточно визначилась як
з формами процесуального перегляду справи,
так і з підставами їх здійснення. Якщо для ініціації апеляційного та касаційного проваджень
достатньо трьох умов – 1) наявність бажання
особи звернутись зі скаргою до суду; 2) факт
подання скарги, яка за змістом та формою відповідає вимогам законодавства; 3) наявність
рішення суду першої інстанції (для апеляційного провадження) та рішення суду апеляційної
інстанції (для касаційного провадження), то для
ініціації провадження щодо перегляду судових
рішень за нововиявленими або виключними
обставинами необхідно окрім вище перелічених умов наявність додаткових підстав, визначених законодавством. Зокрема, такі підстави
є ідентичними для цивільного, адміністративного та господарського судочинства, тоді кримінальне судочинство з цього питання має свої
особливості (ч. 2 ст. 459 КПК України).
В якості підстав оскарження судових рішень
за нововиявленими обставинами виступають:
а) істотні для справи обставини, що не були
встановлені судом та не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час
розгляду справи; б) встановлення вироком
суду або ухвалою про закриття кримінального
провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної
сили, завідомо неправдивих показань свідка,
завідомо неправильного висновку експерта,
завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів,
що потягли за собою ухвалення незаконного
рішення у цій справі; в) скасування судового
рішення, яке стало підставою для ухвалення
судового рішення, яке підлягає перегляду [2,
ст. 361; 3, ст. 423; 4, ст. 320].
В якості ж підстав оскарження судових
рішень за виключними обставинами виступають: а) встановлена Конституційним Судом
України неконституційність (конституційність)
закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого (не застосованого)
судом при вирішенні справи, якщо рішення суду
ще не виконане; б) встановлення вироком суду,
що набрав законної сили, вини судді у вчиненні

кримінального правопорушення, внаслідок якого
було ухвалено судове рішення; в) встановлення
міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи
судом [2, ст. 361; 3, ст. 423; 4, ст. 320].
Отже, право на перегляд справи та оскарження судового рішення реалізується в національному законодавстві у чотирьох процесуальних формах – апеляційне провадження,
касаційне провадження, провадження щодо
перегляду судових рішень за нововиявленими
обставинами та провадження судових рішень
за виключними обставинами.
Виходячи з вищезазначеного, можна право
на перегляд справи та оскарження судового
рішення визначити як передбачену національним законодавством міру можливої поведінки
особи, яка, по-перше, виникає з моменту винесення і проголошення судового рішення по
справі, по-друге, реалізується у передбачених
національним законодавством процесуальних
формах (апеляційне, касаційне провадження,
перегляд судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами), по-третє, реалізується поетапно у всіх інстанціях судового
розгляду справи.
У другій половині ХХІ століття (2005 –
2010 роки) правове регулювання та реалізація
права на перегляд справи та оскарження судового рішення характеризувалось двома негативними крайнощами. З одного боку – відсутність
касаційної інстанції та відсутність можливості
оскаржити судове рішення по справі про адміністративне правопорушення (адміністративне
провадження, передбачене КУпАП), з іншого, –
можливість учасників судочинства зловживати
своїм суб’єктивним правом шляхом безпідставного та неодноразового оскарження судових
рішення та перегляду справ в різних судових
інстанціях.
Суди є суб’єктами, які вправі розглядати
також справи про адміністративні правопорушення. Це положення КУпАП породжує низку
теоретичних і практичних проблем, які і сьогодні
остаточно не вирішені. Зокрема, якщо виключно
суди здійснюють правосуддя в Україні, то чому
тоді КУпАП наділяє правом притягувати до адміністративної відповідальності і чисельні органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування? Якщо розгляд справ про адміністративні правопорушення не є правосуддям, то тоді
слід визнати той факт, що суди загальної юрисдикції окрім правосуддя вповноважені здійсню-
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вати адміністративно-юрисдикційну діяльність,
яка полягає у притягненні правопорушників до
адміністративної відповідальності. Разом з тим,
важливо, щоб законодавство про адміністративну відповідальність враховувало вимоги
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
хоча б в частині оскарження судових рішень.
У другій половині ХХІ століття положення
КУпАП містили вимогу, що постанова районного,
районного у місті, міського чи міськрайонного
суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення є остаточною і оскарженню в порядку
провадження в справах про адміністративні правопорушення не підлягає, за винятком випадків, передбачених законами України. Тобто,
реалізація права на перегляд справи та оскарження судового рішення суттєво обмежувалась
в межах провадження в справах про адміністративні правопорушення. Чинний КУпАП вирішує
цю проблему (щоправда, нелогічно розташовані норми про особливості перегляду постанов
суду – окремо порядок оскарження постанов
суду (ст. 294 КУпАП), а окремо – порядок оскарження постанов інших суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності (ст. 288 КУпАП)).
Ст. 294 КУпАП закріплює, що апеляційна скарга
подається до відповідного апеляційного суду
через місцевий суд, який виніс постанову. Разом
з тим, касаційне оскарження відсутнє в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, що обумовлено бажанням законодавця
«не ускладнювати» процедуру притягнення особи
до адміністративної відповідальності.
Також у другій половині ХХІ століття
система судів загальної юрисдикції складалась з наступних елементів: 1) місцеві суди; 2)
апеляційні суди, Апеляційний суд України; 3)
Касаційний суд України; 4) вищі спеціалізовані
суди; 5) Верховний Суд України [5, ст. 18]. Це
давало можливість достатньо широко розуміти
і трактувати зміст поняття «право на перегляд
справи та оскарження судового рішення», чим
і скористалися зацікавлені особи, які наполегливо і не завжди обґрунтовано оскаржували
рішення судів щодо конкретної справи. Такий
стан речей, на нашу думку, пояснювався не
тільки бажанням законодавця захистити права
сторін процесу, учасників провадження та інших
осіб. Основна причина полягала в низькому
рівні професіоналізму суддів. Не секрет, що
і місцеві суди, і апеляційні суди допускали
чисельні помилки при розгляді справ в першій чи апеляційній інстанціях. Зокрема, суди
апеляційної інстанції часто поверхово переві-
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ряли: а) обґрунтованість висновків суду першої
інстанції, викладених у рішенні; б) додержання
судом першої інстанції вимог закону при розгляді і вирішенні справи. Це вимагало виправлення помилок у судових рішеннях в порядку
касаційного провадження чи у порядку перегляду судових рішень за нововиявленними або
виключними обставинами. В окремих же випадках суди апеляційної інстанції скасовували
рішення, законність і обґрунтованість яких була
потім доведена в порядку касаційного провадження. Тобто громіздка система судів загальної юрисдикції, що існувала у другій половині
ХХІ століття, була обумовлена низьким рівнем
професіоналізму суддів України. Шляхом же
вирішення цієї проблеми став процес «централізації правосуддя» в Україні, який супроводжувався наступними негативними явищами:
а) більшість справ, які можна було б вирішити на рівні першої чи апеляційної судової
інстанції, потребували уваги та витрат часу
з боку Верховного Суду України. Це призводило
до надмірного завантаження Верховного Суду
України та судів касаційної інстанції справами,
які взагалі не повинні були охоплюватись їх
компетенцією;
б) суди першої інстанції втратили роль
суб’єктів, які були спроможні здійснювати правосуддя та приймати законні і обґрунтовані
рішення. Все це призводило до втрати населенням України довіри до місцевих судів та судів
апеляційної інстанції.
Отже, право на перегляд справ та оскарження судових рішень є однією із головних засад
правосуддя в Україні, втім правове закріплення
та механізм реалізації цього права, по-перше,
не повинні ускладнювати систему судів України, по-друге, повинні пропорційно розподілити
навантаження судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій. На нашу думку, ідеальною була
б наступна пропорція – не більше ¼ частини
від загальної кількості справ, які розглядались
в судах першої інстанції, повинні переглядатись в судах апеляційної інстанції і не більше
¼ частини від загальної кількості справ, які розглядались в судах апеляційної інстанції, повинні
переглядатись в судах касаційної інстанції.
Чинне законодавство України, яке передбачає систему судів України та процесуальний
порядок розгляду справ у судах, лише частково
вирішує озвучені вище проблеми перегляду судових рішень. Наприклад, багато було зроблено за
останні п’ять років для підвищення професійного
рівня суддів місцевих, апеляційних судів та Вер-
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ховного Суду. Також були передбачені фінансові
перепони для звернення особи до суду з апеляційною чи касаційною скаргою, що, на нашу
думку, порушує принцип доступності правосуддя.
Разом з тим, так і не були запропоновані юридичні
механізми, які б підвищили роль судів апеляційної інстанції у здійсненні правосуддя шляхом
закріпленням в чинному законодавстві положень,
згідно з якими рішення суду по апеляційній скарзі
повинні бути остаточними, а перегляд цих рішень
можливим лише у випадках провадження за
нововиявленими чи виключними обставинами.
Висновки та пропозиції. На підставі аналізу права особи на перегляд справи та оскарження судового рішення були зроблені наступні
висновки.
Право на перегляд справи та оскарження
судового рішення це передбачена національним законодавством міра можливої поведінки
особи, яка, по-перше, виникає з моменту винесення і проголошення судового рішення по
справі, по-друге, реалізується у передбачених
національним законодавством процесуальних
формах (апеляційне, касаційне провадження,
перегляд судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами), по-третє, реалізується поетапно у всіх інстанціях судового
розгляду справи.

Право на перегляд справ та оскарження
судових рішень є однією із головних засад правосуддя в Україні, втім правове закріплення
та механізм реалізації цього права, по-перше,
не повинні ускладнювати систему судів України, по-друге, повинні пропорційно розподілити навантаження судів першої, апеляційної
та касаційної інстанцій. Чинне ж законодавство
України, яке передбачає систему судів України та процесуальний порядок розгляду справ
у судах, лише частково вирішує ці питання, а,
відповідно, подальшого вдосконалення.
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Mykolenko O.M., Dobrovolska N.V. Person’s right to review the case and appealing
the judgment: the concept and features of legal regulation.
Summary. The paper identifies the content and features of the legal regulation of such a principle
of justice in Ukraine as the right to review the case and appeal the court decision. It has been established
that the right to a review of a case and to appeal against a court decision is a subjective right, ie
a measure of possible conduct of a person provided for by current national legislation and specified in
codified procedural acts. It is stated that this subjective right is exercised not only by the participants in
the proceedings, but also by other persons whose rights and interests have been affected by the court
decision. It is substantiated that the right to review the case and appeal arises from the moment
of making and announcing the court decision. It was found that the right to review the case and appeal
the court decision is a subjective right, which is not one-time and final. This is explained by the fact
that, firstly, regardless of which court decides the case (first instance, appellate or cassation), a person
always has the right to review the case and appeal the court decision, and secondly, the person
gradually (instance by instance) realizes his subjective right. It is established that the right to review
a case and appeal a court decision is exercised in national law in four procedural forms - appellate
proceedings, cassation proceedings, proceedings on review of court decisions in newly discovered
circumstances and court proceedings in exceptional circumstances. It is proposed to define the right to
review the case and appeal the court decision as a measure of possible behavior of a person provided
by national law, which, firstly, arises from the moment of issuance and proclamation of the court
decision, and secondly, is implemented in the procedural forms cassation proceedings, review of court
decisions on newly discovered or exceptional circumstances), thirdly, is implemented in stages in all
instances of court proceedings. It is concluded that the right to review cases and appeal court decisions
is one of the main principles of justice in Ukraine, but the legal consolidation and mechanism of this
right, firstly, should not complicate the court system of Ukraine, and secondly, should proportionally
distribute the workload of courts. first, appellate and cassation instances.
Key words: the right of a person to review a case and appeal against a court decision, stages
of court proceedings, review of a court decision, appellate proceedings, cassation proceedings.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ З ОПЕРАТИВНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗБОЇВ,
ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ
Анотація. Особливо важливою для підвищення ефективності розслідування розбійних
нападів, вчинених організованою групою, є тактично та методично налагоджена взаємодія. Взаємодія слідчого та оперативними працівниками обумовлена об’єктивними передумовами: спільністю завдань щодо боротьби із злочинністю; різницею їх повноважень. Дії
слідчого спрямовані на отримання судових доказів, зокрема, і за допомогою використання
оперативної інформації, а оперативних підрозділів – переважно на встановлення джерел
доказових фактів, що перетворюються слідчим у докази шляхом проведення слідчих (розшукових) дій. Наявність у оперативних апаратів специфічної (негласної) оперативно-розшукової функції та відсутність такої у слідчого надає взаємодії нові оптимальні властивості; специфічністю їх сил, засобів і методів боротьби із злочинністю. Діяльність слідчого
суворо регламентована кримінальним процесуальним законом, що визначає характер засобів і методів, які він застосовує.
Взаємодія не зводиться лише до обміну процесуальною, оперативно-розшуковою й іншою
службовою інформацією, передбаченою відповідними законодавчими актами. Слідчий і оперативний працівник повинні спільно розглядати, співставляти, доповнювати й оцінювати
інформацію, що надходить, забезпечувати об’єктивну її перевірку й аналіз, нести відповідальність за нерозголошення джерел і способів її отримання. Йдеться також про реалізацію цієї інформації шляхом проведення спільних дій, обговорення отриманих результатів,
планування подальших заходів, спрямованих на розкриття розбійних нападів. Основними
видами інформації та можливостями її використання є: оперативна інформація, що орієнтує слідчого про дії та поведінку осіб, причетних до розслідуваного злочину. Безпосереднє використання цієї інформації полягає у: врахуванні її під час визначення подальшого
напряму розслідування та конструювання версій про особу ймовірного злочинця; визначенні
на її основі черговості та характеру слідчих дій; обґрунтуванні нею конкретних слідчих дій;
врахуванні її як компонента слідчої ситуації під час оцінки останньої та прийняття тактичного рішення. Опосередковане використання оперативної інформації полягає передусім
у пошуку шляхів надання її джерелам процесуального статусу, а потім отримання з цих
джерел тієї ж інформації, але вже доказової; оперативна інформація, що орієнтує слідчого
про місцезнаходження об’єктів, що мають значення для справи. Ця інформація використовується: під час прийняття рішення про проведення обшуку, виїмки тощо; для виконання
інших дій, метою яких служить введення вказаних об’єктів до сфери судочинства шляхом
надання їм процесуального статусу (відтворення обстановки та обставин події тощо);
3) оперативна інформація, що міститься в матеріальних об’єктах і одержана оперативним
працівником особисто або за допомогою експерта-криміналіста
Ключові слова: розбій, власність, слідчий, оперативний працівник, розслідування, кримінальне провадження, організована група, слідчо-оперативна група.
Серед загальних положень досудового
розслідування варто виокремити положення
про взаємодію органів досудового розслідування, зокрема слідчих зі співробітниками
оперативних підрозділів та іншими суб’єктами
у розслідуванні розбою, вчиненого організованою групою.
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Поняття «взаємодія» давно введене в науковий обіг і займає належне місце в юридичній
літературі. Деякі автори розглядають взаємодію як правильне (або раціональне) поєднання
та ефективне використання повноважень, методів і форм діяльності слідчого й оперативних
підрозділів [1, с. 500]. Інші науковці вважають,
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що суть взаємодії слідчого та оперативних підрозділів полягає в їх спільній діяльності, а також
як Взаємодію також розглядають як управлінську функцію, що спрямована на перетворення
системи індивідуальної на спільну, узгоджену
за місцем, часом і метою діяльності, а також як
процес обміну інформацією [2, с. 16]. Однак і ця
позиція, на наш погляд, є недостатньо обґрунтованою, тому що поняття спільної діяльності
є більш широким, не завжди пов’язано із взаємодією, а тому і не виражає її сутності, позаяк
у практичній діяльності виникають «непорозуміння» між органами досудового розслідування та оперативними підрозділами під час
спільної роботи, наслідками яких є несвоєчасне
й неповне інформування слідчого про результати проведення оперативних заходів; неякісне
проведення слідчих (розшукових) дій (СРД)
та негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД)
за дорученням; затягування термінів унаслідок
невиконання доручень тощо.
Деякі вчені вбачають сутність взаємодії
в діловому співробітництві слідчого та оперативних підрозділів. Так, за визначенням Г. П. Цимбала, взаємодія є узгодженою діяльністю правоохоронних, контролюючих та інших державних
органів, яка спрямована на виявлення, розкриття і розслідування злочинів [3, с. 39]. Ще
одна позиція, і саме вона видається правильною, полягає в розумінні взаємодії як погодженої діяльності слідчого та оперативних підрозділів, а саме організаційна форма діяльності, яка
спільно узгоджена та регламентована законами
й іншими відомчими нормативно- правовими
актами і спрямована на досягнення завдань конкретного кримінального провадження [4, с. 19].
В криміналістиці є багато визначень взаємодії органів розслідування злочинів як елементу
організації розслідування, узагальнюючи які,
можна розглядати її як створену на основі законодавчих актів спільну, узгоджену за цілями,
завданнями, силами, місцем та часом, заплановану діяльність незалежних в адміністративному відношенні посадових осіб – слідчого, що
базується на властивих їй принципах та знаннях
її учасниками можливостей один одного, обумовлюється характером слідчої й оперативної
ситуації, має певні форми та полягає в розробці
та реалізації організаційних і тактичних заходів,
пов’язаних із оптимальним та раціональним
використанням комплексу процесуальних, оперативно-розшукових і техніко-криміналістичних
засобів та методів, властивих кожній із взаємодіючих сторін, з метою успішного розкриття, роз-

слідування та запобігання злочинам, встановлення винних, виявлення обставин, що сприяли
вчиненню злочину, вжиття заходів для їх усунення та відшкодування шкоди, завданої злочином. Головне, щоб у кінцевому результаті була
досягнута мета, задля якої суб’єкти взаємодіють
[5, с. 105; 6, с. 15; 7, с. 3; 8, с. 37; 9, с. 238].
На думку Т. В. Авер’янової та Р. С. Бєлкіна, під взаємодією слід розглядати однакове
(разове) або досить тривале (за часом) об’єднання зусиль, засобів і методів для досягнення
завдань виявлення, швидкого й повного розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення
правильного застосування закону з тим, щоб
кожний, хто вчинив злочин, був притягнений до
справедливого покарання і жоден невинний не
був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений [10, с. 11]. З позитивного боку
відзначають, що таке визначення має комплексний характер, тобто розглядається через
призму діяльності, чітко окреслює мету взаємодії та акцентує увагу на її правовому характері.
Під взаємодією в правоохоронній діяльності О. Я. Черепненко розуміє спеціальним
чином організовану, належно регламентовану,
узгоджену за метою, завданнями, місцем і часом
сумісну діяльність, спрямовану на ефективне
та комплексне використання сил, засобів і методів правоохоронців із забезпечення попередження і розкриття злочинів, розшуку злочинців
[11, с. 958]. У свою чергу В. В. Топчій та В. Я. Горбачевський, під взаємодією розуміють як
узгоджені, такі що ґрунтуються на завданнях
кримінального провадження, комплексні (процесуальні й оперативно-розшукові) дії суб’єктів
кримінальної процесуальної діяльності, метою
яких є розкриття, розслідування і запобігання
злочинам, притягнення до відповідальності
винних осіб виключно на підставах, визначених
нормами кримінального процесуального закону
та іншими нормативними актами, що здійснюється при суворому розмежуванні їх компетенції, у межах наданих повноважень, шляхом найбільш ефективного сполучення дозволених для
них заходів і відповідного матеріального забезпечення при збереженні таємниці досудового
розслідування та джерел отримання конфіденційних відомостей [12, с. 126].
Організаційні аспекти взаємодії органів
досудового розслідування з іншими органами
та підрозділами Національної поліції України
в запобіганні кримінальним правопорушенням,
їх виявленні та розслідуванні розкриваються
у відповідній Інструкції [13]. Аналіз викладених
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у ній положень показав, що у розділах ІХ «Особливості організації взаємодії при розслідуванні
кримінальних правопорушень, учинених проти
життя, здоров’я, статевої свободи та статевої
недоторканості особи» та ХІІІ «Особливості
організації взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених
членами організованих груп та злочинних організацій» регламентовано таку взаємодію.
Кримінально-процесуальна взаємодія між
слідчим і працівниками оперативних підрозділів
здійснюється у формі:
– надання оперативним підрозділам доручень
на проведення СРД і НСРД (ст. 40 КПК України).
При цьому необхідно звернути увагу, що доручення слідчого оперативним підрозділам для
проведення ними слідчих (розшукових) дій скеровуються оперативним підрозділам з метою
пришвидшення розслідування, оскільки, скерувавши такі доручення, слідчий не витрачає часу
для проведення нескладних СРД;
– надання оперативним підрозділам доручень щодо розшуку підозрюваних (ч. 3 ст. 281 КПК
України) [14].
При розслідуванні розбоїв, формами взаємодії слідчих та оперативних підрозділів на
початку досудового розслідування є: взаємний
обмін інформацією; спільне аналітичне опрацювання початкових матеріалів та висунення
основних версій; планування першочергових
заходів, спрямованих на перевірку основних версій; визначення стратегії розслідування; спільне
проведення слідчих (розшукових) та негласних
слідчих (розшукових) дій; планування та вжиття
заходів щодо захисту доказової бази.
Аналіз практичної діяльності засвідчує, що
постійною формою співпраці між слідчими
та працівниками оперативних підрозділів під
час розслідування розбоїв є взаємний обмін
інформацією.
Так, працівниками оперативних підрозділів
слідчому надається така оперативна інформація:
– щодо осіб, які раніше привертали увагу
оперативних підрозділів і можуть бути причетні
до вчинення кримінальних правопорушень.
Така інформація може бути отримана працівником оперативного підрозділу в результаті аналізу даних оперативних обліків.
– якщо розбій вчинено організованою злочинною групою, то приблизну її структуру. Закономірно, що працівники карного розшуку здатні
набагато швидше отримати таку інформацію
оскільки: здійснюють постійний аналіз даних
щодо діяльності осіб протиправної спрямовано-
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сті; забезпечують оперативний контроль за особами, які повернулись із місць позбавлення волі
та не стали на шлях виправлення, та особами,
які схильні до вчинення корисливо-насильницьких злочинів (у межах індивідуальної оперативно-розшукової профілактики); узагальнюють
інформацію щодо типової структури організованої групи, у тому числі й сформованих неповнолітніми; щодо місць збуту викраденого майна
та осіб, до цього причетних. Необхідно зазначити,
що в результаті якісної організації оперативного
обслуговування території підрозділи карного
розшуку володіють інформацією щодо осіб, які
причетні до скупівлі майна, одержаного злочинним шляхом, і, виходячи з предмета конкретного
кримінального правопорушення, можуть зорієнтувати слідчого на необхідність допиту конкретних осіб у межах кримінального провадження.
Місцями збуту є: роздрібні торгівці побутовою
технікою (скуповують мобільні телефони, аксесуари, планшети тощо); роздрібні торцівці авто-,
мототранспортними запчастинами (скуповують
колеса, автомагнітоли, відеореєстратори тощо);
таксисти (скуповують недорогі ювелірні вироби,
дрібну побутову техніку тощо); юридичні особи,
які офіційно займаються скупкою майна в населення (ломбарди, комісійні магазини тощо);
професійні скупники, які розподіляються на тих,
хто займається виключно скупкою: а) антикваріату; б) виробів мистецтва (у деяких випадках
розподіляються за видами мистецтва); в) коштовними ювелірними виробами (ручної роботи,
антикварні, ексклюзивні); г) автомотранспорту
(поділяються на тих, що скуповують із метою
розбирання та подальшого перепродажу окремих запчастин; перебиття кузовних номерів,
виготовлення фіктивних документів та перепродажу); треті особи, яким дійсно не було відомо
про злочинне походження майна; щодо місця
знаходження злочинців, які переховуються від
слідства. Працівники оперативних підрозділів
отримують таку інформацію від: а) зв’язків осіб,
в тому числі, неповнолітніх, які переховуються;
б) осіб, які конфіденційно співпрацюють з оперативними підрозділами [15]; очевидців розбійного нападу, які невідомі слідчому, шляхом
проведення заходів поблизу місця події та опитування громадян.
Спільне аналітичне опрацювання початкових матеріалів та висунення основних версій.
Така форма співпраці, як правило, використовується у випадку, коли злочинці не затримані
одразу після вчинення розбою і інформація
щодо них відсутня.
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Одним із першочергових об’єктів аналізу
є спосіб (механізм) учинення розбою та використані при цьому знаряддя.
Наступним об’єктом спільного аналітичного
опрацювання слідчим та працівниками оперативних підрозділів є поведінка злочинців на
місці розбійного нападу. Водночас необхідно
зазначити, що аналітичне опрацювання таких
даних у значній кількості випадків викликає
труднощі, оскільки вихідними даними для аналізу виступають показання потерпілого.
Крім того на початковому етапі розслідування
розбою детально аналізується предмет злочинного посягання, оскільки в окремих випадках за
відсутності інформації, саме ці дані дозволяють висунути версію щодо особи, яка вчинила
напад. Наприклад, якщо розбійний напад вчинили неповнолітні, то вони можуть залишати
на місці події коштовні годинники та прикраси,
що зумовлено тим, що вини нездатні оцінити
реальну вартість указаної категорії майна,
зокрема дорогих годинників, а також відсутність можливості подальшої реалізації вказаних
предметів та страх використання їх особисто.
Визначення стратегії розслідування. При
цьому необхідно звернути увагу на те, що така
форма співпраці характерна за наявності декількох нерозкритих серійних розбійних нападів,
та у разі наявності достатніх підстав для висновку,
що вони вчинені однією злочинною групою.
Формування стратегії є більш широкою категорією та виходить за межі розслідування конкретного кримінального провадження, а передбачає й вжиття заходів щодо недопущення
вчинення кримінальних правопорушень невстановленою злочинною групою в майбутньому.
Під час реалізації цього завдання працівники
слідчих та оперативних підрозділів спільно
формують відповідну систему завдань, які
перебувають у залежності між собою, зокрема
слідчий формує перелік слідчих дій та тактичних операцій, а працівники оперативних підрозділів: пошукові заходи, спрямовані на здобуття
інформації щодо злочинної групи та фактів їх
злочинної діяльності; оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на недопущення фактів учинення кримінальних правопорушень цією
групою в майбутньому (посилення оперативної уваги до осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень, посилене оперативне
перекриття місць можливої реалізації майна,
отриманого злочинним шляхом, орієнтування
негласних працівників на отримання інформації за фактами нерозкритої злочинної діяльно-

сті, інтенсифікація перекриття місць, які можуть
бути обрані для вчинення кримінальних правопорушень групою тощо).
Спільне проведення НСРД. У рамках заведеної оперативно-розшукової справи оперативним працівником ініціюються і проводяться відповідні оперативно-розшукові заходи з метою
документування
протиправної
діяльності,
пов’язаної з підготовкою до вчинення розбійних
нападів. При веденні оперативним підрозділом оперативно-розшукової справи щодо осіб,
стосовно яких є дані про участь у підготовці
до вчинення кримінального правопорушення,
слідчий, начальник оперативного підрозділу на
етапі реалізації матеріалів ОРС звертається
до начальника слідчого підрозділу з метою
закріплення за цією ОРС слідчого для забезпечення методичного супроводження її реалізації
та надання практичної допомоги оперативному
підрозділу [16].
Важливим елементом співпраці між слідчим і працівниками оперативних підрозділів
є спільне планування та вжиття заходів щодо
захисту зібраної доказової бази. Звертаючи
увагу на поширеність фактів протидії розслідуванню, особливо з боку організованих злочинних формувань, запобігання, протистояння
й нейтралізацію такого впливу має забезпечувати комплекс заходів, спрямованих на захист
матеріалів і результатів доказового провадження в кримінальному процесі, з тим, щоб
не допустити використання неякісних чи викривлених фактичних даних і відомостей під час
формування доказів, фальсифікацій під час їх
перевірки й оцінки, неналежного використання,
створити умови для розуміння навіть безперспективності протиправної діяльності зацікавлених осіб у цьому напрямі, змусити тим самим
припинити їх протиправний вплив на органи
досудового розслідування, судові органи чи
учасників процесу тощо.
Взаємодія і ділові контакти між слідчим
і оперативними працівниками при розслідуванні розбійних нападів мають бути постійними,
починаючи з моменту виявлення кримінального
правопорушення і аж до передавання матеріалів провадження до суду. Для цього вони
повинні періодично інформувати один одного
про отримані оперативні дані, що, з одного
боку, допоможе слідчому в ході розслідування
успішно реалізувати оперативні дані, отримані
оперативними працівниками поліції, а з іншого –
повною мірою використовувати матеріали слідства в своїй роботі. При цьому він має бути
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дуже обережним, погоджувати свої дії з оперативними працівниками, щоб не розкрити негласних методів роботи відповідних служб [13].
Зміст взаємодії визначається її цілями.
В одних випадках такою метою може бути
успішне проведення окремої слідчої дії, в інших –
отримання необхідної інформації оперативним
шляхом, в третіх – розшук і затримання обвинуваченого, який переховується від органів слідства та суду, чи пошук речових доказів тощо.
Отже, внаслідок диференціації цілей взаємодія
може бути: разовою (цільовою, епізодичною,
короткочасною, одномоментною), періодичною і постійною (безперервною). Процесуальною основою разової та періодичної взаємодії
є доручення слідчого, постійна ж взаємодія
відбувається в формі постійно діючих груп слідчих і працівників інших служб, які беруть участь
в розслідуванні, починаючи з порушення кримінальної справи до закінчення слідства
Узагальнення наукової літератури дозволяє сформулювати основні принципи, на яких
повинна ґрунтуватися взаємодія слідчих, оперативно-розшукових підрозділів: 1) дотримання вимог закону всіма суб’єктами взаємодії. Дотримання законності забезпечується
чіткою правовою регламентацією діяльності
учасників. Хоча поняття взаємодії перерахованих суб’єктів законодавчо не закріплене, їх
спільна погоджена діяльність регламентується
відомчими інструкціями; 2) виявлення ініціативи всіма учасниками взаємодії; 3) організуюча, керівна роль і процесуальна самостійність
слідчого в прийнятті рішень, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним
законодавством. Організуюча роль слідчого
в процесі взаємодії покладає на нього обов’язок проведення інструктування учасників цієї
діяльності [16].
Під час досудового розслідування злочинів більшість СРД і НСРД проводяться
особисто слідчим або ж за його ініціативою
(п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України передбачає повноваження прокурора в необхідних випадках
особисто проводити СРД та процесуальні дії
в порядку, передбаченому КПК України). Наділення слідчого правом самостійно проводити
НСРД (п. 2 ч. 2 ст. 40 КПК України) є цілком
виправданим. Слідчий, орієнтуючись у матеріалах досудового розслідування, які зібрав самостійно (або брав у цьому участь), чіткіше усвідомлює мету проведення ним у майбутньому
НСРД, їх спрямування, а також необхідні заходи
з пошуку та закріплення доказів, які можуть бути
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отримані за їх результатами. Проте з огляду
на досвід першого року реалізації нового КПК
України та скоригованого оперативно-розшукового законодавства, виникає багато питань
методологічного та організаційно-тактичного
характеру щодо проведення НСРД за ініціативою слідчого або його безпосередньою участю.
З метою усунення вказаних проблем необхідно: а) закріпити в окремій главі КПК України
загальні положення взаємодії слідчого з оперативними працівниками та спеціалістами (порядок, умови, комплекс основних форм взаємодії
та права й обов’язки суб’єктів взаємодії) і привести у відповідність із даними правовими нормами положення інших нормативно-правових
актів; б) уніфікувати відомчі нормативно-правові акти, що стосуються питань взаємодії слідчого з оперуповноваженими та спеціалістами;
в) заповнити прогалини в науковому дослідженні
питань сучасного стану взаємодії вказаних
суб’єктів у ході розслідування розбійних нападів, вчинених організованою групою; г) забезпечити дієвий контроль з боку керівництва за
діяльністю працівників тих підрозділів, які мають
найбільш низьку зацікавленість у взаємодії,
а також вжити заходів стосовно нейтралізації
вузькокорпоративної зацікавленості, зокрема,
змінити існуючу систему звітності таким чином,
щоб показники роботи оперативного підрозділу з розкриття злочинів прямо залежали від
кінцевих результатів розслідування без урахування проміжних результатів; ґ) внести до законодавства положення, що встановлюватимуть
дисциплінарну відповідальність оперативних
працівників за невиконання окремих доручень
слідчого; д) налагодити постійний обмін інформацією між слідчими, оперуповноваженими
та спеціалістами; е) підвищити рівень професійної підготовки працівників правоохоронних
органів з метою налагодження більш продуктивної взаємодії.
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Mirkovets O. M. Features of interaction of investigators with operatives at investigation
of the robbery committed by the organized group
Interaction of the investigator with operatives, specialists during the investigation of robberies
committed by an organized group is a joint, coordinated by goals, objectives, forces, place and time,
planned activities of administratively independent officials - investigator, operatives and specialists
based on its inherent principles and knowledge of its participants, each other, due to the nature
of the investigative and operational situation, has certain forms and consists in the development
and implementation of organizational and tactical measures related to optimal and rational use
of procedural, operational and investigative and forensic tools and methods inherent in each
of the interacting parties, in order to successfully investigate robberies committed by an organized
group. According to the hierarchy and subordination of the elements of the form of interaction are
divided into procedural (legal) and non-procedural (organizational, organizational and tactical). In
order to improve the interaction of the investigator with operatives and specialists, it is proposed
to: create a single, mandatory for employees of all services involved in the fight against crime,
interagency instructions on their interaction; to enshrine in the Criminal Procedure Code of Ukraine
the most common and effective forms of cooperation developed by practice, as well as the provisions
on the terms of which an order to conduct investigative (investigative) actions may be given to
an operational unit; investigative (search) actions; the need for a combination of investigative (search)
actions and operational-search measures; tactical considerations); to ensure effective management
control over the activities of employees of those units that have the lowest interest in cooperation,
as well as to take measures to neutralize the narrow corporate interest, in particular, to change
the existing reporting system so that the performance of the operational unit for crime detection
depends on the final the results of the investigation without taking into account the intermediate results;
to introduce into the legislation provisions that will establish disciplinary liability of operatives for non-
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fulfillment of certain instructions of the investigator; to fill the gaps in the research of the current state
of interaction of the above entities in the investigation of robberies committed by an organized group
(in particular, to develop forms and ways to combine investigative (search) actions and operational
and investigative measures in both forensic tactics and forensic methods)
In the event of such a robbery, which caused a significant public response, in relation to or with
the participation of representatives of central executive bodies and local governments, the media,
deputies of all levels, judges and law enforcement officers, permanent investigative task forces are
created. are headed by investigators of specialized units for the investigation of criminal offenses
against a person of the investigative department of the Main Directorate of the National Police.
When investigating robberies committed by an organized group, non-procedural forms of interaction
between investigative and operational units are: mutual exchange of information; joint analytical
processing of initial materials and promotion of basic versions; planning of priority measures aimed
at checking the main versions; definition of investigation strategy; joint procedural actions; planning
and taking measures to protect the evidence base.
Key words: robbery, property, investigator, operative, investigation, criminal proceedings,
organized group, investigative task force.
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ІНСТИТУТ ПОНЯТИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УМОВАХ
НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
Анотація. У статті аналізуються проблеми особливостей функціонування такого інституту-гарантії законності слідчих (розшукових) дій, як участь понятих при їх проведенні.
Розглянуто проблеми залучення та участі понятих при проведенні слідчих (розшукових) дій
в умовах надзвичайних правових режимів. Констатується, що детермінантою змін, необхідних до КПК України щодо участі понятих при проведенні слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів є два основні фактори: це
фактор небезпеки (реальної або потенційної), який ставить під сумнів можливість участі
зазначених суб’єктів у процесуальних діях та фактор швидкої змінюваності обстановки, що
вказує на невідкладність проведення таких дій з метою збереження доказової інформації.
Досліджуються проблематика залучення понятих як однієї із гарантій законності проведення слідчих (розшукових) дій. Констатується, що КПК України не містить окремої норми,
у якій би визначалися права та обов’язки понятих, відсутнє і поняття цих суб’єктів у кримінальному процесуальному законодавстві, що обумовлює виникнення дискусійних питань
застосування цього інституту на практиці.
Розглянуто проблеми щодо реальної ефективності функціонування цього інституту як
гарантії законності проведення слідчих (розшукових) дій, проаналізовано проблеми й недоліки правової регламентації участі понятих при проведенні слідчих (розшукових) дій. Здійснено науковий аналіз правових підстав щодо реальної ефективності функціонування цього
інституту як гарантії законності проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі в умовах надзвичайних правових режимів.
За результатами дослідження сформульовано низку висновків та пропозицій, спрямованих на удосконалення як нормативної регламентації, так і практики залучення понятих
при проведенні слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних правових режимів. Доведено
доцільність доповнення ст. 223 КПК України частиною 4-1.
Ключові слова: поняті, слідчі (розшукові) дії, надзвичайні правові режими, досудове
розслідування.
Постановка проблеми та її актуальність.
У питанні нормативної регламентації проведення слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних правових режимів необхідно виходити, у першу чергу, із балансу забезпечення
ефективності
кримінального
провадження
в екстраординарних умовах та дотримання
прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, з урахуванням тих
обставин та умов, які існують на момент проведення слідчої (розшукової) дії. Не потребує
доведення наявність великого спектру загроз
при проведенні процесуальних дій у «сірій» зоні
та зонах надзвичайної ситуації, під час воєнних
дій, збройних конфліктів.
© Тетерятник Г. К., 2020

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з особливостями
проведення слідчих (розшукових) дій у різні
роки розглядались в роботах С. А. Альперта,
А. Я. Дубинського, В. І. Галагана, В. Я. Горбачевського, Ю. М. Грошевого, А. В. Іщенка,
О. В. Капліної, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка,
Є. Д. Лукʼянчикова, В. Т. Нора, М. А. Погорецького,
В. О. Попелюшка, Д. Б. Сергєєвої, С. В. Слінька,
С. М. Смокова, В. М. Тертишника, Л. Д. Удалової,
В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила та ін. Разом з тим
у попередніх наукових працях не ставилася мета
системного дослідження участі понятих при проведенні слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних правових режимів.
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Метою статті є отримання наукових результатів у вигляді теоретичних положень щодо окремих аспектів інституту понятих при проведенні
слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних
правових режимів та формулювання пропозицій
із вдосконалення чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу. При проведенні слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану, АТО/ ООС робота
слідчих ускладнюється тим, що у випадках зволікання обстановка може швидко змінюватися
під впливом багатьох небезпечних факторів:
внаслідок передислокації військових частин
і підрозділів, артилерійського або мінометного
обстрілів тощо [1, с. 129], дії природних, техногенних та інших факторів, які обумовлюють надзвичайну ситуацію.
Аналіз ст. 223 КПК України, яка визначає
вимоги до проведення слідчих (розшукових)
дій, дозволяє стверджувати, що здебільшого
особливості правового регулювання їх проведення в умовах надзвичайних правових режимів залишилися поза увагою законодавця.
У першу чергу, вважаємо за потрібне звернути увагу на особливості функціонування
такого інституту-гарантії законності слідчих
(розшукових) дій, як участь понятих при їх проведенні. Два основні фактори є детермінантою
змін, необхідних до КПК України щодо участі
понятих при проведенні слідчих (розшукових)
дій у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів: це фактор небезпеки (реальної або потенційної), який ставить
під сумнів можливість участі зазначених суб’єктів у процесуальних діях та фактор швидкої змінюваності обстановки, що вказує на невідкладність проведення таких дій з мето збереження
доказової інформації.
Проблематика залучення понятих як однієї із
гарантій законності проведення слідчих (розшукових) дій має досить широке коло невирішених
питань. Відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України
та норм, які визначають порядок проведення
слідчих (розшукових) дій понятими є незаінтересовані особи (понятими не можуть бути
потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних
органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження), які можуть
бути допитані під час судового розгляду як
свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. У п. 25 ст. 3 КПК України поняті віднесені
до учасників кримінального провадження, втім
КПК України не містить окремої норми, у якій би
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визначалися права та обов’язки понятих, відсутнє і поняття цих суб’єктів у кримінальному
процесуальному законодавстві. Законодавець
через незрозумілу причину в цій главі не вказав
понятих як учасників процесу [2, с. 445].
В. Т. Маляренко справедливо звертає увагу
на наступне: «На жаль, науковцями чомусь мало
приділяється уваги і місцю понятих у кримінальному процесі, особливо на стадії досудового
слідства. В підручниках з кримінально-процесуального права здебільшого перераховуються
випадки, коли в слідчих діях зобов’язані брати
участь поняті, називаються особи, які не можуть
ними бути. Але в жодному з них не піддається
критиці цей інститут, не досліджуються його
сутність, а також явища, що породжують його
існування. Якщо у юристів-теоретиків інститут
понятих не викликає емоцій, то для практиків,
особливо слідчих, це щоденний головний біль»
[3, с. 136 ].
Учені також різняться у своєму баченні до
визначення, обсягу прав та обов’язків понятих. Понятих визначають, як незаінтересованих осіб, тобто сторонніх особи, які не мають
ніякого відношення до фактів кримінального
провадження і, які запрошені до участі в слідчих діях і спостереженні та засвідчують своїми
підписами відповідність записів у протоколі
проведених дій [4, с.127-128]. Також вказують,
що це повнолітня дієздатна особа, яка долучається слідчим, прокурором для проведення
слідчих (розшукових) дій і повинна спостерігати
за їх проведенням, своєю присутністю сприяти проведенню цих дій, а також допомагати
слідчому за його зверненням у проведенні цих
дій (виділення наше – Г.Т.) [5, с.102]. Понятого
визначають і як повнолітню фізичну особа, яка
добровільно залучається до проведення слідчої (розшукової) або процесуальної дії у кримінальному провадженні з метою засвідчення
своїм підписом відповідності записів у протоколі виконаним діям, за якими він спостерігав
[6, с.223-224 ].
Законодавчі прогалини щодо прав та обов’язків понятих, відсутність регламентації в КПК
України обов’язку та права слідчого перевіряти
документи, що засвідчують особу понятого, що
дає можливість спотворення особистих даних
із боку понятих, відсутність нормативної регламентації поведінки понятого під час проведення
певної слідчої дії, труднощі у підборі понятих
у нічний час, а також для участі у складних або
тривалих за часом слідчих діях [7, с.232], чималу
складність представляють собою випадки про-
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ведення слідчих дій у безлюдній місцевості,
особливо вночі, коли знайти понятих практично
неможливо, що штовхає слідчих до різного
роду фальсифікацій, або залучення в якості
понятих осіб, в певній мірі залежних від органів
слідства [8, с.11], давно викликають у науковій
спільності дискусію щодо реальної ефективності функціонування цього інституту як гарантії законності проведення слідчих (розшукових)
дій. О. Маленко провів досить ґрунтовний аналіз теоретичних джерел та визначив наступні
аргументи противників та прибічників інституту
понятих. До перших належать наступні: 1) вони
забезпечують процесуальні гарантії прав особи
у кримінальному судочинстві; 2) виключається
можливість фальсифікацій з боку працівників
правоохоронних органів; 3) їх наявність має
важливе дисциплінуюче значення для слідчого та прокурора; 4) підвищується надійність
достовірності отриманих доказів; 5) забезпечується участь народу у здійсненні правосуддя; 6)
гарантується дотримання правильності фіксації
факту, змісту та результатів процесуальних дій;
7) такий інститут є характерним для вітчизняної системи права; 8) тривала апробація часом
залучення понятих у процес; 9) в ході судового
розгляду понятий може стати свідком однієї зі
сторін кримінального провадження тощо. До
других: 1) незацікавленість громадян в участі
у здійсненні правосуддя; 2) складність процедури залучення понятих до процесуальних
дій; 3) формальний підхід до вибору понятих;
4) неможливість забезпечити участь понятих
у виняткових випадках; 5) розвиток науково-технічного прогресу, що дозволяє застосовувати
альтернативні засоби фіксації достовірності
отримання доказів; 6) фактично встановлюється презумпція недовіри до правоохоронних
органів, що має наслідком підрив авторитету
держави; 7) можливість залучення до проведення слідчих дій інших учасників кримінального провадження (захисника, потерпілого,
спеціаліста тощо); 8) наявність системи прокурорського та судового контролю за досудовим
розслідуванням; 9) відсутність інституту понятих або його аналогу в країнах англосаксонської правової системи та його обмежене застосування у провідних країнах континентальної
правової системи; 10) наявність стадійності
процесу, що дає змогу перевіряти достовірність
доказів тощо [9].
Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то
кримінальне процесуальне законодавство Англії та США не містить інституту понятих або

його аналогу. У країнах романо-германської
правової системи – Франції та Німеччині, то
поняті (особи наближені до їх статусу) залучаються лише в окремих випадках. Так, «відповідно до ст. ст. 57, 96 КПК Франції обшук житла
здійснюється у присутності особи, яка там проживає. Якщо це неможливо, посадова особа
судової поліції пропонує обшукуваному запросити понятого за своїм розсудом, а за відсутності такого посадова особа сама обирає двох
понятих, за винятком осіб, які перебувають у її
підпорядкуванні. Відповідно до § 105 КПК ФРН
у випадку, коли обшук житла або службових
приміщень проводиться без участі судді або
прокурора то, за можливості, до нього мають
залучатися чиновник общини або два члени
тієї общини, в окрузі якої проводиться обшук»
[8, с.10]. У Латвії, Литві та Естонії поняті залучаються лише при проведенні обшуку житла
та при проведенні окремих процесуальних дій
з елементами примусового характеру.
Зазначимо, що український законодавець при
розробці та прийнятті КПК України 2012 року
зробив також крок уперед у частині подолання
пострадянського архаїзму щодо обов’язкової участі понятих у слідчих (розшукових) діях,
залишивши імперативну участь щодо їх залучення визначення при проведенні найбільш
право обмежуючих процесуальних дій – обшуку
та огляду житла чи іншого володіння особи,
а також особистого обшуку. В інших випадках,
визначених ч. 7 ст. 223 КПК України така участь
може бути замінена безперервним відеозаписом
слідчої (розшукової) дії. Водночас, при розробці
КПК України 2012 р. не були враховані виключні
випадки, коли участь понятих не може бути забезпечена внаслідок обставин об’єктивного характеру, однак нагальною є необхідність збереження,
вилучення та оперативного фіксування слідів
кримінального правопорушення. У ст. 223 КПК
України, яка визначає вимоги проведення слідчих
(розшукових) дій відсутні виключення, які стосуються їх проведення в особливих умовах.
Єдине виключення, яке містить КПК України
у частині забезпечення безпеки учасників слідчої (розшукової) дії, визначене у ч. 4 ст. 240,
згідно з якою «проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому
не створюється небезпека для життя і здоров’я
осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих,
не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода» [10].
Слід зазначити, що окремі пострадянські
держави виявили більш обачливу позицію.
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Так, відповідно до КПК Республіки Казахстан
у ч. 6 ст. 14 КПК якої зазначено, що ніхто не може
бути залучений до участі у процесуальних діях,
якщо останні створюють небезпеку для життя
чи здоров’я особи [11]. У ч. 3 ст. 170 КПК РФ це
питання вирішується дещо по-іншому: у важкодоступній місцевості, за відсутності належних
засобів сполучення, а також у випадках, якщо
провадження слідчої дії пов’язане з небезпекою
для життя і здоров’я людей, слідчі дії, можуть
проводитися без участі понятих, про що в протоколі слідчої дії робиться відповідний запис.
У разі провадження слідчої дії без участі понятих застосовуються технічні засоби фіксації його
ходу і результатів. Якщо в ході слідчої дії застосування технічних засобів неможливо, то слідчий робить у протоколі відповідний запис [12].
За понад сім років окупації частини території України та збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях лише Законом
України «Про внесення змін до Закону України
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій
та Луганській областях» щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях» № 948-ІХ від 03.11.2020 було визначено, що суб’єкти кримінального провадження
отримують допуск до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях в порядку, визначеному Командувачем об’єднаних сил [13]. Утім, аналіз Порядку
допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до
району здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Командувача Збройних Сил від
29.01.2021 №30, свідчить про те, що ним не
передбачено порядку допуску до зазначеної
місцевості понятих, п. 2.3 містить перелік відомостей для отримання допуску до району обмеженого (забороненого) доступу, у якому серед
інших зазначається «список службових осіб,
що направляються», натомість жодних вказівок щодо порядку допуску понятих зазначений
порядок не містить[14].
На наше переконання, загальна заборона
щодо проведення слідчих (розшукових) дій у разі
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створення небезпеки для життя і здоров’я осіб, які
беруть у ній участь, чи оточуючих, має міститися
як загальна вимога проведення слідчих (розшукових) дій. Відтак, вважаємо за доцільне доповнити ст. 223 КПК України частиною 4-1 у наступній редакції: «Проведення слідчих (розшукових)
дій допускається за умови, що при цьому не
створюється небезпека для життя і здоров’я
осіб, які беруть у них участь, чи оточуючих, не
принижуються їхні честь і гідність».
Вважаємо також за необхідне доповнити
ч. 7 ст. 223 КПК України абзацем 5 наступного
змісту: «У випадках, пов’язаних із врятуванням життя, людей та майна чи з безпосереднім
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, а також
якщо існує ризик знищення, втрати, спотворення доказів про кримінальне правопорушення внаслідок обстановки, обумовленої надзвичайною ситуацією, воєнним, надзвичайним
станом, проведенням антитерористичної операції або іншим надзвичайним правовим режимом, невідкладні слідчі (розшукові) дії можуть
бути проведені без участі понятих. Особа, яка
проводить невідкладну слідчу (розшукову) дію
несе відповідальність за незаконне обмеження
або порушення прав та законних інтересів осіб,
які беруть участь та щодо яких проводиться
слідча (розшукова) дія».
Перспективними вбачаються подальші наукові розвідки щодо особливостей проведення
слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження,
особливих гарантій учасників провадження, що
здійснюється в умовах надзвичайних правових
режимів.
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Teteriatnyk H. K. Institute of witnesses in conducting investigative (search) actions in
conditions of emergency legal regimes
Summary. The article analyzes the problems of the peculiarities of the functioning
of such an institution-guarantee of the legality of investigative (search) actions, as the participation
of witnesses in their conduct. Problems of involvement and participation of witnesses in carrying
out investigative (search) actions in the conditions of emergency legal regimes are considered. It is
stated that the determinant of the changes required to the CPC of Ukraine regarding the participation
of witnesses in investigative (search) actions in criminal proceedings under emergency legal regimes
are two main factors: the risk factor (real or potential), which calls into question the participation
of these sub objects in procedural actions and the factor of rapid variability of the situation, which
indicates the urgency of such actions in order to preserve the evidentiary information.
The problem of unresolved issues of involvement of witnesses as one of the guarantees of legality
of investigative (search) actions is discussed. In particular, in paragraph 25 of Art. 3 of the CPC
of Ukraine, witnesses are referred to participants in criminal proceedings, however, the CPC of Ukraine
does not contain a separate rule that would define the rights and responsibilities of witnesses, there
is no concept of these subjects in the criminal procedure legislation.
Problems concerning the real efficiency of functioning of this institute as a guarantee of legality
of carrying out investigative (search) actions are considered and problems and other shortcomings
of legal regulation of their participation in carrying out investigative (search) actions are analyzed.
The scientific analysis of the legal bases concerning the real efficiency of functioning of this institute
as a guarantee of legality of carrying out investigative (search) actions is carried out.
The criminal procedural legislation of foreign countries concerning the participation of witnesses
in the pre-trial investigation is analyzed. According to the results of the research, a number
of conclusions and proposals have been formulated, aimed at improving both the normative
regulations and the practice of involving witnesses in conducting investigative (search) actions in
the conditions of emergency legal regimes. The expediency of supplementing Art. 223 of the CPC
of Ukraine, part 4-1, in the following wording: dignity».
Key words: witnesses, investigative (search) actions, emergency legal regimes, pre-trial
investigation.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Статтю присвячено дослідженню засад адміністративної відповідальності державних
службовців правоохоронних органів.
Проаналізовано характерні особливості адміністративної відповідальності державних
службовців правоохоронних органів.
Виокремлено дві категорії суб’єктів адміністративної відповідальності: 1) осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, рядового і начальницького
складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів; 2) інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну. Запропоновано під юридичною відповідальністю державного службовця
правоохоронного органу розуміти застосування уповноваженими суб’єктами в установленому законом порядку до державного службовця правоохоронного органу стягнень та примусових заходів за вчинення дисциплінарного проступку, адміністративного або кримінального правопорушення, завдання рішеннями, діями або бездіяльністю матеріальних збитків
або шкоди.
Здійснено градацію основних однорідних груп адміністративних правопорушень, за які
може бути притягнуто до адміністративної відповідальності державного службовця правоохоронних органів, а саме: 1) тих, що посягають на встановлений порядок управління;
2) тих, що пов’язано із сферою праці та діяльністю профспілкових органів; 3) яких пов’язано
із з корупцією; 4) яких пов’язано із невиконання або ухилення від виконання законних вимог
окремих державних органів; 5) яких пов’язано із фінансово-економічною діяльністю; 6) яких
пов’язано з інформацією та реєстрацію нормативно-правових актів.
Ключові слова: державний службовець, правоохоронний орган, матеріальна шкода,
збитки, юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, стягнення, проступок, штраф.
Актуальність теми дослідження. Юридична відповідальність є тим елементом, який
сприяє належному виконанню обов’язків державними службовцями правоохоронних органів
та одночасно відіграє превентивну роль. Державного службовця правоохоронного органу
може бути притягнуто до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної
відповідальності. Наразі визначення сутності
адміністративної відповідальності державних
службовців правоохоронного органу в повній
мірі не розкрито, через що виникає необхідність
дослідження обраної теми.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням питань, пов’язаних із юридичною відповідальністю, окремих її видів займалися
такі науковці, як В.Б. Авер’янов, А.М. Авторгов, Н.О. Армаш, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк,
Н.І. Білак, О.О. Губанов, Т.О. Гуржій, С.Д. Гуса-
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рєв, Є.В. Додін, Д.С. Каблов, С.Ф. Константінов,
Л.В. Крупнова, У.І. Ляхович, А.В. Панчишин,
І.В. Петрішак, В.В. Прокопенко та інші.
Постановка завдання (формулювання
цілей статті). Метою статті є дослідження інституту адміністративної відповідальності державних службовців правоохоронних органів.
Виклад основного матеріалу. Одним із
видів правового статусу певної категорії осіб
є вид професійної діяльності, яким є державна
служба в правоохоронних органах. Необхідність дослідження правового статусу державних службовців у цілому, у тому числі правоохоронних органів, обумовлена наявністю
певного кола спеціальних прав та обов’язків, якими вони наділені для виконання своїх
службових повноважень; наділення їх підвищеною відповідальністю за порушення або
неналежне виконання обов’язків; наявністю
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особливих пільг та соціально-правового забезпечення.
Можна говорити, що статус державного
службовця правоохоронного органу є одним
із різновидів адміністративно-правового статусу особи, під яким слід розуміти сукупність
прав і обов’язків, гарантій, відповідальності
закріплених за державними службовцями правоохоронних органів законами, підзаконними
нормативно-правовими актами, положеннями,
посадовими інструкціями, статутами. При
цьому, до основних елементів адміністративно-правового статусу державного службовця
правоохоронного органу можна віднести:
права, обов’язки, гарантії, обмеження, економічне забезпечення, юридичні державно владні
повноваження, юридичну відповідальність.
В даному дослідженні детально зупинимось
на визначені адміністративної відповідальності
державних службовців правоохоронного органу.
Дослідження інституту юридичної відповідальності має свої особливості, що пов’язується насамперед з багатоаспектністю цього
феномену. На законодавчому та теоретичному
рівні не сформовано єдиного підходу до визначання терміну «юридичної відповідальності».
В аспекті теорії правовідносин, відповідальність розглядається як різновид «правоохоронних
відносин, що виникли з факту правопорушення
між державою в особі її судових і правоохоронних органів та особою, винною у його вчиненні
та юридичним обов’язком правопорушника
зазнати позбавлення певних цінностей, що
йому належали; під кутом реакції держави на
факт вчинення правопорушення та подальшого
впливу на поведінку винної особи, юридичну відповідальність необхідно розуміти як здійснювані
уповноваженими державою суб’єктами заходи
державного примусу до особи, котра вчинила
правопорушення» [1, с. 34].
На думку А.О Гребенюк юридичній відповідальності притаманні такі ознаки: є різновидом
соціальної відповідальності; забезпечується
державою у примусовому порядку; полягає
у застосуванні до правопорушника законодавчо
визначеного переліку санкцій; настання для
правопорушника негативних наслідків у зв’язку
із застосуванням стягнень; застосовується
чітко визначеним переліком публічних органів
[2, с. 69].
Правові засади адміністративної відповідальності державних службовців правоохоронних органів врегульовано нормами Конституції України [3], Закону України «Про державну

службу» [4], Кодексом про адміністративні правопорушення [5] ) (далі КУпАП), спеціальними
законами. Також про адміністративну відповідальність, як вид юридичної відповідальності
згадується в положеннях, статутах окремих
правоохоронних органів, посадових інструкціях державних службовців правоохоронних
органів, трудових контрактах. Відповідальність
сторін та вирішення спорів є однією із істотних
умов контракту [4].
Відповідно до Конституції України виключно
законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність
за них [3].
Закон України «Про державну службу»
містить окремий Розділ VIII, присвячений дисциплінарній та матеріальній відповідальності
державних службовців. Визначення адміністративної відповідальності в Законі України «Про
державну службу» не наведено. В законі лише
опосередковано йдеться про притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності, при цьому окремо щодо службовців
правоохоронних органів положено не вказано.
Так, повноваження члена Комісії з питань
вищого корпусу державної служби припиняються достроково у разі набрання законної
сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Набрання законної сили рішенням суду
щодо притягнення державного службовця до
адміністративної відповідальності за пов’язане
з корупцією правопорушення, яким на особу
накладено стягнення у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування визначено Законом України «Про державну службу»
окремою підставою для припинення державної
служби у зв’язку із втратою права на державну
службу або його обмеженням.
В Законі України «Про державну службу»
також визначено відповідальність керівника
державної служби, який не подав матеріали
про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення до органу,
уповноваженого розглядати справи про такі
правопорушення [4].
На думку О.О. Губанова адміністративна
відповідальність публічних службовців –
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це застосування суб’єктами адміністративноюрисдикційної діяльності до публічних службовців на підставах та в порядку, що передбачені національним законодавством, адміністративних стягнень [6, с. 21].
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність,
яка посягає на громадський порядок, власність,
права і свободи громадян, на встановлений
порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП правопорушення, настає, якщо ці порушення за своїм
характером не тягнуть за собою відповідно до
закону кримінальної відповідальності.
Види адміністративних проступків визначено
КУпАП [5]. Адміністративні правопорушення
можна класифікувати на: 1) ті, що вчинені
умисно; 2) ті, що вчинені з необережності.
КУпАП містить ст.14 під назвою «Відповідальність посадових осіб», яка передбачає
положення про те, що посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони
порядку управління, державного і громадського
порядку, природи, здоров’я населення та інших
правил, забезпечення виконання яких входить
до їх службових обов’язків.
Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.
Додержання вимог закону при застосуванні
заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових
осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.
Аналіз ст. 15 КУпАП дає підстави виокремити
дві категорії суб’єктів адміністративної відповідальності:
1) осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, рядового
і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань,
поліцейські, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів;
2) інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень
про дисципліну.
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За загальним правилом особи першої категорії несуть адміністративну відповідальність
за дисциплінарними статутами. Перелік адміністративних правопорушень, за які особи несуть
адміністративну відповідальність на загальних
підставах визначено ст. 15 КУпАП, зокрема:
за вчинення правопорушень, пов’язаних
з корупцією;
неправомірне використання державного майна;
незаконне зберігання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації;
невжиття заходів щодо окремої ухвали суду;
ухилення від виконання законних вимог прокурора;
порушення законодавства про державну
таємницю;
порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію.
Особливістю адміністративної відповідальності осіб першої категорії є неможливість
застосування до них громадських робіт, виправних робіт, адміністративного арешту.
Особи другої категорії за вчинення адміністративних правопорушень несуть дисциплінарну відповідальність у випадках, прямо
передбачених дисциплінарними статутами або
спеціальними положеннями, а в інших випадках
- адміністративну відповідальність на загальних
підставах.
Вданому випадку зазначимо, на необхідності
внесення змін до ст. 15 КУпАП, оскільки адміністративна та дисциплінарна відповідальність
є різними видами юридичної відповідальності,
і за вчинення адміністративних правопорушень
повинна наставати адміністративна відповідальність.
Аналіз інших статей КУпАП дозволяє виокремити декілька основних однорідних груп адміністративних правопорушень, за які може бути
притягнуто до адміністративної відповідальності державного службовця правоохоронних
органів, а саме:
1) адміністративні правопорушення, що
посягають на встановлений порядок управління
(зокрема, ст.ст. 184-1; 185-2; 185-6; 186 та ін.);
2) адміністративні правопорушення, яких
пов’язано із сферою праці та діяльністю профспілкових органів (зокрема: ст.ст. 41; 41-1; 165-3;
165-4; 165-5; 41-2; 41-3 та ін);
3) адміністративні правопорушення, яких
пов’язано із з корупцією (зокрема, ст.ст. 172-4;
172-5; 172-6; 172-7; 172-8; 172-8-1; 172-9 та ін);
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4) адміністративні правопорушення, яких
пов’язано із невиконання або ухилення від
виконання законних вимог окремих державних
органів (зокрема: ст.ст. 185-8; 185-13; 185-14; 188-4;
188-6; 188-8; 188-13; 188-23; 188-40; 188-46; 188-48;
163-3 та ін);
5) адміністративні правопорушення, яких
пов’язано із фінансово-економічною діяльністю
(зокрема, ст.ст. 163-2; ст. 164-14 та ін.);
6) адміністративні правопорушення, яких
пов’язано з інформацією та реєстрацію нормативно-правових актів (зокрема, ст.ст. ст. 212-2;
212-3; 212-5; 185-11; 166-24; 188-41 та ін.) [5].
Таким чином, можна говорити, що притягнення до адміністративної відповідальності
державних службовців правоохоронних органів пов’язано з корупцією; порушення законодавства про звернення громадян, адвокатської
діяльності, охорони праці, пожежної безпеки
тощо.
Основним видом відповідальності, який
може бути застосовано до державного службовця правоохоронного органу є штраф,
а також позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю
(ч. 2 ст. 30 КУпАП). При цьому, особливістю
останнього є те, що це адміністративне стягнення може застосовуватись судом незалежно
від того, чи передбачене воно в санкції статті
(санкції частини статті) Особливої частини
КУпАП, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за
посадою, особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, та інших обставин справи
суд визнає за неможливе збереження за нею
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю.
Висновки. Проведене дослідження дало
змогу розкрити правову природу адміністративної відповідальності державного службовця
правоохоронного органу.
Запропоновано під адміністративною відповідальністю державного службовця правоохоронного органу розуміти вид юридичної
відповідальності, яка полягає у накладенні
на державного службовця правоохоронного
органу компетентними суб’єктами в установленому законом порядку адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення, яких
пов’язано з виконанням функцій держави.
Виокремлено однорідні групи адміністративних правопорушень, за які державного
службовця правоохоронних органів може бути
притягнуто до адміністративної відповідаль-

ності, а саме: 1) адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок
управління (зокрема, ст.ст. 184-1; 185-2; 185-6;
186 та ін.); 2) адміністративні правопорушення,
яких пов’язано із сферою праці та діяльністю
профспілкових органів (зокрема: ст.ст. 41; 41-1;
165-3; 165-4; 165-5; 41-2; 41-3 та ін); 3) адміністративні правопорушення, яких пов’язано із
з корупцією (зокрема, ст.ст. 172-4; 172-5; 172-6;
172-7; 172-8; 172-8-1; 172-9 та ін); 4) адміністративні правопорушення, яких пов’язано із невиконання або ухилення від виконання законних
вимог окремих державних органів (зокрема:
ст.ст. 185-8; 185-13; 185-14; 188-4; 188-6; 188-8; 188-13;
188-23; 188-40; 188-46; 188-48; 163-3 та ін); 5) адміністративні правопорушення, яких пов’язано із
фінансово-економічною діяльністю (зокрема,
ст.ст. 163-2; ст. 164-14 та ін.); 6) адміністративні
правопорушення, яких пов’язано з інформацією та реєстрацію нормативно-правових актів
(зокрема, ст.ст. ст. 212-2; 212-3; 212-5; 185-11;
166-24; 188-41 та ін.).
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Yermak O. O. Administrative responsibility of civil law enforcement officers
The article is devoted to the study of the principles of administrative responsibility of civil servants
of law enforcement agencies.
Characteristic features of administrative responsibility of civil servants of law enforcement
agencies are analyzed.
There are two categories of subjects of administrative responsibility: 1) senior staff of the National
Anti-Corruption Bureau of Ukraine, ordinary and senior staff of the State Penitentiary Service
of Ukraine, civil defense service, State Bureau of Investigation, police, which are subject to
disciplinary statutes; 2) other persons to whom the effect of disciplinary statutes or special provisions
on discipline applies. It is proposed that the legal responsibility of a civil servant of a law enforcement
agency be understood as the application by authorized entities in the manner prescribed by law to
a civil servant of a law enforcement agency of penalties and measures of coersion for disciplinary
misconduct, administrative or criminal offense, decisions, actions or omissions.
The gradation of the main homogeneous groups of administrative offenses for which the civil
servant of law enforcement agencies can be brought to administrative responsibility is carried out,
namely: 1) those which encroach on the established order of management; 2) those related to
the field of work and activities of trade union bodies; 3) those which are related to corruption; 4) those
which are related to non-fulfillment or evasion of the fulfillment of legal requirements of certain state
bodies; 5) those which are related to financial and economic activities; 6) those which are related to
information and registration of regulations.
Key words: civil servant, law enforcement agency, material damage, losses, legal liability,
administrative liability, penalties, misdemeanor, fine.
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ОCОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
В статті досліджено особливості проходження державної служби в Апараті Верховної
Ради України. Зазначено, що нормативною підставою виокремлення загальних та спеціальних ознак проходження державної служби в Апараті ВРУ є положення Закону України
«Про державну службу». Акцентовано увагу на відсутності впровадження в практичну
площину заходів реформування державної служби в Апараті ВРУ, яких закріплено на нормативному рівні.
Виокремимо особливості проходження державної служби в Апараті ВРУ: 1) є відсутнім єдиний нормативно-правовий акт, який визначає особливості проходження державної
служби в означеній сфері; 2) особа, яка проходить державну службу в Апараті ВРУ наділена
додатковим статусом – працівника Апарату, що опосередковує наявність спеціальних прав
та обов’язків; 3) зайняття посади в Апараті ВРУ нормативно корелює з визначеною посадою державної служби; 4) до основних положень, що характеризують оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Апарату ВРУ віднесено: а) метою оцінювання є визначення якості виконання поставлених завдань щодо забезпечення діяльності
Верховної Ради України та її органів; б) оцінювання проводиться у відповідності до термінів,
яких встановлено розпорядженням Керівника Апарату ВРУ; в) оцінювання державних службовців секретаріатів комітетів у році початку роботи Верховної Ради України нового скликання проводиться незалежно від часу перебування на займаній посаді у звітному році, якщо
визначені завдання і показники відповідають займаній посаді; г) організаційне забезпечення
проведення оцінювання покладено на Управління кадрів, першого заступника, заступників
Керівника Апарату ВРУ; д) до показників ефективності та результативності державного
службовця Апарату ВРУ належать: підготовка висновків, підготовлені законопроекти,
підготовлені аналітичні та супровідні документи, опрацьовані пропозиції суб’єктів права
законодавчої ініціативи, проведенні засідання комітету, внесені пропозиції щодо звільнення
з посад, присвоєння рангів, заохочень, застосування дисциплінарних стягнень; тощо.
Ключові слова: державна служба, Апарат Верховної Ради України, проходження державної служби, працівник Апарату Верховної Ради України, оцінювання результатів службової
діяльності.
Постановка проблеми. Державна служба
в Апараті Верховної Ради України (далі – Апараті ВРУ) є відображенням публічної, професійної, політично неупередженої діяльності із
практичного виконання завдань і функцій держави в частині забезпечення якісного функціонування законодавчої гілки влади. Специфіка
статусу та діяльності означеного державного
органу опосередковує специфіку проходження
державної служби. Одночасно, відсутність спеціального нормативно-правового акту, яким
врегульовано проходження державної служби
в Апараті ВРУ та процеси адаптації національного законодавства про державну службу до
стандартів Європейського Союзу, опосередковують актуальність обраної проблематики.
© Смолка О. В., 2020

Вказана теза обгрунтовується і наявною законопроектною практикою, яка спрямована на
вироблення національного підходу до моделі
нормативного
детермінування
оновленої
кадрової служби в Апараті ВРУ. Доцільним
є звернення уваги на окремі складові проходження державної служби в Апараті ВРУ, яким
притаманно специфічних ознак.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичною основою статті є висновки щодо
засад проходження державної служби, яких
зроблено такими вченими, як: В.Б. Авер’янов,
О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова,
В.В. Васильківська, В.М. Гаращук, Ю.С. Даниленко, І.І. Задоя, С.В. Ківалов, Л.М. Корнута
та ін. У той же час, значна кількість питань,
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пов’язаних із окресленням специфіки проходження державної служби в Апараті ВРУ та їх
змістовне трактування залишаються невирішеними, особливо у контексті нормативно-правових змін до регулювання державної служби, що
свідчить про актуальність обраної теми дослідження.
Метою статті є дослідження особливостей
проходження державної служби в Апараті ВРУ.
Виклад основного матеріалу. Нормативною
підставою виокремлення загальних та спеціальних ознак проходження державної служби в Апараті ВРУ є положення Закону України «Про державну службу», а саме: 1) особливості вступу,
проходження та припинення державної служби
в Апараті ВРУ повинні регулюватись профільним законодавством про державну службу
з урахуванням особливостей, яких визначено
спеціальним законодавством у відповідній сфері
(ч. 12 ст. 91); 2) керівник державної служби в апараті органу законодавчої влади може проводити
оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців з урахуванням особливостей проходження державної служби в апараті цього органу (ч. 11 ст. 44 та) [1].
Станом на теперішній час, спеціального
закону, яким впорядковано проходження державної служби в Апараті ВРУ, типу Закону
України «Про судоустрій та статус суддів»,
яким визначено особливості проходження
державної служби в органах правосуддя або
Закону України «Про дипломатичну службу»,
яким визначено особливості проходження
державної служби в дипломатичних установах, – не прийнято. Натомість, існує значна
кількість нормативно-правових актів, що регулюють певні аспекти проходження державної
в служби в Апараті ВРУ, а саме: Закон України
«Про регламент Верховної Ради України», яким
визначено статус Керівника Апарату ВРУ (ст. 8)
та окремі повноваження Апарату ВРУ (наприклад, ст. ст. 15, 19, 24, 25, 26 і т.д.) [2]; Закон
України «Про комітети Верховної Ради України», яким визначено повноваження голови
комітету Верховної Ради України щодо керівництва секретаріатом комітету та правовий статус
секретаріатів комітетів Верховної Ради України
(ст. 34, 54) [3]; Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України» [4];
Розпорядження першого заступника Керівника
Апарату ВРУ «Про затвердження положення
про Управління кадрів Апарат Верховної Ради
України» [5] тощо. Крім того, окремі складові
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проходження державної служби в Апараті ВРУ
врегульовано рішеннями Голови Апарату ВРУ
або його заступниками.
Необхідність оновлення нормативно-правових засад державної служби в Апараті ВРУ
задекларовано у Постанові Верховної Ради
України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення
інституційної спроможності Верховної Ради
України» від 17.03.2016 р. Зокрема, виділено
такі пріоритетні напрямки удосконалення
служби в Апараті ВРУ: формування єдиного
консолідованого звіду внутрішніх правил, які
регламентують роботу Апарату ВРУ; виокремлення в структурі Апарату ВРУ оновленої сучасної кадрової служби; наявність достатнього
ресурсного забезпечення навчальних програм,
включаючи підвищення рівня володіння іноземними мовами, індивідуалізовані плани кар’єрного зростання у поєднанні з впровадженням
системи проведення регулярного оцінювання;
відокремлення короткострокового стажування
(не повинно мати наслідком обов’язкове працевлаштування) від стажування державних
службовців тощо [6]. Крім того, «Стратегією
розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року» зазначено,
що необхідними є: удосконалення системи
добору кадрів на компетентнісній основі для
зайняття управлінських посад з числа працівників, що мають досвід роботи на посадах
нижчого рівня у відповідній сфері діяльності
(наприклад, відповідно до предметів відання
комітетів Верховної Ради України); посилення
вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до управлінської діяльності; запровадження механізмів стимулювання та мотивацій
кадрового потенціалу через систему стимулів,
заохочень і преференцій; розробка системи
вимірювальних кадрових показників; утворення
парламентського навчально-тренінгового центру; проведення гендерного аудиту кадрового забезпечення [7]. Незважаючи на цінність
означених напрямів реформування державної
служби в Апараті ВРУ, їх не втілено в практичну
площину.
До особливостей проходження державної
служби в Апараті ВРУ, доцільно віднести наявність спеціальних прав та обов’язків у державних службовців цього державного органу.
Як слушно зазначено у доповіді Місії Європейського парламенту щодо виокремлення
напрямів реформування внутрішньої організації роботи Верховної Ради України, державна
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служба в парламенті характеризуються певними відмінностями та додатковими зобов’язаннями з огляду на характер діяльності Верховної
Ради України як інституції. Зокрема, фактор
багатопартійності парламенту вимагає, щоб
адміністрація одночасно поважала керівництво
інституції – Голову парламенту, та надавала
послуги і підтримку усім депутатам та політичним групам, які вони представляють з урахуванням принципів рівності та свободи дій [8, c. 25].
Відповідно, особа, яка проходить державну
службу в Апараті ВРУ наділена додатковим
статусом – працівника Апарату, який передбачає наявність спеціальних: 1) обов’язків щодо:
виконання окремих завдань і доручень керівництва Верховної Ради України, керівництва
Апарату, відповідного структурного підрозділу,
а також безпосереднього керівника; присутності на відповідних засіданнях комітетів і комісій
Верховної Ради України; дотримання правил
внутрішнього трудового розпорядку Верховної
Ради України та інструкції по роботі з документами; 2) прав на ознайомлення з матеріалами
в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, а також на одержання від
цих органів необхідних документів і матеріалів
для підготовки відповідних питань [4].
Окремо зазначимо, що державний службовець Апарату ВРУ займає посаду державної
служби відповідної категорії та підкатегорії. Нормативно визначено кореляцію займаної посади
в Апараті ВРУ та посади державної служби,
наступним чином: Керівник Апарату ВРУ –
посада державної служби категорії А (підкатегорії А1); перший заступник та заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – посада
державної служби категорії А (підкатегорії А2);
керівник самостійних структурних підрозділів
Апарату ВРУ (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, служб,
управлінь, відділів, секторів) – посада державної служби категорії Б (Б1); заступник керівника
самостійних структурних підрозділів Апарату
ВРУ (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, служб, управлінь,
відділів, секторів) – посада державної служби
категорії Б (Б2); керівник підрозділів у складі
самостійних структурних підрозділів і їх заступники (експертних груп, головних управлінь
директоратів, департаментів, Урядового офісу
координації європейської та євроатлантичної
інтеграції, управлінь, інспекцій, відділів, відділень, секторів) Апарату ВРУ – посада державної служби категорії Б (Б3); головний спеціаліст

(державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, експертної
групи, головний консультант, головний науковий
консультант, науковий консультант, головний
державний виконавець) Апарату ВРУ – посада
державної служби категорії В (В1); провідний
спеціаліст Апарату ВРУ – посада державної
служби категорії В (В2); спеціаліст Апарату
ВРУ – посада державної служби категорії В (В3)
[9]. Відповідна посада державної служби, яку
займає особа під час проходження служби
в Апараті ВРУ детермінує: умови та процедуру
вступу на державну службу, змістовне наповнення прав та обов’язків державного службовця,
можливість просування по державній службі,
вимоги до підвищення кваліфікації, відповідну
оплату праці та можливість застосування стимулів і заохочень.
Характеризуючи особливості окремих складових проходження державної служби в Апараті
ВРУ, звернемо увагу на проведення оцінювання
результатів службової діяльності державних
службовців Апарату ВРУ, яке здійснюється
у відповідності з положеннями Закону України
«Про державну службу» [1], Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку
проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців» [10] та розпорядження керівника Апарату Верховної Ради
України «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Апарату Верховної
Ради України» від 07.09.2020 р. [11]. Основними
положеннями, що характеризують специфіку
оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців Апарату ВРУ є:
1) метою оцінювання є визначення якості
виконання поставлених завдань щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та її
органів;
2) оцінювання проводиться у відповідності
до термінів, яких встановлено розпорядженням
Керівника Апарату ВРУ;
3) оцінювання результатів службової діяльності державних службовців секретаріатів комітетів у році початку роботи Верховної Ради України нового скликання проводиться незалежно
від часу перебування на займаній посаді у звітному році, якщо визначені завдання і показники
відповідають займаній посаді;
4) організаційне забезпечення проведення
оцінювання покладено на Управління кадрів,
першого заступника, заступників Керівника
Апарату ВРУ;
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5) визначення завдань і показників державним службовцям, результатів виконання
завдань та затвердження індивідуальних програм професійного розвитку здійснюється: Головою Верховної Ради України – для Керівника
Апарату ВРУ, Керівником Апарату ВРУ – для
заступників Керівника Апарату ВРУ, Керівником
Апарату ВРУ або першим заступником (заступником) – для керівників структурних підрозділів
Апарату ВРУ, Керівником Апарату ВРУ або першим заступником (заступником) та головою відповідного комітету Верховної Ради України (за
згодою) – для керівників секретаріатів комітетів
Верховної Ради України, безпосереднім керівником та керівником структурного підрозділу –
для інших державних службовців Апарату ВРУ,
які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;
6) державні службовці, які отримали негативні оцінки за результатами оцінювання звільняються із служби у п’ятиденний строк, з дня
видання розпорядження Керівника Апарату
ВРУ про затвердження висновку;
7) серед показників ефективності та результативності державного службовця Апарату ВРУ
можна виокремити: підготовку висновків, підготовлені законопроекти, підготовлені аналітичні
та супровідні документи, опрацьовані пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, проведенні засідання комітету, внесені пропозиції
щодо звільнення з посад, присвоєння рангів,
заохочень, застосування дисциплінарних стягнень тощо.
Щодо підвищення кваліфікації державних
службовців Апарату ВРУ, то її спрямовано на
формування високопрофесійного і високоефективого персоналу, який здатний компетентно
та відповідально виконувати посадові обов’язки,
сприяти інноваційним процесам, що спрямовані на ефективну реалізацію завдань і функцій
Апарату ВРУ. Як зазначено в «Положенні про
систему підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України», якого затверджено розпорядженням Першого заступника Керівника
Апарату ВРУ, основою підвищення професійної
компетентності державних службовців Апарату
ВРУ є практика держав-членів ЄС [12]. Натомість, специфічних положень, що свідчать про
запозичення цієї практики не має. Підвищення
рівня професійної компетентності державних
службовців Апарату здійснюється за типовими
формами і видами, а саме: навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі вищих навчаль-
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них закладів або наукових установ за спеціальностями, спрямованими на провадження
професійної діяльності на державній службі
в Апарат ВРУ (бажаним є підвищення професійної компетентності за освітньо-професійною
програмою підготовки «Парламентаризм» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» [7]); навчання за професійною
програмою підвищення кваліфікації державних
службовців Апарату ВРУ; навчання за іншими
професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців; тематичні постійно
діючі семінари; спеціалізовані короткострокові
навчальні курси; тематичні короткострокові
семінари та тренінги; навчання (стажування)
за кордоном; здобуття знань самостійним навчанням (самоосвіта); заходи з обміну досвідом
в Україні та за кордоном тощо [12].
До основних навчальних закладів, які забезпечують підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату ВРУ
віднесено: Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Українська школа урядування, Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету,
Дипломатична академія України імені Геннадія
Удовенка при Міністерстві закордонних справ
України, Центр адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу тощо [13].
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене,
виокремимо такі
особливості проходження
державної служби в Апараті ВРУ: 1) є відсутнім єдиний нормативно-правовий акт, який
визначає особливості проходження державної
служби в означеній сфері; 2) особа, яка проходить державну службу в Апараті ВРУ наділена
додатковим статусом – працівника Апарату,
який передбачає наявність спеціальних прав
та обов’язків; 3) зайняття посади в Апараті ВРУ
нормативно корелює з визначеною посадою
державної служби; 4) до основних положень,
що характеризують оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців
Апарату ВРУ віднесено: а) метою оцінювання
є визначення якості виконання поставлених
завдань щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів; б) оцінювання
проводиться у відповідності до термінів, яких
встановлено розпорядженням Керівника Апарату ВРУ; в) оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців секретаріатів комітетів у році початку роботи Верховної
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Ради України нового скликання проводиться
незалежно від часу перебування на займаній
посаді у звітному році, якщо визначені завдання
і показники відповідають займаній посаді;
г) організаційне забезпечення проведення оцінювання покладено на Управління кадрів, першого заступника, заступників Керівника Апарату ВРУ; д) серед показників ефективності
та результативності державного службовця
Апарату ВРУ можна виокремити: підготовку
висновків, підготовлені законопроекти, підготовлені аналітичні та супровідні документи, опрацьовані пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, проведенні засідання комітету,
внесені пропозиції щодо звільнення з посад,
присвоєння рангів, заохочень, застосування
дисциплінарних стягнень; тощо. Доцільним
є подальше дослідження окремих складових
проходження державної служби в Апараті ВРУ.
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Smolka O. V. Peculiarities of state service in the chamber of the Verkhovna Rada of Ukraine
The article deals with the peculiarities of public service in the chamber of the Verkhovna Rada
of Ukraine. It is noted that the normative basis for distinguishing general and special features
of state service in the Verkhovna Rada is the provisions of the Law of Ukraine "On state service".
Emphasis is placed on the lack of implementation in practice of measures to reform the state service
in the Verkhovna Rada, which are fixed at the regulatory level.
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It is highlighted the features of the state service in the Verkhovna Rada: 1) there is no single
legal act that defines the features of the state service in this area; 2) a person serving in the state
service of the Verkhovna Rada is endowed with an additional status – an employee of the Chamber,
which mediates the existence of special rights and responsibilities; 3) holding a position in the VRU
Chamber is normatively correlated with a certain position in the state service; 4) the main provisions
characterizing the evaluation of the results of official activities of state servants of the Verkhovna Rada
include: a) the purpose of evaluation is to determine the quality of performance of tasks to ensure
the activities of the Verkhovna Rada of Ukraine and its bodies; b) the assessment is carried out in
accordance with the terms established by the order of the Chief of Chamber of the Verkhovna Rada;
c) evaluation of state servants of committee secretariats in the year of the beginning of the Verkhovna
Rada of Ukraine of the new convocation is carried out regardless of the time of holding the position
in the reporting year, if the defined tasks and indicators correspond to the position; d) organizational
support of the assessment is entrusted to the Personnel Department, First Deputy, Deputy Chiefs
of Chamber of the Verkhovna Rada; e) indicators of efficiency and effectiveness of state servants
of the Verkhovna Rada include: preparation of conclusions, prepared bills, prepared analytical
and accompanying documents, processed proposals of subjects of the right of legislative initiative,
holding committee meetings, proposals for dismissal, assignment of ranks application of disciplinary
sanctions; etc.
Key words: state service, Chamber of the Verkhovna Rada of Ukraine, employee of the Chamber
of the Verkhovna Rada of Ukraine, evaluation of state activity.
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ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено засоби адміністративно-правового забезпечення впровадження
електронного урядування в Україні з використанням інструментального правового підходу.
Зазначено, що особливістю застосування адміністративно-правових засобів у досліджуваній сфері є те, що такі засоби є поєднуваною ланкою не тільки між суб’єктами правовідносин, але й між суб’єктами та інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Тобто на
відміну від традиційних сфер правого регулювання у досліджуваній галузі механізм правового регулювання передбачає наявність ІКТ, а у деяких випадках штучного інтелекту. Охарактеризовано адміністративно-правові засоби впровадження електронного урядування як
сукупність інструментів впливу на відносини між органами державної влади, місцевого самоврядування та фізичними, юридичними особами щодо надання адміністративних послуг,
реалізації владних повноважень, державної політики із застосуванням ІКТ, цифрової інфраструктури. Аргументовано доцільність віднесення до таких засобів норм адміністративного права, адміністративно-правових відносин, актів тлумачення норм адміністративного
права, актів реалізації адміністративно-правових норм. Визначено особливості реалізації
окремих правових засобів. Особливістю адміністративно-правових відносин у досліджуваній
сфері є те, що правові зв’язки між суб’єктами налагоджуються за допомогою ІКТ. Платформою для такого зв’язку є електронна інфраструктура. На відміну від традиційних адміністративних відносин, істотна частина досліджуваних відносин має сервісний характер,
обумовлений наданням суб’єктами публічного адміністрування електронних послуг. Конкретизовано акти тлумачення норм адміністративного права як результатидіяльності
органів державної влади, посадових осіб, громадських об’єднань і окремих громадян щодо
встановлення змісту адміністративно-правових норм, розкриття вираженої в них державної волі щодо впровадження електронного урядування. Зазначено, що акти реалізації
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків у сфері впровадження електронного урядування
передбачають використання наданих суб’єктам прав та виконання обов’язків. Визначено
форми правової поведінки суб’єктів впровадження електронного урядування: додержання,
використання та виконання норм адміністративного права.
Ключові слова: правовий засіб, адміністративно-правовий засіб, інформаційно-комунікаційні технології, норма адміністративного права, адміністративно-правові відносини, акт
тлумачення норм адміністративного права; акт реалізації адміністративно-правових норм.
Постановка проблеми. Протягом останніх
десяти років в Україні прийнято значну кількість законів та підзаконних актів, спрямованих
на впровадження електронного урядування як
на загальнонаціональному, так і регіональному
рівнях. Зокрема, розпорядження Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ) «Про схвалення
Концепції розвитку електронного урядування
в Україні», постанови КМУ «Про запровадження
Національної системи індикаторів розвитку
інформаційного суспільства» та «Про заходи
щодо створення електронної інформаційної
системи «Електронний Уряд»». Проте наявність
норм права не є гарантією належного впрова© Канцер Г. О., 2020

дження електронного урядування у публічне
управління. Адже соціальна цінність права
передбачає досягнення поставлених у нормативно-правових актах завдань. Інструментальний підхід у досліджуваній сфері передбачає
застосування належних правових засобів.
Особливістю застосування адміністративно-правових засобів у сфері впровадження
електронного урядування є те, що такі засоби
є з’єднувальною ланкою не тільки суб’єктів правовідносин, але й суб’єктів та інформаційно-комунікаційних технологій (надалі – ІКТ). Тобто
на відміну від традиційних сфер правого регулювання у досліджуваній галузі механізм пра-
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вового регулювання передбачає наявність ІКТ,
а у деяких випадках навіть штучного інтелекту.
Така особливість передбачає застосування
традиційних адміністративно-правових засобів
регулювання у новій сфері суспільних відносин – цифровому просторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на велику кількість досліджень у сфері e-демократії, питання адміністративно-правових засобів впровадження
електронного урядування досліджено фрагментарно. Зокрема, науковцями при дослідженні інформаційно-правового забезпечення
електронного урядування в Україні визначено
інституційну складову та особливості впровадження електронного урядування на місцевому рівні [1, с. 126]. В. В. Марченко конкретизовано механізм впровадження електронного
урядування в органах виконавчої влади [2,
с. 125-131]. М. П. Ільницьким досліджено особливості адміністративно-правового забезпечення доступу до адміністративних послуг
у рамках електронного урядування в Україні
[3, с. 97-101].С. Ю. Обрусною, К. М. Пасинчук
проаналізовано електронний суд як адміністративно-правову категорію [4, с. 120-124].
О. В. Левченком досліджено механізм впровадження безконтактних адміністративних
послуг Державною службою України з питань
геодезії, картографії та кадастру [5, с. 20].
Правовим підґрунтям дослідження є фундаментальні праці науковців у сфері теорії держави
та права. Зокрема, юридичний інструментарій
досліджували С .С. Алексєєв, С. В. Бобровник, С. Д. Гусарєв, Л. А. Луць, В. С. Нерсесянц,
Ю. А. Тихомиров.
Метою дослідження є конкретизація засобів
адміністративно-правового забезпечення впровадження електронного урядування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети проаналізуємо змістовне наповнення категорії «правові засоби»,
«адміністративно-правові засоби» та, виходячи
з особливостей впровадження електронного
урядування у правове середовище, визначимо
правовий інструментарій за предметом дослідження.
Натепер легітимного визначення правових
засобів та адміністративно-правових засобів
немає. Проте у законодавстві застосовується
термін «засіб». Відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими
не забороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і протиправ-
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них посягань [6]. У нормативно-правових актах
за предметом дослідження використовуються
поняття «засоби» щодо ІКТ. Зокрема, у Законі
України «Про електронні довірчі послуги» містяться такі поняття, як «програмний засіб»,
«засіб електронної ідентифікації», «засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки»,
«засобів криптографічного захисту інформації», «технічний засіб контролю» [7]. У постанові
КМУ «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних
ресурсів» визначено засоби організації електронної інформаційної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів – засоби
програмного комплексу Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів [8].
За певними сферами професійної діяльності
впроваджено спеціальні засоби електронного
урядування: електронні земельні торги (постанова КМУ «Деякі питання реалізації пілотного
проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення») [9]; комплексну послугу «є Малятко» (постанова КМУ
«Про реалізацію експериментального проекту
щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини) [10] тощо. Проте зазначені
засоби доцільно віднести до інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, розвиток якої
як техніко-технологічної основи електронного
урядування передбачено Концепцією розвитку
електронного урядування в Україні [11].
Зазначені засоби не є правовими, а є технічними інструментами впровадження електронного урядування, які потребують легалізації шляхом закріплення правової можливості їх
використання органами місцевої влади, державної влади, громадянами, юридичними особами.
На доктринальному рівні змістовна складова
правових засобів досліджувалася як у радянський, так і розглядається у сучасний період.
Проте позиція щодо змістовного наповнення
категорії «правові засоби» є неоднозначною.
Л. А. Луць розглядає правові засоби як
частину правової системи, спрямовану на
забезпечення належного правопорядку [12,
с. 7-10]. Аналіз наукової літератури дозволяє
прийти до висновку, що під правовими засобами розуміються різні правові категорії. У юридичних енциклопедіях відсутнє поняття «правові засоби». Проте такий термін міститься
в академічному словнику наукової термінології
[13, с. 482].
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У зарубіжній юридичній доктрині термін
«instrument»має досить усталене значення правового акту [14, с. 132]. У національній доктрині
застосовується більш широке трактування
терміну «засіб». С. С. Алексєєв до правових
засобів відносить: норми права, індивідуальні
приписи та веління, договори, засоби юридичної техніки, всі інші інструменти регулювання,
які розглядаються у єдності характерного для
них змісту та форми [15, C. 14]. Тобто правові
засоби є інструментомзабезпечення належної
правової поведінки.
У науці адміністративного права сукупність
адміністративно-правових засобів прирівнюється до механізму адміністративно-правового
регулювання [16, с. 20-21; 17, с. 14-17].
Узагальнюючи зазначимо, щоадміністративно-правові засоби впровадження електронного
урядування можна охарактеризувати як сукупність інструментів впливу на відносини між
органами державної влади, місцевого самоврядування та фізичними, юридичними особами
щодо надання адміністративних послуг, реалізації владних повноважень, державної політики
із застосуванням ІКТ, цифрової інфраструктури.
До таких засобів доцільно віднести: норми
адміністративного права, адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм адміністративного права, акти реалізації адміністративно-правових норм.
Норми адміністративного права у сфері
впровадження електронного урядування складаються з норм Конституції України, спеціальних законів та підзаконних актів, до яких слід
віднести норми законів України «Про адміністративні послуги», «Про електронні довірчі
послуги», постанов КМУ «Про затвердження
Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів» тощо; та норм
загальних законів та підзаконних актів, а саме
законів України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» тощо. Такий засіб
забезпечує формування об’єктивного права,
загальнообов’язкових правил поведінки.
Адміністративно-правові відносини з впровадження електронного урядування виникають між органами державної влади, місцевого
самоврядування, фізичними особами, юридичними особами. На цьому етапі відбувається трансформація правових норм у певну
правову поведінку. Особливістю таких відносин є те, що правові зв’язки між суб’єктами

налагоджуються за допомогою ІКТ. Платформою таких зв’язків є електронна інфраструктура. Традиційно вважається, що адміністративно-правові відносини виникають як
результат впливу адміністративно-правових
норм на поведінку суб’єктів публічного управління, та утворюють при цьому зв’язки, які
мають державно-владний характер. Проте
особливістю правовідносин з впровадження
електронного урядування є те, що істотна їх
частина має сервісний характер, обумовлений наданням суб’єктами публічного адміністрування електронних послуг. В іншому
такі відносини мають традиційну структуру:
суб’єкт (органи державної, місцевої влади,
фізичні особи, юридичні особи), об’єкт (ІКТ,
поведінка фізичних осіб, дії/бездіяльність
органів публічного адміністрування, управління), зміст (сукупність прав та обов’язків).
Актами тлумачення норм адміністративного
права є результати діяльності органів державної влади, посадових осіб, громадських об’єднань і окремих громадян щодо встановлення
змісту адміністративно-правової норми, розкриття вираженої в ній державної волі щодо
впровадження електронного урядування.
Акти реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків у сфері впровадження електронного урядування передбачають використання
наданих суб’єктам прав та виконання обов’язків. Правова поведінка може виражатися
у додержанні норм права (наприклад, інформаційна взаємодія суб’єктів електронного урядування); використанні норм права (отримання
фізичними та юридичними особами електронних сервісних послуг); виконанні норм адміністративного права (надання органами державної влади за електронними запитами публічної
інформації).
Висновки. Отже, проведений аналіз дає
підстави визначити, що адміністративно-правовими засобами впровадження електронного урядування є сукупність інструментів
впливу на відносини між органами державної
влади, місцевого самоврядування та фізичними, юридичними особами щодо надання
адміністративних послуг, реалізації владних
повноважень, державної політики із застосуванням ІКТ, цифрової інфраструктури. До
таких засобів доцільно віднести: норми адміністративного права, адміністративно-правові
відносини, акти тлумачення норм адміністративного права; акти реалізації адміністративноправових норм.
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Kantser H. O. Means of administrative and legal support for the introduction of e-governance
in Ukraine
The article examines the means of administrative and legal support for the introduction
of e-governance in Ukraine using an instrumental legal approach. It is noted that the peculiarity
of the application of administrative and legal means in the research area is that such means are
a link not only between the subjects of legal relations but also between the subjects and information
and communication technologies (ICT). That is the mechanism of legal regulation provides for
the presence of ICT, and in some cases artificial intelligence unlike the traditional areas of legal
regulation in the study area. The administrative and legal means of implementing e-governance were
described as a set of tools to influence the relationship between public authorities, local governments,
and individuals, legal entities due to the provision of administrative services, government, public
policy using ICT, digital infrastructure. The author argued the expediency of classifying the rules
of administrative law, administrative-legal relations, acts of interpretation of the rules of administrative
law, the act of implementation of administrative-legal to such means. Peculiarities of realization
of separate legal means have been defined. The peculiarity of administrative and legal relations
in the research area is that legal relations between the subjects are established through ICT. The
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platform for such communication is the electronic infrastructure. Unlike traditional administrative
relations, a significant part of the studied relations has a service character due to the provision
of electronic services by public administration entities. The article defines acts of interpretation
of rules of administrative law as results of activity of public authorities, officials, public associations
and separate citizens on the establishment of the content of administrative and legal rules, disclosure
of the state will expressed in them concerning the introduction of electronic government. It is noted
that the acts of realization of subjective rights and legal obligations in the field of e-governance provide
for the use of the rights granted to the subjects and the fulfilment of obligations. The forms of legal
behaviour of the subjects of e-governance implementation have been determined viz. observance,
use, and observance of the norms of administrative law.
Key words: legal means, administrative and legal means, information and communication
technologies, rule of administrative law, administrative and legal relations, the act of interpretation
of rules of administrative law, the act of implementation of administrative and legal rules.
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ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В МЕЖАХ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
Актуальність обраної теми дослідження детермінується низкою чинників, серед яких
варто наголосити на потребі вивчення нових тенденцій розвитку етичного знання в епоху
глобалізації, а також ‒ його наближенні до практичних завдань сучасного українського соціуму, зокрема тих, що пов’язані з правовим захистом суспільної моралі.
Якщо виконання особою моральних вимог є справою совісті, то, що стосується суспільної моралі, її дотримання в глобальному інформаційному просторі, засобах масової інформації, інтернет-ресурсах, кінопродукції тощо не завжди контролюється державою, хоча
й законодавство України визначає певне коло питань суспільної моралі, які охоплюються
правовим захистом з боку держави.
У ст. 21 Закону України «Про захист суспільної моралі» за його порушення в частині обігу
продукції, порядку проведення видовищних заходів сексуального характеру та розповсюдження
продукції, яка містить елементи порнографії, передбачена цивільно-правова, дисциплінарна,
адміністративна чи кримінальна відповідальність. Утім, попри важливість визнання державою окреслених питань і розроблення шляхів (способів) її захисту [1], цього недостатньо.
Як зазначено в Законі, одним із важливих завдань є відродження духовних цінностей українського народу, примноження культурного надбання і захист національної та культурної
спадщини. Актуальна також підтримка розвитку культури і мистецтва, щоби створити
умови для реалізації творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечити рівні можливості для всіх громадян України у задоволенні культурно-духовних потреб.
Ключові слова: етика, мораль, право, глобалізація, відповідальність, правовий захист
суспільної моралі, правоохоронні органи.
Постановка проблеми. Розвиток сучасного етичного знання характеризується певними особливостями, насамперед пов’язаними
з різним трактуванням його предметного поля.
Оскільки головним предметом етики є мораль,
то, своєю чергою, йдеться про різнобічне трактування сутності моралі.
Важливо
підкреслити,
що
метою
державної
політики
у
сфері
захисту
суспільної моралі є створення необхідних
для цього умов у всіх сферах життєдіяльності
суспільства
‒
правових,
економічних
та організаційних, запобігаючи загрозам
фізичному, інтелектуальному та моральнопсихологічному стану населення.
Непоодинокі професійні деформації та вияв
інших негативних явищ, подекуди поширених
серед працівників правоохоронних органів,
також спонукають до вивчення їх причин, більш
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глибинного усвідомлення ролі моралі в суспільстві та її взаємодії з правом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Загалом над морально-етичною проблематикою працює чимало дослідників: окремо вивчаються питання зв’язку моралі та права, моральної та правової свідомості, культури, соціальних
комунікацій тощо. Це відображено у наукових
дослідженнях і українських, і зарубіжних авторів, як-от К.-О. Апель, Є. Беляєва, А. Васильєв, В. Карлова, А. Лактіонова, Л. Максимов,
М. Максимов, Л. Фуллер, Ю. Шайгородський
та ін. Щодо суспільної моралі, а тим паче правового захисту цього феномена, то як предмет
дослідження вона переважно не вивчається,
тобто не потрапляє у площину окремої уваги
науковців. Однак, аналіз правового захисту суспільної моралі важливий не лише для науки,
але й для забезпечення соціального порядку
© Рувін С. О., 2020
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і стабільності соціальних відносин, гармонізації відносин усередині суспільства, подолання
суперечностей, що подекуди виникають між
суспільними та індивідуальними моральними
цінностями.
З огляду на це, мету статті визначаємо як
спробу гносеологічної концептуалізації правового
захисту суспільної моралі та апробацію можливостей її застосування у правоохоронній діяльності
в умовах сучасного глобалізованого світу.
Виклад основного матеріалу. Як влучно
зауважує один з українських дослідників Ю. Шайгородський, умовою стабільності суспільства як
системи завжди виступає відсутність протиріч
і конфліктів у моральній сфері, згода у розумінні змісту спільних цінностей. Порозуміння
громадян у цьому питанні виключає соціальну
напругу, різні потрясіння і катаклізми [2].
На солідарності як інтеграційному і консолідуючому факторі стабільності [3], що пов’язує
в єдине людину і суспільство, одним із перших
наголошував Е. Дюркгайм, а її відсутність вважав станом патології. Солідарність, на його
думку, є також моральним явищем, яке варто
вивчати на підставі об’єктивних соціальних
фактів, що символізують саму солідарність.
Підкреслюючи важливу роль суспільної моралі,
Е. Дюркгайм убачав її переваги в такому [4].
По-перше, як уже зазначалось, мораль
потрібна суспільству для підтримання його стабільності. По-друге, мораль забезпечує і регулює відносини в суспільстві завдяки тому, що
є водночас способом регулювання відносин між
окремими людьми, людиною і суспільством,
а також ‒ окремими інституціями останнього.
По-третє, мораль може дієво впливати на соціальне життя, з одного боку, допомагаючи оберігати суспільний устрій. А з іншого боку, навпаки:
шкодити, руйнувати зсередини. Скажімо, деякі
дослідники вважають, що мораль, яка ґрунтується на раціональних основах класичної
етики, виконала негативну роль у європейській
культурі, «роз’їла» її фундамент. Це увінчалося «смертю етичного суб’єкта». Фінал настав
унаслідок символічного «вигнання» зі сфер
духовного та інтелектуального впливу її ключових фігур, таких як Платон, Декарт і Кант [5].
Залишаючи осторонь спосіб подолання кризи,
який М. Хоружий вбачає в особливостях застосування духовної практики ісихазму, і з чим
складно погодитись, зауважимо, що в його
та інших наукових дослідженнях помітна одна
з важливих тенденцій, яка стосується питання
зміни стратегічного призначення моралі та її

завдань у сучасному глобалізованому світі. На
«моральний фактор» звертають увагу такі
дослідники: М. Беркович, А. Гусейнов, Е. Ілюшина, В. Котигоренко, Л. Ороховська, Ю. Яковець та ін. Але, попри важливість цих та інших
наукових пошуків, концептуального обґрунтування різноманітні ідеї нової етики (етика глобалізованого світу) так і не отримали. На що,
звичайно, є причини.
Одна з них – це «зацикленість» на аналізі
теоретичної спадщини класичної філософії
загалом і намагання пристосувати досягнення
останньої до нових умов. А це зробити украй
важко. Неможливість такої «адаптації» пояснюється тим, що в єдину перспективу життєвого
світу, який глобалізується, постійно залучаються локальні соціальні системи і практики,
які згодом трансформуються в більш цілісну
та інтегровану глобальну соціальну систему [6].
Не є винятком і Україна, яка дедалі більше втягується у глобалізаційні процеси, наслідки яких
відчутні в усіх сферах життєдіяльності сучасної людини. Зокрема, вони відображаються на
моральних цінностях. Неоднозначним, із точки
зору традиційної моралі, є сприйняття питань
гендерної та статевої ідентичності, одностатевих шлюбів, сурогатного материнства,
трансплантології, евтаназії тощо. Традиційна
мораль консервативна. І не сприймає більшості з них. Апелювання до емоційних складових
моралі, моральних вимог як належного («так
має бути» або «так не має бути») припиняють
працювати в українському суспільстві як такі,
що не відповідають його запитам. Унаслідок
цього поширюється етичний нігілізм, імморалізм, крайні прихильники якого заявляють про
непотрібність морального регулювання взагалі.
За таких обставин необхідний правовий захист
суспільної моралі, щоби зупинити поширення
нігілістичних, скептичних та аморальних способів виправдання порушень традиційних цінностей, відображених у суспільній моралі. Такий
підхід потребує раціонального обґрунтування
на рівні державної політики. Потрібно також
констатувати, що ситуацію ускладнює «розмитість» у масовій свідомості поняття суспільної
моралі, а також те, що у законодавчій площині
її розуміння окреслено лиш у загальних рисах.
Слушною є думка про наявність у масовій свідомості ціннісної невпорядкованості, відсутність ієрархії цінностей тощо [2].
В українському законодавстві фундаментом
суспільної моралі проголошується «система
етичних цінностей, правил і норм поведінки,
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що виникли у суспільстві». Вони ж трактуються
як «традиційні духовні і культурні надбання».
Погоджуючись із такою позицією, проблему
вбачаємо лише в одному ‒ відсутності сучасної
ціннісної моделі, втіленої як у законодавстві,
так і в державних інституціях, громадянському
суспільстві загалом, яка б стала інструментом
соціального регулювання, критерієм оцінки
життєдіяльності людини і соціуму [7].
Спроба створення гносеологічного концепту
правового захисту суспільної моралі повинна
враховувати перелічені особливості і ґрунтуватися на тому, що захист суспільної моралі
є конституційним обов’язком держави та складовою захисту національної безпеки України.
Закон установлює правові і моральні вимоги,
які забороняють пропаганду антигуманних
ідей, спрямованих проти людяності (расизм,
фашизм і неофашизм, нетерпимість і насильство); образу особи за національною ознакою,
а також – відсутність толерантності у відносинах між людьми, ксенофобію тощо. Окремої
уваги потребує запобігання обігу продукції, що
містить неприпустимий контент, аби уникнути
його доступності серед неповнолітніх [1].
Застосовуючи під час аналізу законодавства
гносеологічний підхід, зауважимо, що правовий
захист суспільної моралі в Україні не має чіткого
концептуального обґрунтування. З одного боку,
деякі статті закону відповідають ознакам юридичного моралізму із намірами використати право
для зміцнення суспільної моралі в загальних
інтересах, тобто суспільства загалом. А з іншого
боку, ідеї юридичного моралізму в ньому не втілені остаточно. В Україні, як і в інших країнах,
невирішене питання щодо прийнятності «моральної поліції». Так сталося насамперед тому, що, на
думку критиків означеної ідеї, це гіпотетично шкодить особистій свободі.
Активними противниками «моральної поліції» є прихильники правового лібералізму.
Вони спираються на думку Дж. С. Мілля про
обмеження особистої свободи людини, власна
аморальність якої не може бути підставою
для законодавчого втручання. Що стосується
українського законодавства, то ці питання не
отримали в ньому чіткого викладення. Отож,
саме тому знову виникає потреба наголосити
на своєчасності творення зусиллями науковців, практиків, законодавців сучасної ціннісної
моделі суспільної моралі, правовий захист якої
відповідав би суспільному інтересу і водночас
не порушував прав та індивідуальні свободи
громадян.
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Для такої моделі базовими гносеологічними
поняттями, на наш погляд, повинні слугувати
такі: «правова держава», «громадянське суспільство», «правоохоронна діяльність». Саме через
них розкриваються найважливіші характеристики сучасної демократичної державності з її
подальшими можливостями у захисті суспільної моралі. Їх взаємозв’язок, з одного боку, «не
може не спиратися на відносно автономні механізми саморегуляції громадянського суспільства,
а з іншого – органічним доповненням функціонування громадянського суспільства виступають
сформовані на формально-правових засадах
інститути держави, яка лише за таких умов може
стати правовою» [8, с. 8].
Проводячи аналогію правоохоронної діяльності з досвідом юридичної професії минулого
століття, можна акцентувати на думках американського соціолога Т. Парсонса про те, що
юриспруденція виконує посередницьку роль ‒
як «друга лінія захисту» від руйнівних наслідків суперечностей (конфліктів) у суспільстві,
а також – роль буферу між законодавчими
та виконавчими органами влади з метою запобігання виникненню конфліктів [9, c. 372, 378].
Схожі позиції щодо ролі права (за аналогією
‒ правоохоронних органів ‒ [авт.]) висловив
американський теоретик права К. Ллевелін. Він
розглядав право у площині юридичної практики
як діяльність, що належить до вирішення спорів. Люди, які виконують цю діяльність за посадою, ‒ судді, шерифи, чиновники, тюремники
чи адвокати ‒ є офіційними виразниками права.
Те, що ці посадові особи вирішують стосовно
спорів, на думку дослідника, і є право. Згідно
з позицією К. Ллевеліна, «люди пpaвa» – це
потужна інтегруюча сила, що робить право дієвим, вдихає в нього життя. «Припис» і «принцип», щоби стати частиною правової системи,
повинні працювати в ній, a це можливо тільки
чepeз людeй та їх мислення. Він порівнював
таку діяльність із досконалим механізмом, здатним реагувати на власні «збої»; це сфера дій
і мислення, де звертають увагу на конфлікти
та необхідні зміни з метою оптимального вирішення проблем. Метою такої діяльності можна
вважати ефективність управління та забезпечення правопорядку, а також – peaлізацію
устремлінь людини [10, с. 189].
Якщо захист суспільної моралі виконують
уповноважені державою органи, то доповненням
до нього (захисту) можна вважати правозахисну
функцію громадянського суспільства, яка через
громадські організації забезпечує утвердження
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й захист прав і свобод людини, ефективний контроль за їхнім дотриманням державою, її органами
і посадовими особами. Ці два вектори взаємодоповнюють діяльність з метою підтримання стабільності і порядку, гарантують дотримання законності.
Правозахисні організації найчастіше спрямовують свою діяльність на захист прав людини
в ситуативних (конкретних) випадках, проводять громадські розслідування фактів порушень
прав людини державними органами; поширюють інформацію про права людини, займаються
правовим вихованням; вивчають та аналізують
стан і дотримання прав людини. Такі організації
виконують роль своєрідного буферу між державою і громадянами, адже сприяють вирішенню
комплексу питань щодо формування правосвідомості, низький рівень якої потенційно містить
загрози правам людини.
Правозахисні
організації
поширюють
знання про національні і міжнародні механізми захисту людини, необхідні для успішного
обстоювання своїх прав і утвердження правової свідомості, ініціювання необхідних змін
у законодавстві і правозастосовній практиці.
Важливим завданням правозахисних організацій є сприяння державі у захисті прав громадян, ведення діалогу з державою, темою
якого є реальне дотримання державою прав
людини, пріоритет яких проголошений усіма
демократичними країнами. Як бачимо, організаційно та змістовно функція захисту суспільної моралі не може належати тільки до функцій
держави та державних органів.
Висновки. Гносеологічний вимір правового
захисту суспільної моралі ґрунтується на ідеї
створення нової ціннісної моделі суспільної
моралі, яка б відповідала викликам сучасного
глобалізованого світу. В її основі – ідея солідарності і відповідального ставлення за наслідки
діяльності людини в усіх сферах буття. Спільні
цінності, які насамперед стосуються збереження життя, не виключають моральності як
основи суто людського буття. Навпаки, вони
потребують її концептуалізації та захисту: як

законодавчого, так і через діяльність громадських організацій.
Головна мета діяльності правоохоронних
органів із захисту суспільної моралі полягає у дотриманні законності, а також умінні
виступати посередником під час виникнення
та розв’язання конфліктних ситуацій, захисту
спільних моральних цінностей, водночас прав
і свобод людини.
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Ruvin S. O. Epistemological dimension of legal protection of public morality within
the activities of Ukrainian law enforcement authorities
The relevance of the chosen research topic is determined by a number of factors, including the need
to study new trends in ethical knowledge in the era of globalization, as well as its approximation to
the practical tasks of modern Ukrainian society, in particular those related to legal protection of public
morality. If a person’s compliance with moral requirements is a matter of conscience, then, in terms
of public morality, its observance in the global information space, media, Internet resources, film
production, etc. is not always controlled by the state, although Ukrainian legislation defines a range
of public morality issues. legal protection by the state. Article 21 of the Law of Ukraine “On Protection
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of Public Morality” provides for civil, disciplinary, administrative or criminal liability under current
legislation of Ukraine for its violation in terms of circulation of products, the procedure for conducting
entertainment of a sexual nature and distribution of products containing elements of pornography.
But for all the importance of the state’s recognition of the outlined issues and the development
of ways (methods) of its protection [1], this is not enough. As stated in the Law, one of the important
tasks is the revival of the spiritual values of the Ukrainian people, the increase of cultural heritage
and the protection of national and cultural heritage. It is also important to support the development
of culture and art in order to create conditions for the realization of the creative potential of man
and society, to provide equal opportunities for all citizens of Ukraine to meet cultural and spiritual needs.
Key words: ethics, morality, law, globalization, responsibility, legal protection of public morality,
law enforcement agencies.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Стаття констатує, що Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття
та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції. Досліджується принципи, зміст, сутність, функціонування та цільове призначення Державного бюро
розслідувань, відображені як загальнотеоретичні погляди на ці правові категорію, так і характерні особливості роботи й організації зазначеного правоохоронного органу. З’ясовується
місце Державного бюро розслідувань у чинному законодавстві, а також специфіка їх прояву
у правозастосовній діяльності. Аналізується сутність і зміст таких основних засад організації та діяльності Державного бюро розслідувань, як верховенство права, законність, справедливість, неупередженість, незалежність. Зазначається, що утворення Державного бюро розслідувань має велике правове значення для суспільства. Створення даного органу говорить
про те, що підсвідомо держава прагне перемогти злочинність посадових осіб вищих органів
державної влади та правоохоронних органів України. Утвердження правових і демократичних
засад у суспільстві залежить від того, на скільки ефективною та успішною буде діяльність
ДБР, а неодмінною основою функціонування має бути прогресивне законодавство.
Ключові слова: Державне бюро розслідувань, правоохоронні органи, компетенція,
принципи, підслідність, злочини публічних осіб, міжнародний досвід, правовий статус,
повноваження.
Постановка проблеми. Створення та формування Державного бюро розслідувань на
сьогоднішній день є важливим питанням
у забезпечені реформування правоохоронних
органів України. Система правоохоронних органів України в умовах адаптації до європейських
стандартів перебуває в стані реформування,
в контексті якого варто відзначити створення
нового правоохоронного органу – Державного
бюро розслідувань. Існування цілісної системи
судових та правоохоронних органів, в якій кожний орган виконує покладені на нього обов’язки
щодо розслідування кримінальних правопорушень, процесуального керівництва досудовим
розслідуванням і судового розгляду на засадах
верховенства права, законності та справедливості, дозволить покращити правову ситуацію
у нашій державі.
Стан дослідження питання. Актуальність
питання створення, функціонування та діяльності Державного бюро розслідувань була зазначена у наукових працях Є. Скулиш, В. Цим-

балюка, О. Климчук, М. Моісєєва, О. Усатого,
В. Комашко, Д. Йосифовича, Г. Ульянова,
О. Дрозда, Н. Бакаянової, О. Біденка, О. Скакун, Д. Гаврилова, В. Долежана та І. Шведова
та інших.
Мета статті. Метою дослідження є правовий
та теоретичний аналіз діяльності Державного
бюро розслідувань, його місце у правоохоронній системі України, основні функції, завдання,
сутність та зміст основних принципів функціонування ДБР.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи останні зміни в правоохоронній системі
держави Державне бюро розслідувань України (далі – ДБР) – це новий державний правоохоронний орган, на який покладено завдання
щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених
до його компетенції.
Мета створення даного правоохоронного органу — встановлення справедливості
у суспільстві шляхом незалежного та всебічного
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розслідування злочинів задля притягнення винних до встановленої Законом відповідальності,
незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси.
Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
цим та іншими законами України, а також іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими на
їх основі. Закон України «Про Державне бюро
України» являється основним спеціальним
законодавчим актом, який визначає правові
основи організації та діяльності ДБР.
ДБР має складний правовий статус і відноситься до центральних органів виконавчої
влади із спеціальним статусом та до системи
правоохоронних органів. При цьому окреслене
місце новоствореного ДБР в системі органів
державної влади розширює сферу повноважень
даного органу щодо антикорупційної політики
і водночас може мати негативні аспекти в плані
досягнення конкретних результатів діяльності
ДБР [1, с. 282].
Під час здійснення своєї правоохоронної
функції Державне бюро розслідувань керується
і включає в себе такі принципи, як: 1) верховенство права; 2) законність; 3) справедливість;
4) неупередженість; 5) незалежність і персональна відповідальність кожного працівника
ДБР; 6) відкритість та прозорість діяльності ДБР
для суспільства та демократичного цивільного
контролю, підзвітність і підконтрольність визначеним законом державним органам; 7) політична нейтральність і позапартійність; 8) єдиноначальність у реалізації повноважень ДБР.
Для ефективної діяльності правоохоронних органів, а у даному випадку ми виділяємо
Державне бюро розслідувань, необхідною
є реалізація низки системних заходів:1)забезпеченість правоохоронної структури професійними кадрами, а також здійснення постійного
моніторингу діяльності підрозділів внутрішнього контролю з метою запобігання тиску на
співробітників, запобігання призначенням на
посадами всупереч передбаченим законом
процедурам; 2) належне фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності правоохоронної інституції структури; 3) запровадження нових форм, прийомів, методів аналізу
протидії та боротьби з кримінальними правопорушеннями, підслідними правоохоронній
структурі, розробка концепції її діяльності; 4)
налагодження взаємодії як з правоохоронними
органами, органами державної влади та міс-

222

цевого самоврядування в межах держави, так
і зарубіжних держав; 5) дослідження досвіду
діяльності правоохоронних органів і структур
зарубіжних держав; 6) розробка нової ідеології та критеріїв оцінки ефективності виконання
правоохоронною структурою своїх завдань;
7) оптимальна організаційно-штатна структура правоохоронної структури та постійне її
вдосконалення відповідно до потреб розвитку
держави: 8) сприяння здійсненню контролю
за діяльністю правоохоронної структури усіма
зацікавленими суб’єктами: влада, громадськість, міжнародні інституції тощо [2].
Про необхідність створення саме Державного бюро розслідування для забезпечення
ефективного розслідування кримінальних правопорушень неодноразово вказував у своїх
рішеннях і Європейський суд із прав людини. Як
вбачалось з подання Урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини до
Кабінету Міністрів України від 30.09.2014 року
«враховуючи велику кількість рішень Європейського суду щодо України, якими констатовано
не проведення ефективного розслідування,
секретаріат Комітету Міністрів Ради Європи
пропонує КМРЄ при розгляді питання про виконання Україною рішень Європейського суду
зосередитись на проблемах ефективного розслідування, включаючи створення Державного
бюро розслідування».
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Державне бюро розслідувань
є державним правоохоронним органом, на який
покладаються завдання щодо запобігання,
виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.
ДБР підслідні правопорушення, які вчиняються: 1) вищими посадовими особами – Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом
Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення, Головою Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, членом
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником,
членом Центральної виборчої комісії, народним
депутатом України, Уповноваженим Верхов-
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ної Ради України з прав людини, Генеральним
прокурором України, його першим заступником та заступником, Директором Національного антикорупційного бюро України, Головою
Національного банку України, його першим
заступником та заступником, Секретарем Ради
національної безпеки і оборони України, його
першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, Радником або помічником
Президента України, Головою Верховної Ради
України, суддею, працівником правоохоронного
органу, особою, посада якої належить до категорії «А», крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності
Національного антикорупційного Бюро України;
2) службовими особами НАБУ та САП – службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального
прокурора, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, іншими прокурорами
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
крім випадків, коли досудове розслідування цих
злочинів віднесено до підслідності детективів
підрозділу внутрішнього контролю НАБУ; 3) особами, які вчинили військові злочини, крім злочинів, передбачених ст. 422 КК України [3, c. 156].
Як відзначають експерти, наділення ДБР
функціональними повноваженнями щодо досудового розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів є дуже важливою для забезпечення очікувань суспільства
від даної структури і можливість ДБР отримати
повагу від громадськості та інших правоохоронних органів. Аналіз даної групи повноважень,
якими наділяється ДБР, дозволяє визначити
його як орган, діяльність якого спрямована на
боротьбу з корупційними правопорушеннями,
при цьому його повноваження чітко відмежовані
від повноважень Національного антикорупційного бюро України у сфері досудового розслідування корупційних правопорушень, що має
забезпечити уникнення дублювання функцій.
Як випливає із зазначеного положення, визначаючи коло злочинів, які розслідуватиме ДБР,
законодавець використовує персональний критерій, тому підслідність новоствореного органу
можна визначити як персональну.
Державне бюро розслідувань України має
перелік повноважень, до найголовніших повноважень належать такі:
1) брати участь у формуванні та реалізації
державної політики у сфері протидії злочинно-

сті, вносити відповідні пропозиції на розгляд
Кабінету Міністрів України;
2) здійснювати інформаційно-аналітичні
заходи щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності
та інших видів злочинності, протидію яким віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань, вживає заходів до їх усунення;
3) припиняти і розкривати злочини, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань;
4) здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів,
віднесених до підслідності Державного бюро
розслідувань, на підставах та в порядку, встановлених законом;
5) здійснювати розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, розслідування яких віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань.
Окрему увагу у даному досліджені віднесемо
системі Державного бюро розслідувань, яку
складають: центральний апарат, територіальні
управління, спеціальні підрозділи, навчальні
заклади та науково-дослідні установи. У складі
Державного бюро розслідувань діють слідчі,
оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього
контролю та інші підрозділи.
Організаційна структура Державного бюро
розслідувань визначається Президентом України.
Державне бюро розслідувань очолює директор, до якого існують певні, досить жорсткі
вимоги, які зазначені у статті 10 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань». Директором Державного бюро розслідувань, першим
заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань може бути громадянин
України, не молодший 35 років, який відповідає
наступним вимогам: 1) має вищу юридичну
освіту; 2) має стаж роботи в галузі права не
менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти); 3) має досвід роботи на керівних
посадах не менше п’яти років; 4) володіє державною мовою; 5) не є членом жодної політичної партії; 6) не є і не був членом організації,
забороненої законом або судом; 7) має високі
моральні якості та бездоганну репутацію; 8) за
станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки. Не може бути призначена на посади Директора Державного бюро
розслідувань, першого заступника Директора
Державного бюро розслідувань і заступника
Директора Державного бюро розслідувань
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особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», а саме: особа, яка
визнана за рішенням суду недієздатною або
обмежена у цивільній дієздатності; має судимість за вчинення злочину, не погашену або не
зняту в установленому законом порядку (крім
реабілітованої особи), або протягом останнього
року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією; особа,
яка у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо
підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам; особа, що не пройшла спеціальну перевірку.
У відповідності до ст. 18 ЗУ «Про Державне
бюро розслідувань» працівники Державного
бюро розслідувань під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади,
діють від імені держави і перебувають під її
захистом. Ніхто, за винятком уповноважених
посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність.
В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань
та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей
про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження служби працівниками Державного бюро
розслідувань надаються з дозволу Директора Державного бюро розслідувань або його заступника.
У разі затримання працівника Державного
бюро розслідувань або обрання щодо нього
запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб [4].
Необхідність Державного бюро розслідувань
для національної безпеки підтверджує й міжнародний досвід. Так, напрацьований у країнах
Східної та Центральної Європи досвід виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних
з діяльністю організованих груп і злочинних
організацій, слугує підтвердженням того, що
в державі повинен функціонувати єдиний центральний орган виконавчої влади, уповноважений виявляти, розкривати й розслідувати
найбільш небезпечні злочини та злочини, що
вчиняються організованими злочинними угрупованнями в найбільш важливих для забезпечення національної безпеки сферах.
Дослідження органів іноземних держав, що
борються з небезпечними злочинами: Феде-
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ральне бюро розслідувань в Сполучених Штатах Америки, Агентство внутрішньої безпеки
Республіки Польщі, МАТАМ у Державі Ізраїль,
Центральне бюро розслідувань в Індії, Національне агентство з боротьби зі злочинністю
в Великобританії, Генеральна дирекція внутрішньої безпеки у Франції, Федеральне відомство кримінальної поліції у Федеративній Республіці Німеччині тощо [5, c. 220].
Без сумніву, вивчення досвіду правоохоронної діяльності зарубіжних країн, спільної
політики у сфері внутрішніх справ та юстиції,
протидії злочинності має велике значення для
доктрини і практики сучасної України, її системи
організації влади на всіх рівнях. Запозичення
позитивного досвіду організації і функціонування системи цих органів інших держав здатне
запобігти помилкам і негативним явищам, що
особливо актуально для сьогодення України.
Висновки. Таким чином, підсумовуючи
дослідження зазначаємо, що Державне бюро
розслідуваннь є державним правоохоронним
органом, на який покладаються завдання щодо
запобігання, виявлення, припинення, розкриття
та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції, а саме
характерною ознакою якого є статус посадових
осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів
та тяжкістю правопорушень.
Слід зазначити, що утворення Державного бюро розслідувань має велике правове
значення для суспільства. Створення даного
органу говорить про те, що підсвідомо держава
прагне перемогти злочинність посадових осіб
вищих органів державної влади та правоохоронних органів України. Утвердження правових
і демократичних засад у суспільстві залежить
від того, на скільки ефективною та успішною
буде діяльність ДБР, а неодмінною основою
функціонування має бути прогресивне законодавство.
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Kovalchuk. I. S. Features of the legal status of the State Bureau of Investigation
The article states that the State Bureau of Investigation is a state law enforcement body, which is
responsible for the prevention, detection, termination, detection and investigation of criminal offenses
within its competence. The principles, content, essence, functioning and purpose of the State Bureau
of Investigations are studied, reflecting both general theoretical views on these legal categories
and the characteristics of the work and organization of this law enforcement agency. The place
of the State Bureau of Investigation in the current legislation, as well as the specifics of their
manifestation in law enforcement activities are clarified. The essence and content of such basic
principles of organization and activity of the State Bureau of Investigations as rule of law, legality,
justice, impartiality, independence are analyzed. It is noted that the establishment of the State
Bureau of Investigation has great legal significance for society. The creation of this body suggests
that subconsciously the state seeks to defeat the crime of officials of the highest state authorities
and law enforcement agencies of Ukraine. The assertion of legal and democratic principles in society
depends on how effective and successful the DBR will be, and progressive legislation must be
an essential basis for its functioning.
Key words: State Bureau of Investigation, law enforcement agencies, competence, principles,
accountability, crimes of public figures, international experience, legal status, powers.
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МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В СТРУКТУРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ
У статті здійснено аналіз місця юридичної відповідальності в структурі адміністративноправового статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Наголошено, що ефективність функціонування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України значною мірою залежить
від належного виконання зобов’язань, які стоять перед Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у сфері формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх
належного кваліфікаційного рівня, а також від стану дотримання дисципліни і законності
усіма працівниками Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Розглянуто правові засади
юридичної відповідальності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, як юридичної особи
публічного права, а також підстави та порядок застосування дисциплінарної та адміністративної відповідальності до службових і посадових осіб Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Встановлено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України, як юридична особа
публічного права, відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні відповідно до законодавства України. Вища кваліфікаційна комісія суддів України може нести
лише цивільну відповідальність за винні дії своїх працівників (посадових та службових осіб),
відшкодовуючи шкоду, завдану останніми в процесі виконання своїх трудових (службових)
обов’язків. Наголошено, що працівники (посадові та службові особи) Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до чинного вітчизняного законодавства. Підкреслено,
що підставою дисциплінарної відповідальності працівників (посадових та службових осіб)
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є вчинення ними дисциплінарного проступку винного протиправного порушення вимог Закону України «Про державну службу» або інших
нормативно-правових актів щодо державної служби, зокрема: невиконання або неналежне
виконання ними службових обов’язків; перевищення своїх службових повноважень; порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби; вчинення вчинків, які можуть
ганьбити їх як державних службовців або дискредитувати публічну установу в якій вони
працюють. Встановлено, що до адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності працівники (посадові та службові особи) Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України притягається на загальних підставах, окрім випадків вчинення ними корупційних
правопорушень.
Ключові слова: адміністративно-правовий статс, Вища кваліфікаційна комісія суддів
України, правопорушення, публічне управління, структура, суддівський корпус, суддівське
врядування, юридична відповідальність.
Постановка проблеми. Ефективність функціонування Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України значною мірою залежить від належного
виконання зобов’язань, які стоять перед Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України у сфері
забезпечення формування суддівського корпусу, переведення суддів, а також забезпечення
їх належного кваліфікаційного рівня, а також
від стану дотримання дисципліни та законності
всіма співробітниками Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України. Тому проблема юридичної
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відповідальності Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, як юридичної особи публічного
права, та її працівників (посадових і службових
осіб) не лише є актуальним, але й представляє
як науковий так і практичний інтерес.
Водночас, юридична відповідальність є багатогранним та складним явищем, що охоплює
правові норми, правові відносини, норми, що
містять санкції, правопорушення з їх статистичними елементами (об’єктом, об’єктивною
стороною, суб’єктом та суб’єктивною сторо-
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ною), діяльність правозастосовних органів та їх
посадових осіб і інше. Зрозуміти і усвідомити
всі аспекти можна тільки за умови, якщо проаналізувати структуру юридичної відповідальності. Але при цьому слід наголосити, що поняття
юридичної відповідальності, її змісту та обсягу
і все ще залишаються одними з найбільш суперечливих питань вітчизняної адміністративно-правової науки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем юридичної відповідальності присвячено велика кількість праць
як вітчизняних так і зарубіжних науковців,
наприклад, В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха,
Ю. П. Битяка, В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць,
В. Я. Малиновського, Н. І. Матузова, Ю. Я. Якимова, а також багатьох інших. Крім того, окремі
особливості юридичної відповідальності Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України розлягалися в працях Н.В. Білоцерковця, Є.А. Бурмака,
Д.Л. Вітюка, Р.В. Вітюка, В. О. Гацелюка, Р.В. Ігоніна, А.В. Костенка, В.А. Мазурка, О.М. Овчаренка, М.В. Оніщука, Г.П. Середи, В.В. Серединського, О.В. Тодощака, О.З. Хотинської-Нор,
Н.Г. Шукліної, С.Г. Штогуна та ін. Проте багато
питань, пов’язаних з проблемами визначення
особливостей
юридичної
відповідальності
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України все
ще залишаються невирішеними.
Формування цілей. Метою статті є узагальнення наукових підходів до визначення місця
юридичної відповідальності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в структурі її адміністративно-правового та надання відповідних
пропозицій.
Виклад основного матеріалу. Ретельний
аналіз чинного законодавства України дозволяє стверджувати, що інститут юридичної відповідальності (адміністративної, кримінальної
тощо) юридичних осіб все ще перебуває в процесі становлення. Він остаточно не сформувався і містить значні прогалини і суперечності, , проте, заперечувати його існування немає
ніяких підстав. Стосовно Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, то вона може нести тільки
цивільну відповідальність за такі винні дії своїх
працівників. Відповідно до ст. 1172 Цивільного
кодексу (далі - ЦК) України фізична чи юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім
працівником у процесі виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків. При цьому особі,
що позивається, може бути відшкодована як
матеріальна, так і моральна шкода (Конституція України, ст. ст. 1166, 1167 ЦК України) [1].

Торкаючись дослідження проблеми юридичної відповідальності працівників (посадових
та службових осіб) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, необхідно спочатку визначитися хто саме із працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України належить відповідно
до посадових та службових осіб. Роз’яснення
стосовно віднесення працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до службових
та посадових осіб міститься в Регламенті Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України. Відповідно до Регламенту працівники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно
до посад, які вони обіймають, поділяються на
службових осіб і посадових осіб. Так, до службових осіб Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, належать: Голова Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, керівник
секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, завідувач сектору Голови Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України [2].
Працівники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України віднесені чинним законодавством
до категорії державних службовців. Основним
видом юридичної відповідальності службових
та посадових осіб Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є дисциплінарна відповідальність. Адже дотримання Правил внутрішнього
трудового розпорядку, що визначають порядок
використання робочого часу, мають на меті
сприяти вихованню сумлінного ставлення до
праці у працівників, подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці, високому
рівню якості роботи, підвищенню продуктивності є обов’язком для всіх працівників Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України.
До того ж, чинне вітчизняне законодавство,
що регулює дисциплінарну відповідальність
та законодавство про державну службу в Україні, на відміну від адміністративного і кримінального, не дає визначення поняття дисциплінарного проступку державного службовця.
У Законі України «Про державну службу» закріплено тільки перелік підстав, за вчинення яких
державний службовець підлягає дисциплінарній відповідальності, а саме, невиконання або
неналежне виконання службових обов’язків,
перевищення своїх повноважень, порушення
обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить
його як державного службовця або дискредитує
державний орган, у якому він працює [3, с. 401].
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Отже, дисциплінарний проступок - це винне
протиправне порушення державним службовцем своїх трудових обов’язків, за вчинення
якого до нього застосовуються заходи дисциплінарного покарання
Варто наголосити, що суттєвим аспектом
дисциплінарної відповідальності державних
службовців є те, що їх діяння можна вважати
дисциплінарним проступком тільки тоді, якщо
наявні всі обов’язкові ознаки складу такого
проступку. З огляду на це, пропонуємо розглянути склад дисциплінарного проступку, а саме:
об’єкт, суб’єкт, об’єктивну і суб’єктивну сторони.
Загальним об’єктом дисциплінарних проступків
є дисципліна - становище, за якого всі суб’єкти
правовідносин
влади
і
підпорядкування
неухильно повинні додержуватися певних правил та встановленого порядку, що визначені
законами, статутами та положеннями [4, c. 23].
Суб’єктом
дисциплінарного
правопорушення може бути лише фізична осудна особа,
а обов’язковою вимогою до суб’єкта - є наявність певного правового стану правопорушника
[5, с. 89]. Працівники (службові та посадові
особи) Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України мають виконувати визначені службові
функції, і перебувати (за трудовим договором
або контрактом) у трудовому колективі Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України. Наявність
цих ознак є необхідною умовою притягнення
працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України до дисциплінарної відповідальності.
Об’єктивну сторону дисциплінарних проступків працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України характеризують такі елементи
як: протиправне діяння (дія або бездіяльність);
шкідливі наслідки, які настали внаслідок вчиненого проступку; причинний зв’язок між діянням
та шкідливими наслідками; час і місце вчинення
дисциплінарного проступку. Діяння (дія або бездіяльність), як відзначають С. В. Вишновецька
та В. М. Вишновецький, має бути обов’язково
протиправним. Протиправність діяння полягає
у невиконанні або в неналежному виконанні
трудових обов’язків, установлених трудовим
законодавством, статутами, положеннями, правилами внутрішнього трудового розпорядку,
колективним та трудовим договором. Вагоме
значення має час скоєння порушення трудової дисципліни, оскільки за загальним правилом порушення трудової дисципліни вважається таким, якщо воно сталося в робочий час
[6, с. 102-103]. Для дисциплінарних проступків,
як наголошує Е. В. Бабенко, характерна від-
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сутність (за окремим винятком) закріплення
в нормативних актах конкретного складу дисциплінарних правопорушень та прив’язки їх до
конкретних санкцій. В одних випадках законодавець прямо вказує діяння, яке заборонено
скоювати (наприклад, прогул або поява на
робочому місці в нетверезому стані), а в інших фіксує обов’язки суб’єктів і їх невиконання розцінює як протиправні. І саме другий засіб є найбільш характерним для регулювання трудових
відносин [7, с. 21].
Суб’єктивній стороні дисциплінарного проступку працівників Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України притаманна вина. Як і в інших
різновидах юридичної відповідальності вина
полягає в психічному ставленні особи до скоєного нею протиправного діяння і причинно
зумовленого результату. У залежності від поєднання інтелектуального і вольового моментів
розрізняють наступні форми провини: умисел
(прямий та не прямий) і необережність (самовпевненість та нехтування небезпекою) [8, с. 92].
Дисциплінарний проступок вважається вчиненим з умислом, якщо особа, яка його вчинила,
усвідомлювала протиправний характер власної дії або бездіяльності, передбачала їх шкідливі наслідки і бажала або свідомо допускала
настання таких наслідків. Дисциплінарний проступок вважається вчиненим з необережності,
коли особа, яка його вчинила, передбачала
можливість настання шкідливих наслідків власної дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала
можливості настання подібних наслідків, хоча
повинна була і могла їх передбачити.
З урахуванням вищенаведеного, слід перерахувати наступні ознаки дисциплінарного
проступку: ним можуть бути як дії, так і бездіяльність, визначені в законі як невиконання
або неналежне виконання трудових (службових) обов’язків; відповідальність за його скоєння настає виключно за винні дії, тобто вина
є обов’язковою ознакою; виражається у виді
порушень трудових (службових) обов’язків працівника; за його скоєння на працівника може
бути накладено дисциплінарне стягнення.
Отже, дисциплінарним проступком визнається невиконання або неналежне виконання
саме трудових обов’язків. Інакше кажучи, якщо
йдеться про невиконання громадських доручень, недотримання моральних або етичних
норм, це не може тягти за собою дисциплінарну
відповідальність, але окремі категорії працівників за порушення моральних, етичних або інших
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норм, дотримання яких передбачено спеціальними нормативними актами, можуть бути притягнуті до такої відповідальності [9, с. 117].
Отож, з урахуванням вищевикладеного,
констатуємо, що підставою притягнення працівників (посадових та службових осіб) Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України до дисциплінарної відповідальності є вчинення ними
дисциплінарного проступку - винного протиправного порушення вимог Закону України
«Про державну службу» або інших нормативно-правових актів щодо державної служби,
зокрема, невиконання чи неналежне виконання
ними службових обов’язків, перевищення своїх
службових повноважень, порушення обмежень,
пов’язаних з проходженням державної служби,
вчинення вчинків, що можуть ганьбити їх як
державних службовців або дискредитувати
публічну установу в якій вони працюють.
За систематичне невиконання працівником
(службовою або посадовою особою) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідно до
ст. 147 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП)
України може бути застосовано лише один
з наступних заходів дисциплінарного стягнення:
догана або звільнення з роботи. Звільнення, як
дисциплінарне стягнення, застосовується відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. ст. 40, 41 КЗпП України [10]. Перед застосуванням дисциплінарного
стягнення керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинно отримати
від порушника трудової дисципліни письмове
пояснення. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне
невиконання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення, за прогул (у тому числі
за відсутність на робочому місці більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому
стані, в стані наркотичного чи токсичного сп’яніння. Якщо протягом року з дня застосування
дисциплінарного стягнення працівник не буде
підданий новому дисциплінарному стягненню,
то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Дисциплінарні стягнення застосовуються
наказом Голови Вищої кваліфікаційної комісії

суддів України. Крім того, керівництво Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України має право
передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу замість
застосування
дисциплінарного
стягнення.
Працівники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України несуть також матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну установі внаслідок порушення покладених на них трудових
обов’язків. У випадку покладення на працівника
матеріальної відповідальності, права і законні
інтереси працівників гарантуються встановленням відповідальності виключно за пряму дійсну
шкоду в межах та порядку, передбачених законодавством
Таким чином, дисциплінарна відповідальність працівників (службових і посадових осіб)
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
полягає у накладенні на порушника трудової
та службової дисципліни несприятливих позбавлень морального або матеріального характеру,
і слугує одним із дієвих засобів забезпечення
законності, трудової дисципліни в діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
а також має на меті виховання у працівників
сумлінного ставлення до праці, подальше зміцнення трудової дисципліни, організацію праці,
високу якість роботи, підвищення продуктивності тощо.
Ще одним видом юридичної відповідальності працівників (службових та посадових осіб)
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
є адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність становить собою особливий різновид юридичної відповідальності.
Юридичну відповідальність традиційно пов`язують із застосуванням заходів державного примусу, розглядають її як передбачену санкціями
правових норм реакцію на правопорушення, як
реалізацію, застосування та здійснення санкцій [11, с. 25]. Застосування заходів юридичної
відповідальності тягне для правопорушника
обтяжливі наслідки майнового, морального або
іншого характеру, які він зобов’язаний виконати.
Тим самим правопорушник відповідає перед
державою за власну неправомірну поведінку.
Адміністративна відповідальність виступає,
з одного боку, як необхідний елемент механізму
публічного управління та є фактично різновидом публічно-управлінських відносин, а з іншого
боку, вона виступає засобом охорони всіх
суспільних відносин, які потрапляють до сфери
публічного управління. При цьому притягнення
до адміністративної відповідальності завершує
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собою процес реалізації органом публічного
управління такої функції публічного управління,
як контроль. Адміністративна відповідальність
означає застосування, реалізацію адміністративного стягнення. Подібний підхід, як відзначають С. О. Кідалов та В. М. Сніжна, є об’єктивним
у визначенні адміністративної відповідальності.
Це обов’язок особи відповідати перед державою в особі її органу за вчинене протиправне
діяння в межах встановленого законом стягнення [12, с. 39].
Адміністративна відповідальність відзначається негативною реакцією держави на протиправні прояви окремих фізичних осіб шляхом
установлення відповідних правил, заборон
та адекватних їх порушенням санкцій відносно
порушників. Це, з одного боку, державний примус, міра стягнення за винне вчинене правопорушення, а з іншого – обов’язок винного нести
негативні для нього наслідки [13, с. 182]. Слід
також відзначити, що в теорії права, як і в адміністративно-правовій науці немає єдиної точки
зору у визначенні поняття адміністративної відповідальності.
Ретельний аналіз юридичної літератури дозволяє виокремити низку властивих ознак адміністративної відповідальності, які відрізняють
її від інших видів юридичної відповідальності.
До таких ознак належать: фактичною підставою адміністративної відповідальності є вчинення особою адміністративного проступку;
застосування до винного правопорушника особливого покарання, яке є адміністративним за
своєю суттю; адміністративна відповідальність
застосовується органом або посадовою особою, яким порушник не підпорядковується за
родом своєї діяльності (вузловим моментом
є те, що цей вид юридичної відповідальності
застосовується органами виконавчої влади
і реалізується під час здійснення ними функцій публічного управління, причому порядок її
реалізації встановлюється нормами адміністративного права та закріплюється у відповідних
нормативно-правових актах); застосування до
правопорушників особливого виду державного
примусу – адміністративних стягнень [14, с. 49];
процедура (процес) притягнення до адміністративної відповідальності більш проста, оперативна і економічна у порівнянні з аналогічними
проявами інших видів юридичної відповідальності (кримінальної та цивільно-правової)
[15, с. 52]; в окремих випадках її заходи можуть
застосовуватися також при звільнені від кримінальної відповідальності, тобто за діяння, що
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містять ознаки злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки [16, с. 39].
Корупційне правопорушення, як і будь-яке
адміністративне правопорушення має ряд
ознак: по-перше, корупційне правопорушення це виключно діяння, тобто дія чи бездіяльність,
акт зовнішньої поведінки особи, що відображає його ставлення до інших людей, держави
і суспільства. Це означає, що думки, бажання,
а також інші прояви психічної діяльності особи
юридичного значення не мають; по-друге, до
ознак корупційного правопорушення належить
його протиправність - зовнішнє вираженням
його суспільної шкідливості. Це означає, що
серед усіх діянь, що визнаються протиправними, корупційними є лише ті, що прямо вказані
в Законі України «Про запобігання корупції»,
Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), Кримінальному Кодексі
(далі – КК) України; по-третє, важливою ознакою корупційного правопорушення є винність.
Тобто корупційним діянням може бути лише
винне діяння, що відображає негативне внутрішнє ставлення особи до інтересів інших осіб.
Вина - це психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно шкідливого діяння та його
наслідків, яке виявляється в формі умислу чи
необережності; по-четверте, обов’язковою
ознакою корупційного правопорушення є кримінальна, адміністративна, цивільно-правова
і дисциплінарна караність. Караність свідчить
про те, що корупційним проступком визнається
тільки таке протиправне, винне діяння, за яке
законодавством передбачено застосування відповідного покарання. Це дозволяє відмежувати
корупційне правопорушення від інших протиправних вчинків [17, с. 10].
Отож, цивільно-правова відповідальність
працівників (службових та посадових осіб)
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за
вчинення корупційних правопорушень наступає
у разі, наприклад, заподіяння ними фізичної,
моральної чи майнової шкоди фізичним та юридичним особам та в інших випадках. Матеріальну відповідальність за вчинення корупційного правопорушення вказані особи можуть
нести якщо, скажімо, це правопорушення пов’язано із заподіянням шкоди установі зайвими грошовими виплатами. Кримінальну відповідальність працівники (службові та посадові особи)
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за
вчинення корупційних правопорушень можуть
нести в тому випадку, якщо їх діяння будуть
кваліфіковані відповідно до ст. ст. 353, 358, 364,
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364-1, 366, 367, 368, 368-2, 368-3, 369, 369-2,
370 КК України [18]. Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень настане внаслідок скоєння правопорушень, які передбачені ст. ст. 172-4, 172-5, 172-6,
172-7, 172-8, 172-9 КУпАП [19].
Висновки. Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, як юридична особа
публічного права, відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні відповідно до законодавства України. Вища кваліфікаційна комісія суддів України може нести
тільки цивільну відповідальність за винні дії
своїх працівників (посадових та службових
осіб), відшкодовуючи шкоду, завдану останніми
в процесі виконання своїх трудових (службових) обов’язків. Працівники ж (посадові та службові особи) Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України несуть дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до чинного вітчизняного законодавства. Крім того, працівники (службові
і посадові особи) Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України за скоєння корупційних правопорушень можуть бути притягнуті до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової і дисциплінарної відповідальності в установленому
законодавством порядку. Вид юридичної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення залежить від кваліфікації правопорушення і наслідків, що настали у випадку його
вчинення.
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Burkhan-Krutous L. A. The place of legal responsibility in the structure of the administrativelegal status of the high qualification commission of judges of Ukraine
The article analyzes the place of legal liability in the structure of the administrative and legal status
of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine. It is emphasized that the efficiency
of functioning of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine depends to a large extent
on the proper fulfillment of the obligations facing the High Qualifications Commission of Judges
of Ukraine in the sphere of formation legality of all employees of the High Qualifications Commission
of Judges of Ukraine. The legal principles of legal liability of the High Qualification Commission
of Judges of Ukraine as a legal entity of public law, as well as the grounds and procedure of application
of disciplinary and administrative liability to officials and officials of the High Qualifications Commission
of Judges of Ukraine are considered. It is established that the High Qualifications Commission
of Judges of Ukraine, as a legal entity of public law, is responsible for its obligations, which is at its
disposal in accordance with the legislation of Ukraine. The High Qualifications Commission of Judges
of Ukraine can only be responsible for the guilty actions of its employees (officials and officials),
compensation for the damage caused to the latter in the performance of their work (official) duties. It is
emphasized that employees (officials and officials) of the High Qualifications Commission of Judges
of Ukraine bear disciplinary, administrative, civil and criminal liability in accordance with the current
domestic legislation. It is emphasized that the basis of disciplinary liability of employees (officials
and officials) of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine is to commit their disciplinary
misconduct - the guilty unlawful violation of the requirements of the Law of Ukraine “On Civil Service”
or other normative legal acts on public service, in particular: non -compliance or improper performing
their duties; exceeding their official powers; violation of restrictions related to the passage of civil
service; committing actions that can disgrace them as civil servants or discredit the state institution
in which they work. It is established that employees (officials and officials) of the High Qualifications
Commission of Judges of Ukraine are held on administrative, civil and criminal liability are held on
a general basis, except in cases of committing corruption offenses.
Key words: Administrative and legal stats, High Qualifications Commission of Judges of Ukraine,
Offenses, Public Administration, Structure, Judicial Corps, Judicial Governance, Legal Liability.
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НА ШЛЯХУ ДО НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ
У статті досліджено наукові підходи до фінансово-правової сутності віртуальних активів, а також порівняно їх з аналогічними нормами європейського законодавства визначення
поняття та сутності «віртуальних активів» з метою формулювання висновку щодо
доцільності використання в національному законодавстві визначення віртуальних валют,
запропонованих розробниками проєкту Закону України «Про віртуальні активи» від 9 червня
2020 року № 3637.
Акцентовано, що аналіз попередніх законодавчих ініціатив врегулювання в сфері віртуальних активів в Україні та певних законопроектів переконує в наявності лобіювання інтересів нових гравців віртуального ринку.
Зазначено, що віртуальні активи у статті 1 законопроекту № 3637 визначаються
як особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів, та може знаходитись у цивільному обігу. Проаналізовано пропозицію авторів зазначеного законопроекту визначати фінансово-правову сутність віртуальних активів як майна. Констатовано, що автори законопроекту не є новаторами
у цій сфері. У проекті Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» від 6 жовтня
2017 року № 7183, віртуальні активи пропонувалося визначати як програмний код (набір
символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, може виступати засобом міни,
відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду). Оскільки об’єктом
права власності є майно, то фактично в законопроекті № 7183 також застосовувався аналогічний підхід до визначення сутності віртуальних активів.
Обґрунтовано, що при визначенні поняття віртуальних активів розробники законопроєкту № 3637 спирались також на наукові дослідження у цій сфері, оскільки наукова спільнота частково розділяє подібний підхід. Фінансово-правова сутність віртуальних активів
залишається предметом наукових спорів.
Водночас автором звернута увага на визначення віртуальних активів у зарубіжному законодавстві, особливо в законодавстві ЄС. Враховуючи те, що Україна робить всі необхідні
кроки до наближення власного чинного законодавства до законодавства Європейського
Союзу і повинна забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чинних законів
та майбутнього законодавства до законодавства ЄС, автором зазначено, що український
законодавець, розвиваючі національне законодавство у сфері запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження, прийняв новий Закон України від
6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового ураження», в якому надано визначення віртуальних активів як цифрового
вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке
може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей (п. 13 ст. 1).
Підсумовано, що в національному законодавстві вже закріплено визначення віртуальних активів, яке не враховано розробниками законопроєкту № 3637. А подальше удосконалення норм цього
законопроєкту повинно врахувати досвід ЄС та чинні норми національного законодавства.
Ключові слова: блокчейн, віртуальні активи, правове регулювання, заборона обігу віртуальних активів, біткойн.
Поява та розвиток віртуальних активів,
одним з найвідоміших видів яких є криптовалюти, обумовили прагнення законодавців різних країн врегулювати відносини у сфері їх

обігу. Все більше країн приймають нормативно-правові акти (або вносять зміни до чинних
нормативних актів), нормами яких намагаються
врегулювати відносини, що виникають у зв’язку
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з обігом віртуальних активів, визначають права
та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у цій сфері тощо.
Приєдналася до цього процесу і Україна. За
минулі роки у правовому полі України з’явилася
низка законопроектів, у яких пропонувалося
врегулювання відносин у сфері обігу віртуальних активів – «Про обіг криптовалюти в Україні» від 6 жовтня 2017 року № 7183 [1]; «Про
стимулювання ринку криптовалют і їх похідних
в Україні» від 10 жовтня 2017 року № 7183-1 [2],
і пов’язаний з ним законопроєкт «Про внесення
змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних
в Україні)» від 30 жовтня 2017 року № 7246 [3];
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» від 14 вересня
2018 року № 9083 [4]; «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» від 27 вересня 2018 року № 9083-1 [5].
Аналізуючи законодавчі ініціативи врегулювання в сфері віртуальних активів в Україні,
науковці відзначають низький рівень законопроєктів, слабкість та необізнаність розробників з сутністю, технічною складовою віртуальних
активів та особливістю відносин, що виникають
в сфері їх обігу [6, с. 754; 7, с. 143; 8, с. 47–49; 9,
с. 83]. Аналіз певних законопроектів переконує
в наявності лобіювання інтересів нових гравців
віртуального ринку, наприклад пропозиція щодо
звільнення підприємств від оподаткування прибутку, отриманого від операцій з купівлі-продажу криптовалют в законопроекті № 7246 [3] чи
пропозиція звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців,
юридичних осіб, отриманих ними від операцій
з віртуальними активами, від сплати будь-яких
податків (зборів) з доходів, а також звільнення
від оподаткування податком на додану вартість
операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України
обладнання, що призначене виключно для майнінгу і класифікується у товарній підкатегорії
8471500000 згідно з УКТ ЗЕД, що була подана
в законопроекті законопроекту № 9083-1 [5].
У цьому аспекті особливого значення набуває аналіз проєкту Закону України «Про віртуальні активи» № 3637 (надалі – законопроєкт
№ 3637), підготовленого О. Жмеренецьким
та рядом інших народних депутатів, поданого
9 червня 2020 року до Верховної Ради України. Метою законопроєкту, як зазначається
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у пояснювальній записці, є забезпечення комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів,
зокрема, забезпечення уніфікованого підходу
до організації торгівлі віртуальними активами
[10], а в самому законопроекті зазначається, що
його норми застосовуються до правовідносин,
що виникають у зв’язку з обігом віртуальних
активів в Україні, визначають права та обов’язки
учасників ринку віртуальних активів, засади
державної політики у сфері обігу віртуальних
активів [11].
Дослідження
норм
законопроєкту
№ 3637 вимагає ґрунтовного дослідження, проте
особливу увагу привертає визначення поняття
та сутності «віртуальних активів», що пропонується його розробниками, оскільки, як переконує зарубіжний досвід правового регулювання
у сфері обігу віртуальних активів, таке регулювання залежить саме від визначення фінансово-правової сутності віртуальних активів.
Метою статті є аналіз визначення поняття
та сутності «віртуальних активів» у законопроєкті № 3637, дослідження наукових підходів
до фінансово-правової сутності віртуальних
активів, а також порівняння їх з аналогічними
нормами європейського законодавства для
формулювання висновку щодо доцільності
використання в національному законодавстві
визначення віртуальних валют, запропонованих
розробниками законопроєкту № 3637.
Віртуальні активи у статті 1 цього законопроекту визначаються як особливий вид майна,
який є цінністю в електронній формі, існує
в системі обігу віртуальних активів, та може
знаходитись у цивільному обігу [11]. Отже,
розробники законопроєкту № 3637 пропонують визначати фінансово-правову сутність
віртуальних активів як майна. Вони не є новаторами у цій сфері. В проекті Закону України
«Про обіг криптовалюти в Україні» від 6 жовтня
2017 року № 7183, віртуальні активи пропонувалося визначати як програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, може виступати засобом міни, відомості
про який вносяться та зберігаються у системі
блокчейн в якості облікових одиниць поточної
системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду) [12]. Оскільки об’єктом права власності є майно, то фактично в законопроекті
№ 7183 також застосовувався аналогічний підхід до визначення сутності віртуальних активів.
При визначенні поняття віртуальних активів розробники законопроєкту № 3637 спира-
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лись також на наукові дослідження у цій сфері,
оскільки наукова спільнота частково розділяє подібний підхід. О. Куриліна, О. Дублян,
А. Тапскотта, Д. Тапскотта, П. Вин’ї, М. Кейсі
та інші вважають, що віртуальні активи є цінністю у цифровій формі, яка створюється, обліковується та відчужується у електронному
вигляді, що являє собою особливий вид майна
[13, с. 324; 14, с. 76]. Визначення віртуальних
активів як майна використовується і російським
законодавцем. Так, у Водночас, не можна не
відзначити спірність такого підходу.
Фінансово-правова сутність віртуальних
активів залишається предметом наукових спорів. М. Беч, Р. Гаррат, А. Карстенс, Е. Олейник,
Е. Коваленко, Д. Фадеева розглядають віртуальні активи як особливу форму грошей, яка
не забезпечується гарантіями центробанку [16;
17; 18, с. 176-179]. Д. Вахрушев, О. Железов,
А. Проценко, Н. Архірейська, О. Кучкова підходять до електронних грошей як до їх особливого виду [19, с. 4-15; 20, с. 81-85]. В. Мандрик,
В. Мороз, А.О. Овчаренко, В. Махінчук пропонують підходити до віртуальних активів як до
засобів обміну [21, с. 67-71; 22, с. 32-45]. Існують й інші наукові позиції стосовно визначення
сутності віртуальних валют.
У зв’язку з цим, особливу увагу привертає
визначення віртуальних активів у зарубіжному
законодавстві, особливо в законодавстві ЄС,
бо відповідно до статті 113 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони, Україна робить всі необхідні
кроки до наближення власного чинного законодавства до законодавства Європейського
Союзу і повинна забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чинних законів
та майбутнього законодавства до законодавства ЄС [23].
Визначення віртуальних активів в законодавстві ЄС обумовлено впливом Групи розробки
фінансових заходів по боротьбі з відмиванням
грошей – ФАТФ (англ. Financial Action Task Force
on Money Laundering (FATF)), яка розробила
Керівництво ФАТФ по ризик-орієнтованому
підходу до віртуальних валют в 2015 році [24]
та Методологію оцінки дотримання рекомендацій ФАТФ і ефективності протидії відмивання
грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, прийняту
22 лютого 2013 року [25], в яких віртуальними
активами визнається «…цифровий вираз цін-

ності, який може цифровим чином обертатися
або переводитися і може бути використано для
цілей платежу або інвестицій».
Відповідно до рекомендацій ФАТФ ЄС було
прийнято ряд змін до нормативних актів – до
Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про ринки
фінансових інструментів та внесення змін до
Директиви 2002/92/ЄС та Директиви 2011/61/
ЄС [26], Регламенту (ЄС) 2017/1129 Європейського парламенту та Ради від 14 червня
2017 року про проспект емісії, який буде опублікований, коли цінні папери будуть пропоновані громадськості або допущені до торгівлі
на регульованому ринку, а також про скасування Директиви 2003/71/EC [27], Регламенту
(ЄС) № 1286/2014 Європейського Парламенту
та Ради від 26 листопада 2014 року про ключові
інформаційні документи для пакетних роздрібних та страхових інвестиційних продуктів [28]
тощо, де визначення віртуальних активів уніфікувалося відповідно до принципів ФАТФ.
Український
законодавець,
розвиваючі
національне законодавство в цій сфері, прийняв новий Закон України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження» від 6 грудня
2019 року № 361-IX, в якому надано визначення
віртуальних активів як цифрового вираження
вартості, яким можна торгувати у цифровому
форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних
цілей (п. 13 ст. 1) [29].
Отже, в національному законодавстві вже
закріплено визначення віртуальних активів,
яке не враховано розробниками законопроєкту
№ 3637. Подальше удосконалення норм цього
законопроєкту повинно врахувати досвід ЄС
та чинні норми національного законодавства.
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Samsin R. I. On the way to a new law on virtual assets
The article examines scientific approaches to the financial and legal essence of virtual assets,
and compares them with similar provisions of European legislation on the definition of the concept
and essence of “virtual assets” in order to formulate a conclusion on the expediency of using
the definition of virtual currencies proposed by the developers of the draft Law of Ukraine “On Virtual
Assets” No. 3637 dated June 9, 2020 in national legislation.
It is emphasized that the analysis of previous legislative initiatives for the regulation of virtual
assets in Ukraine and certain draft laws convinces of the presence of lobbying the interests of new
players in the virtual market.
It is noted that virtual assets in Article 1 of the draft law No. 3637 are defined as a special type
of property that is a value in electronic form, exists in the system of circulation of virtual assets,
and can be in civil circulation. The proposal of the authors of this draft law to define the financial
and legal essence of virtual assets as property is analyzed. It is stated that the authors of the draft
law are not innovators in this area. In the draft Law of Ukraine “On the circulation of cryptocurrency
in Ukraine” of October 6
2017 No. 7183, it was proposed to define virtual assets as a program code (a set of symbols,
numbers and letters), which is the object of property rights, can act as a mine, information about
which is entered and stored in the blockchain system as accounting units of the current blockchain
system in the form of data (program code). Since the object of property rights is property, in fact,
the draft law No. 7183 also used a similar approach to defining the essence of virtual assets.
It is substantiated that in defining the concept of virtual assets, the developers of the draft law No.
3637 also relied on scientific research in this area, since the scientific community partially shares a similar
approach. The financial and legal nature of virtual assets remains the subject of scientific disputes.
At the same time, the author drew attention to the definition of virtual assets in foreign legislation,
especially in EU legislation. Given that Ukraine is taking all necessary steps to approximate its current
legislation to that of the European Union and must ensure the gradual harmonization of its current laws
and future legislation with EU legislation, the author notes that the Ukrainian legislator, developing national
legislation in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime,
financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction, has adopted a new
Law of Ukraine “On the Prevention of Money Laundering”.
It was concluded that the national legislation already enshrines the definition of virtual assets, which
was not taken into account by the developers of the draft law No. 3637. Further improvement of the norms
of this draft law should take into account the EU experience and current norms of national legislation.
Key words: blockchain, virtual assets, legal regulation, prohibition of circulation of virtual assets,
bitcoin.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ»
ТА «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА» В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ВІДПОЧИНОК
Р. В. Розумяк
начальник управління стратегічних розслідувань в Донецькій області
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції
У статті проаналізовано правові категорії «адміністративно-правовий захист» та «адміністративно-правова охорона», в контексті забезпечення права поліцейських на відпочинок.
Сформульовано поняття адміністративно-правового захисту права поліцейських на відпочинок, як здійснюваної у встановленому законом порядку правотворчої, правозастосовної
та правозахисної діяльності органів державної влади, правоохоронних органів, громадських
об’єднань, правозахисних організацій, а також працівників поліції, зумовленої наявністю
юридичних фактів, пов’язаних із порушенням реалізації або заперечуванням суб’єктивного,
охоронюваного законом права поліцейського на відпочинок, мета якої полягає у відновленні
або підтвердженні цього права. Розкрито розуміння механізму охорони прав людини, яке
пов’язано з сукупністю заходів профілактичного спрямування щодо утвердження правомірної поведінки, у той час як механізм захисту прав людини пов’язаний із застосуванням
заходів, спрямованих на відновлення порушених прав неправомірними діями та застосуванням заходів відповідальності до правопорушників. Представлено адміністративно-правовий
захист права поліцейського на відпочинок у вузькому й широкому значенні. Встановлено,
що у вузькому значенні адміністративно-правовий захист права поліцейського на відпочинок тлумачиться в якості сукупності нормативно-правових актів, що підлягають застосуванню виключно в разі порушення права на відпочинок, у тому числі діяльність уповноважених органів, спрямовану на усунення порушення, його припинення й відновлення порушеного
права. Констатовано, що у широкому значенні адміністративно-правовий захист права
поліцейського на відпочинок визначено як сукупність засобів, що забезпечують дотримання
прав, свобод та законних інтересів працівників поліції, як у процесі здійснення нормотворчості, так і в процесі реалізації правових норм. Виокремлено ознаки адміністративно-правового захисту права поліцейських на відпочинок, а саме: імперативний характер правового
регулювання та організаційного впливу; обов’язковим суб’єктом правовідносин (у більшості
випадків) виступають державні органи, серед яких Національна поліція займає центральне
місце; форми та процедури захисту права на відпочинок прописані в адміністративно-правових актах, що приймаються органами публічної влади.
Ключові слова: адміністративно-правовий захист, адміністративно-правова охорона,
право на відпочинок, працівник поліції, органи державної влади.
Постановка проблеми. Адміністративно-правовий захист права поліцейських на
відпочинок являє собою важливий елемент
реалізації соціальних прав громадян, що забезпечується за допомогою сукупності норм адміністративного та трудового права, а також механізму їхньої реалізації.
Інститут захисту прав громадян, як родова
правова категорія стосовно досліджуваного
нами явища, знайшов міцне нормативно-правове закріплення в законодавстві багатьох розвинутих демократичних країн, передумовою
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чого стало прийняття фундаментального міжнародно-правового документу, такого як Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [1].
Поряд з цим, міжнародним співтовариством
в контексті міжнародного права створені організаційні умови для ефективної реалізації прав
людини, у вигляді Європейського суду з прав
людини, Ради ООН з прав людини та Верховного комісару ООН з прав людини.
Відповідні демократичні тенденції знайшли
своє відображення також у національному
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конституційному та адміністративному законодавстві, а також у відповідній структурі органів
публічної влади, їх завданнях та функціях.
У адміністративному праві, спрямування
якого у найбільшій мірі націлено на врегулювання правовідносин між органами державної
влади та фізичними і юридичними особами,
останнім часом набуває пріоритетного значення організаційно-правове забезпечення
захисту соціальних прав людини. З огляду на
те, що заходи щодо захисту соціальних прав
людини відрізняються різноманітністю змісту
та способів їх реалізації, в науці адміністративного права набуває актуальності питання щодо
визначення поняття та системи адміністративно-правового захисту права поліцейських на
відпочинок.
Разом з тим, на конституційному рівні,
поряд із дефініцією «захист прав людини»,
часто використовуються такі правові конструкції, як: «охорона праці» (стаття 24); «охорона
здоров’я» (статті 34, 36, 39, 44, 49, 92); «охорона громадського порядку» (стаття 35); «охорона довкілля» (статті 85, 119, 138); «охорона
дитинства» (стаття 92); «охорона природи»
(стаття 116) [2].
Таким чином, з’ясуванню поняття та системи адміністративно-правового захисту
права поліцейських на відпочинок передує вирішення наукового завдання щодо визначення
співвідношення правових категорій «адміністративно-правовий захист» та «адміністративно-правова охорона».
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Адміністративно-правове забезпечення
права працівників поліції на відпочинок виступає в якості порівняно нового напрямку наукового пошуку, фундаментальною основою якого
стали праці провідних науковців у галузі адміністративного та трудового права, таких як:
В.Б. Авер’янов, В.С. Венедіктов, Н.В. Коломоєць, В.О. Попелюшко, О.Ф. Скакун, В. Темченко
та інші провідні науковці. Разом з тим, окреслений напрямок наукового пошуку вимагає проведення теоретико-правового порівняльного аналізу щодо зясування співвідношення правових
категорій «адміністративно-правовий захист»
та «адміністративно-правова охорона», чим
і обумовлена мета цього дослідження.
Формування цілей статті (постановка
завдання). Мета цього дослідження полягає
у здійсненні порівняльно-правового аналізу
правових категорій «адміністративно-правовий
захист» та «адміністративно-правова охорона»

в контексті забезпечення права поліцейських на
відпочинок.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи
питання щодо співвідношення таких термінів,
як «правовий захист» та «правова охорона»
необхідно зазначити, що останні позначаються
в довідковій літературі як тотожні, а їх зміст
у законодавстві або не розкривається, або описується по-різному і лише у контексті окремо
взятих нормативно-правових актів.
Зокрема, у Великому тлумачному словнику
сучасної української мови «захист» тлумачиться як заступництво, охорона, підтримка»
[3, с. 432]; у тлумачному словнику української
мови: «Захист – 1) дія за значенням захищати,
захистити і захищатися, захиститися; 2) заступництво, охорона, підтримка» [4, с. 379].
На нормативній схожості правових категорій
«правовий захист» та «правова охорона» наполягає й В. Темченко, який на підставі аналізу
міжнародного й національного законодавства
у сфері захисту прав людини доходить висновку про синонімічність та змістовну схожість
правових дефініцій «охорона» та «захист».
Відтак, В. Темченко наполягає на ідентичності
вищевказаних понять під час їхнього використання у правотворчості та правозастосуванні
[5, с. 64]. Аналогічну позицію обстоюють й інші
автори, наприклад, В. Попелюшко [6, с. 34]
та інші вітчизняні й зарубіжні дослідники.
Разом з цим, існують і інші точки зору, відповідно до яких розуміння правової охорони
та правового захисту не є тотожними. «Ми
все ж таки схильні підтримувати ту точку зору,
- твердить Н.В. Коломоєць, - що «захист»
та «охорона» не є тотожними поняттями. Змістовне навантаження терміну «охорона» є більш
абстрактне, аніж «захист», оскільки охорона
в переважній своїй більшості не має конкретного суб’єкта її реалізації та спрямована на
перспективу, тоді як «захист» має чітко визначених виконавців і спрямований на вирішення
вже існуючої протиправної ситуації [7, с. 57].
Загалом, погоджуємося з викладеною думкою,
з тією лише поправкою, що «охорона» не може
виступати як абстрактне поняття, а представляється нами, скоріше, в якості правового режиму,
коли реальна загроза охоронюваним законом суспільним інтересам фактично відсутня.
В іншому випадку можна говорити про захист
суспільних відносин.
За влучним твердженням О.Ф. Скакун, розуміння механізму охорони прав людини пов’язано
з сукупністю заходів профілактичного спряму-
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вання щодо утвердження правомірної поведінки,
у той час як механізм захисту прав людини пов’язаний із застосуванням заходів, спрямованих на
відновлення порушених прав неправомірними
діями та застосуванням заходів відповідальності
до правопорушників [8, с. 206].
Думку щодо розуміння правового захисту
у якості інструменту, спрямованого на забезпечення недоторканності й непорушності суб’єктивних прав громадян, поділяє й В. Венедіктов,
коли наголошує на реалізації правового захисту шляхом застосування заходів примусового
характеру, спрямованих на відновлення цих
прав [9, с. 9].
Серед законодавчих актів, спрямованих на
правове врегулювання охорони суспільних відносин у різних сферах публічного управління,
слід згадати Закони України: «Про охорону
праці» [10], «Про охоронну діяльність» [11], «Про
державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб» [12], «Про охорону
навколишнього середовища» [13], «Про охорону дитинства» [14] і т.д. Викладене наочно
демонструє, що законодавець при використанні
терміну «охорона» має на увазі не лише заходи
правового характеру, об’єктами охорони виступають не лише права громадян чи організацій.
При цьому «охорона» розкривається як один із
засобів забезпечення «захисту».
Аналіз вищевказаних наукових джерел
та законодавчих актів свідчить про наявність
різноманітних позицій з приводу співвідношення
правових категорій «охорона» та «захист»,
у зв’язку з чим можемо сформулювати наступні
висновки:
– правові категорії «охорона» та «захист»
слугують взаємообумовленими, але не тотожними поняттями;
– «охорона» представляється в якості правового режиму функціонування органів публічного управління та не пов’язана із втручанням
в правомірну діяльність суб’єктів суспільних відносин, у той час як потреба в «захисті» виникає
при загрозі порушення прав і законних інтересів
учасників правовідносин та їх відновлення; відтак, «захист права» ширший за «охорону права»;
– «захист права» відрізняється від «охорони
права» специфікою суб’єкта, що його здійснює, захист прав і законних інтересів громадян
виступає основною функцією держави.
Слід зазначити, що захисту прав людини приділяється достатня увага в теорії адміністративного права. Аналогічне значення питання щодо
захисту прав поліцейських на відпочинок мають
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у правозастосовній практиці органів публічної
влади.
Таким чином, адміністративно-правовий
захист права поліцейського на відпочинок може
бути представлений у вузькому й широкому
значенні.
У вузькому значенні адміністративно-правовий захист права поліцейського на відпочинок
розкривається в якості сукупності нормативно-правових актів, що підлягають застосуванню
виключно в разі порушення права на відпочинок,
у тому числі діяльність уповноважених органів,
спрямовану на усунення порушення, його припинення й відновлення порушеного права.
У широкому значенні зазначений вид захисту визначають як сукупність засобів, що забезпечують дотримання прав, свобод та законних
інтересів працівників поліції, як у процесі здійснення нормотворчості, так і в процесі реалізації
правових норм.
В науці адміністративного права адміністративно-правовий захист права поліцейських
на відпочинок з певними особливостями має
похідний характер від «адміністративно-правового захисту соціальних прав людини», під
яким слід розуміти сукупність застосовуваних
у порядку, врегульованому нормами адміністративного права, засобів, спрямованих на
здійснення уповноваженими на те органами
(посадовими особами), а також особами та громадянами відповідних процесуальних дій (процедур) щодо припинення незаконного посягання на соціальні права громадян; ліквідацію
будь-яких перешкод, що виникають при їх здійсненні; визнання або підтвердження, поновлення
та примусове виконання прав, невиконаних або
неналежним чином виконаних обов’язків з притягненням винної особи до відповідальності
[15, с. 378]. Думається, що виокремлення особливостей адміністративно-правового захисту
права поліцейських на відпочинок пов’язано із
визначенням сукупності (системи) застосовуваних у порядку, врегульованому нормами адміністративного права, засобів, спрямованих на
задоволення потреб поліцейських у реалізації
їхнього права на відпочинок.
В контексті дотримання прав і свобод
дитини, Н. Коломоєць розуміє дефініцію «правові засоби» в якості сукупності правових
норм, явищ та дій, які в системній єдності під
час реального використання сприяють захисту прав, свобод та законних інтересів дитини
[16, с. 87]. Аналіз вищевказаного визначення
наштовхує на думку про неможливість ототож-
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нення способів захисту права з усіма діями
уповноваженого суб’єкта, оскільки не всі вони
виступають у якості засобів захисту.
З певною аналогією засоби адміністративно-правового захисту права поліцейських на
відпочинок можуть бути представлені у вигляді
сукупності нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання суспільних відносин
у сфері захисту трудових прав поліцейських
та забезпечених державними гарантіями.
На законодавчому рівні систему захисту
права поліцейських на відпочинок утворюють
норми Закону України «Про Національну поліцію», Кодексу законів про працю та інших законодавчих актів, порівняльно-правовий аналіз
яких буде розглянуто нами більш докладно.
Варто підкреслити, що Кодекс законів про
працю та деякі інші законодавчі акти у сфері
регулювання трудових відносин умовно кажучи,
делегували низку положень до Закону України
«Про Національну поліцію». Так, відповідно
до пункту 5 частини 10 статті 62 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейський
у повному обсязі користується гарантіями соціального та правового захисту, передбаченими
цим Законом та іншими актами законодавства.
Думається, що дефініція «інші акти законодавства», поряд із КЗпП, серед іншого, включає й Закон України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» [17], згадування
про який знаходимо в наступних положеннях
Закону «Про Національну поліцію»:
- в органах (закладах, установах) поліції
з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів поліцейських відповідно
до вимог законодавства можуть утворюватися
професійні спілки. Обмеження прав професійних спілок поліцейських порівняно з іншими
професійними спілками не допускається
(частина 11 статті 62);
- для захисту своїх прав та законних інтересів працівники поліції можуть утворювати
професійні об’єднання та професійні спілки
відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
(частина 1 статті 104) [18].
Також варто зауважити, що відповідно до
статті 3 Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності», особливості
його застосування у Збройних Силах України
(для військовослужбовців), Національній поліції, Державній кримінально-виконавчій службі
України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Службі судової охо-

рони встановлюються відповідними законами
[17]. Іншими словами, з огляду на специфічний
характер службово-трудових відносин у Національній поліції України, закон делегує їх врегулювання спеціальному законодавчому акту
Закону України «Про Національну поліцію».
Аналогічним чином, в Законі «Про Національну поліцію» деталізуються, наприклад, положення щодо порядку укладення трудового договору, спеціальним різновидом якого в службовій
діяльності поліцейських слугує контракт, який,
відповідно до статті 63 коментованого закону,
являє собою письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою,
від імені якої виступає поліція, для визначення
правових відносин між сторонами [18].
Разом з тим, у деяких випадках варто говорити не про деталізацію положень КЗпП у спеціальному законодавчому акті, що врегульовує
організацію діяльності поліцейського відомства,
а про їх невідповідність одне одному. Зокрема,
йдеться про положення статті 50 КЗпП, яка
визначає нормальну тривалість робочого часу
працівників, що не може перевищувати 40 годин
на тиждень. Разом з тим, Законом України
«Про Національну поліцію» тривалість службового часу у погодинному еквіваленті взагалі не
визначена. Частина 3 статті 91 коментованого
закону під час визначення граничної тривалості робочого часу вказує лише на встановлення
для поліцейських п’ятиденного робочого тижня
з двома вихідними днями, а для курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських, - шестиденного робочого тижня з одним
вихідним днем [18]. Підкреслимо, що наслідком
такої законодавчої прогалини слугує правова
неврегульованість, в частині визначення тривалості часу відпочинку поліцейських. Інакше
кажучи, стикаючись із управлінським свавіллям
з боку керівників, поліцейські не можуть довести факт понад мірної роботи протягом робочого дня, оскільки погодинна його тривалість
залишається неврегульованою.
Висновки. Отже, численні положення
Закону України «Про Національну поліцію»,
запозичені з КЗпП, дозволяють зробити певні
висновки про посилення ролі трудового права
у регламентації службово-трудової діяльності поліцейських. Чи є зазначений факт свідченням того, що на теперішній час відбулась
остаточна «цивілізація» поліцейських службово-трудових відносин? Думається, що в даному
випадку йдеться, передовсім, про зміну харак-
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теру та напрямків впливу трудового права на
врегулювання трудових відносин в Національній поліції. Відтак, адміністративно-правовий
захист права поліцейських на відпочинок має
всі ознаки адміністративного права: імперативний характер правового регулювання та організаційного впливу; обов’язковим суб’єктом правовідносин (у більшості випадків) виступають
державні органи, серед яких Національна поліція займає центральне місце; форми та процедури захисту права на відпочинок прописані
в адміністративно-правових актах, що приймаються органами публічної влади.
Таким чином, адміністративно-правовий
захист права поліцейських на відпочинок являє
собою здійснювану у встановленому законом
порядку правотворчу, правозастосовну та правозахисну діяльність органів державної влади,
правоохоронних органів, громадських об’єднань, правозахисних організацій, а також працівників поліції, зумовлену наявністю юридичних фактів, пов’язаних із порушенням реалізації
або заперечуванням суб’єктивного, охоронюваного законом права поліцейського на відпочинок, мета якої полягає у відновленні або підтвердженні цього права.
Перспективи подальших розвідок полягають в удосконаленні адміністративного законодавства, в контексті формулювання пропозицій
до Закону України «Про Національну поліцію»,
шляхом вироблення однозначного понятійного
апарату, спрямованого на врегулювання адміністративно-правових відносин у сфері захисту
права працівників поліції на відпочинок.
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Rozumiak R. V. Comparative analysis of the legal categories “administrative and legal
protection” and “administrative and legal protection” in the context of ensuring the right
of police officers to rest
The article analyzes the legal categories “administrative-legal protection” and “administrative-legal
protection” in the context of ensuring the right of police officers to rest. The concept of administrativelegal protection of the right of police officers to rest is formulated, as carried out in accordance with
the law-making, law-enforcing and human-protection activities of state authorities, law-enforcement
bodies, public associations, human rights organizations, as well as police officers, conditioned
by the presence of legal facts related to related to the violation of the implementation or denial
of the subjective, legally protected right of a police officer to rest, the purpose of which is to restore
or confirm this right. The understanding of the mechanism of human rights protection is revealed,
which is related to a set of preventative measures to establish lawful behavior, while the mechanism
of human rights protection is related to the application of measures aimed at restoring rights violated
by illegal actions and applying measures of responsibility to offenders. The administrative and legal
protection of the police officer’s right to rest in the narrow and broad sense is presented. It was
established that in a narrow sense, the administrative-legal protection of the police officer’s right
to rest is interpreted as a set of normative legal acts that are applicable exclusively in the event
of a violation of the right to rest, including the activities of authorized bodies aimed at eliminating
the violation, its termination and restoration the violated right. It was established that in a broad sense,
the administrative-legal protection of the police officer’s right to rest is defined as a set of means
that ensure compliance with the rights, freedoms and legitimate interests of police officers, both in
the process of implementing regulations and in the process of implementing legal norms. The signs
of administrative and legal protection of the right of police officers to rest are highlighted, namely:
the imperative nature of legal regulation and organizational influence; the mandatory subject of legal
relations (in most cases) are state bodies, among which the National Police occupies a central place;
forms and procedures for protecting the right to rest are prescribed in administrative and legal acts
adopted by public authorities.
Key words: right to rest, working hours, police officer, administrative and legal relations, National
Police.
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