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Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ
Юрій Ладиславович Бошицький, професор,
заслужений юрист України, ректор Київського університету права НАН України

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ:
ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 2016/2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Одним із найбільш важливих показників розвитку будь-якої держави є високий рівень освіти її громадян. Нині в Україні активно здійснюється реформування освітньої системи, особливої значущості в цьому
процесі набуває модернізація вищої школи.
Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку
суспільства. Процес реформування вищої освіти в нашій країні проходить у складних умовах. Соціальноекономічні, політичні, інтелектуальні зміни нашого суспільства, які відбуваються в короткі терміни, суперечливо позначилася на стані й перспективах розвитку вищої освіти. Сьогодні основні стратегічні завдання
реформування вищої освіти на національному рівні полягають в удосконаленні системи управління освітою,
підвищенні її якості, конкурентоспроможності, доступності, ефективності фінансування тощо. Реалізація
цих завдань передбачає перехід до гнучкої ступеневої системи підготовки фахівців, піднесення вищої освіти
України на міжнародний рівень та її інтеграцію в європейський простір.
Інтеграція юридичної освіти і науки. Слід наголосити, що юридична освіта посідає особливе місце в
системі освіти, оскільки глибоко пов’язана із формуванням суспільної свідомості та правосвідомості, виступає запорукою розбудови України як правової й демократичної держави.
Київський університет права НАН України є унікальною для освітнього простору України формою
поєднання юридичної науки і освіти, своєрідним науково-освітнім комплексом у сфері юриспруденції. Така
інтеграція освіти і науки дає змогу готувати фахівців юристів європейського рівня за спеціальностями
«Право» та «Міжнародне право» відповідно до принципів і засад Болонського процесу.
За роки свого існування вищий навчальний заклад дав путівку в життя близько 14 тисячам спеціалістів,
які сьогодні служать благородній справі пошуку істини, зміцнення законності, розбудови демократичного
суспільства. І це закономірно, адже в університеті не лише здійснюють фахову підготовку, а й формують та
виховують всебічно розвинуту, зрілу і працелюбну особистість. На сьогоднішній день із числа наших випускників 29 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, а одна особа – доктора юридичних наук.
На наше глибоке переконання, сучасний юрист – це фахівець із професійною компетентністю, високоморальними особистісними якостями, здатний протистояти сучасним викликам юридичної практики та
належним чином захищати права й свободи людини і громадянина. Більше того, розбудова нашої держави,
зміцнення її незалежності та державного суверенітету ставить і перед КУП НАНУ надзвичайно важливе завдання – не тільки навчати, а й виховувати студентів справжніми громадянами та патріотами рідної землі.
Пройде певний час, і нинішня студентська молодь стане «ядром» української інтелігенції, і майбутнє нашого
народу залежатиме від змісту цінностей сьогоднішніх випускників, від того, якою мірою висока моральність
та професійність стане кредо майбутньої професійної юридичної діяльності.
Так склалося, що в багатьох державах Європи та світу юридичні вузи – це найпотужніші заклади,
навчатися і працювати в яких дуже престижно. Не є винятком і наш вуз.
Університет достатньо швидко реагує на вимогу часу і змінюється, вдосконалюючи процес і формуючи
нові моделі навчання, активно впроваджуючи новітні технології. За час свого існування університет став
одним із провідних вищих навчальних закладів України у сфері підготовки висококласних фахівців-юристів,
визнаним науково-освітнім центром. Університет впевнено йде вперед, постійно впроваджуючи найновіші
технології, методи й методики навчання, поповнює науковий потенціал, покращує матеріально-технічне
оснащення – і усе це задля того, щоб студентам та викладачам навчання й робота приносили задоволення, а
державі – користь.
© Ю. Л. Бошицький, 2017
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Впровадження інноваційних комп’ютерних технологій. Велика увага в університеті приділяється
впровадженню в освітній процес інноваційних комп’ютерних технологій. Мультимедійні аудиторії дають
змогу проводити в університеті віртуальні заняття з різних галузей права, у режимі он-лайн спілкуватися з
викладачами з інших університетів як в Україні, так і за кордоном, проводити он-лайн майстер-класи видатних вітчизняних та зарубіжних науковців як у самому університеті, так і за його межами, наукові конференції з трансляцією в мережі університету та світовій мережі Інтернет.
Майстер-класи. Основними перевагами майстер-класів є поєднання активних форм навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, індивідуальної роботи, набуттям та закріпленням практичних знань і навичок. Майстер-класи у вузі відбуваються регулярно.
Новелою 2016/2017 навчального року було проведення відомими адвокатами Києва серії майстер-класів з різних юридичних проблем: участь адвоката в кримінальному процесі, звернення до Європейського
суду з прав людини, роль адвоката в сімейних, земельних спорах тощо. Студенти мали змогу послухати «зубрів» сучасної адвокатури, поставити їм запитання та зорієнтуватися у своїй подальшій професії.
Забезпечення конкурентоспроможності університету має відбуватися завдяки високій гарантованості
якості освітніх послуг, у тому числі й шляхом створення умов для набуття студентами комунікативної компетентності іноземною мовою на необхідному освітньому рівні. І тому студентська молодь має можливість
поглибленого вивчення англійської та німецької мов, що в подальшому стане ефективною запорукою практичної юридичної діяльності. Випускники-магістри за спеціальністю «Міжнародне право», отримуючи дипломи, крім фаху «Юрист-міжнародник» отримують ще й кваліфікацію «Перекладач».
У Київському університеті права НАН України створено бездоганні умови для навчання: сучасна бібліотека та читальний зал; обладнані мультимедійні аудиторії; аудиторії інтерактивного тестування та інформаційно-комунікативних технологій, забезпечені інтерактивними дошками, комп’ютерами останнього покоління; сучасний лінгафонний кабінет; криміналістична лабораторія; кабінет трасології і дактилоскопії тощо.
Нові університетські музеї. У 2016 р. було створено ряд унікальних музеїв: «Музей контрафактної продукції (підробок) Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством», «Музей комп’ютерних технологій та криміналістичної техніки», «Музей криміналістики ім. Ганса Гросса», який призначений для формування стратегії, тактики й мистецтва оволодіння студентами знань, практичних навичок і вмінь застосування
криміналістичної техніки, оформлення матеріалів для проведення криміналістичних експертиз, ознайомлення
з тактикою і методикою проведення слідчих дій з метою пізнання, доказування і розслідування злочинів.
Працевлаштування випускників. Не менш важливим є забезпечення проходження практики студентів
та їх працевлаштування. Університет у 2016/2017 навчальному році налагодив нові зв’язки, а, відтак, і нові
можливості для студентів відточувати свої теоретичні знання на практиці, зокрема з Державним підприємством «Документ», Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» – компанії з ОТР Group, яка надає найповніший комплекс юридичних і супутніх їм послуг зі стягнення боргів юридичних та фізичних осіб.
Необхідно зазначити, що в сучасних умовах вимоги до професійної підготовки юристів постійно
ускладнюються, а тому призначення юридичної освіти полягає в тому, щоб передати майбутньому правнику
не тільки глибокі загальнотеоретичні знання та загальнокультурні основи, а й сформувати комунікативні
здібності, критичність та культуру мислення, здатність приймати самостійні рішення тощо. Саме з цією
метою в університеті функціонує юридична клініка «Фенікс», основними напрямами діяльності якої є: впровадження в освітній процес елементів формування у студентів практичних навичок у сфері надання юридичних послуг; забезпечення можливості професійного спілкування студентів університету з провідними юристами-практиками; проведення наукових досліджень у сфері практичної освіти; надання безоплатної правової
допомоги малозабезпеченим верствам м. Києва тощо.
Таким чином, освітня підготовка випускників університету – це насамперед фаховість, професіоналізм
та інноваційні технології в освітньому процесі на кшталт європейського освітянського простору.
Наукові конференції. Керуючись нормативними положеннями щодо необхідності інтеграції освітнього
процесу та наукової роботи, а також створення належних умов для нерозривності освіти та науки, Київський
університет права НАН України й надалі щорічно проводить шість міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій:
– «Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького»,
– «Сучасні проблеми правової системи України»,
– «Європейська юридична освіта і наука»,
– «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»,
– «Сучасні проблеми гуманітаристики: сучасні проблеми, комунікативні та педагогічні стратегії»,
– «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі».
Слід зазначити, що організаторами міжнародного семінару, який проходив 5–6 липня 2017 р., виступили Всесвітня організація інтелектуальної власності, КУП НАНУ та Департамент інтелектуальної власності
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
У роботі семінару взяли участь не тільки представники України, а й правознавці з інших країн, зокрема:
Швейцарії, Ізраїлю, Білорусії, Словацької республіки та Азербайджану.
Основна мета проведення семінару передбачала консолідацію зусиль вчених та практиків України і
світу з розробки єдиної політики у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних
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установах, а також обговорення відповідного Типового положення, підготовленого Департаментом країн з
перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
Крім того, до участі в міжнародному семінарі були залучені експерти з Києва, Львова, Маріуполя,
Одеси, Рівного, які обговорювали практичні аспекти подальшого розвитку та реалізації Національного проекту «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах».
Дві всеукраїнські науково-практичні конференції проходять на базі Рівненського інституту, зокрема:
«Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» та «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні
пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії».
Наукові центри університету. Важливими осередками науково-дослідної роботи університету є Міжнародний центр правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи у м. Львові
та Міжнародний центр правових та економіко-соціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи у
м. Ужгороді.
На базі Міжнародного центру правових та економіко-соціальних досліджень країн Центрально-Східної
Європи у м. Ужгороді відновлено проведення міжнародної науково-практичної конференції «Європейська
юридична освіта і наука».
На базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної
Європи у м. Львові у 2016/2017 навчальному році було проведено цілий ряд наукових заходів, якими ми,
власне, і заявили про себе у Львівському регіоні.
Конкурси наукових робіт. КУП НАНУ активно долучає до науково-дослідної роботи молодь – майбутніх студентів. Так, університет продовжує проводити Всеукраїнський конкурс наукових робіт ім. В. М. Корецького «Права людини в сучасному світі: погляд молоді» та конкурс наукових робіт ім. М. П. Василенка
на тему: «Державно-правовий розвиток України: історія і сучасність».
25 лютого 2016 р. у стінах Київського університету права НАН України відбувся фінальний етап конкурсу наукових робіт ім. В. М. Корецького серед учнів 11-х класів. Варто зазначити, що Конкурс проходить
четвертий рік поспіль. Роботи представили широку географію нашої держави, а саме: Черкаську, Запорізьку,
Херсонську, Кіровоградську, Київську, Чернігівську, Хмельницьку, Львівську області. За підсумками конкурсу комісією було зроблено висновок, що кожна робота носила високий рівень підготовки, кожен учасник
вільно володів ораторськими навиками та був гідним опонентом. Надзвичайно позитивним є те, що сучасна
молодь не залишається осторонь актуальних питань у галузі прав людини, здатна висловлювати власну позицію щодо цього, пропонувати нові ідеї та шляхи вирішення проблемних сфер цієї тематики; демонструвати
вміння аналітично мислити, аналізувати національні та міжнародно-правові акти в означеній сфері, опиратись на власний досвід у формулюванні висновків.
29 квітня 2017 р. у стінах Київського університету права НАН України відбувся фінальний етап конкурсу наукових робіт ім. М. П. Василенка для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на тему: «Державно-правовий розвиток України: історія та сучасність».
Конкурс проводився з метою популяризації творчої спадщини та вшанування пам’яті М. П. Василенка.
Учасники конкурсу та їхні наукові керівники були нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня, сертифікатами,
подяками та подарунками від Київського університету права НАН України.
Видавнича діяльність університету. Видавнича діяльність в університеті залишається одним із його
пріоритетних напрямів роботи. Науково-педагогічні працівники КУП НАНУ щорічно публікують результати
своїх наукових досліджень у монографіях, підручниках, збірниках наукових праць, які поповнюють бібліотечні фонди університету і є доступними для користування студентами.
У 2016/2017 навчальному році було видано вісім наукових видань (сім збірників матеріалів конференцій і одна монографія – Шкребець Д. В. «Стадії процесу доказування в цивільному процесі України»).
Наразі побачать світ «Мала енциклопедія канонічного права», монографія «Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет».
Крім того, за результатами розробки науково-дослідної теми «Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії» університетом буде
видано колективну монографію, яка поповнить наукові видання колективу КУП НАНУ.
Науково-практичний часопис університету. У 2016/2017 навчальному році вийшло друком чотири
номери «Часопису Київського університету права». Зокрема, у них опубліковано близько 420 фахових статей, а також 15 рецензій та десятки наукових повідомлень. Останній номер «Часопису» вийшов за обсягом
найбільший за всю історію існування – 460 сторінок.
Наприкінці 2016 р. науково-теоретичному щоквартальнику «Часопис Київського університету права»
виповнилося 15 років.
У 2016 р. «Часопис Київського університету права» започатковував нову рубрику «Видатні правознавці», присвячену тим вітчизняним фахівцям, чиї імена золотими літерами вписано в книгу пам’яті української
юриспруденції.
Нещодавно започатковано розділ «Юридична практика», в якому провідні українські юристи діляться
своїм досвідом роботи з читачами нашого журналу, а також наводять приклади з судової практики. Отже,
нині «Часопис Київського університету права» складається із 19 розділів.
Відбулися зміни й у редколегії журналу. До її складу долучилась декан юридичного факультету Дебреценського університету (Угорщина) професор Вероніка Сікора.
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Постійно ведеться масштабна робота для індексування «Часопису Київського університету права» до
Міжнародних наукометричних баз даних «HeinOnline» та «Index Copernicus».
П’ятнадцятирічна історія «Часопису Київського університету права» має одну відмітну рису – стабільний багатовекторний розвиток, незважаючи на будь-які обставини. Науковий журнал «Часопис Київського
університету права» є трибуною для оприлюднення наукових досліджень і публічної наукової дискусії.
Наукова бібліотека. Значне місце в освітній, науковій та культурно-освітній діяльності університету
посідає наукова бібліотека, яка має потужні інформаційні ресурси, що складаються з навчальних посібників,
підручників, монографій та наукових збірників, фахових періодичних видань, авторефератів дисертацій. Усі
ці видання – понад 150 тисяч друкованих одиниць – активно використовуються в навчанні студентами,
науковцями для написання статей, монографій та дисертацій, всебічного розвитку особистості.
У 2016/2017 навчальному році до фондів бібліотеки надійшло 1208 одиниць книг, біля 500 фахових
журналів, збірників наукових статей та науково-практичних конференцій.
Традиційним джерелом комплектування для будь-якої бібліотеки є дарована література. Протягом навчального року наукова бібліотека отримала книжкові дари від партнерів університету – науковців України та
зарубіжних країн, підприємців, викладачів. Зокрема, лише колекція іноземних видань поповнилась на 160 примірників книг.
У сучасному світі важко уявити університетську бібліотеку без новітніх форм інформаційного сервісу,
тому наукова бібліотека КУП НАНУ надає своєчасну та якісну інформацію на цифрових носіях за допомогою «Електронної бібліотеки студента-правника», навчає користувачів оптимальним методам пошуку інформації за допомогою електронного каталогу бібліотеки (42,5 тис. бібліографічних записів), різноманітних
пошукових систем та сервісів.
З метою підвищення інформаційної культури студентів науковою бібліотекою КУП НАНУ щотижня
проводяться навчання у формі індивідуальних та групових консультацій-тренінгів з організації пошуку
інформації в мережі Інтернет, традиційному бібліотечному довідково-бібліографічному апараті, базах даних
наукової бібліотеки КУП НАНУ, Національних бібліотек України та наукових бібліотек вищих навчальних
закладів, он-лайн бібліотеки Всесвітньої організації інтелектуальної власності, до якої організований доступ
через систему посилань на веб-сторінці бібліотеки. Фонд друкованих видань Бібліотеки-депозитарію Всесвітньої організації інтелектуальної власності, створеної в рамках програми ВОІВ «WIPO Publication Library
Program», також активно використовуються студентами при вивченні права інтелектуальної власності та
фахівцями з інтелектуальної власності для ознайомлення з діяльністю ВОІВ, питаннями правового регулювання та захисту інтелектуальної власності.
Значне місце в роботі бібліотеки, як культурно-освітнього центру, відводиться вихованню культури
читання, духовного розвитку особистості, формуванню гуманітарного світогляду, популяризації фундаментальних знань з питань права, актуальних проблем українського законодавства, державотворення в Україні.
З цією метою науковою бібліотекою організовувались книжкові виставки та експозиції, відкриті перегляди
літератури, тематичні полиці тощо. Усього було організовано 46 книжкових виставок, у т.ч. нових надходжень – 15, на яких експонувалось понад дві тисячі видань, проведено відкритих переглядів – 23, на них експонувалось 950 видань, оформлено тематичних полиць – 15, експонувалось 800 видань. Ефективність такої
форми популяризації літератури в цілому становила 69 %.
Окрім зазначених форм роботи, у 2016/2017 навчальному році використовувались і такі, як виставки до
визначних та пам’ятних дат, виставки однієї книги тощо. На належному рівні пройшли заходи до дня народження Т. Г. Шевченка. У читальному залі було організовано книжково-ілюстративну виставку «Слово Шевченкове – живе і вічне» та виставку однієї книги «Святим дивом сяють храми Божі: храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка».
Книжковими виставками бібліотека відзначила також День Конституції України, День незалежності,
Всеукраїнський день бібліотек тощо. Постійні тематичні виставки мистецтвознавчих альбомів та творів
художньої літератури сприяють формуванню всебічно розвинутого, освіченого й ерудованого юриста, а
оформлення книжкових виставок наукових видань університету «Наукові здобутки Київського університету
права НАН України» популяризують праці викладачів університету.
Живими та цікавими виявились заходи, проведені науковою бібліотекою університету спільно з публічними бібліотеками міста Києва до Всеукраїнського тижня права, в яких активну участь брали студенти КУП
НАНУ. На цих заходах вони зустрічались з учнями старших класів київських шкіл, розповідали про права
людини, привабливість юридичної професії, переваги навчання в Київському університеті права НАН України, проводили вікторини з питань правознавства та інтерактивні ігри «Чи знаєш ти свої права?» серед присутніх старшокласників.
Міжнародні зв’язки університету. Київський університет права НАН України співпрацює з багатьма
зарубіжними вузами з різних частин світу. Міжнародні зв’язки університету з іноземними партнерами розвиваються в рамках 125 партнерських угод про академічне співробітництво.
Завдяки нашим міжнародним зв’язкам делегація студентів та викладачів університету у вересні 2016 р.
взяла участь у конкурсному проекті з питань захисту персональних даних та прозорості повноважень органів державної влади. Захист наукових студентських робіт, які вони готували упродовж декількох місяців, відбувся в офісі доктора Аттіли Петерфалві, президента Національного комітету захисту персональних даних
та питань свободи інформації, у присутності поважної компетентної комісії. Під час візиту студенти мали
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можливість зустрітись із Головою Конституційного Суду Угорщини, Омбудсменом Угорщини та іншими
посадовцями урядових структур Республіки Угорщина.
З 28 листопада по 2 грудня 2016 р. кращі студенти університету на чолі з ректором взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції з проблем права інтелектуальної власності та спеціальної освіти,
де КУП НАНУ виступав співорганізатором конференції і яка проходила у штаб-квартирі ВОІВ у м. Женеві.
Слід зазначити, що участь Київського університету права в організації та проведенні цієї міжнародної
конференції принесла не лише наукову користь, а й збагатила бібліотечні фонди наукової бібліотеки університету новими книжковими виданнями. Понад 120 примірників книг поповнили бібліотеку. Серед них –
надзвичайно цікаві наукові видання з права, міжнародних відносин, історії України, енциклопедичних та
довідкових видань українською та іноземними мовами.
28–29 квітня 2017 р. КУП НАНУ спільно з Дебреценським університетом провів VIII міжнародну
науково-практичну конференцію «Зміни в цивільному праві Європейського Союзу». До складу делегації від
КУП НАНУ увійшли викладачі, студенти та аспіранти. Учасники конференції обговорювали важливі питання з метою здійснення реальних кроків задля збалансованого розвитку цивільного права, не обійшли вони
увагою й такі актуальні питання, як охорона інтелектуальної власності в сучасній Україні; проблемні питання регулювання договорів на задоволення потреб людини; законодавчі та інституційні напрями розвитку в
сфері інтелектуальної власності; захист суміжних прав організацій мовлення за цивільним законодавством
України та Угорщини; публічний розгляд справ у практиці Європейського суду з прав людини та ін.
Особливої уваги заслуговують міжнародні творчі зв’язки з провідними університетами Польщі, Словаччини, Грузії, Угорщини тощо, які не тільки надають нового імпульсу інноваційному розвиткові університету, а й сприяють впровадженню світових освітніх стандартів.
У 2016/2017 навчальному році нашими новими партнерами стали:
Міжнародний інститут підприємництва і права;
Генеральне Консульство Словацької Республіки в м. Ужгороді;
Азербайджанська державна академія фізкультури і спорту.
Результатом плідної співпраці Київського університету права НАН України з іноземними організаціями та
установами є: забезпечення програм академічної мобільності представників професорсько-викладацького і студентського складу між вузами-партнерами; підтримка низки міжнародних проектів; проведення конференцій;
реалізація програм подвійних дипломів; участь працівників університету в різноманітних міжнародних програмах, які фінансуються урядами провідних зарубіжних держав. Усе це дає можливість розширювати кордони
міжнародного співробітництва, підвищувати ефективність співпраці та зміцнювати вже існуючі відносини.
У рамках міжнародної співпраці університет постійно відвідують іноземні гості та закордонні делегації
для обміну досвідом у сфері освіти та науки. Окрім представників закордонних університетів почесними
гостями КУП НАНУ є працівники посольств та представництв іноземних держав. Така співпраця сприяє
розширенню міжнародних контактів, зміцненню позитивного іміджу університету, спілкуванню студентів з
представниками дипломатичних місій тощо.
Упродовж 2016/2017 навчального року університет відвідали понад 23 делегації та поважні гості
з 10 країн світу (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія, Грузія, Білорусія, Китай, Швейцарія, Канада, Ізраїль).
Уже традицією стала організація майстер-класів та зустрічей студентів університету з видатними фахівцями з питань міжнародних відносин, політиками, юристами, відомими державними діячами зарубіжних
країн.
Київський університет права НАН України послідовно розвиває співробітництво з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями.
З цією метою Київський університет права НАН України налагодив тісні зв’язки зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, що дало нам змогу запрошувати на майстер-класи провідних зарубіжних
науковців та практиків у зазначеній царині; сприяти участі наших викладачів, аспірантів і студентів у науково-практичних заходах, які організовуються та проводяться під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності в зарубіжних країнах. Також саме нашому університету вперше було надано унікальну можливість отримувати доступ до найоперативнішої інформації з питань інтелектуальної власності з усього світу.
Для Київського університету права НАН України партнерство із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності є також і проявом визнання на світовому рівні наукових університетських здобутків у сфері
досліджень проблем права інтелектуальної власності протягом останнього десятиліття.
Міжнародне співробітництво сприяє підвищенню авторитету КУП НАНУ як в Україні, так і поза її
межами, популяризації української юридичної наукової школи за кордоном.
Приємно зазначити, що у 2016 р. Київський університет права НАН України виборов Гран-прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» та був нагороджений золотою медаллю в номінації «Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку національної освіти та науки».
Це висока та заслужена оцінка діяльності усього нашого колективу.
Авторські проекти для молоді. Київський університет права НАН України – це заклад, який виховує
гармонійну особистість, адже нове покоління молодих юристів повинно бути високоінтелектуальним, творчим, з багатим та різностороннім внутрішнім світом.
Саме цій меті підпорядковані наші 10 соціально корисних молодіжних проектів, які є популярними
серед студентства.
8

Кулинич П. Ф. Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні

Кожен місяць у Київському університеті права багатий на культурно-виховні заходи. Загалом, у
2016/2017 навчальному році було проведено понад 120 найрізноманітніших заходів, які висвітлені на сайті
КУП НАНУ, Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, а також Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.
Новелою 2016 р. стало проведення напередодні Дня університету, а саме 10 грудня засідання круглого
столу студентського самоврядування і наукового товариства студентів, у рамках якого відбулася зустріч лідерів-випускників купівської родини. Вперше за попередні сім каденцій студентського самоврядування відбулася зустріч президентів студентського самоврядування та голів комітетів, які вже сьогодні працюють за
фахом, є адвокатами, кандидатами юридичних наук тощо. Як зазначали наші випускники, громадська робота
в університеті стала для них своєрідною інвестицію в майбутню професію.
Вкотре наші кращі студенти були відзначені у Лідерському рейтингу, який проводився Святошинською
районною у м. Києві державною адміністрацією серед дев’яти вищих навчальних закладів Святошинського
району. Переможцями стали: у номінації «Доброчинність року» – Бондар Вікторія; у номінації «Молодіжний
лідер року» – Озерова Катерина; у номінації «Молодий інтелектуал року» – Бондар Віталій; у номінації
«Спортивна надія року» – Мінаков Артур.
У навчальному закладі комплексно працюють над створенням гідних умов для навчання та роботи.
Свідченням цього є й сучасна матеріально-технічна база університету.
У 2016/2017 навчальному році нам вдалося значно модернізувати матеріально-технічну базу вузу. Зокрема, університетом було:
– створено цілий ряд унікальних музеїв;
– організовано кабінет трасології і дактилоскопії;
– відбулося відкриття Кабінету аграрного права імені В. І. Семчика та Кабінету історії українського
права ім. академіка М. П. Василенка. Відкриття таких кабінетів стало доброю традицією вшанування пам’яті
колег-науковців, що має важливий виховний ефект для молоді.
Підтвердженням високого визнання вузу є те, що Київський університет права НАН України удостоєний почесного звання «Лідер сучасної освіти» та «Лідер післядипломної освіти України», він також лауреат
І ступеня в номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтеграції в європейський освітній і науковий простір». А це – свідчення визнання модернізації освітнього процесу вищого навчального
закладу на загальнодержавному рівні.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Нова фаза соціально-економічного розвитку нашої держави, яка потребує конституційного оновлення
та детермінує процес його здійснення, пов’язана з необхідністю докорінного реформування організації системи влади у бік її децентралізації. У рамках даного конституційного процесу в Україні започаткована широкомасштабна адміністративно-територіальна реформа. Власне остання і є обов’язковою умовою децентралізації влади, оскільки передбачає створення низових адміністративно-територіальних одиниць нового типу –
громад шляхом добровільного об’єднання існуючих територіальних громад сіл, селищ і міст у спроможні
територіальні громади.
Україна ще у 1998 р. приєдналася до Європейської хартії місцевого самоврядування, яка передбачає
організацію місцевого самоврядування на засадах його повсюдності та субсидіарності. Принцип повсюдності місцевого самоврядування означає, що воно має охоплювати всю територію країни, а принцип субсидіарності проголошує, що органи місцевого самоврядування територіальних громад (комун тощо) мають вирішувати всі питання місцевого життя, крім тих, які можуть бути вирішені лише на вищих щаблях публічної
влади – національному, регіональному чи районному. Для реалізації принципів цієї Хартії й необхідна концентрація фінансових та інших ресурсів, які зараз розпорошені по селах та інших дрібних населених пунктах. Тому прийнятий 31 серпня 2015 р. у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до
Конституції України» передбачає надання територіальній громаді інших правових рис. По суті, з остаточним
© П. Ф. Кулинич, 2017
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прийняттям цього Закону реалізований в Україні поділ влади на три відносно самостійні гілки – законодавчу,
виконавчу і судову – буде модернізований і включатиме нову гілку – владу місцевого самоврядування, здійснювану місцевими радами, і передусім радами новостворених громад.
Водночас ще Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р, одним із
ключових напрямів удосконалення організації публічної влади в Україні визначено розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації
влади. Передбачається, що на засадах децентралізації влади буде подолано відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань і в сфері земельних відносин.
Зазначена Концепція відтворює також ключові принципи забезпечення децентралізації влади, до яких
належать розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої
влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою на засадах повсюдності, субсидіарності та
спроможності місцевого самоврядування. На нашу думку, у сфері земельних відносин реалізація принципу
субсидіарності місцевого самоврядування означає, що органи місцевого самоврядування мають вирішувати
всі земельні питання на своїй території, крім тих, які можуть вирішити тільки органи державної влади.
Нарешті, принцип спроможності місцевого самоврядування є керівною ідеєю, згідно з якою доходи місцевого самоврядування мають сягати рівня, достатнього для фінансування всіх сфер діяльності та всіх повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад.
Світовий досвід свідчить, що матеріальною основою формування системи ефективного місцевого
самоврядування є земельна власність та доходи, які генеруються у сфері землекористування. Відповідно,
визнання місцевого самоврядування однією з основ конституційного ладу країни передбачає встановлення
децентралізованої системи управління – такої форми організації влади на місцях, що забезпечує самостійне
вирішення громадянами питань місцевого життя з урахуванням історичних і місцевих традицій1. Вважається, що владоспроможність територіальних громад та створених ними органів місцевого самоврядування в
Україні залежить від їх фінансово-бюджетного забезпечення2. Отже, у контексті завдань Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні децентралізація влади стає
важливим політико-правовим чинником вдосконалення земельного законодавства України.
По суті, реалізація вищезазначених принципів розвитку місцевого самоврядування передбачає проведення в нашій країні адміністративно-територіальної реформи, яка, у свою чергу, має на меті й істотне переформатування земельних правовідносин у системі місцевого самоврядування. Основні риси цієї реформи
визначені згаданою Концепцією та певною мірою відображені в Законі України від 5 лютого 2015 р. «Про
добровільне об’єднання територіальних громад»3 і постанові Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р.
«Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад»4.
Практика реалізації цього законодавства свідчить про наявність у формуванні спроможних територіальних громад значних проблем, спричинених відставанням розвитку земельного законодавства України від
потреб розвитку місцевого самоврядування. Вважаємо, що таке відставання певним чином зумовлене недостатнім теоретико-методологічним з’ясуванням сутності земельно-правових проблем, від вирішення яких
залежить успішність розвитку адміністративно-територіальної реформи в Україні.
На нашу думку, децентралізацію повноважень органів влади у сфері земельних відносин доцільно розглядати у двох аспектах: як децентралізацію повноважень щодо здійснення права публічної (державної й
комунальної) власності на землю та як децентралізацію повноважень органів влади у сфері публічного (державного) управління використанням та охороною всіх земель.
Зазначені аспекти децентралізації повноваження органів влади у сфері земельних відносин відображають принципово різні напрями розвитку земельного законодавства України. Перший із них асоціюється з розвитком законодавства України щодо розмежування земель державної й комунальної власності та формування
інституту права комунальної власності на землю. Як відомо, із прийняттям Конституції України від 28 червня
1996 р., яка вперше в земельно-правовій історії нашої держави ввела інститут права комунальної власності на
землю як окремий інститут права публічної власності на землю, відмінний від права власності держави на
земельні ресурси. Однак, оскільки на момент прийняття Основного Закону країни публічна власність на
землю була представлена виключно землями державної власності, то в прийнятому 25 жовтня 2001 р. відповідно до нього Земельному кодексі України була передбачена необхідність розмежування земель державної
власності на землі, які залишалися у власності держави, і землі, які передавалися у власність територіальних
громад сіл, селищ і міст.
Однак законодавство України про розмежування земель розвивалося таким чином, що фактично обмежило земельну територію громад як матеріальну основу їх місцевого самоврядування землями в межах населених пунктів. Безперечно, за таких умов у розвитку місцевого самоврядування в Україні ігнорувалися принципи повсюдності, субсидіарності та спроможності. З метою забезпечення проведення децентралізації влади
у частині їх повноважень у сфері права власності на землю уявляється необхідним введення у законодавство
України правових норм, які б містили критерії визначення земель як об’єкта права комунальної власності
об’єднаних (спроможних) територіальних громад, включаючи землю як у межах населених пунктів, так і за
їх межами. Зокрема, земельне законодавство має забезпечити встановлення пріоритету права комунальної
власності на землі в межах громади шляхом: а) передачі переважної більшості земель державної власності,
які розташовані на території громади, у комунальну власність територіальної громади; б) встановлення пре10
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зумпції належності територіальній громаді на праві власності земель, власник яких не встановлений. Крім
того, у законодавстві доцільно визначити повноваження щодо здійснення права комунальної власності на
землю об’єднаними територіальними громадами в особі їх рад та виконавчих комітетів цих рад.
Більш складною проблемою є розвиток земельного законодавства в частині забезпечення децентралізації повноважень органів влади у сфері управління використанням та охороною земель. Вважаємо, що реалізація принципу субсидіарності місцевого самоврядування диктує необхідність розширення земельних
повноважень органів самоврядування територіальних громад. На наш погляд, основними напрямами такого
розширення мають стати: 1) надання органу місцевого самоврядування територіальної громади – раді територіальної громади – повноважень щодо здійснення планування використання та охорони всіх земель громади, включаючи й землі державної та приватної власності; 2) проведення консолідації сільськогосподарських
земель; 3) зарахування земельного податку з усіх земель територіальної громади до бюджету територіальної
громади, а також надання раді територіальної громади права на встановлення та скасування пільг щодо сплати земельного податку та орендної плати за землі комунальної власності; 4) надання раді територіальної громади права здійснення моніторингу земель та контролю за дотриманням власниками і користувачами
земельних ділянок, розташованих на території територіальної громади, вимог чинного земельного, містобудівного та екологічного законодавства.
Таким чином, проведення децентралізації влади з передачею значного обсягу владних повноважень у
сфері регулювання земельних відносин територіальним громадам як основній ланці місцевого самоврядування детермінує необхідність суттєвого оновлення інституту права власності на землю.
У літературі наголошується, що право власності є основоположним інститутом, що виходить за межі
будь-якої однієї галузі права, безпосередня регламентація якого здійснюється нормами конституційного
права5. Саме тому, як зазначає О. М. Клименко, право власності входить до системи конституційного ладу
як самостійний правовий інститут6. Отже, вдосконалення правового регулювання відносин власності на
землю за участю територіальних громад потребує, на наш погляд, і модернізації положень Конституції
України щодо права власності на землю. Насамперед уявляється доцільним уточнити конституційний статус
права комунальної власності на землю як одного з основоположних інститутів місцевого самоврядування.
Вважаємо, що Конституція України має закріпити принцип належності земель України територіальним громадам. Цей принцип має презюмувати, що всі землі в межах території України, які не належать на праві власності державі, громадянам та юридичним особам, є власністю територіальних громад. З метою закріплення
цього принципу в Основному Законі країни пропонуємо ввести у розділ 1 (Загальні засади) Конституції
України статтю такого змісту:
«Стаття ХХХ. Земля є матеріальною основою діяльності спроможних територіальних громад.
Усі землі в межах території територіальної громади належать їй на праві комунальної власності, крім
земель, які перебувають у державній та приватній власності.
Територіальні громади забезпечують використання всіх земель в межах їх територій за єдиними програмами.
Держава здійснює контроль за використанням земель територіальних громад із тих питань, які не віднесені до компетенції органів влади територіальних громад та інших органів місцевого самоврядування».
Що стосується конституційного статусу права приватної власності на землю, то в сучасних дослідженнях про власність еволюція конституційної матерії розкривається як рух від закріплення святенності й недоторканності права власності до його обмеження, оформлення його соціальної функції7. Тобто, хоча приватна
власність на землю й визнається засадничою політичною, економічною та правовою категорією, її статус у
сучасному суспільстві більш тісно ув’язується та набуває певної залежності від інших засадничих категорій
суспільного життя, які конституюють загальне благо. Саме тому в ч. 2 ст. 1 Протоколу першого до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року зазначено, що положення про захист
права власності не применшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй уявляються
необхідними для здійснення контролю за використанням власності у відповідності з загальними інтересами
або для забезпечення сплати податків та інших зборів чи штрафів8.
У зв’язку з цим в Україні мають бути сформовані належні правові засоби вирішення гострої соціальноправової проблеми, яка виникла в процесі здійснення земельної реформи, – проблеми конфлікту між широкомасштабною приватизацією земель сільськогосподарського призначення та забезпеченням охорони і
належного використання сільськогосподарського земельного фонду країни. Адже перехід переважної частини сільськогосподарського земельного фонду країни у приватну власність не тільки не призупинив, а в багатьох випадках навіть посилив процеси деградації ґрунтів. Одним із проявів даного конфлікту є, на наш
погляд, невідповідність змісту права власності на землю функціям цього інституту на сучасному етапі розвитку правового регулювання відносин сільськогосподарського землекористування.
У науці земельного права предметом дослідження була проблема виробничої функції права власності
на землю взагалі. Адже запровадження права власності на землю мало на меті надання виробникам сільськогосподарської продукції статусу господаря на землі, який передбачає наявність високої мотивації праці в
сільському господарстві, у першу чергу, через розширення правомочностей суб’єктів земельних прав насамперед зміцнення їх господарської незалежності. Однак, крім виробничої мети, інститут права власності на
землі сільськогосподарського призначення покликаний забезпечити досягнення і цілей соціального спрямування.
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Сучасна законодавча концепція права власності на землю, у тому числі й на землі сільськогосподарського призначення, закріплена Конституцією України та Земельним кодексом України, який набув чинності
1 січня 2002 року. Згідно зі ст. 22 Основного Закону країни, конституційні права і свободи гарантуються й не
можуть бути скасовані. Одним із встановлених і гарантованих Конституцією України конституційних прав є
право власності на землю, яке, таким чином, конституційно захищене від таких його змін, які можуть призвести до юридичного чи фактичного припинення існування інституту права приватної власності на землю.
Крім того, ст. 22 Конституції України містить ще одне важливе положення. Воно полягає в тому, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих
прав і свобод. Слід звернути увагу на те, що законодавець розрізняє «конституційні» та «існуючі» права і
свободи. На наш погляд, суть даної диференціації зумовлена тим, що юридичний обсяг і зміст права власності на землю в Україні встановлений не тільки Основним Законом країни, а й Земельним кодексом України
від 25 жовтня 2001 року. Отже, з цього випливає висновок про те, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів Конституцією України заборонено звуження змісту і обсягу існуючих прав на
землю, “юридичний формат” яких визначений як Конституцією України, так і Земельним кодексом України.
На наш погляд, у даному конституційному положенні закладено суперечність між інтересами суспільства та інтересами індивіда в сфері правового регулювання відносин земельної власності. Законодавець,
закріпивши в Конституції країни положення про недопустимість звуження змісту та обсягу існуючих прав і
свобод, тим самим встановив конституційну заборону на встановлення обмежень прав власників земельних
ділянок в інтересах суспільства як важливого політико-правового способу гармонізації інтересів приватних
власників земельних ділянок та суспільства в цілому у сфері земельних відносин. Очевидно, у світлі зазначеного положення ст. 22 Конституції України потребують коригування шляхом відображення загальноцивілізаційної та вітчизняної тенденції в розвитку правового регулювання відносин земельної власності – тенденції до підпорядкування інтересів приватних власників земельних ділянок загальному благу – загальним
інтересам суспільства в земельній сфері. На нашу думку, таке коригування доцільно здійснити шляхом
викладення ст. 22 Основного Закону країни у новій редакції:
«Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод, крім обмеження права власників і користувачів землі та інших природних
ресурсів в інтересах суспільства».
Відповідно ст. 14 Конституції України пропонуємо викласти у такій редакції: «Стаття 14. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами, територіальними громадами та державою. Набуття права власності на землю покладає на власника обов’язок
щодо забезпечення їх охорони відповідно до закону.
Земельні ділянки можуть належати на праві власності іноземним державам виключно для розміщення
їх дипломатичних представництв та консульських установ відповідно до міжнародних зобов’язань України
та на засадах взаємності.
Власність на землю та інші природні ресурси не повинна використовуватися на шкоду людині й суспільству».
На наш погляд, внесення до Конституції України запропонованих змін і доповнень сприятиме створенню сприятливих передумов для завершення адміністративно-територіальної реформи, покликаної забезпечити децентралізацію влади та розкрити в нашій країні потенціал місцевого самоврядування як провідної
форми публічної влади в сучасному суспільстві.
1 Попко В. В. Децентралізація влади – необхідна умова (індикатор розвитку) місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 70–75. – С. 70.
2 Коваленко В. Модернізація Конституції та реформа місцевого самоврядування в Україні // Голос України. – 2013. – 29 листопада. – № 226.
3 Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 91.
4 Офіційний вісник України. – 2015. – № 33. – Ст. 963.
5 Трофименко А. В. К вопросу о соотношении общетеоретической модели субъективного права и цивилистической модели собственности // Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 114–118. – С. 115.
6 Клименко О. М. До визначення поняття конституційного ладу та права власності в його системі // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 44–49. – С. 48.
7 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2007. – 320 с. – С. 199–200.
8 Защита права собственности и права на справедливое правосудие: практическое пособие для украинского юриста по
применению Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. / Под общ. ред. доц. Ю. В. Щекина. –
Х.: МП «Крок», 2008. – 108 с. – С. 53.

Резюме
Кулинич П. Ф. Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні.
Аналізується реформа місцевого самоврядування та зумовлений нею процес модернізації Конституції України. Доводиться, що реалізація принципів повсюдності місцевого самоврядування та спроможності територіальних громад детермінує
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Кулинич П. Ф. Конституційний процес і децентралізація влади у сфері земельних відносин в Україні
необхідність проведення передачі значної частини повноважень органів державної влади у сфері регулювання земельних відносин територіальним громадам. Обґрунтовуються пропозиції щодо переліку повноважень органів влади у сфері регулювання
земельних відносин радам об’єднаних територіальних громад.
Ключові слова: конституція, земельні відносини, децентралізація влади, територіальні громади, право власності на
землю.
Резюме
Кулинич П. Ф. Конституционный процесс и децентрализация власти в сфере земельных отношений в Украине.
Анализируется реформа местного самоуправления и обусловленный ею процесс модернизации Конституции Украины.
Доказывается, что реализация принципов вездесущности местного самоуправления та состоятельности территориальных громад детерминирует необходимость передачи значительной части полномочий органов государственной власти в сфере регулирования земельных отношений территориальным громадам. Обосновываются предложения касательно перечня полномочий
органов власти в сфере регулирования земельных отношений советам объединенных территориальных громад.
Ключевые слова: конституция, земельные отношения, территориальные громады, децентрализация власти, право
собственности на землю.
Summary
Kulinich P. Constitutional process and decentralization of power in the sphere of land relations in Ukraine.
Both reform of local self-government and process of modernization of Constitution of Ukraine which is coursed by it are analyzed. It is proved that implementation of principles of ubiquity of local self-government and possibility of territorial communities
determine necessity of passing over the main part of authorities of state power bodies in the sphere of regulation of land relations to
territorial communities. Proposals regarding the list of authorities of state power bodies in the sphere of regulation of land relations to
be passed to radas of territorial communities are substantiated.
Key words: constitution, land relations, territorial communities, decentralization of power, ownership rights to land.

Часопис Київського університету права • 2017/2

13

ВИДАТНІ ПРАВОЗНАВЦІ УКРАЇНИ

І. Б. УСЕНКО
Ігор Борисович Усенко, кандидат юридичних наук,
професор, заслужений юрист України, завідувач відділу Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України

С. С. ДНІСТРЯНСЬКИЙ: СВІТОЧ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ1
Мало хто з правознавців користувався і користується такою повагою на західноукраїнських землях, як
Станіслав Северинович Дністрянський. Його велична постать стоїть в одному ряду з такими визначними
земляками, як Михайло Сергійович Грушевський, Іван Якович Франко, митрополит Андрей Шептицький.
Вивчення творчого доробку вченого почалося ще за його життя і продовжувалося після його смерті.
Йдеться передусім про окремі ювілейні статті, некрологи на смерть вченого, рецензії на праці науковця, підготовлені його сучасниками З. Кузелею2, К. Левицьким3, М. Мельником4 та О. Надрагою5. Належна шана
С. С. Дністрянському віддавалася і в повоєнних енциклопедичних та інших виданнях, які виходили за межами Української РСР. Натомість в Радянській Україні академіка-правознавця практично не згадували навіть у
виданнях з історії АН УРСР.
Багато років за повернення до наукового обігу в Україні імені та здобутків С. С. Дністрянського боровся
відомий вчений зі Словаччини Микола Мушинка. У доленосному 1991 р. надані ним матеріали в помітно
скороченому й дещо відредагованому вигляді за допомогою академіка Ю. С. Шемшученка були оприлюднені
в провідному академічному виданні6. Наступного року словацький вчений опублікував біобібліографію
С. С. Дністрянського (редактором цієї праці був К. А. Вислобоков)7. Власне з цих видань і почалося вивчення
наукової спадщини вченого в незалежній Україні. Серед подальших досліджень пріоритетне значення мали
доповідь Т. Г. Андрусяка, присвячена внеску правознавця у створення Українського Вільного Університету8,
та розлога стаття автора цих рядків, де узагальнювалися творчі здобутки академіка в різних галузях юридичної науки9 (до останньої статті також було додано вперше введений до наукового обігу текст конституційного
проекту С. С. Дністрянського 1918 року10). Майже водночас побачили світ і дослідження з теорії та історії
вітчизняної політичної науки В. А. Потульницького, який першим охарактеризував С. С. Дністрянського як
засновника національно-державницького напряму української політології11. Згадані автори продовжували
активно пропагувати наукові здобутки академіка і в численних своїх подальших працях, зокрема в довідково-енциклопедичних виданнях «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (1996 р.), «Юридична енциклопедія» (1998–2004 рр.), «Велика українська юридична енциклопедія» (Т. 2 Філософія права, 2017), «Академічна юридична думка» (1998) та «Антологія української юридичної думки» (2002–2004 рр.). В останніх
двох виданнях, окрім біографічної інформації, були представлені фрагменти праць професора з теорії держави і права, конституційного права та цивільного права. Водночас згадки про життєвий шлях, громадськополітичну і творчу діяльність ученого стали неодмінною ознакою багатьох досліджень з історії юридичної
освіти і науки й суспільних рухів на Західній Україні та в українській діаспорі, з конституційного і цивільного права, політології, історичного краєзнавства тощо. Розгорнуту бібліографію цих праць можна знайти в
історіографічній частині дисертаційних досліджень, спеціально присвячених науковій спадщині С. С. Дністрянського. Ми ж зосередимо увагу лише на виданнях монографічного та дисертаційного характеру. Зокрема, відомо що П. Б. Стецюк захистив 1996 року дисертацію на ступінь доктора права (в Україні не прирівнюється до наукових ступенів) в Українському вільному університеті в Мюнхені на тему «Конституція і конституціоналізм в поглядах академіка Станіслава Дністрянського», яка згодом знайшла відображення в науковому виданні (велика за обсягом брошура з доданими текстами конституційних проектів ученого) «Станіслав Дністрянський як конституціоналіст»12. Майже водночас у Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України була захищена кандидатська дисертація дослідника з Тернопільщини В. І. Возьного, в
якій комплексно розглядався весь юридичний доробок ученого13. Згодом були захищені дисертаційні дослідження А. Ф. Коваля14 та А. В. Савчака15, в яких відповідно розглядалися теоретико-правові та конституційно-правові погляди вченого. Здобуткам правознавця у справі формування й унормування української правничої термінології значна увага приділена в дослідженнях О. М. Каленюк16. Проте найгрунтовнішій за обся© І. Б. Усенко, 2017

14

Усенко І. Б. С. С. Дністрянський: світоч західноукраїнської юриспруденції

гом цивілістичній спадщині С. С. Дністрянського ще не присвячено жодного дисертаційного дослідження,
хоча кілька вчених і бралися за відповідну тематику.
Колективними зусиллями науковців вдалося досить повно з’ясувати основні біографічні відомості про
правознавця, але враховуючи обмеженість обсягу цієї доповіді наведемо лише деякі з них у стилістиці
енциклопедичної довідки та без посилань на першоджерела інформації.
Станіслав Северинович Дністрянський народився 13 листопада 1870 р. у Тернополі в родині директора
місцевої учительської семінарії. Після закінчення чотирьох класів початкової школи при учительській семінарії (1880 р.), Тернопільської гімназії (1888 р.) і юридичного факультету Віденського університету (1893 р.)
продовжив освіту в університетах Берліна і Лейпцига. У 1894 р. за працю з австрійського приватного права
«Трилітній реченець з § 1487, з. к. з. ц.» дістав звання доктора права. Від 1898 р. працював у Львівському
університеті на посадах доцента, надзвичайного професора (від 1901 р.) і звичайного професора (1907–
1918 рр.).
У 1901 р. молодий професор узяв шлюб із Софією Рудницькою (1882–1956) – донькою відомого на Тернопільщині освітнього діяча Льва Денисовича (Деонізійовича) Рудницького, сестрою письменника Юліана
Опільського (Юрія Львовича Рудницького) та відомого географа академіка ВУАН Степана Львовича Рудницького, у майбутньому – знаною піаністкою і музикознавцем.
Від 1919 р. в еміграції. Був одним із засновників Українського вільного університету в Празі, першим
деканом факультету права і політичних наук (1921 р.), ректором (1921–1922 рр.) і проректором (1923 р.,
1933–1935 рр.) цього навчального закладу. Водночас працював у Німецькому університеті в Празі (1929–
1933 рр.) та празькій Вільній школі політичних наук (1928–1930 рр.), співробітничав з Українською господарчою академією в Подєбрадах і Українським науковим інститутом у Берліні.
У 1927 р. заочно обраний дійсним членом Всеукраїнської Академії наук по кафедрі цивільного права і
політики, але не зміг переїхати в Київ для реальної праці в Академії через труднощі з відповідним дозволом
від польської влади, під юрисдикцією якої перебували західноукраїнці. В 1932 р. після виходу з польського
громадянства дістав чехословацьке громадянство, проте тепер переїзду завадила репресивна політика радянської влади щодо української інтелігенції. В 1933 р. після перенесених двох інфарктів відмовився від викладацької праці та активної громадської діяльності й переселився до Ужгорода, де збирався зайнятися адвокатською працею та дослідженням звичаєвого права Закарпатської України. Помер 5 травня 1935 р., після однієї
з прилюдних лекцій, від розриву серця.
Як громадський діяч С. С. Дністрянський користувався великим авторитетом (насамперед на західноукраїнських землях). Він був активістом національно-демократичної партії, послом (депутатом) найвищого
австрійського представницького органу – Державної Ради у Відні (1907–1918 рр.). У парламенті вчений
боровся за розвиток національної науки й культури, очолював депутатський «Український клуб», згодом входив до складу Української парламентарної репрезентації, очолював від червня 1917 р. парламентську підкомісію з питань реформи цивільного права. З утворенням ЗУНР С. С. Дністрянський був обраний до її найвищого представницького органу – Української Національної Ради. Він брав активну участь у державному
будівництві, зокрема підготував два проекти західноукраїнської конституції. Згодом відомий правник став
одним із лідерів української еміграції.
Вчений очолював правничу комісію Наукового товариства ім. Шевченка, до якого вступив невдовзі
після переїзду до Львова, брав активну участь у виданні «Правничої бібліотеки» (4 томи у 1900–1909), був
головним редактором друкованого органу історико-філософської секції товариства «Часопись правнича і
економічна» (10 випусків у 1900–1912 рр.). У 1909 р. за його ініціативою засновано Товариство україноруських правників, яке об’єднало національно свідомих юристів Галичини й Буковини. Він же редагував у
1910–1913 рр. орган товариства «Правничий вісник». Згодом у еміграції вчений став одним із засновників,
а з часом і головою Українського правничого товариства в Чехословаччині (за тодішнім написанням – в
Чехо-Словаччині), що об’єднувало юристів-викладачів УВУ і окремих правознавців-практиків. С. С. Дністрянський був організатором і активним учасником з’їздів українських правників у Львові (1914 р.) та Празі
(1926 р., 1933 р.).
Науковий доробок вченого складає понад 140 праць, що охоплюють проблеми державного, цивільного,
сімейного і авторського права, окремі питання теорії і історії держави і права, деякі аспекти міжнародного
приватного права. Вчений розпочав свою діяльність як цивіліст, але поступово дедалі більше заглиблювався
у загальнотеоретичні і навіть філософсько-правові проблеми. Практичні ж потреби розбудови української
державності водночас примушували його братися й за вирішення питань конституційного права.
Дослідники здебільшого вирізняють три етапи життя і наукової творчості С. С. Дністрянського: ранній – до 1898 р.; львівський – 1899–1918 рр. та еміграційний – 1918–1935 роки.
Методологія вченого ґрунтувалася на синтезі положень теорій природного та позитивного права. А у
праці «Полагода шкоди з огляду економічного та соціального» (1897 р.) він уперше застосував соціологічний
метод, сформулював тезу про застосування принципів соціально-економічної теорії в юридичній науці. Згодом у праці «Звичаєве право [т]а соціальні зв’язки» (1902 р.) він висловив думку про моделювання та ідеалізацію як основу вивчення державно-правових явищ.
Його теоретичні погляди сформувалися з урахуванням ідей класичного лібералізму, провідних ідей
соціалізму, які вчений використовував для наукового обґрунтування необхідності переміни суспільного
устрою в державі (висновок В. І. Возьного). Зокрема значний вплив на становлення його як вченого мали
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ідеї Аристотеля (автора теорії природного походження держави), А. Вагнера (прихильника органічної теорії
права та держави), Г. Єллінека (представника формально-догматичної юриспруденції та теорії законів у державному праві), Р. Ієрінга (засновника теорії «інтересу в праві»), А. Менгера (прихильника соціалістичної
теорії), Р. Штамлера (засновника теорії «правдивого права»), Ф. Цайлера (прихильника теорії природного
права), Р. Гофмана, Р. Пфаффа, Й. Унгера (представників історичної школи права), а також визначних українських мислителів та вчених – Б. Кістяківського, О. Огоновського й Т. Шевченка. Наведений висновок
А. Ф. Коваля є співзвучним з думкою усіх інших дослідників. А. В. Савчак додає до цього переліку
Є. Штайнбаха, а також визначних державних діячів і вчених-конституціоналістів того часу Є. Бенеша,
В. Вільсона, М. Грушевського, О. Ейхельмана, Г. Кельзена, Т. Масарика, Є. Петрушевича. Інші автори додатково звертають увагу на ідеї Г. Ерліха, Ф. Тонніса та В. Вундта.
Правознавець створив власну концепцію держави і права, викладену в багатотомному незавершеному
курсі «Загальна наука права і політики» (Т. 1. – Прага, 1923 р.), а також у низці інших загальнотеоретичних
праць: «Чоловік і його потреби в правній системі. Розвідка з австрійського права» (Львів, 1900 р.), «Звичаєве
право [т]а соціальні зв’язки» (Львів, 1902 р.), «O istocie prava zwyczajowogo» (Львів, 1904), «Природні засади
права» (Львів, 1911 р.), «Генеза та основи права» (Прага, 1923 р.), «Погляди на теорії права та держави»
(Львів 1925 р.), «Нова держава. Інавгураційний виклад ректора УВУ» (Прага, 1927 р.), «Сoціальні форми
права» (K., 1927 р.) тощо. Ця концепція у ряді положень співзвучна з сучасними теоріями громадянського
суспільства і правової держави, ідеями соціально орієнтованої держави та пріоритету прав і свобод людини.
У руслі соціологічного напряму в правознавстві вчений підкреслював соціальний характер норм і природних засад права. Він вважав, що існують генетично зумовлені «органічні суспільні зв’язки», в основі
яких лежать родово-економічна сполука, – родина, рід, плем’я тощо. Проявом цих зв’язків є подружжя, договори, спадщина та інші поширені форми відносин між людьми. Подібні соціальні зв‘язки старші за державу,
не є її витвором, їхній розвиток базується на внутрішній силі суспільства.
Іншу групу складають «організаційні суспільні зв’язки» – церква, суспільні стани, класи тощо. Відповідно, вчений виходив із первинності права порівняно з політикою, стверджував, що політика утворюється на
основі вже наявних норм суспільного життя. Держава є вищим типом органічних суспільних зв’язків. Вона
ґрунтується на територіальному принципі і, зберігаючи внутрішній суспільний лад, забезпечує свої цілі, підпорядковуючи цілі нижчих зв’язків (родин, родів, племен) під свою вищу мету. Але вона не повинна зачіпати
внутрішньої сфери (автономії) родини, роду, племені, якщо вони відповідають вищим державним інтересам.
Народ як окремий органічний суспільний зв’язок вищий за державу й має свою організацію з власними
цілями. Але до органічних суспільних зв’язків належить лише такий народ (нація), в основі консолідації
якого лежить національна свідомість, що нівелює всі інші станові й релігійні різниці і сприяє оформленню
національної ідеї. Ознаками народу є його природне походження, наявність власної етнічної території та
власної культури. Остання відкрила шлях до цивілізації, тобто до утворення на своїй національній території
державної організації.
Держава і народ мають такі спільні елементи як «територія» і «люди», але для держави важливішою є
«територія», а для народу – «люди». Коли держава підтримує народ у досягненні його мети, вони виступають
поряд, а в іншому випадку народ веде боротьбу з державою за своє самовизначення. Тим самим обґрунтовувалося, зокрема, право українського народу на самовизначення на своїй етнічній території.
Своїм попередником учений вважав Антона Менгера, якого називав «творцем наукової конструкції
соціалістичної держави (популярної робітничої держави)». Проте науковець не сприймав ленінський варіант
соціалізму, вважаючи, що той в умовах диктатури пролетаріату основується ще на більшому примусі, ніж
попередній лад. Його погляди були близькі до традиційного австрійського «катедр-соціалізму».
Право для С. С. Дністрянського – це універсальне явище, і природне, і соціальне, і економічне, і політичне, яке існує як у державі, так і поза нею. Право поза державою відрізняється від права в державі лише
тим, що державне право забезпечується державним примусом, а природне, соціальне та економічне право –
суспільним примусом. Критерієм розмежування права й інших соціальних норм є наявність примусу, при
цьому примус може бути як фізичним, так і психологічним чи моральним. Із розвитком цивілізації та правової держави роль морального, а не фізичного примусу постійно зростатиме. Право – це обов’язковий атрибут
життя суспільства, який завжди виконував регулятивну функцію. У зв’язку з цим учений вирізняв потреби
окремих суспільних груп та індивідів як безпосередні джерела права. Вони зумовлюють, на його переконання, такі форми права – «звичаєве право», «закони» та «право юристів». Останнє виступає посередником між
«звичаєвим правом» та «законами» (висновок А. Ф. Коваля).
Наведена концепція вплинула й на наукознавчі погляди вченого. Наука для нього – система знань про
навколишній світ, а саме про природу, суспільство та всі явища, які в них відбуваються. Усі науки він ділить
на «природні» та «суспільні», які залишаються інтегральними частинами єдиної науки. Юриспруденцію
С. Дністрянський розуміє як найважливішу серед усіх суспільних наук, бо вона досліджує й розробляє регулятивні закони для співіснування людей і різних форм їх організації в суспільстві. Особливу увагу він звертає на взаємозв’язки різних наук між собою. Через відкритість та взаємозв’язок знань юриспруденції з іншими суспільними та природними науками учений обґрунтовує появу таких нових наук як філософія права,
соціологія права, судова медицина та ряду інших.
Такий підхід С. С. Дністрянського до розуміння науки та її структури дозволив йому передбачити
подальший процес розвитку науки загалом та правознавства зокрема. Він одним із перших виступив проти
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позитивістського трактування правознавства як відокремленої науки, наголошуючи, що правознавство охоплює не тільки знання про позитивне право, а й має з’ясовувати співвідношення права і суспільства, права й
економіки, суть права в історії людства, народів та держав (висновок А. Ф. Коваля).
Для історико-правових поглядів С. С. Дністрянського, найяскравіше виражених у курсі «Загальна наука
права і політики», є характерними прихильність до схеми української історії М. С. Грушевського, певна ідеалізація княжої старовини, яка ототожнювалася з народоправством, заперечення існування на східнослов’янських землях феодалізму сеньйорно-васального типу, різке розмежування української і російської державності. Остання, на його думку, була збудована на засадах орієнтального деспотизму. Предметом дослідження
вченого був період включно до утворення й розвитку Радянської України і Радянської Росії, яким дана доволі
зважена об’єктивна оцінка.
Проблемам конституційного права присвячено праці вченого «Реформа виборчого права в Австрії»
(Львів, 1906), «Самовизначення народів», «Статут для Галичини», «Україна і мирова конференція» (усі –
Відень, 1919), «Державно-правне становище Східної Галичини в минулій добі» (Львів, 1919), «Зв’язок і сполука народів» (Відень, 1920), «Будівництво держави і бюрократія» (Відень, 1921). Основою конституційних
поглядів С. С. Дністрянського було обстоювання свободи людини та політичної свободи суспільства, права
українського народу на самовизначення в межах етнічної території, демократичного республіканського
устрою, пріоритету суверенітету нації над суверенітетом держави, обмеження державної влади за рахунок
розширення прав громадян і місцевого самоуправління. Ці погляди найяскравіше відбилися в його авторських конституційних проектах.
Перший з них – «Устрій Галицької держави» – був підготовлений у жовтні 1918 для закріплення автономного стану західноукраїнських земель в Австро-Угорщині, що проголосила про своє перетворення на
федерацію. Містив два розділи: І. Основні закони (з підрозділами «Галицька Держава», «Самоозначення
народів», «Свобода», «Рівність», «Народна влада»); II. Народний устрій (з підрозділами «А. Народна Рада»,
«Б. Старшина Народної Ради». «В. Народна Управа»). Цей акт мав визначити загальні засади новопосталої
держави, її устрою. Вказувалося, що «Галицька Держава обіймає усі злучені землі, поселені споконвіку
українським народом у межах дотеперішньої Австро-Угорської монархії».
В основу державності закладалося право українського народу на самовизначення. Польському, єврейському та німецькому населенню гарантувалася «народна самоуправа». Державними мовами пропонувалося
визнати українську, польську та німецьку, а українську водночас визнати «внутрішньою урядовою мовою».
У проекті передбачалося широке коло конституційних прав і свобод, першим з яких було названо «право
плекати свою народність і мову». Декларувалися свобода віри, науки, думки, преси, свобода зібрань і організації товариств, безпечних для держави, свобода зміни місця проживання, право внесення прохань або
скарг, а також поштова і телегр. таємниця.
На чолі держави мала стояти Народна Рада, тобто обрана в жовтні 1918 р. Українська Національна Рада
під трохи зміненою назвою. Передбачалося, що вона розширить свій склад за рахунок представників Угорської (Закарпатської) України та делегатів від національних меншин Галицької Держави. Народна Рада мала
обрати провідника, двох його заступників і державного секретаря, а також старшину (президію) з 9 осіб і
виконавчий орган з урядовими функціями – Народну Управу. Зазначалося, що провідник Ради є водночас
провідником Галицької Держави. На Народну. Раду покладалося здійснення законодавчої влади, а її старшина розглядалась як орган для «верховних постанов та верховного нагляду». Народна Управа як «начальний
виконуючий орган держави» мала складатися з окремих управ: внутрішньої, «заграничної», військової, культурної, «оборотової», судової на чолі з начальниками, які призначалися Народною Радою. Громадам надавалася повна автономія у вирішенні місцевих справ. Водночас скасовувалася «різниця між самостійним та відпорученим кругом ділання громади». Вибори громад, рад повинні були проводитися на основі загального,
рівного, прямого й таємного голосування.
А наприкінці 1920 р. на замовлення еміграційного західноукраїнського уряду правознавець підготував
авторський проект Конституції ЗУНР. Цей проект орієнтувався на майбутнє об’єднання ЗУНР з Великою
Україною, до якого Західноукраїнська республіка мала існувати як народно-демократична республіка з
напівпрезидентською формою правління та демократичним політичним режимом.
Проект складався з 3 частин: 1. Держава та право (зі вступом і розділами «Людські та громадянські
права» та «Народні права»); 2. Державна влада (з розділами «Основи державної влади», «Організація народної волі» і «Виконування народної волі»); 3. Самовизначення народів. Майбутню західноукраїнську державу
вчений уявляв як самостійну і правову унітарну напівпрезидентську демократичну республіку. Громадянам
гарантувалася «натуральна, особиста, політична та економічна свобода». Всі свободи визнавалися необмеженими, за винятком економічної, «яка не може перешкодити державній власті у переведенні справедливого
розділу дібр». Держава мала опікуватись «економічно слабшими», обмежуючи з цією метою, у разі необхідності, індивідуальну ділову свободу. Загальний економічний порядок держави мав ґрунтуватися на приватній власності, яка водночас мала «підчинятися суспільним обмеженням з огляду на добро загалу, бо в’яжуться з кожною власністю суспільні обов’язки». Вчений уважав за можливе збереження родових, станових,
шляхетських привілеїв за умови, що їх не братимуть до уваги при поділі державних посад. Усі громадяни
визнавалися рівними щодо права суду. Проголошувалося рівне право кожної людини на державну охорону.
На першому етапі державного будівництва передбачалося скликання Установчих зборів, які мали узаконити остаточний текст конституції (затвердити конституційну грамоту), здійснити адміністративно-териЧасопис Київського університету права • 2017/2
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торіальний поділ (на громади, повіти, округи), прийняти виборчі закони та інші акти, зокрема про податки й
аграрну реформу. Вибори до Установчих зборів мали проходити на основі загального, прямого, рівного і
таємного голосування по трьох національних куріях – українській, польській та представників інших національностей. Після завершення роботи Установчих зборів найвищим законодавчим органом влади ЗУНР мала
стати Народна палата, обрана на 4 роки шляхом загального, прямого, рівного і таємного голосування. Посли
(депутати) поділялися на три національні курії: українська, польська та інших національностей. Кожна з
курій наділялася правом вето щодо винесеного на ухвалення Народної палати закону, якщо він порушував
національні права народності. Такий закон мав передаватися на розгляд державного судового трибуналу або
на «народний збор» (референдум). До компетенції палати належало прийняття рішень з найважливіших
питань держави (війни та миру, верховного нагляду за адміністрацією, судочинства). Проект передбачав
утворення у складі палати кількох спеціальних комісій, зокрема «легіслативної комісії» для підготовки законопроектів. Палата мала також право висувати політичні звинувачення проти президента республіки, вищих
державних функціонерів. Безпосередня демократія реалізовувалася через загальні або локальні народні
збори (референдуми) Дорадчим органом мали бути народні комори – виборні організації, які могли вимагати
від державної влади врахування їхніх рішень. Функції надзвичайного органу покладалися на Загальну
народну раду, яка мала скликатися у виключних випадках для прийняття найважливіших державних рішень
(внесення змін до конституції, встановлення обмежень конституційних прав на період війни тощо). Половину складу цього органу делегувала Народна рада, а решту – окружні заступництва, народні комори й загальний народний збір. Виконавчу владу представляли державні органи на чолі з президентом республіки, обраним безпосередню населенням на 4 роки. У виконанні покладених на президента функцій йому мала допомагати Прибічна рада з 6 членів: 4 українців, 1 поляка та 1 представника ін. народностей. Трьох її членів
повинні були делегувати нац. курії, інших добирав президент. У структурі державної виконавчої влади
передбачалася Державна канцелярія, очолювана канцлером. Пропонувалося також утворення Ради держави
як вищого виконавчого органу з функціями уряду. В її складі мали бути 6 осіб, призначуваних президентом:
4 українці, 1 поляк і 1 представник інших народностей. Рада формувала 6 департаментів (або міністерств)
для ведення справ держави. При кожному з них передбачалося утворити «радні колегії» з 6 осіб – по 3 від
уряду та Народної палати. Державну юстицію мав очолювати голова, якого призначав та звільняв президент.
Самостійною структурою мав бути Держаний судовий трибунал.
В округах, повітах і громадах передбачалися представницькі органи (заступництва) та «локальна самоуправа». Компетенція окружного заступництва мала охоплювати всі справи, які потребували однакового й
спільного впорядкування в межах округу та не були охоплені законами держави. Заступництва повітів і громад наділялися власною «питомою легіслативою».
Окрему складову проекту становили норми про самовизначення народів у державі. Встановлення принципу «національного ключа», тобто співвідношення 4:1:1 (4 українці, 1 поляк та 1 представник ін. народностей), на думку вченого, повинно було сприяти утвердженню права українського народу як природного власника національної території на повне самовизначення на своїй землі і водночас забезпеченню прав інших
народностей. Крім утворення трьох національних курій, встановлювалася культурна автономія національних меншин, що виявилося, зокрема, у поділі шкільної ради на національні секції, вживанні рідної мови в
урядових установах, судах, громадському житті17.
Вчений мав власні погляди на міждержавні й міжнародні відносини. Аналізуючи різні складні форми
державного та міждержавного устрою він розрізняв «особову унію» (сучасний термін – персональна унія),
«реальну унію», «зв’язкову державу» (федерацію) та «зв’язок держав» (конфедерацію). Оскільки жодна з
таких форм держав не задовольняла потреби народів, які прагнули до утворення власної національної держави, вчений пропонував вирішення міждержавних і міжнародних конфліктів через досягнення миру на
землі, а також гармонійного життя суспільства. При цьому він виключав будь-яке насильство як у процесі
утворення національних держав, так і в долучені народу за згодою іншого народу до його національної держави. У контексті традиційних для українських діячів автономістсько-федералістських поглядів слід розглядати думку правознавця, що об’єднання народів надає їм можливість мати не лише повний суверенітет своєї
території, а й культурну та економічну свободу на землях своїх сусідів.
Широке визнання принесли С. С. Дністрянському його цивілістичні праці: «Полагода шкоди з огляду
економічного і соціального» (Львів, 1897), «Австрійське право облігаційне» (Львів, 1901–1909), «Австрійське право приватне» (Львів, 1906), «Причинки до реформи приватного права в Австрії» (Львів, 1912),
«Цивільне право» (Відень, 1919), «Річеве право» (Прага, 1923). У них обстоювалася ідея реформи австрійського права, приведення його у відповідність до нових суспільних відносин, узгодження інтересів держави,
народу, суспільства, окремих соціальних груп тощо. Особливо великі заслуги вченого в обґрунтуванні концепції зобов’язального (облігаційного) права як окремої підгалузі австрійського цивільного права. Проблемам авторського права, питанням матеріальної і «духовної» власності присвячена ґрунтовна розвідка «Берненська унія і наше відношення до неї» (Львів, 1900). Цивілістичний цикл завершують монографії «Причинки до історії і теорії міждержавного приватного права» (Прага, 1923) і «Провідні думки в історії і теорії міждержавного приватного права» (Прага, 1923).
Окреме місце займають праці з сімейного права: «Заручини в австрійськім праві» (Львів, 1899), «Право
родинне після викладів професора Дністрянського» (Львів, 1901), «Нові причинки до теорії заручин в новітнім праві» (Львів, 1905), «Правове відношення родичів до дітей» (Львів, 1906), «Причинки до науки про
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досмертщину подруга» (Львів, 1911). У них учений наголошував на різкій межі між родинними і суто майновими відносинами, зокрема всупереч тогочасним поглядам заперечував трактовку заручин як своєрідного
зобов’язання, що може призвести до примусового вінчання.
Аналогічно в інших працях учений доводив, що трудовий договір не зводиться до простої купівлі-продажу робочої сили, що відповідальність власника підприємства перед своїми працівниками суттєво відрізняється від звичної цивільної відповідальності. Тим самим він зробив свій внесок у становлення сімейного
і трудового права як самостійних галузей, виокремлених із цивільного права.
Науковець був одним з ініціаторів створення й унормування української правничої термінології. Ця
проблема була в центрі уваги всіх громадських об’єднань українських юристів, які очолювалися вченим.
Зокрема спеціальна мовна комісія існувала в товаристві українсько-руських правників. Сам він особисто
переклав українською мовою із застосуванням національної термінології низку австрійських цивільних
законів, опублікував рідною мовою «Цивільне право», термінологія якого виходила з загальноукраїнської
літературної та народної мови.
Напрацювання в галузі правничої термінології здійснювалися в єдиному контексті з послідовним
обстоюванням С. С. Дністрянським прав української мови в різних сферах державного й суспільного життя.
Так, у науковій розвідці «Права руської мови у Львівськім університеті» він підкреслював, що «права мови»
є невід’ємним (природним) правом кожної нації.
Вчений слушно вважається одним із основоположників національно-державницького напряму в українській політології, автором політичної концепції української держави. Водночас він чітко відрізняв національну ідею від націоналістичної. Національна ідея для нього – це боротьба народу за своє самовизначення
на своїй етнічній території, а націоналізм – це змагання до влади не лише в природних границях свого народу, а й над другими народами, виключаючи цих останніх від права на вільний політичний розвиток. Його
ідеал виходив зі слів Т. Г. Шевченка «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» і зводився до «самовизначення
народів, справжнього народного законодавства в державі, опертої на засадах справедливості і на загальній
пошані до праці, … порядку й організації як провідної державної сили, … здійснення волі народу в державі
в усіх артеріях державного та суспільного життя».
Завершуючи виклад життєвого й творчого шляху академіка С. С. Дністрянського, маю надію, що до
150-річчя від дня народження вченого, яке відзначатиметься через два роки, ми спільними зусиллями українських істориків права зможемо видати кілька томів вибраних праць академіка і відповідне науково-біографічне видання.
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АУТОРЕФЛЕКСИВНА МОДЕЛЬ ПРАВОПІЗНАННЯ: ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
Проблематика цієї статті має як суто теоретичні, так і практико-прикладні (педагогічні, правовиховні)
аспекти. Вона окреслюється змістом концепції правового самопізнання як пізнання людиною себе у світі
права та правових (психологічних) феноменів у самій собі. Розробляючи згадану концепцію, автор послідовно опрацьовував окремі її аспекти, що відображалося в попередніх публікаціях. Були розглянуті, зокрема,
вихідні теоретичні й методологічні засади цього міждисциплінарного дослідження1, актуальні наукові уявлення про правову свідомість та її склад2, варіативність і трансформація світоглядних засад правового самопізнання3, деформації правосвідомості як спеціальний об’єкт самопізнання4, наукові уявлення про правовий
менталітет як психічне підґрунтя процесів у сфері правової свідомості5, сутність і структура самосвідомості
в контексті правового самопізнання6, деякі соціально-психологічні аспекти проблеми7. Вказані та низка
інших публікацій слугували переважно теоретико-правовому осмисленню явищ і процесів (комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних формацій), що виступають об’єктом правового самопізнання. У них подана й характеристика стану наукової розробки відповідних аспектів теми дослідження, яка
загалом є новою для української юридичної науки. Втім, не буде зайвим ще раз віддати належне науковому
доробку представників психологічної школи права, насамперед Л. Й. Петражицького.
Метою цієї статті є визначення загальних смислових контурів і змістових параметрів практично орієнтованої частини дослідження феномена правового самопізнання. Автор прагне у вивченні проблеми здійснити перехід від накопичення емпіричного досвіду (емпіричної установки свідомості) і теоретизування (теоретичної установки свідомості) до моделювання процесу правопізнання на основі саморефлексивної установки свідомості. Гіпотетично правопізнання, інтенціональність якого реалізується ауторефлексивно, має
значний трансформаційний потенціал щодо правової психіки суб’єкта пізнання та способів його взаємодії з
навколишньою правовою реальністю.
Результати соціологічних досліджень і психологічних спостережень, які проводилися протягом останніх двох десятиліть і предмет яких тією чи іншою мірою пов’язаний з правовою свідомістю громадян України, засвідчують низький рівень розвитку правової культури українців (фрагментарну й поверхову обізнаність зі змістом чинного законодавства, способами захисту своїх юридичних прав і законних інтересів, а
головне – глибоку та усталену нігілістичність правової свідомості, недовіру і неповагу до юридичного права
та державних органів і установ, які провадять правотворчу й правозастосовну діяльність). Унаслідок дії комплексу чинників, головний з яких – посилення кризи довіри в українському суспільстві як результат «чергового» розчарування у сумлінності, патріотизмі та реформаторській спроможності нинішньої владної верхівки, ситуація в окресленій царині лише погіршується і буде погіршуватися далі. Адже центральний елемент
правової системи – це людина. Україна ж сьогодні інтенсивно втрачає найціннішу, найбільш здатну до засвоєння європейських цінностей і способів соціальної (у т.ч. правової) взаємодії молодь, яка доволі успішно
шукає можливості виїзду за кордон для навчання та/або працевлаштування.
Криза довіри нищить соціально-психологічне коріння юридичного права (нагадаємо, що згідно з сучасною соціологічною науково-юридичною парадигмою творення права відбувається в надрах суспільного
життя, у повсякденності, у мережі малопомітних і ніби малозначущих соціальних взаємодій мільйонів пересічних індивідів), формує до нього індиферентне або й негативне ціннісне ставлення. Отже, центральною
проблемою позитивної трансформації національної правової системи слід вважати зміну ставлення широких
верств населення до права та державно-владних інституцій. Необхідним є «перезавантаження» (а насправді – глибинна трансформація) соціально-психологічного механізму творення права.
Існує цілий комплекс перешкод для успішного вирішення цієї проблеми. Найважче подолати ті з них,
які породжені особливостями правового менталітету нації: у правовому світовідчутті українців форма домі© С. О. Гладкий, 2017
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нує над змістом і значною мірою не збігається з ним; надаючи відносинам з іншими соціальними суб’єктами
правової форми як цього вимагає закон (державна влада), українці виводять за межі цієї форми (у «тінь»)
значну їх частину; заможні й соціально впливові українці охоче використовують юридичні форми і процедури для досягнення цілей, несумісних з духом права, принципом справедливості.
Це означає, що право, як втілення ідеї справедливості, гідності (свободи й доброчесності) та взаємоповаги, не є реальним («проявленим», зримим, відчутним, вагомим, дієвим) у психіці (суб’єктивній реальності)
пересічних індивідів. Відтак, вони не є автономними центрами об’єктивації правових ідей і смислів у соціальному спілкуванні. Право не є достатньо вагомим чинником, що впливає на зміст соціальних взаємодій за
участю цих індивідів. Головна причина такої ситуації, як зазначалося, вкорінена в менталітеті народу.
Водночас менталітет українців має також і риси, які могли б слугувати основою для позитивної трансформації правосвідомості. Йдеться насамперед про інтровертивність, тобто тенденцію до зосередження
уваги на власному суб’єктивному досвіді, внутрішніх переживаннях, а також про т. зв. кордоцентризм (від
лат. cordis – серце) – розуміння дійсності не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» – емоціями,
почуттями, «душею». Як видається, ці ментальні риси створюють сприятливі умови для вирішення проблеми психологічної реалізації права у вищих навчальних закладах України, тобто локально і з використанням
спеціальних психолого-педагогічних методів.
При всій своїй варіативності згадані методи мають спільну основу – здатність індивідуальної психіки
до саморефлексії. У їх застосуванні слід виходити з того, що процес реалізації права у суб’єктивній реальності індивіда тотожний процесу розвитку його правової самосвідомості.
Можна умовно виокремити рівні (стадії) цього процесу, кожному з яких притаманні специфічні методи
і прийоми самопізнання:
рівень статичного усвідомлення («інвентаризації») феноменів власної правової психіки;
рівень усвідомлення феноменів власної правової психіки в динаміці повсякденних соціальних взаємодій;
рівень самотворення правової свідомості (моделювання ситуацій правових взаємодій та їх реалізації з
метою впливу свідомості на власну правову психіку в цілому або окремі її структурні компоненти).
Завдання правового самопізнання на першому рівні реалізуються з використанням насамперед методу
самоспостереження (інтроспекції) в стані максимальної ізольованості від соціального середовища, його
впливів та інших подразників (самоспоглядання в пасивному стані). Це найпростіший рівень і за складністю
завдань, що реалізуються, і за витратністю психоенергетичних ресурсів, і за психотехнічною складовою
(передусім здатністю до тривалої концентрації уваги). Немає мети подолати бар’єри, створені для свідомого
«Его» механізмами психологічного захисту. Осягнення щодо самого себе «остаточної» та «абсолютної» істини, яка відповідала б критеріям наукового знання, теж не є метою цієї пізнавальної діяльності (тому критика
методу інтроспекції, добре знайома фахівцям-психологам, на цьому рівні самопізнання не є актуальною).
Мета цієї стадії психологічної реалізації права – усвідомлення змісту та насичення психічною енергією
(завдяки зосередженню уваги й емоційному реагуванню) внутрішніх образів правової дійсності та інших,
переважно сталих, феноменів власної правової психіки. Ці образи ніби «проявляються», «матеріалізуються»
у полі свідомості, стають зримими, «щільнішими», організуються певним чином навколо «Я» індивіда. Прогнозований (бажаний) результат самопізнання на цій стадії полягає в тому, що суб’єкт усвідомлює та екзистенційно переживає присутність «світу права» у собі (свою присутність у «світі права», включеність у цей
світ); стимулює процес інтеграції елементів змісту правової психіки, завдяки чому право може «ожити» у
його свідомості. Тим самим суб’єкт виходить за межі сформованої в навчальному процесі штучної структури
«книжного» знання про право, яке зазвичай є недостатньо осмисленим, недостатньо інтегрованим і недостатньо пережитим (просякнутим енергією емоцій, співвіднесеним з життєвими проблемами і системою ідеалів та ціннісних орієнтацій індивіда).
Які елементи змісту правової психіки можуть стати об’єктом усвідомлення? Найвірогідніше, що
суб’єкт самопізнання почне з найбільш емоційно насичених, недиференційованих емпіричних образів тих
чи інших фрагментів правової дійсності, поступово рухаючись у бік більшої диференційованості та абстрактності, допоки вистачатиме енергії та дозволятимуть механізми (бар’єри) психологічного захисту.
Суб’єкт запитує себе: наскільки обширним є образ права у моїй свідомості; на яку міру деталізації цього
образу я здатен; чого стосуються найбільші («найтуманніші») прогалини у моїй «картині правової реальності»; що стоїть на перешкоді заповненню цих прогалин; які визначальні правові ідеї мені відомі; у чому я вбачаю сутність права; які правові поняття (категорії) стали повною мірою освоєним інструментом пізнання
мною світу права; що є для мене право як почуття (якими почуттями, емоціями, переживаннями воно зазвичай у мені проявляється); яким є загальний емоційний фон світу права у моїй внутрішній реальності; правові
дії якого типу найбільш представлені у моєму житті; що мене спонукає до цих дій; дія яких психологічних
установок найбільш чітко простежується у моїй правовій поведінці; чи є у моїй психіці «живі» (особистісно
значущі, дієві) правові ідеали; чи є право для мене цінністю, в чому полягає ця цінність; чи є в мені прагнення
(бажання, намір) змінювати себе згідно з моїм правовим ідеалом; який зв’язок існує між недосконалістю
(вадами) об’єктивної правової дійсності та рисами (змістом) моєї правової психіки тощо.
Магістральний шлях самопізнання на цьому рівні полягає у вивченні правових емоцій. Активне використання можливостей власної уяви й фантазії дають змогу суб’єкту застосувати складніші методи самопізнання, зокрема, запропоновані Л. Й. Петражицьким методи протидії власним імпульсам і «подразнення правових емоцій»8.
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На другому рівні психологічної реалізації права постає значно складніше завдання, яке, крім вміння концентрувати увагу й розототожнюватися з різноманітними психічними феноменами, потребує розвинутого
вміння розподіляти увагу. Суть цього завдання – інтроспективне відстежування проявів дії права безпосередньо у відносинах, у які вступає суб’єкт, та в усіх актах його правової поведінки поза правовідносинами.
Йдеться саме про відстежування, адже психологічний досвід, здобутий на цьому рівні самопізнання, зазвичай переконливо засвідчує нераціональність людського єства, владу несвідомого над індивідом, його поведінкою, наявність психологічних бар’єрів для пізнання власного внутрішнього світу.
Самоспостереження такого роду потребує не лише здатності зосереджувати й розподіляти увагу та
розототожнюватися з явищами і процесами власної психіки (займати позицію «безстороннього свідка»), а й
передбачає спроможність сприймати психічні феномени більш глибоко й витончено, блокувати («гасити»,
«розчиняти») хоча б найгрубіші емоційні реакції на образ самого себе, що змінюється в процесі самопізнання нерідко саме в гірший бік, конфліктуючи з системою власних цінностей та ідеалів. Формування безпристрасного ставлення до свого «реального-Я», обережність, терплячість і наполегливість дають змогу певною
мірою наблизитися до тих сфер власної психіки, які приховані від самоусвідомлення. Відтак відбувається
розширення «поля свідомості» та, що особливо важливо, усвідомлення внутрішніх суперечностей, дисгармоній, конфліктів у власній психіці. Суб’єкт самопізнання, познайомившись на попередній стадії цього процесу переважно зі змістом «ідеального-Я», на другій стадії має можливість зустрітися «віч-на-віч» з іншою
модальністю власної Я-концепції – «реальним-Я». Процес знайомства зазвичай має довготривалий характер,
адже для ефективного виявлення «реального-Я» потрібні кризові життєві ситуації, що виникають несподівано, та постійна готовність «вполювати» нове знання про себе, осмислити й інтегрувати його в структуру
Я-концепції.
Практикуючи вміння розототожнюватися з феноменами власної правової психіки у взаємодії з іншими
суб’єктами і виявляючи взаємозв’язки між власною суб’єктивністю, об’єктиваціями її проявів у поведінкових актах та соціально-інституційними механізмами, у контексті яких його поведінкові акти сприймаються
як такі, що мають сенс, міркуючи про взаємозв’язки цих інституційних утворень з іншими (з якими він не
має безпосереднього контакту), суб’єкт самопізнання починає усвідомлювати свою персональну відповідальність за стан правової системи в цілому, суперечливий і неоднозначний характер свого внеску у її
постійне самовідтворення. Це знижує рівень критичності у ставленні до правової поведінки інших соціальних суб’єктів. Важливим надбанням також може бути формування нової «картини правової реальності»,
сприймання її в актуальному часі як такої, що побудована за мережевим принципом, є відкритою, нелінійною, нерівноважною, самовідтворюваною.
Накопичення досвіду самопізнання на цьому рівні дає змогу суб’єкту поступово сформувати більш реалістичне уявлення про риси власного правового менталітету, про ті, здебільшого неусвідомлювані, ментальні
матриці, які він поділяє зі своїми співвітчизниками. Нове, досвідне (а тому суб’єктивно достовірне) знання
про себе відповідним чином впливає на зміст самосвідомості суб’єкта, її структуру та функціональність.
Тобто, на цьому рівні самопізнання за певних умов активізується процес трансформації особистості, хоча
цей процес може не бути довільним, цілеспрямованим і навіть бажаним.
Третій рівень психологічної реалізації права дає змогу суб’єкту набути досвід цілеспрямованої самозміни правової психіки. Йдеться не про наповнення свідомості новою інформацією правового змісту, що
інтенсивно відбувається у навчальному процесі у ВНЗ (і нерідко не має скільки-небудь вагомих наслідків для
структури особистості, системи її ціннісних орієнтацій, характеру мотивації правових учинків тощо), а про
внутрішній діалог – взаємодію свідомого «Я» з іншими структурними компонентами власної психіки.
Суб’єкт має можливість на власному досвіді переконатися в обґрунтованості холістичної світоглядної позиції щодо людської психіки та світу загалом, а також в хибності інфантильного уявлення, що вольовий самонаказ (самопримушення) може вирішити всі проблеми. Зокрема, методологія впливу на власне несвідоме є
значно складнішою і витонченішою (вона, як і інші методичні та психотехнічні питання, не є предметом розгляду в цій статті).
Проте загалом можна зазначити, що методи, які можуть застосовуватися на цьому рівні, характеризуються інтегративністю і потребують від суб’єктів самопізнання певної сміливості й креативності. Замість
тривалого, пасивного і нерідко безплідного очікування виникнення життєвих ситуацій, в яких власна правова психіка виявить нові (приховані) грані та аспекти, такі ситуації цілеспрямовано моделюються і створюються штучно.
Моделювання ситуацій здійснюється з метою глибинного самопізнання і, водночас, самокорекції, самозміни. Відповідно, реалізація таких методів передбачає необхідний рівень психолого-педагогічної майстерності організаторів цієї діяльності та достатньо високий рівень розвитку психологічної культури всіх її учасників.
Складність завдань, які постають на другому і третьому рівнях правового самопізнання, співвимірна з
тими здобутками, які обіцяє їх розв’язання. Сьогодні українське право є «деревом з кволим, слабким корінням» саме тому, що воно не вкорінене в душах (свідомо застосуємо цей неакадемічний термін) українців. На
тлі тенденції до загального погіршення ситуації потрібні різноманітні «реанімаційні» стратегії, програми,
моделі. Правове самопізнання – це лише одна з них. Її головною перевагою є безпосередня зорієнтованість
на психологічне відродження природного права у єдиній сфері, де воно виявляє себе як «живе» – у психіці
людини.
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Оцінюючи придатність ауторефлексивної моделі правопізнання для практичного застосування у
навчальному (вузівському) середовищі, слід визнати, що таке застосування може мати лише обмежений,
локальний (факультативний) характер. Обмеження зумовлюються насамперед готовністю суб’єктів педагогічної взаємодії до того виду пізнавальної діяльності, який був охарактеризований вище (зокрема, рівнем розвитку вміння концентрувати і розподіляти увагу, здійснювати систематичне самоспостереження, критично
оцінювати й обговорювати його результати з однодумцями, а також самостійно чи за допомогою однодумців
експериментувати з власною психікою з метою її позитивної трансформації). Безперечно, організатори (координатори) цієї діяльності повинні мати необхідний рівень психолого-практичної підготовки. Проте головним
чинником все ж виступає наявність в учасників груп, що опановують мистецтво правового самопізнання, відповідних ціннісних орієнтацій (насамперед сприйняття як високої цінності людини з її внутрішнім світом,
духовної свободи, права як міри зовнішньої свободи, пізнання як способу буття людини й шляху до істини),
належної мотивації, прагнення до самозміни і загалом доволі високого рівня психологічної культури.
Цілі реалізації ауторефлексивної моделі правопізнання є більшою мірою правовиховними, ніж науково-пізнавальними. Смисл цієї пізнавальної діяльності полягає в зміні ставлення суб’єкта до правової реальності (і внутрішнього, і зовнішнього її вимірів), у формуванні поліцентричного людиномірного її бачення, в
трансформації способів (механізмів) взаємодії з нею. Разом із тим розвиток саморефлексії дослідника як
компоненти в процесі розробки методології наукового дослідження на сучасному етапі розвитку науки
(особливо гуманітарної) поступово набуває характеру імперативної вимоги часу, тож охарактеризована вище
педагогічна модель може використовуватися і для підготовки молодих науковців-правників.
Ауторефлексивна модель правопізнання, безперечно, потребує подальшої теоретичної розробки (із
залученням фахівців різного профілю – теорії права, юридичної і загальної психології, педагогіки, психотехніки тощо) та перевірки досвідом практичного впровадження.
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Резюме
Гладкий С. О. Ауторефлексивна модель правопізнання: педагогічні аспекти.
У статті розглядається логіка процесу правопізнання, що здійснюється інтроспективно. На відміну від попередніх публікацій автора, присвячених вивченню феномена правового самопізнання на основі теоретичної установки свідомості, у пропонованій статті як базисна реалізується ауторефлексивна установка свідомості. Саморефлексія і метод самоспостереження
покладаються автором в основу ауторефлексивної феноменологічної моделі правопізнання. Основною сферою можливого
застосування цієї моделі автор вважає педагогічний процес у вищій школі.
Ключові слова: правове самопізнання, правопізнання, самосвідомість, правосвідомість, правове виховання.
Резюме
Гладкий С. А. Ауторефлексивная модель правопознания: педагогические аспекты.
В статье рассматривается логика процесса правопознания, осуществляемого интроспективно. В отличие от предыдущих
публикаций автора, посвященных изучению феномена правового самопознания на основе теоретической установки сознания,
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в данной статье как базисная реализуется ауторефлексивная установка сознания. Саморефлексия и метод самонаблюдения
полагаются автором в основу ауторефлексивной феноменологической модели правопознания. Основной сферой возможного
применения этой модели автор считает педагогический процесс в высшей школе.
Ключевые слова: правовое самопознание, правопознание, самосознание, правосознание, правовое воспитание.
Summary
Gladky S. Аutotreflexive model of knowledge of law: pedagogical aspects.
The article examines the logic of the process of cognition of law, carried out introspectively. In contrast the author’s previous publications devoted to the study of the phenomenon of legal self-knowledge on the basis of the theoretical attitude of consciousness, this article
primarily implements an autoreflexive mindset. Self-reflection and the method of introspection is the basis of the autoreflexive model of cognition of law. The author considers the pedagogical process in higher education to be the main sphere of possible application of this model.
Key words: legal self-knowledge, legal knowledge, self-consciousness, legal consciousness, legal education.
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СТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ РИЗИКУ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
Зміст категорії ризику поступово починає формуватися правовою доктриною та входити в обіг юридичної науки. І хоча ризик вже активно досліджувався математиками та економістами, у юридичній науці проблема ризиків почала розглядатися порівняно недавно. Незважаючи на те, що на сьогодні існує велика кількість як законодавчих, так і доктринальних визначень поняття ризику, підходів до розподілу наслідків ризиків, прогнозування ризиків тощо, відсутність єдиної концепції розуміння ризику негативно впливає не тільки
на упорядкування суспільних відносин, які складаються в умовах ризику, а й на сам розвиток таких відносин. Це породжує необхідність дослідження ризиків, яке доцільно розпочати із становлення цієї категорії у
правовій доктрині.
Проблематика ризиків порушувалась у дослідженнях таких науковців, як М. М. Агарков, Ч. Н. Азімов,
Я. Б. Бараш, І. В. Венедиктова, І. В. Волосенко, М. С. Гринберг, О. О. Красавчиков, Н. С. Кузнєцова,
В. В. Луць, Я. М. Магазинер, Р. А. Майданик, Н. І. Майданик, Д. І. Мейєр, С. В. Михайлов, В. А. Ойгензіхт,
А. І. Омельченко, В. Д. Примак, С. В. Резніченко, В. А. Рассудовський, Р. Б. Сабодаш, В. І. Серебровський,
Н. І. Татищева, І. С. Тімуш, Я. О. Чапічадзе та інших. Проте формування змісту категорії ризиків у правовій
доктрині потребує узагальнення та осмислення.
У зв’язку з цим метою цієї публікації є аналіз становлення категорії ризику у правовій доктрині.
У перших правових дослідженнях, які стосувалися проблематики ризику, ризик не розглядається як
самостійна категорія. Він досліджується як елемент (умова, обставина тощо) окремих правовідносин, хоча
й зустрічаються спроби розкрити сутність поняття ризику. Так, російський дослідник Д. І. Мейєр стверджував, що ризик є обов’язком нести збиток у тому випадку, коли вчинити дію, яка є предметом зобов’язання,
неможливо. Така неможливість здійснення дії внаслідок тих чи інших обставин може настати щодо кожної
дії, тому вчений вважає, що кожне зобов’язання супроводжується ризиком. І тут постає питання про несення
ризику. На думку автора, у речовому праві вся шкода, завдана майну в результаті нещасного випадку, має
покладатися на суб’єкта права. Щодо зобов’язального права, то несення ризику залежатиме від того, одностороннє чи взаємне це зобов’язання. Якщо зобов’язання є взаємним, то визначення суб’єкта несення ризику
пов’язується із наявністю порушення права протилежною стороною. За відсутності такого порушення права,
тобто коли шкода настає в результаті нещасного випадку, питання несення ризику вирішується за аналогією
речового права. В односторонніх зобов’язаннях, за самою їх суттю, ризик завжди на кредиторові1.
І. І. Степанов розглядав ризик у майнових відносинах як можливість випадкової втрати майна. Ризиком
не охоплюється можливість не отримати вигоду, можливість нездійснення права, якщо воно не пов’язане з
витратами2. Тобто ризик у праві, на його думку, має розумітися як ймовірність випадкових втрат чи додаткових витрат. Неотримання прибутку не охоплюється поняттям ризику. Такий підхід до розуміння сутності
юридичного ризику як категорії з негативним значенням був одним із перших у юридичній науці.
Вже наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. учені-юристи починають комплексні дослідження ризику. Зокрема, вивченням випадку та ймовірності займався Е. Борель, який був прихильником суб’єктивістського підходу в розумінні ймовірності. Так, автор виходив із того, що ймовірність – це переривана кількість можливих
випадків3. Так чи інакше, ідея вченого зводилась до того, що ймовірність – це певний ступінь впевненості
людини в своїй вірі, ступінь правдоподібності.
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Професор Страсбурзького університету Є. Годеме, досліджуючи зобов’язання, запропонував кілька
підходів до розуміння ризику. Учений підтримує ідею невиконання, за яке боржник не відповідає4. Він вказує на традиційні схеми розподілу ризику при випадковій неможливості виконання зобов’язання (ризик
випадкової загибелі речі несе її власник, і ризик лежить на кредиторі). На думку автора, тягар ризику виконання зобов’язання також переноситься і на кредитора. Роздумуючи над категорією ризику, науковець порушує проблему суб’єкта несення ризику – на потерпілого чи заподіювача має покладатися тягар негативних
наслідків ризику. Загалом, підтримуючи теорію спричинення, Є. Годеме все ж намагається її пом’якшити,
відмічаючи, що ризик необхідно покладати на ту особу, яка діяла і скористалася наслідками свого діяння,
проте така діяльність має бути вільною і розумною5. Тобто, автор у об’єктивну за своєю суттю теорію спричинення вводить вольову (суб’єктивну) складову.
Я. М. Магазинер почав розглядати ризик не у зв’язку із окремим інститутом цивільного права, а поширив ідею ризику на цивільне право загалом. Під ризиком автор розумів загрозу благам, можливість шкоди та
зла. Ризик, за твердженням дослідника, настільки глибоко проникає в зобов’язання, що досить часто стає
його змістом. Будь-який договір є взаємною гарантією від ризиків, що можуть виникнути в процесі виконання. Право ж є гарантією від ризиків, що виникають при здійсненні інтересів. Більше того, учений навіть
наводить визначення права як системи розподілу ризиків. Право ним розглядається як засіб гарантії суб’єкту
певних благ (від ризику втратити їх), наскільки б несприятливо склались для нього фактичні обставини. Для
зобов’язаної особи право також встановлює гарантії – межу вимог управомоченої сторони. Але закон захищає лише ті зобов’язання, які ризик супроводжує (не є їх умовою, тобто неалеаторні – прим. автора. – М.В.).
Зобов’язання, у яких ризик є їх основним змістом (алеаторні – прим. автора. – М.В.), під захист закону не
потрапляють. Щодо розподілу ризиків, то підхід Я. М. Магазинера збігається із концепцією Д. І. Мейєра: у
речових відносинах ризик випадкового заподіяння шкоди несе власник, у зобов’язальних відносинах – сторона, яка порушила обов’язок6.
Поширення ідеї ризику на все цивільне право підтримував і М. М. Агарков, який вважав, що ідея ризику випливає із самої природи цивільного права, яке являє собою значною мірою спосіб врегулювання господарства з множинністю господарюючих суб’єктів7.
У подальшому до проблематики ризику зверталися А. І. Омельченко, В. А. Рассудовський, О. О. Красавчиков, Н. І. Татищева, М. С. Гринберг. Так, А. І. Омельченко у своїй праці «Творческий риск, его государственно-правовая охрана» зазначає, що ризик має два значення: 1) під ризиком розуміється можливість
настання невідомої події; 2) ризик – це і є сама подія, настання якої зумовлює майнову шкоду для конкретної
особи8. Проте, на жаль, в силу прихильності автора до соціалістичних та комуністичних ідей зміст поняття
ризику аналізується ним лише в сфері людської діяльності, пов’язаної з процесом використання та привласнення об’єктів природи. О. О. Красавчиков, критикуючи ряд визначень поняття ризику, наведених у тогочасній літературі, вказував, що під ризиком необхідно розуміти прийняття на себе відповідно до закону збитків,
що можуть настати в результаті випадкових обставин. При цьому він поділяв ризик на два види: загальний
(обов’язок, в силу договору чи закону, прийняти невигідні наслідки при будь-яких випадкових обставинах)
і спеціальний (обов’язок в силу закону прийняти невигідні майнові наслідки, що настали в результаті тільки
суб’єктивно випадкових обставин)9.
Окремо варто звернути увагу на дослідження ризику В. А. Ойгензіхтом, який був одним із перших
науковців, хто здійснив комплексне дослідження проблематики ризику. У своїх працях «Проблема риска в
гражданском праве», «Презумпции в советском гражданском праве», «Воля и волеизъявление» вченому вдалося напрацювати концептуальні підходи до розуміння сутності ризику як загальноцивілістичної категорії.
В. А. Ойгензіхт розглядає ризик у двох аспектах: 1) як підставу відповідальності при випадкових, але
протиправних обставинах, пов’язаних із діями особи, що спричинила збитки, стосовно якої презюмується
допущення нею можливості таких наслідків; 2) як підставу розподілу збитків, у тому випадку, коли немає
протиправності при об’єктивно випадкових чи об’єктивно неможливих обставинах, або коли збитки спричинені правомірними діями суб’єкта10. При цьому автор вказує, що відповідальність за принципом завдання
шкоди хоча й існувала у радянській правовій доктрині, проте чинне на той час законодавство все ж таки
принцип спричинення шкоди розглядало як винятковий, застосування якого допускалося лише в певних
випадках. Тому, на його думку, намагання підмінити принципом спричинення шкоди принцип вини є невиправданим, оскільки він ігнорує будь-який прояв волі суб’єктів, будь-яке усвідомлення ними можливих
наслідків та відповідальності за них11. Таким чином, автор підтримує ідею винної відповідальності.
Загалом ідеї, висловлені В. А. Ойгензіхтом, були достатньо прогресивними на той час. Проте історична
епоха та політичний режим, у якому жив і працював науковець, все-таки наклали відбиток на його дослідження, значно звузивши сприйняття автором категорії ризику. Так, поза увагою дослідника залишилась економічна складова ризику, і якщо ним і згадувалися невизначеність та ризик, то підходи до їх сприйняття були
суто матеріалістичними. Досліджуючи праці, за висловом В. А. Ойгензіхта, «буржуазних вчених», автор
однозначно підтримує об’єктивістський підхід до встановлення сутності ймовірності. За його твердженням
не буде правильним вважати, що коли йдеться про співвідношення між судженнями, то ймовірність суб’єктивна, бо ймовірним є це судження не тому, що ми саме так вважаємо, а тому, що наше судження будується
на фактах, на знанні, тому питання про ймовірність фіксується об’єктивно12.
Критикуючи позицію Я. М. Магазинера, який стверджував, що всі ступені ймовірності знаходяться між
необхідністю (100 %) і випадком (0 %), при цьому випадок є мінімальною ймовірністю події, і всі можливі
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шанси шкоди від такого діяння і є ризики, В. А. Ойгензіхт вважав, що необхідно розмежовувати категорії
казусу, вини і ризику. На його думку, казус і вина належать тільки до дій суб’єкта і до наслідків цих дій, ризик
не завжди пов’язаний з поведінкою суб’єкта, хоча будь-який об’єктивний випадок певним чином з діями
суб’єкта кореспондується. Далі вчений додає, що неправильно змішувати «суб’єктивне» та «об’єктивне», не
можна робити висновок про те, що саме передбачуваність шкоди перетворює шкоду від випадку на шкоду
від необережності. Можливий результат, ймовірні наслідки – це об’єктивна реальність. Імовірність існує
незалежно від свідомості людини, об’єктивно. При цьому ймовірність і можливість не є ризиком. Категорію
ризику становлять суб’єктивне, ймовірне допущення несення збитків, оцінка прийняття негативних наслідків при певних, в основному випадкових, обставинах. І оскільки таке допущення є вольовою, усвідомленою
поведінкою суб’єкта, то і виявляється воно в різних обставинах по-різному. А тому можна говорити й про
види та ступені ризику13.
В. Варкалло, досліджуючи відповідальність за цивільним правом, також торкається і проблематики
ризику. Учений виокремлює особливий вид відповідальності – відповідальність, засновану на ризику, яку
відмежовує від абсолютної відповідальності та відповідальності, заснованої на принципі вини. Ознаками
абсолютної відповідальності, на його думку, є: 1) така відповідальність настає і за відсутності вини та протиправності; 2) до неї не застосовуються поняття співрозмірності або неспіврозмірності майнового стану
потерпілого та заподіювача шкоди; 3) вона виключає врахування обставин, що пом’якшують чи виключають
відповідальність; 4) вона виконує виключно компенсаційну функцію14. Відповідальність на підставі ризику
відрізняється від відповідальності тим, що, по-перше, відповідальність на підставі ризику виникає без доведення вини особи, що відповідає за шкоду, і без законної презумпції її вини; по-друге, доведення особою відсутності її вини недостатньо для звільнення її від відповідальності. Для відмежування такої відповідальності
від абсолютної відповідальності В. Варкалло використовує ще один критерій – допустимість заперечень з
посиланням на обставини, що пом’якшують чи звільняють від відповідальності, тобто допустимість доведення цих обставин відповідачем15. Водночас С. Н. Братусь у вступній статті до монографії В. Варкалло
«Ответственность по гражданскому праву: (возмещение вреда, функции, виды, границы)» зазначає, що
наближення трактування ризику до кваліфікованої вини, з одного боку, та абсолютної відповідальності, з
другого, – призводить до нівелювання ризику як самостійної підстави відповідальності16.
До речі, питання відповідальності за принципом ризику не було новим у той час. За твердженням самого В. Варкалло, воно досліджувалося такими польськими ученими, як В. Чахорскі, З. Новаковскі, А. Оханович, Ю. Гурскі та ін. При цьому зазначені автори розглядали відповідальність на підставі ризику не тільки у
недоговірних зобов’язаннях, а й поширювали принцип ризику на договірні відносини17.
Сучасні дослідження проблематики ризику характеризуються різноманітністю як щодо сфери їх здійснення, так і щодо кола питань, які у них порушуються. Проте в силу обмеженого обсягу цього дослідження
та необхідності не тільки історичної, а й загальнотеоретичної характеристики категорії ризику, зупинимося
на огляді найбільш знакових, на нашу думку, дослідженнях ризику на сучасному етапі.
В адміністративному праві можна виділити наступні підходи до поняття ризику. За визначенням
М. В. Коваліва ризик – це діяння (дія або бездіяльність), що має об’єктивно-суб’єктивний характер, спрямоване на досягнення певного результату, не виключаючи при цьому настання можливих негативних наслідків18. Колектив авторів монографії «Юридичний ризик та юридична безпека» ризик представляють як
модель поведінки, в якій суб’єкт намагається зняти об’єктивну невизначеність за допомогою практичних дій
за неможливості передбачення розвитку ситуації у майбутньому19. На ризик як можливість вибору, як імовірність збитків, як імовірність негативних наслідків прийнятого управлінського рішення, як відповідальність, як майбутню небезпеку вказується в посібнику «Адміністративне право України»20.
У конституційному праві ризиком вважається вірогідне настання подій, що пов’язані з прийняттям правового рішення, яке може потягнути за собою шкідливі наслідки в сфері правового регулювання суспільних
відносин21. М. В. Томенко підтримує визначення ризику як різновиду діяльності для подолання непевності
в ситуації вибору, яка містить у собі, з одного боку, очевидність досягнення передбачуваного результату, а з
іншого, – можливість поразки й відхилення від мети22. Хоча варто зауважити, що вченими-конституціоналістами менше приділяється уваги дослідженню проблематики ризику порівняно з іншими галузями правової
науки. Крім того, у працях, присвячених дослідженню прояву ризиків у конституційних відносинах, здебільшого йдеться про політичні ризики.
Кримінально-правове розуміння ризику зумовлене положеннями ст. 42 Кримінального кодексу України,
відповідно до якої не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним
інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно
корисної мети. Поява цієї статті у Кримінальному кодексі України спонукала науковців до встановлення сутності поняття ризику. Це зумовило низку публікацій, у яких, наводячи кваліфікаційні ознаки діяння, пов’язаного з ризиком, вчені не оминули й поняття ризику. Так, А. М. Ришелюк розглядає ризик як можливість
виникнення шкоди внаслідок вчинення певних дій (бездіяльності) для досягнення позитивного результату23.
На думку Ю. В. Бауліна, проблематика ризику в кримінальному праві пов’язана з небезпекою правоохоронюваним інтересам або із заподіянням їм шкоди. При цьому під ризиком вчений розуміє діяння (дію або бездіяльність), пов’язане із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави24. А. П. Бабій, розглядаючи проблему кваліфікації діяння, пов’язаного з ризиком, зазначає, що в самій
ст. 42 Кримінального кодексу України використовуються поняття «в умовах виправданого ризику» і «виправ26

Великанова М. М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині

даний ризик», які є похідними від понять «ризик» і «ситуація (умови) ризику». На його думку, поняття
«умови ризику» і поняття «ризику» не можуть розглядатися як тотожні тому, що поняття «умови ризику
(ситуація ризику)» ширше за обсягом, ніж поняття «ризик», і вони безпосередньо пов’язані між собою. Ризикована ситуація – різновид невизначеної, коли настання подій імовірне і може бути визначене. Намагаючись
«зняти» ризиковану ситуацію, суб’єкт робить вибір і намагається реалізувати його. Цей процес знаходить
своє вираження в понятті «ризик». Останній існує як на стадії вибору рішення (плану дій), так і на стадії
його реалізації. І в обох випадках ризик виступає моделлю зняття суб’єктом невизначеності, способом практичного вирішення протиріччя при неясному (альтернативному) розвитку протилежних тенденцій у конкретних обставинах. Тому він погоджується з поширеним у літературі визначенням про ризик як діяльність,
пов’язану з подоланням невизначеності у ситуації неминучого вибору, у процесі якої є можливість кількісно
і якісно оцінити вірогідність досягнення допустимого результату, невдачі й відхилення від мети25.
Перше серед сучасних вітчизняних досліджень проблематики ризику, яке реанімувало інтерес до цієї
категорії у цивілістів, було здійснено на базі кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом професора Р. А. Майданика. Результатом такого дослідження
став навчально-практичний посібник «Аномалії в цивільному праві України», який кілька разів перевидавався. Авторським колективом було розглянуто питання еволюції і порівняльної характеристики ризикових
зобов’язань, висвітлено проблеми ризику в цивільному праві, проведено системний аналіз ряду ризикових
зобов’язань та аномальних прав. Значимим здобутком колективу дослідників можна вважати закладення концептуальних підвалин розуміння сутності ризику та розподілу його наслідків. У передмові до зазначеної
праці Р. А. Майданик підкреслює, що у цій роботі ризик розглядається як категорія загальносоціальна та
юридична, яка поширюється на всі види соціальних відносин. Змістом ризику є вольова дія, зумовлена свободою вибору. Юридичний ризик є включеною до умов цивільного зобов’язання чи професійної діяльності
можливістю настання юридичного факту (дії чи події), що може настати або не настати, наслідком якого
можуть бути три економічні результати: негативний, нульовий і позитивний26.
Автори праці «Аномалії в цивільному праві України» вперше в нашій країні на доктринальному рівні
обґрунтовують концепцію ризику як загально правової категорії. Ризик в об’єктивному значенні розглядається ними як комплексний (багатогалузевий) інститут права, до якого входять певні приписи кримінального, екологічно-правового характеру, окремі правила трудового права і права соціального забезпечення. При
цьому переважне місце посідають цивільно-правові норми27.
У цьому навчально-практичному посібнику ризик визначається як різновид юридичної презумпції, що
полягає у можливості виникнення збитків або одержанні благ від дійсної небезпеки або в надії на дію випадку, включену до умов цивільного зобов’язання чи професійної діяльності як юридичний факт (їх сукупність),
що може настати або не настати28.
І. В. Волосенко, досліджуючи ризик, надає цій категорії різного значення. Ризик нею розглядається як
юридичний факт, включений до умов цивільного зобов’язання чи професійної діяльності, який може настати
або не настати, наслідком якого можуть бути три економічних результати: негативний (програш, збитки,
шкода), нульовий і позитивний (виграш, вигода, прибуток). Також авторка зазначає, що ризик у цивільному
праві можна розглядати як ймовірність (можливість) настання позитивного або негативного результату,
зумовлену професійним чи іншим характером діяльності особи або включенням у зобов’язання випадкових
юридичних фактів. Далі, аналізуючи співвідношення ризику та інтересу, дослідниця відмічає, що юридичний ризик та інтерес є взаємовиключними умовами здійснення цивільного правовідношення, внаслідок яких
виникають збитки або блага (прибуток тощо). Тобто, ризик розуміється нею вже як категорія із негативним
значенням. Згодом авторка характеризує ризик як різновид юридичної презумпції, що полягає в можливості
настання збитків або набуття благ від дійсної небезпеки або в надії на дію випадку, включену до умов
цивільного зобов’язання чи професійної діяльності як юридичний факт (їх сукупність), що може настати або
не настати29. І така поліаспектність ризику призводить не тільки до різних підходів у його дослідженні, а й
створює труднощі у його сприйнятті суб’єктами права та розподілі його наслідків.
Р. Б. Сабодаш, досліджуючи проблеми страхування кредитних ризиків, виділяє позитивний і негативний ризики. Позитивний ризик, який автор ще називає шансом, – це ризик, що за значної ймовірності виникнення негативного наслідку призводить до отримання суб’єктом правовідносин бажаного для нього результату. Негативний ризик – це ризик, який за значної ймовірності виникнення негативного наслідку призводить до настання небажаних наслідків для суб’єкта таких правовідносин. Узагалі під ризиком учений розуміє юридичну категорію, що передбачає суб’єктивне ставлення особи до результатів об’єктивних явищ, які
виникають, тривають та припиняються незалежно від волі суб’єкта, що виражається у свідомому розумінні
ймовірності настання негативних наслідків і (або) бажанні отримання позитивного результату30.
У сучасних публікаціях зустрічаються також наступні визначення поняття ризику. Ризик – це можливість (ймовірність) настання певних наслідків (результатів), які суб’єкт цивільних правовідносин міг передбачити (або повинен був передбачити) та вчинити (або не вчинити) дії, що направлені на зменшення негативного впливу цих наслідків або взагалі на уникнення їх шляхом дотримання правил обґрунтованого ризику (це правила, за яких позитивний результат від здійснення певної діяльності значно перевищує можливість
(ймовірність) настання негативних наслідків)31. Ризик є виправданою необхідністю, обґрунтованою потребою у залученні небезпечних об’єктів у певній сфері діяльності32. Під ризиком доцільно розуміти можливість настання негативних наслідків для суб’єктів цивільних правовідносин, що можуть бути попереджені й
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подолані за умови прийняття особою певних заходів, але обов’язок застосування цих заходів не випливає із
норм діючого законодавства33.
Наведені визначення, як бачимо, не містять єдиного розуміння ризику, тому у правовій науці виокремлюють три підходи до визначення сутності ризику: об’єктивний, суб’єктивний та об’єктивно-суб’єктивний,
або змішаний.
Відповідно до об’єктивного підходу ризик розуміється як елемент об’єктивної дійсності. Саме тому
його визначають як можливість (ймовірність) настання певних наслідків (результатів), переважно негативного характеру. Прихильники такого підходу пояснюють свою позицію тим, що ризик є можливою небезпекою настання негативних наслідків, а об’єктивною категорією він є тому, що існування небезпеки випадкового настання негативних наслідків не залежить від волі та свідомості людей34.
Суб’єктивна складова ризику характеризується альтернативністю поведінки особи, її можливістю обирати ризикогенні ситуації. Власне, це ті психічні процеси, результатом яких стає вибір суб’єктом певного
варіанта поведінки. На думку О. О. Мельник, суб’єктивний ризик є включеною до існуючого правовідношення додатковою, поряд з каузою, як юридичною метою, підставою суб’єктивного права, виконання якого
залежить від випадку35.
Об’єктивно-суб’єктивний або змішаний підхід до визначення сутності ризику передбачає поєднання
елементів та характеристик ризику, притаманних попереднім двом підходам. Суб’єкт, опиняючись в ситуації
небезпеки випадкового настання негативних наслідків, яка не залежить від його волі та свідомості, розуміючи та усвідомлюючи можливі позитивні й негативні наслідки своєї діяльності, приймає на себе настання
негативних результатів, хоча сподівається на позитивні. Усвідомлення факторів ризику, визначення ступеня
ймовірності та рівня ризику, передбачення можливих результатів своєї діяльності проявляється у вольовому
акті, який і є результатом вибору певного варіанта поведінки.
Таким чином, у правовій доктрині відсутній єдиний підхід до розуміння змісту категорії ризику, що
негативно відбивається на регулюванні відносин, пов’язаних з ризиком. Усе різноманіття позицій щодо сутності ризику, його змісту та розподілу негативних наслідків ризику можна згрупувати у три підходи:
1) сприйняття ризику як елемента об’єктивної дійсності; 2) розуміння ризику як особливого психічного процесу, результатом якого стає вибір певного варіанта поведінки; 3) поєднання елементів та характеристик
ризику, притаманних першим двом підходам.
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Резюме
Великанова М. М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині.
У статті досліджується розвиток правових вчень про ризик. Робиться висновок, що розуміння сутності ризику зводиться
до трьох підходів: об’єктивного, суб’єктивного та об’єктивно-суб’єктивного, або змішаного.
Ключові слова: ризик, наслідки ризику, зміст категорії ризику.
Резюме
Великанова М. Н. Становление категории риска в правовой доктрине.
В статье исследуется развитие правовых учений о риске. Делается вывод, что понимание сущности риска сводится к
трем подходам: объективному, субъективному и объективно-субъективному, или смешанному.
Ключевые слова: риск, последствия риска, содержание категории риска.
Summary
Velykanova M. Becoming risk category in the legal doctrine.
The development of legal doctrines of risk is examined in the article. In connection with the research the article concludes that
understanding the nature of risk is reduced to three approaches: objective, subjective and objective-subjective or mixed.
Key words: risk, consequences of risk, meaning risk category
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СОLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANORUM:
ЗОВНІШНЯ ХАРАКТЕРИСТКА ТА НОРМИ ПРО ШЛЮБ
Передумовою для того, щоб з’ясувати значення Сollatio legume Mosaicarum et Romanorum в якості юридичного джерела інституту шлюбу ранньовізантійської доби є необхідність дослідити особливості походження, досвід наукових студій та версії побутування Сollatio legume (порівняння законів). У науковому обігу
Collatio legum поширилась у буремні роки боротьби адептів Реформації та Контрреформації. Це був період,
коли прихильники реформістських ідей намагалися будувати свої інтелектуальні конструкції як на основі
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Святого Письма, так і на віднайдених правових збірниках і відповідних ідеях римського права, що з’являлися під прямим або опосередкованим впливом християнських цінностей.
Основна проблема правового дослідження Collatio, яка, на відміну від інших приватних збірників, ґрунтовніше репрезентувала норми шлюбного права, полягає, окрім реконструкції втрачених уривків тексту, у її
ідентифікації в контексті часу походження й питань авторства. Йдеться не про встановлення особи творця
збірки, а передусім про належність останнього до римського, єврейського чи християнського середовища.
Вирішення цієї проблеми пов’язане з часом появи збірки та сприяє глибшому розумінню правового змісту
відповідних юридичних положень.
Збірник зберігся в трьох манускриптах-прототипах (один ІХ ст. і два ХІ ст). Згідно з даними архівів,
відомі три типи Збірника: Берлінський (Vindobonen), Верчельський (Італія) та Віденський рукописи. 1573 р.
було опубліковано Берлінський манускрипт, названий Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, а згодом –
Lex dei sive Mosaicarum et Romanarum Legum Collatio (1833 р.)1 і Mosaicarum et Romanarum legum collatio
(Hyamson, London, 1913 р.)2.
Першим віднайшов, дослідив та опублікував Collatio legume Mosaicarum et Romanorum, додавши
передмову (praefatio), примітки й зауваження, Pierre Pitou (П’єр Піту) (1539–1596 рр.)3. Французький кальвініст, юрист, письменник і бібліофіл, він був соратником короля Генріха ІV і разом з ним, коли останній
заявив, що «Paris vaut bien une messe» (franç.) (Париж ціком вартий меси), перейшов у католицьку віру. Одразу після цього Pitou простудіював і надрукував «Історію Галліканської католицької Церкви», очевидно, намагаючись довести її особливий статус у католицькому християнському світі. У контексті загальної тенденції
дослідження римських і греко-римських джерел Pierre Pitou вдався до вивчення й публікації Collatio legum
Mosaicarum et Romanarum. П’єр Піту, до речі, вважав, що автором збірки був християнин, і відніс її появу до
часів останніх правових актів, які увійшли в Сollatio, тобто конституцій християнських імператорів. До того
ж він називає вірогідного автора збірки - знавця права Ліцінія Руфа4.
Наступна публікація Collatio 1717 р. належить Антону Шультінгу (Antonius Schultingh), який був одним
із найвідоміших представників голландської гуманістичної (елегантної) юридичної школи і часто згадувався
як голландський Cujacius5. Його публікація – це критичне для свого часу видання Collatio в загальному збірнику правових джерел кінця класичного періоду римського права, яке мало назву Jurisprudentia vetus anteJustinianea (Leiden, 1717)6. На початку викладено сентенції римських юристів Юлія Павла та Доміція Ульпіана. Далі подано текст перших двох приватних Кодексів – Сodex Gregorianus та Сodex Hermogenianus
(у фрагментах) з відповідними примітками та коментарями Антона Шультінга7. По тому зафіксовано титульну сторінку Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum. Передує текстові невеликий вступ як присвята публікації П’єра Піта славному й шанованому Христофору Туано Целіусу, а також praephatio Petri Pithoei. Далі
відтворено критичні судження (своєрідна анотація) Якова Готофреда (Jacobus Gothofredus –
1587–1652 рр.) до Mosaicarum et Romanorum legum Collatio та (окремо) фрагмент з Пролегомени до Кодексу
Феодосія (cap. 3) щодо авторства Collatio. І лише після всього сказаного надруковано повний текст Соllatio
[tit. І-ХVІ] з примітками Petri Pithoei (lat.) і доповненнями до них Антона Шультінга8. Завершує збірку лаконічна сентенція Модестіна про заповіт, а також спершу окремі фрагменти, а далі – повний текст іншої приватної збірки Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, якій передує Praephatio до останньої Petri Pithoei та
Reliquit Jacobus Gothofredus Manualis Juris, in Bibliotheca Juris civilis Romani (cap. 2 & 4). Символізує закінчення збірки Ofationes Duae jurisconulti et Antessesori Antonii Schultingii9. Згодом інтерес до Collatio виник у
ХІХ та ХХ століттях. Про це свідчить низка видань збірника в модерну та постмодерну добу (ХІХ та ХХ ст).
Серед них видання Bluhme Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio (Bonnae, 1833)10. Collatio
часто друкують разом з іншими пам’ятками права відповідної доби: Pellat. Manuale juris synopticum (Paris,
1866)11, Adolf August Friedrich Rudorff. Über den Ursprung und die Bestimmung der Lex Dei oder Mosaicarum.
Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin (Berlin, 1869)12, Mommsen Theodor, Collectio librorum iuris anteiustiniani (Berlin, 1890)13, Krüeger P., Brissaud J. Histoire des sources du droit romain
(Paris, 1894)14, Triebs, Francis Lex Dei, sive, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (Uratislaviae, 1902)15,
Hyamson M. Mosaicarum et Romanarum legum collatio (London, 1913)16, Girard P. F. Textes De Droit Romain
(1890, 1903, 1923)17, Smits, Nicolaas. Mosaicarum et Romanarum legum collation (Haarlem, 1934)18,
Hohenlohe K. Ursprung und Zweck der Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (Wien, 1935)19, Wenger L. Die
Quellen des römischen Rechts (Wien, 1953)20, Bongenaar K. E. M., Spruit J. K. Fragmenta Vaticana, Collatio, Consultatio, Scholia Sinaïtica, Probus. (Walburg, 1987)21, Frakes, Robert M. Compiling the «Collatio legum Mosaicarum et Romanarum» in late antiquity (Oxford, 2013)22.
Численні публікації Сollatio, здійснені дослідниками римського права від П’єра Піту (1573 р.) до Роберта Фракеса (2013 р.), засвідчують її наукову значущість і суспільну вагомість у різні часи історії християнських народів. Водночас проблема ідентифікації збірки в контексті часу, місця, юридичної належності до
відповідної правової системи та визначення її авторства залишається актуальною. Безперечно, розглядаючи
проблеми шлюбного права, ми повинні встановити місце юридичних джерел у контексті дослідження визначеної проблематики. Для історика права важливим є не тільки дослідження правового змісту юридичних
положень вказаного пам’ятника права, а й також його ідентифікація в межах відповідного періоду історії
права відомого соціуму.
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum був опублікований не раніше доби Діоклетіана, оскільки його
чотири конституції (290, 291, 292–295, 295 рр.) через Codex Gregoriani, датований 291/92 рр., увійшли в Col30
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latio не пізніше Кодексу Феодосія 438 р., який у контексті конституції Феодосія І, Валентиніана та Аркадія
(390 р.) згаданий у Collatio (Сoll. 5.3).
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum – це форма порівняння відповідних правових положень Закону Мойсея та сентенцій римських юристів кінця класичного періоду з окремими імператорськими конституціями. Collatio складається з 16 титулів, у кожному з яких спершу відтворено положення Мойсея з книги
Вихід, Левіт, Числа та Второзаконня, а далі (у контексті загальної нумерації пунктів у титулі) сентенції пізньокласичних римських юристів Папініана, Павла, Ульпіана, Гая, Модестіна. Подекуди після норми Мойсея
подано відповідні норми імператорських конституцій, які увійшли до приватного Кодексу Грегоріана та Гермогеніана, а також до першого офіційного Кодексу імператора Феодосія ІІ (438 р.). До речі, в офіційному
Кодексі імператорські конституції кодифіковані у відомих випадках скорочено, а в Collatio зберігся їхній
повний текст. У Кодекс Юстиніана, наприклад, увійшла одна конституція, що об’єднала конституції двох різних імператорів – Каракалли 215 р. та Олександра Севера – під іменем імператора Антонінa Каракалли
(С. 9.16.1). Оригінальна форма обох конституцій (Каракалли та Севера) збереглася лише в Collatio legume
Mosaicarum et Romanorum (Coll. 1. 8; 1.9).
Найдавнішим юридичним явищем Collatio є інтерпретоване правове положення Законів ХІІ таблиць
про вбивство нічного злодія (Leg. ХІІ tab. VIII.12 = Сoll. 7.1) та згадка в збірці Закону Корнелія Сулли в контексті Кодексу Грегоріана. Там йдеться про першу за давністю імператорську конституцію в Collatio, яку
дослідники датують 215 р., коли правив імператор Антонін Август, відомий у літературі як Каракалла
(Сoll.1.8). Окрім останньої, у контексті Кодексу Грегоріана представлений фрагмент закону імператора
Олександра Севера про відсутність юридичної відповідальності за вбивство, коли немає відповідного умислу (Сoll. 1.9). Подібної позиції дотримувався також імператор Діоклетіан про ненавмисне вбивство від 290 р.
(Сoll. 1.10). Автор Сollatio використовує конституції імператора Діоклетіана в контексті титулу Кодексу Грегоріана «Про звинувачення» (Сoll. 3.4), едикт Діоклетіана під титулом Кодексу Грегоріана «Про шлюби»
(Сoll. 6.4) та його едикт під титулом Кодексу Грегоріана «Про чаклунів і маніхеїв» (Сoll. 15.3), у якому він
висловив нетерпимість до різних релігійних громад: «Адже ті, хто на захист своєї думки насильно протиставляє нові й невідомі секти старим культам, перешкоджають тому, що колись було даровано нам з волі
богів» (ibid). Тут спостерігаємо програмне положення імператора Діоклетіана про нетерпимість до діяльності різних релігійних сект, які насильно порушують, як вважає імператор, традиційні релігійні права римлян.
Автор Collatio застосовує положення або згадує ті чи ті норми імператорів доби принципату (I. 6.8.1;
С. I.9.1), але повні тексти без скорочень, які увійшли в Сollatio, належать лише імператору Діоклетіану –
конституція від 295 р. (Coll. VІ.4) та 291 р. (Col. VІ, 5).
Цінність Collatio, окрім низки інших аспектів, полягає в тому, що тільки в цій збірці збереглись окремі
римські та греко-римські правові акти, вона стала важливим джерелом відтворення Кодексу Грегоріана та
Кодексу Гермогеніана. Винятково для Ромейської імперії це було підтвердженням наявності сентенцій римських юристів як таких, що не узгоджуються з давньою римською сакральною традицією. Це зумовлює те,
що збірка збереглася в християнському середовищі й стала об’єктом численних публікацій і досліджень.
Основні проблеми щодо Collatio в літературі стосуються причин, часу й місця її походження. Окрім
П’єра Піту та Антона Шультінга, Ліцінія Руфа як упорядника збірника, решта дослідників ХІХ–ХХ ст. не
визнавала. Можливо, це пов’язано з тим, що згадані вище романісти, починаючи від Фрідріха Блюме
(1833 р.), користувалися іншим з-поміж трьох відомих (два – ІХ ст. та один ХІ ст.) списком Collatio. У ньому
навіть сама назва збірки мала іншу форму – Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio (Blume,
Fridrich, 1833). Актуалізуючи Lex Dei за часів «heutige romische Recht», Фрідріх Блюме однозначно вважав
упорядником Collatio юриста з християнського середовища, але в процесі дослідження не підтвердив думки
П. Піту та А. Шультінга про авторство Lex Dei sive Mosaicarum23. Як у ХVІ та ХVІІІ ст., так і в ХІХ ст. майже
всі дослідники констатували, що автором Сollatio був християнин, а сама збірка, як вважав П’єр Піту, а також
Schulting (і решта дослідників), відтворивши відповідний уривок праці Готофреда, імовірно, була опублікована між 390 та 438 роками. Таку позицію підтверджують більшість дослідників. Вона відтворена в Енциклопедії Брокгауза–Ефрона. Проте згодом почали з’являтися праці, у яких час появи Сollatio відносили до
періоду від Кодексу Грегоріана до Медіаланського едикту 313 року. Наприклад, відомий французький
дослідник Paul Girard вважає, що публікація Collatio обмежує її вірогідну появу (about) 315 р., оскільки верхня межа не є дискусійною, а останню конституцію 390 р. вважають інтерполяцією. Цікаве спостереження
щодо позиції про походження збірки, якої дотримувався відомий учений Freher, залишив у фундаментальному дослідженні про Collatio М. Hymson: «Freher справді припускає, що компілятор може бути євреєм, який
побажав знищити упередження проти свого народу й віри, показуючи, що Мойсей і римські закони не були
такими далекими один від одного і що насправді останнє було отримане з першого». M. Hymson, однак, відкидає пропозицію про єврейське походження Collatio й висловлює гіпотезу, що компілятор був християнським ченцем24. У будь-якому разі юрист-християнин мав мотивацію до створення Collatio, оскільки на той
час уже частково склався канон священної літератури, серед якої були частини Старого Заповіту (Правила
св. Апостолів, 85), а канонічне право перебувало в стані генези. Тому застосування римських правових норм,
що корелювалися з відомими джерелами П’ятикнижжя, було цілком на часі. До того ж Отці Церкви, зокрема
Василь Великий, у своїх правилах часто покликалися на книги Старого Заповіту. А вже в добу іконоборців,
у контексті реанімації цінностей раннього християнства, такі ідеї викликали особливий інтерес, як і за часів
патріарха Фотія й імператорів Македонської династії [Ecl. 2.7].
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Основною формою відтворення сталої позиції в контексті дослідницьких оцінок відповідних явищ є
вітчизняні і зарубіжні енциклопедії. Наприклад, в Енциклопедії Брокгауза та Ефрона йдеться про появу Collatio від 390 до 438 років. Тут стверджується, що зіставлення римського права із законами Мойсея свідчить
про наявність у другій пам’ятці багатьох постанов першої25. Натомість у Encyclopedia Judaica зауважено:
«Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum (або Lex Dei) є одним із рідкісних прикладів систематичного
порівняння двох різних законодавств - єврейського та римського. Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum,
імовірно, був складений у Римі в період від 294 до 313 рр. Вважали, що автор був християнином. Однак, на
думку Вольтерра, він був євреєм, який хотів довести пріоритет і перевагу вчення Мойсея»26. Отже, автор
ніби намагався переконати, що римське право й багато інших є похідними від Мойсеєвого Закону. Такого
погляду дотримувалася більшість дослідників ХХ століття. Зокрема, сучасний видавець Collatiо М. Д. Соломатін також стверджує, що автором, очевидно, був юрист-єврей, але час виникнення збірки визначає у межах
390 та 438 років.
Отже, вірогідність інтерполяції чи пізнішої редакції цієї новели як такої, що увійшла до Кодексу Феодосія 438 р. і часто згадувана в літературі, дослідник не бере до уваги. Походження збірки між 294–313 рр. нібито дає підстави ученим вважати, що Collatio походить з єврейського середовища. Попри це М. Д. Соломатін
таким досвідом не скористався і зробив висновки на основі власних аргументів27. На нашу думку, мають
рацію ті дослідники, які вважають конституцію 390 року інтерполяцією. Це зумовлено тим, що за 100 років
між конституціями Діоклетіана та Конституцією Феодосія І було створено багато конституцій християнських
імператорів, частина з яких могла бути застосована в процесі аналізу. Однак цього не сталося, оскільки автор,
очевидно, закінчив систематизацію Зіставлення згадкою про Кодекс Гермогена (Coll. VI. 5).
Загалом переважна більшість законів Мойсея, правових актів імператорів і сентенцій юристів належить
до кримінального права, чим нагадує законодавство країн Стародавнього світу28. У перших трьох титулах розглянуто питання про юридичну відповідальність за вбивство (І), за жорстоку образу та описано (ІІ) права й
обмеження жорстокості домовладики (paterfamilias) (ІІІ). Однак серед них є такі, що, незважаючи на кримінальний зміст, прямо чи опосередковано пов’язані з проблематикою заручин, шлюбу, сім`ї та розлучення. Це
стосується, зокрема, ІV титулу Сollatio Про перелюб (tit. ІV) та титулу Про кровозмісні шлюби (tit. VІ), а також
титулу Про законне успадкування (tit. ХVІ). Останній, згідно з традицією романістики й візантистики, формально не належить до шлюбного й сімейного права, але успадкування по закону у відомій частині завжди
дотичне до сімейної проблематики, передусім у контексті майнових правовідносин батьків і дітей.
Отже, титул «Про кровозмісні шлюби» (Coll. tit. VІ, 1–7) безпосередньо дотичний до шлюбної проблематики. Його структура така: 1) норми Мойсея (два положення). Якщо перше нормативне положення фіксує
кримінальні діяння в сім’ї (інцест з дружиною свого батька), то в другому йдеться про заборони статевих стосунків між зарученими (Coll. VІ. 1); 2) далі, всупереч іншим титулам, внесено дві сентенції римських юристів – Ульпіана (Сol. VІ. 2) та Павла (Сol. VІ. 3), а по тому подано розлогу (8 розділів) конституцію Діоклетіана 295 р. (Coll. VІ. 4) та його лаконічну конституцію 291 р. (без розділів) (Col. VІ, 5). Після згаданої конституції Діоклетіана, яка увійшла до Collatio не з Кодексу Грегоріана, а з Кодексу Hermogenianа, додано фрагмент
Папініана з книги про De adulteris (про помилкове одруження з кровною родичкою). І завершують цей титул
гнівні слова Мойсея з Второзаконня та книги Левіт у контексті злочинів проти сім`ї чи родини. Особа, яка
зав’язала інтимні відносини з близькими свояками та сестрою матері, а також здійснювала скотоложество,
підлягала прокляттю усієї общини. Варто зауважити, що відповідні тексти конституцій Діоклетіана не увійшли до Кодексу Юстиніана та Кодексу Феодосія, де, зазвичай, викладено імператорські конституції, починаючи
з едиктів першого християнського імператора Костянтина Великого. Тобто, Collatio – це єдиний юридичний
збірник, у якому збереглися вказані імператорські конституції та сентенції римських юристів.
Наступний титул Про перелюб (tit. ІV) стосується кримінального і шлюбно-сімейного права. Він складається з двох норм Мойсея: 1) про перелюб з дружиною родича; 2) про перелюб (по суті stuprum) з незарученою дівчиною. Друга частина титулу складається з п’яти сентенцій Павла (Сol. ІV, 2–6) та п’яти сентенцій
Папініана (Сol. ІV, 7–11), що в кінці титулу були доповнені ще однією сентенцією Павла, у якій відображено
відповідний зміст норм Lex de adulteriis (Сol. ІV, 12). Можливо, указані положення було внесено пізніше
(після систематизації «Сентенцій Павла» (V ст.)), але, імовірніше, cаме правовий зміст сентенцій Павла з
відповідним змістом правових положень Папініана, а також особливостями їхньої юридичної техніки, стали
необхідними в процесі упорядкування Collatio legum mosaicarum et romanarum29. Водночас проблематика
останніх двох титулів збірника не тільки корелюється із законодавством перших християнських імператорів,
передусім Костянтина Великого, а й стала складовою частиною канонічного та імператорського шлюбного
християнського права греко-римського соціуму Ромейської імперії.
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Резюме
Дячук Л. В. Соllatio legum Мosaicarum et Romanorum: зовнішня характеристика та норми про шлюб.
У статті досліджується зовнішня історія ранньовізантійського пам’ятника права – Collatio legum Mosaicarum et Romanarum та історично-правове значення останнього, як джерела шлюбного права. Звертається особлива увага на форму збірника, в
основі якого здійснюється порівняльний аналіз Законів Мойсея і правових норм римської юриспруденції та законодавства.
Ключові слова: порівняльний аналіз, норми Мойсея, римське право, інститут шлюбу, проблема авторства, ціннісна
парадигма.
Резюме
Дячук Л. В. Соllatio legum Мosaicarum et Romanorum: внешняя характеристика и нормы о браке.
В статье исследуется внешняя история ранневизантийского памятника права – Collatio legum Mosaicarum et Romanarum,
а также историко-юридическое значение последнего в качестве источника брачного права. Обращается особое внимание на
форму сборника, в котором осуществляется сравнительный анализ законов Моисея, правовых норм римской юриспруденции
и законодательства.
Ключевые слова: сравнительный анализ, нормы Моисея, римское право, институт брака, проблема авторства, ценностная парадигма.
Summary
Dyachuk L. Collatio legum Mosaicarum et Romanorum. External history and marriage regulations.
The article researches external history of the early Byzantine monument of law – Collatio legum Mosaicarum et Romanorum –
as well as its historical and legal significance as the source of marriage law. Special attention is paid to the form of the collection, which
is based on the comparative analysis of Moses Laws and the legal norms of Roman jurisprudence and legislature.
Key words: comparative analysis, Moses Laws, Roman law,the Institution of Marriage, authorship problem, value paradigm.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1917–1920 рр.)
Реформування державних органів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства в Україні, зумовлене необхідністю скорочення витрат на їх адміністрування й водночас забезпеченням ефективності
та результативності їх діяльності, актуалізувало пошук оптимальної моделі, яка б, з одного боку, відповідала
міжнародним та європейським стандартам, а з іншого, – враховувала національні особливості. З огляду на
це звернення до історичного досвіду організаційно-правових засад утворення та діяльності контроль-наглядових органів у сфері праці набуває особливої актуальності.
Дослідженню статусу державних органів регулювання трудових відносин у період формування радянської державності приділяли увагу ряд радянських, російських та сучасних українських науковців – істориків та вчених-трудовиків. Однією із перших трактувала мету створення та значення інспекцій праці радянська вчена З. Таттенборг у лекціях, прочитаних у 1919 р. інспекторам праці, зазначаючи, що «інспекція праці
означає нагляд, спостереження за тим, щоб виконувалося все, щоб дотримувалися всі заходи, які охороняють
життя і здоров’я трудящих»1. Із загальних робіт з трудового права, написаних у 20-ті роки ХХ століття, у
яких з-поміж інших розглядалися й питання створення державних органів регулювання трудових відносин,
слід відзначити роботи К. М. Варшавського, В. М. Догадова, В. Ф. Сафонова, П. Д. Камінської та інших. Правове регулювання інспекцій праці описували у 20-ті роки і дослідники охорони праці, зокрема, С. І. Каплун,
Б. Л. Маркус, Д. М. Резнікович. У подальшому історико-правові аспекти діяльності радянських інспекцій
праці характеризували такі радянські вчені, як: К. П. Горшенін, І. Я. Кісельов, В. І. Семенков, І. Р. Сафронова.
Історія радянського трудового права стала об’єктом наукових розвідок російських науковців А. М. Лушникова, М. В. Лушникової, В. А. Шавіна та інших. Історико-правові аспекти діяльності державних органів із
регулюванню трудових відносин аналізувались українським дослідником О. М. Олійником. Однак утворення органів нагляду за додержанням законодавства про працю в радянській Україні у 1917–1920 рр. не було
предметом спеціального дослідження, що і обумовлює мету статті.
Радянська влада позиціонувала себе в якості диктатури пролетаріату, що зумовлювало яскраво виражений проробітничий характер її заходів та супроводжувалося, з одного боку, прийняттям за досить короткий
проміжок часу значної кількості нормативно-правових актів з метою усебічного врегулювання питань застосування праці, а з іншого боку, – утворенням сітки органів державної влади задля ефективного втілення нормативних приписів у практику застосування трудових відносин. Такими органами стали спочатку Народний
секретаріат, а в подальшому – Народний комісаріат праці та його місцеві відділи. Так, одним із 12-ти секретарств першого радянського уряду України – Народного секретаріату, утвореного в Харкові 30 (17) грудня
1917 р. як альтернатива Генеральному секретаріатові Української Центральної Ради2, було Секретарство
праці, очолюване М. Скрипником, який одночасно був і першим головою Народного секретаріату (з березня
1918 р.). Не будучи спроможним одразу створити власний апарат в умовах громадянської війни, Народний
Секретаріат використовував апарат місцевих Рад, здійснюючи керівництво як через них, так і шляхом призначення на місця спеціальних комісарів, у тому числі й комісарів праці.
Проте процес становлення системи рад в Україні з лютого 1918 р. було призупинено через відомі події.
Внаслідок укладення 9 лютого 1918 р. Брестського мирного договору УНР з державами Четверного союзу
Україна формально набувала статусу незалежної нейтральної держави. Радянська Росія змушена була відводити свої війська за так звану «нейтральну зону». Перша спроба встановлення радянської влади в Україні
закінчилася поразкою3.
Другий радянський період в Україні започаткувала капітуляція Німеччини у Першій світовій війні
(11 листопада 1918 p.) та анулювання Росією Брестського мирного договору. 28 листопада 1918 р. у Курську
(Росія) створюється Тимчасовий робітничо-селянський уряд України (далі – ТРСУ) як найвищий законодавчий, виконавчий і розпорядчий орган радянської влади в Україні (до березня 1919 р.). Під приводом надання
допомоги ТРСУ більшовицька Росія розгорнула масштабний наступ на Україну. У результаті на місцях ліквідовувалась влада Директорії і встановлювалися радянські органи управління.
Відповідно до Тимчасового положення ТРСУ «Про організацію робітничо-селянської влади на місцях»
організовувалися пересувні військово-революційні комітети та комітети бідноти, які створювалися, зокрема,
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на повітовому та губернському рівнях під загальним керівництвом відділу внутрішніх справ ТРСУ України4.
Окрім основних відділів ревкомів (військового, по боротьбі з контрреволюцією, народної міліції, продовольства і постачання, організації господарства), могли створюватися й інші на розсуд самих ревкомів, зокрема,
й відділи праці.
Статус тимчасового для уряду України було скасовано на 3-му Всеукраїнському з’їзді рад (0610.03.1919 р.) та обрано новий склад РНК УСРР, у якому посаду народного комісара праці обійняв
Б. Й. Магидов. Місцевими органами влади згідно Конституції УСРР, прийнятої 10.03.1919 р. ІІІ Всеукраїнським з’їздом Рад і остаточно затвердженої на засіданні ВУЦВК 14.03.1919 р., були міські й сільські ради
робітничих, селянських і червоно-армійських депутатів та обрані ними виконавчі комітети, а також губернські, повітові й волосні з’їзди рад та обрані ними виконкоми5. Упродовж квітня-травня 1919 р. тривало формування місцевих органів рад та їх виконкомів, включаючи відділи праці.
Безпосередньо функція нагляду за дотриманням законодавства про працю покладалася на інспекції
праці, які перебували у віданні місцевих відділів праці. Їх правовий статус визначався спочатку законодавчими актами РСФРР. І Всеукраїнський з’їзд Рад (11–12 грудня 1917 р.), визнавши Українську Республіку
федеративною частиною Росії, поширив на Україну всі декрети та розпорядження уряду РСФРР6.
18 травня 1918 р. був прийнятий Декрет РНК РСФРР «Про заснування робітничої інспекції»7. Деталізував повноваження інспекторів «Наказ Інспекції праці», затверджений Постановою НКП РСФРР від
31 липня 1918 року8. Пізніше статус інспекції був закріплений на рівні першого Кодексу законів про працю
РСФРР (далі – КЗпП РСФРР) від 10 грудня 1918 р., розділ ІХ «Про охорону праці» якого був присвячений
функціям і правам інспекції праці9. Відповідно до КЗпП РСФРР, який поширював дію і на територію радянської України, інспекція праці знаходилася у віданні НКП і його місцевих органів (відділів праці) і складалася із інспекторів (та інспектрис), обраних радами профспілок, а за відсутності таких органів – конференцією представників профспілкових організацій.
Після прийняття у березні 1919 р. Конституції УСРР, яка надала Раднаркому право приймати до розгляду будь-які питання і справи, що належали до сфери законодавства та загального управління, на основі та за
аналогією із законодавчими актами РСФРР, урядом УСРР більш активно почали прийматися і власні законоположення. 10 березня 1919 р. був прийнятий Декрет РНК УСРР «Про заснування Робітничої інспекції
праці», за змістовну основу якого був взятий російський декрет10. Як повідомлялося у доповідній записці
НКП, датованій березнем 1919 р., «…інститут робітничої інспекції пропонується заснувати при НКП у Відділі охорони праці через місцеві відділи праці…»11. До доповідної записки докладався приблизний кошторис
на утримання штату інспекторів праці. Виходячи з того, що в Радянській Росії на 19 губерній визначалося
650 посад робітничих інспекторів, НКП УСРР пропонував на території 9-ти українських губерній створити
300 районів. Визнаючи, що необхідний штат до наступного 1920 р. не буде можливості набрати через відсутність відповідних кандидатур, уряд пропонував початковий штат інспекторів чисельністю 150 осіб12.
У червні 1919 р. НКП УСРР була розроблена Інструкція для розподілу губерній на дільниці і для виборів робітничих інспекторів. 16 червня 1919 р. на виконання даної Інструкції місцевим підвідділам охорони
праці, робітничим інспекторам та інспектрисам був розісланий обіжник № 4. Констатуючи, що робітничі
інспектори обрані лише у губернських містах – «…і то, не повний штат…», та у невеликій кількості повітів,
ставилося завдання докласти всіляких зусиль для поширення сфери діяльності інспекції на всю територію
України. При цьому для визначення кількості дільниць пропонувалося керуватися такими міркуваннями: на
кожного інспектора мало припадати близько 8–15 тисяч працівників залежно від наявності промислових підприємств, шляхів сполучення тощо. При цьому великі підприємства (5–10 тисяч робітників) могли виділятися в окремі дільниці та мати відповідно «особливого інспектора»13.
Окрім загальної інспекції, яка будувалася за територіальним принципом, окремим Положенням НКП
УСРР 1919 р. в крупних губернських містах, визначених за погодженням НКП і українського центру відповідної профспілки при губернському відділі праці, запроваджувалася спеціалізована, так звана «позадільнична інспекція» для охорони праці робітників транспортної, будівельної, земельної галузей, торгівельних,
конторських, поштово-телеграфних службовців, домашньої прислуги, кустарів, ремісників і працюючих
удома14.
Фабрична та гірнича інспекції, які діяли на підставі Статуту про промислову працю 1913 р., з прийняттям Декрету «Про заснування Робітничої інспекції праці» ліквідовувалися. Особи, які входили до їх складу,
тимчасово мали виконувати функції технічних інспекторів. Правові основи діяльності останніх заклала
постанова НКП «Про обов’язки окружних інженерів з технічного нагляду за гірничими та гірничо-заводськими підприємствами» від 17 квітня 1919 року. Зважаючи на необхідність забезпечення безпеки проведення гірничих робіт та з урахуванням того, що в Україні зберігалося чимало ненаціоналізованих підприємств, зокрема
невеликих вугільних шахт, відділ охорони праці НКП наказував усім окружним інспекторам, які діяли на підставі Статуту про промислову працю 1913 р., залишатися на своїх місцях і виконувати обов’язки технічного
нагляду відповідно до діючих законів та інструкцій, якщо останні «не відмінені або не змінені спеціальними
постановами Радянської влади…»15. Окружні інспектори переходили у підпорядкування технічної секції відділу охорони праці НКП та мали провадити свою діяльність у взаємодії з місцевими відділами праці рад
робітничих і селянських депутатів, заводськими комітетами, профспілками та інспекторами праці.
Останньою у низці інспекцій праці була створена санітарна інспекція «…з метою охорони праці з санітарного боку»16. Вона була запроваджена постановою Уповноваженого РСФРР НКП при РНК УСРР та
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Народного комісаріату здоров’я від 20 червня 1920 р. Організаційно-правові засади її функціонування визначало Положення про санітарну інспекцію праці, прийняте НКП РСФРР 28 березня 1919 р. Санітарна інспекція перебувала у віданні НКП і його місцевих органів. Санітарні інспектори так само, як і робітничі (правові), вибиралися місцевими радами профспілок і затверджувалися НКП. Передбачалося, що на території
УСРР буде діяти 100 санітарних інспекторів з розрахунку, що один санітарний інспектор буде обслуговувати
2–3 дільниці робітничих (правових) інспекторів17.
Варто зазначити, що автори проекту закону про інспекцію праці Директорії УНР критикували поділ
радянської інспекції на правову, технічну та санітарну, слушно зазначаючи, що «така система інспекційного
догляду занадто складна. Самі більшовики не могли перенести її без значних змін. Крім цього вона вимагає
досить значної кількості фахівців: економістів, техніків, лікарів, канцеляристів і т. ін., знайти яких не уявляється можливим»18. Фактичні дані доповідної записки інструктора відділу охорони праці Уповноваженого
Наркомпрацсобезу РСФРР при РНК УСРР за результатами поїздки до Полтавської губернії, міст Кременчука
та Катеринослава у червні 1920 р. тільки підтверджували такі слова. Інструктор повідомляв, що санітарна
інспектриса, займаючи водночас посаду завідувача Полтавського підвідділу охорони праці, не може належним чином виконувати роботу. Інструктор вів з цього приводу переговори з міським відділом охорони здоров’я та просив виділити декілька лікарів для обслуговування інспекції, проте отримав відмову навіть у сумісниках у зв’язку з браком відповідних спеціалістів через епідемії та мобілізацію до Червоної армії. Теж саме
стосувалося і технічного інспектора, який одночасно займав посаду у раднаргоспі. Перемовини інструктора
відносно передачі інспектора виключно у розпорядження підвідділу «…не увінчалися успіхом»19.
Наприкінці літа 1919 р. у зв’язку з численними селянськими повстаннями, наступом армії УНР (з Правобережжя) та збройних сил А. Денікіна (з півдня), радянське будівництво було знову призупинено. З метою
пристосування центральних органів радянської влади УСРР (Президії ВУЦВК та РНК) до військових обставин 11 грудня 1919 р. був утворений тимчасовий орган – Всеукраїнський революційний комітет (далі –
Всеукрревком) на чолі з І. Г. Петровським20. Успішний наступ російських радянських військ взимку 1919–
1920 рр. уможливив чергову, третю (вдалу) спробу встановлення в Україні радянської влади.
Відповідно до приписів Декрету ВЦВК від 1 червня 1919 р. про воєнно-політичний союз радянських
республік 27 січня 1920 р. Всеукрревком поширив на територію України чинність декретів РРФСР, що стосувалися галузей, керівництво якими зосереджувалося в об’єднаних наркоматах. До останніх належав і
Народний комісаріат праці та соціального забезпечення РСФРР (далі – Наркомпрацсозабез РСФРР). Натомість усі декрети та постанови УСРР, що стосувалися діяльності органів влади скасовувалися. Водночас
комісіям Всеукревкому доручалося терміново переглянути декрети за «повідомчим підходом» і подати на
затвердження Всеукревкому ті з них, які потребували змін залежно від «українських обставин»21.
При Всеукревкомі була запроваджена посада Уповноваженого Наркомпрацсозабезу РСФРР, яку обіймав А. Подерін. Уповноважений мав свою центральну установу – Управління Уповноваженого НКП РСФРР
при РНК УСРР. До функцій Управління Уповноваженого належали нормування заробітної плати, обліку і
розподілу робочої сили, охорони праці, матеріального забезпечення безробітних22. Тим самим російський
більшовицький уряд створював правову основу для централізованого процесу управління та контролю процесами зайнятості населення.
На місцях створювалися об’єднані відділи праці та соціального забезпечення, які поділялися на три
категорії: губернські (перша категорія), повітові (друга категорія) та місцевостей, що налічували не менше
10 тисяч мешканців і мали ревкоми) (третя категорія). Загальне керівництво відділами покладалося на колегію, яка формувалася місцевими об’єднаннями профспілок і затверджувалася ревкомами у складі трьох
осіб23.
На практиці створення місцевих органів праці в той час просувалося занадто повільно, про що, зокрема, свідчить доповідь інструктора відділу охорони праці Уповноваженого Наркопрацсозабезу при РНК
УСРР І. Полтавченко, датована червнем 1920 року. Інструктор констатував, що при його приїзді до Катеринослава «…охорона праці була в плачевному стані. Був відсутній … підвідділ, колегії не існувало, профрада
участі в роботі не приймала, постійного завідувача підвідділ не мав…»24. Як зазначав І. Полтавченко, три
інспектори праці були висунуті не конференцією робітників чи профрадою, як це передбачено Декретом, а
були «…делеговані партією, працювали не за визначеним планом, а обстеження проводились спорадично за
викликом, за вказівкою»25.
У зведених даних щодо діяльності підвідділів охорони праці в Харківській, Одеській, Донецькій, Катеринославській, Миколаївській та Полтавській губерніях (станом на червень 1920 р.) зазначалося, що підвідділи охорони праці не отримували вчасно інструкцій у зв’язку з неналагодженістю роботи транспорту і зв’язку, а тому змогли приступити «…до більш-менш практичної роботи лише з лютого, а деякі з березня місяця,
лише після відвідання їх інструкторами»26. Ще повільніше відбувалося створення місцевих органів праці на
рівні повітів. Так, незважаючи на те, що Прилуцький повітовий відділ праці був організований у середині
лютого 1920 р., станом на 1 червня 1920 р. так і не було створено підвідділу охорони праці через відсутність
лікаря та техніка27.
Підвідділи відділів праці на місцях створювалися теж по-різному. У першу чергу організовувались підвідділи обліку й розподілу робочої сили, враховуючи першочерговість завдання забезпечення діяльності підприємств в умовах загальної трудової повинності. Так, якщо підвідділ обліку робочої сили Миргородського
повітового відділу праці розпочав діяльність з 15 січня 1920 р., то підвідділ охорони праці – лише з березня
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цього ж року28. За повідомленнями з місць, організаційна робота підвідділів охорони праці полягала на той
час у налагодженні діяльності органів нагляду шляхом структурування останніх на підсекції – робітничу,
технічну і санітарну інспекції29. Так, Полтавський підвідділ охорони праці станом на червень 1920 р. мав
секцію нагляду, яку складали два інспектора праці, два санітарних та два технічних інспектори30.
Останнє засідання Всеукрревкому відбулося 19 листопада 1920 р. Того ж дня Президія ВУЦВК ухвалила постанову про поновлення діяльності Раднаркому України. Посада Уповноваженого Наркопрацсозабезу
РСФРР при Всеукрревкомі змінювалася посадою Уповноваженого НКП РСФРР при РНК УСРР. При останньому, як і раніше, діяло Управління, повноваження якого визначало Положення про управління Уповноваженого НКП РСФРР при Раднаркомі УСРР31. Згідно Положення Уповноважений був підзвітний і підпорядковувався як НКП РСФРР, так і РНК й ЦВК УСРР, та входив до РНК УСРР на правах народного комісара32.
Робота Уповноваженого НКП на місцях проводилася відділами праці при виконкомах місцевих рад, які утворилися в результаті поділу колишніх об’єднаних відділів працсозабезу. Відділи праці стали поділятися на
чотири категорії: 1) губернські; 2) повітові; 3) місцевостей на зразок містечок, великих слобод, що мали промислове і адміністративне значення, за умови наявності виконкому; 4) волосні. Очолювали їх завідуючі, яких
висували профспілки та затверджували виконкоми. Після поділу відділу праці і соціального забезпечення до
відділу праці перейшов підвідділ охорони праці. За повідомленням з місць, цей процес відбувався «…в хаотичному і неорганізованому вигляді, довелося знову налагоджувати канцелярію і попутно визначать коло
обов’язків інспекторів…»33.
Таким чином, у роки утвердження радянської державності в Україні упродовж 1917–1920 рр. були утворені органи нагляду за додержанням законодавства про працю. Ними стали Народний комісаріат праці та
його місцеві відділи при виконавчих комітетах міських і сільських рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, які структурно включали підвідділи охорони праці, у віданні яких знаходилися інспекції
праці. Інспекції поділялися на робітничі (правові), позадільничні, технічні та санітарні. Паралельно відділи
праці утворювалися і при ревкомах – тимчасових надзвичайних органах радянської влади.
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Резюме
Терела Г. В. Організаційно-правове забезпечення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в
радянській Україні (1917–1920 рр.).
У статті досліджуються правове регулювання та організація діяльності державних органів нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в період поширення радянської державності в Україну упродовж 1917–1920 років. Аналізуються особливості організаційно-правового забезпечення нагляду і контролю протягом трьох періодів установлення радянського (більшовицького) режиму. Визначаються організаційно-правові засади функціонування контрольно-наглядових органів
у сфері застосування праці, до яких належали Народний комісаріат праці, відділи праці при виконкомах місцевих рад, підвідділи охорони праці, робітнича, позадільнична, технічна і санітарна інспекції праці, а також відділи праці при ревкомах.
Ключові слова: нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, Народний комісаріат праці, робітнича
інспекція праці, технічна інспекція праці, санітарна інспекція праці.
Резюме
Терела Г. В. Организационно-правовое обеспечение надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
в советской Украине (1917–1920 гг.).
В статье исследуются правовое регулирование и организация деятельности государственных органов надзора и контроля
за соблюдением законодательства о труде в период распространения советской государственности в Украине на протяжении
1917–1920 годов. Анализируются особенности организационно-правового обеспечения надзора и контроля в течение трех
периодов установления советского (большевистского) режима. Определяются организационно-правовые основы функционирования контрольно-надзорных органов в сфере применения труда, к которым принадлежали Народный комиссариат труда,
отделы труда при исполкомах местных советов, подотделы охраны труда, рабочая, внеучастковая, техническая и санитарная
инспекции труда, а также отделы труда при ревкомах.
Ключевые слова: надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, Народный комиссариат труда, рабочая
инспекция труда, техническая инспекция труда, санитарная инспекция труда.
Summary
Terela H. Organizational and Legal Maintenance of Supervision and Control over Labor Legislation Observance in Soviet
Ukraine (1917–1920).
The article deals with the legal regulation and organization of the activity of state bodies of supervision and control over the
observance of labor legislation during the period of the spread of Soviet statehood in Ukraine during 1917–1920 years. The peculiarities
of organizational and legal maintenance of supervision and control during the three periods of establishment of the Soviet (Bolshevik)
regime were analyzed. The organizational and legal principles of the functioning of the control and supervisory bodies in the sphere of
labor application are determined, to which the People’s Commissariat of Labor, departments of labor at executive committees of local
councils, subdivisions of labor protection, labor, begging, technical and sanitary inspectorates of labor, as well as departments of labor
at revkoms, belonged.
Key words: supervision and control over labor legislation observance, the People’s Commissariat of Labor, Workers Inspection
of Labor, Technical Inspection of Labor, Sanitary Inspection of Labor.
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ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД
ДИТИНИ У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (ОКРЕМІ АСПЕКТИ)
Не викликає сумніву, що нині, у період економічної кризи та проведення антитерористичної операції на
сході країни, особлива увага політиків та науковців приділяється створенню необхідних умов гарантування
прав і свобод людини та дитини зокрема, які найчастіше порушуються та/або обмежуються.
Діти – це майбутнє нації, тому держава має постійно дбати про забезпечення належних умов для повного і всебічного розвитку їх особистості, не зважаючи на жодні політичні, економічні та інші чинники. Дитина – малолітня або неповнолітня особа, яка має особливі потреби, але в силу свого віку не спроможна самостійно захистити свої права та інтереси, тому на особливу увагу заслуговує розроблення й впровадження
механізму забезпечення прав та свобод дитини.
Протягом усіх етапів розвитку людської цивілізації найвидатніші вчені і філософи не залишалися осторонь питань вивчення правового статусу дитини, її виховання в суспільстві тощо.
Так, філософ Стародавньої Греції Арістотель (384–322 до н.е.), аналізуючи розрив між проголошеними
та реально існуючими правами, вказав на необхідність законодавчо закріпити певні права дитини. Окрім
того, Арістотель вважав необхідним встановлення вікового обмеження для народження дітей. На його думку,
сім’я є осередком первинної соціалізації дитини, тому батьки впливають на дитину значно більшою мірою,
аніж держава. Арістотель піддавав осуду спартанську виховну систему, що характеризувалася жорстокістю
по відношенню до дитини, непосильними фізичними вправами, важкими умовами виживання, оскільки таке
вузьке спрямування на фізичне виховання гальмувало розумовий, духовний, культурний розвиток спартанців та порушувало права дитини1.
Відомий римський філософ Луцій Анней Сенека (4 р. до н.е. – 65 р.) не цінував дітей як особливу категорію суспільства, висловлював байдуже ставлення до їх загибелі. Певну увагу філософ приділяв окремим
питанням зловживання дітьми, він засуджував їх сексуальну експлуатацію2.
Напрацювання у сфері забезпечення прав та свобод дітей також знаходимо у вченнях Плутарха та Квінтиліана. Зокрема, Плутарх (46–127 рр.) застерігав батьків від жорстокої поведінки з дітьми, закликав уникати
фізичних покарань, прирівнюючи дитину до святині3.
У свою чергу, давньоримський філософ Марк Фабій Квінтиліан (35–100 рр.) вважав, що метод фізичного покарання, застосування сили з боку батьків пригнічував дитину й виховував у ній раба. У Квінтиліана
дитина асоціювалася з «дорогоцінною посудиною», тому вимагала бережливого та уважного ставлення до
неї, гідного її наповнення4.
Таким чином, можемо зробити висновок, що протягом Античного періоду розвитку світової історії відбувалося формування правового статусу дитини. Осмислення даного питання відповідало тогочасному розвитку суспільства та виходило передусім із державної доцільності.
Становлення християнської релігії у добу Середньовіччя впливало на з’ясування сутності прав та свобод дітей Томи Аквінського, Іоанна Петріцці та інших. Слід зазначити, що у період Середньовіччя наукові
погляди базувалися на релігійних переконаннях, що зумовило визнання нерівності прав дітей за статевою
ознакою, необхідності дотримання суворої дисципліни, підкорення дитини, невизнання дитинства як особливого періоду в житті людини.
Початок видавничої справи у період Нового часу дав можливість спостерігати еволюцію наукових
досліджень щодо питання правового статусу дітей, особливостей їх виховання та навчання.
Зокрема, англійський філософ Томас Мор (1478–1535 рр.) у творі «Утопія» значну увагу приділяє
питанням виховання дитини з урахуванням індивідуальних особливостей. Він зазначає, що всі діти мають
отримати однакове суспільне виховання і початкову освіту. Таким чином, вже на початку ХVI ст. Мор висунув ідею загального обов’язкового навчання5.
Відомий мислитель XVIII ст. І. Кант (1778–1843 рр.) вважав, що виховання дитини є найбільшою й найскладнішою проблемою з усіх, що виникають перед людиною. На його думку, виховувати – означає формувати особистість, яка є вільною в діяльності, знає собі ціну і усвідомлює себе часткою суспільства. Проте
свобода особистості не повинна обмежувати свободу інших. Аналогічно, скеровування волі дитини в потрібному руслі не дає права наставникам впроваджувати рабську дисципліну. Одна з провідних проблем виховання полягає у вмінні поєднувати повагу до свободи особистості вихованця з необхідністю певного насилля
над його бажаннями. І. Кант закликав розвивати у дітей почуття поваги до прав та свобод особистості6.
Своє бачення процесу виховання виклав також французький філософ Жан-Жак Руссо (1712–1778 рр.) у
творі «Еміль, або про виховання». На його думку, основою виховання дитини має бути теорія вільного вихо© Г. В. Толкачова, 2017
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вання за законами природи, в центрі якої стоїть свобода особистості. Він також заперечує авторитаризм у
вихованні та методи покарання й примусу, які обмежують або порушують права дитини7.
На початку XX ст. шведська письменниця та психолог Еллен Кей (1849–1946 рр.) видала книгу «Століття Дитини», в якій вперше був сформульований принцип свободи дитини, у тому числі право на особисте
дитяче життя та недоторканність внутрішнього світу, право на збереження своєї неповторності8.
Таким чином, вивчаючи наукові праці щодо захисту прав та свобод дитини у епоху Нового часу в Європі,
варто зазначити, що протягом вказаного періоду почали зароджуватися гуманістичні ідеї, які виражалися у
наданні дітям права на загальнообов’язкову освіту, свободи особистості та недоторканності внутрішнього світу.
Слід підкреслити, що проблематика, пов’язана з правами дитини, вивченням та удосконаленням існуючого механізму їх реалізації й захисту, досліджувалася також окремими вітчизняними та зарубіжними
науковцями.
Зокрема, А. І. Абрамов запропонував підходи, спрямовані на формування загальних принципів і міжгалузевих механізмів регулювання правовідносин із участю дітей, узгодження норм різних галузей права і
практики їх застосування під час захисту прав дитини. В. В. Кулапов досліджував питання захисту суб’єктивних прав і законних інтересів дітей. Є. А. Лактюнкіна та Т. Ю. Смолова вивчали теоретико-правові аспекти процесу становлення, розвитку та реалізації прав дітей.
Вказана проблематика також постійно перебуває у полі зору вітчизняних науковців. Зокрема, Н. М. Оніщенко та С. О. Сунєгін аналізували історію процесу «виокремлення» дитини як об’єкта соціально-правового
захисту. Окрім того, Н. М. Оніщенко сформувала основні теоретичні поняття у сфері вивчення прав дитини.
Так, на її думку, права дитини – це певні можливості дитини щодо її гармонійного розвитку й росту в певних
соціальних, економічних і духовних умовах, що відповідають координатам часу і простору. Свободу дитини
науковець визначила як законодавчо закріплену та гарантовану можливість дитини реалізовувати особисті
потреби та інтереси, зумовлені її віковими особливостями фізичного, інтелектуального, культурного розвитку. Це можливість здійснення незалежного вибору певного рішення, свобода вираження думок, невтручання
у сферу особистих переконань тощо. У свою чергу, законний інтерес дитини, на думку Н. М. Оніщенко, означає інтерес, який охороняється державою та суспільством9.
О.Ф. Скакун також визначила місце прав дитини як складової системи прав людини, і виклала своє
бачення визначення поняття «права дитини». Так, на її думку, права дитини – це можливості (свободи)
неповнолітньої дитини, необхідні для її існування, виховання та розвитку. Численні права дитини збігаються
з правами людини (право на життя, ім’я, отримання громадянства, вільне висловлювання думки та ін.)10.
Наукові дослідженні у сфері захисту прав та свобод дитини провела також Н. М. Опольська, яка у своєму дисертаційному дослідженні проаналізувала історико-правові, загальнотеоретичні аспекти й прикладні
проблеми правового забезпечення прав та свобод дитини в Україні й запропонувала визначення критеріїв
класифікацій прав та свобод дитини залежно від: можливості обмеження прав та свобод дитини батьками;
активності дитини у здійсненні своїх прав та свобод11.
Значний внесок у вивчення прав та свобод дитини зробила Н. М. Крестовська, дослідивши ювенальне
право в системі юридичних наук, визначаючи його як комплексну галузь українського права, яка є ціннісно
орієнтованою системою матеріальних, процесуальних та організаційних правових норм, спрямованих на
забезпечення виживання, розвитку й соціалізації дитини, шляхом закріплення особливого статусу дитини як
суб’єкта права, встановлення компетенцій інших суб’єктів права, зобов’язаних опікуватися справами дітей і
регулювання відносин, одним із учасників (безпосереднім або через представника) яких є дитина. На думку
Н. М. Крестовської, правовий статус дитини (ювенальний статус) – це система виражених у цінностях природного права та нормах позитивного права, гарантованих суспільством і державою суб’єктивних юридичних прав, обов’язків і відповідальностей особливого суб’єкта права – дитини12.
С. П. Коталейчук вивчав теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні,
Л. А. Ольховик – особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України, С. В. Несинова –
державно-правовий механізм захисту прав неповнолітніх, А. В. Дакал – формування та реалізацію державної політики щодо захисту прав дітей в Україні, Х. В. Приходько – проблеми реалізації прав дитини та їх
захист у системі місцевого самоврядування в Україні.
Отже, проаналізувавши проведені дослідження щодо виникнення та розвитку прав і свобод дітей, їх
реалізації, слід зазначити, що протягом різних історичних періодів (Античний світ, Середньовіччя, Новий
час та сьогодення) права дитини розвивалися відповідно до розвитку суспільства. Так, із розвитком людської
цивілізації, формуванням системи прав людини і дитини, зокрема, почали з’являтися механізми щодо їх реалізації та захисту, які з часом були частково вивчені та опрацьовані вітчизняними й зарубіжними науковцями.
Однак, відзначаючи їх внесок, необхідно констатувати, що на даний час існує потреба у нових комплексних
підходах дослідження вказаної проблематики. Наразі бракує системних, цілісних досліджень, безпосередньо
присвячених комплексному вивченню правової природи, сутнісних ознак гарантій прав та свобод дитини,
з’ясуванню змісту механізму їх забезпечення, а також аналізу проблем реалізації прав та свобод дитини в
Україні у сучасних умовах.
1 Опольська Н. Основні етапи розвитку світової наукової думки щодо забезпечення прав і свобод дитини / Н. Опольська //
Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 23–27.

40

Толкачова Г. В. Проблеми виникнення, розвитку та реалізації прав і свобод дитини у світовій та вітчизняній…
2 Философские трактаты / пер. с лат., вступ. ст., коммент. Т. Ю. Бородай. – СПб. : Алетейя, 2001. – 400 с. – (Античная
библиотека. Античная философия).
3 Плутарх. Сравнительные жизнеописания, трактаты и диалоги. – М. : РИПОЛ классик, 1997. – 505 с.
4 «О подготовке оратора» (отрывки) // Идеи эстетического воспитания. Антология : в 2 т. / сост. С. С. Аверинцева. – М.,
1973. – Т. 1. Античность, Средние века.
5 Мор Т. Утопия / Томас Мор // Утопический роман XVI–XVII веков. – М. : Художественная литература, 1971. – С. 39–139.
6 Кант И. Критика чистого разума. Соч. : в 6 т. / И. Кант. – М. : Мысль, 1964. – Т. 3. – 799 с.
7 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании / Ж.-Ж. Руссо // Пед. сочинение. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 1. – С. 2–529.
8 Кей Єллен. Век ребенка / Эллен Кей ; пер. с нем. Е. Залога и В. Шахно ; под. ред. и с предисл. Ю. И. Айхенвальда. –
М. : Д. М. Ефимов, 1905. – 295 с.
9 Оніщенко Н. М. Права і свободи дитини: вступ до проблеми / Н. М. Оніщенко, О. Л. Львова, С. О. Сунєгін // Часопис
Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 13–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_2_4
10 Скакун О. Ф. Теория государства и права / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2000. – С. 186.
11 Опольська Н. Правове забезпечення прав та свобод дитини (загальнотеоретичний аспект): дис. … канд. юрид. наук /
Опольська Наталя Михайлівна; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9942
12 Крестовська Н. М. Ювенальне право країни: генезис та сучасний стан : дис. … канд. юрид. наук / Н. М. Крестовська ;
Національний університет «Одеська юридична академія» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/970

Резюме
Толкачова Г. В. Проблеми виникнення, розвитку та реалізації прав і свобод дитини у світовій та вітчизняній історіографії (окремі аспекти).
Протягом усіх етапів розвитку людської цивілізації найвидатніші вчені і філософи не залишалися осторонь питань
вивчення правового статусу дитини, її виховання в суспільстві тощо. Проаналізувавши проведені дослідження щодо виникнення та розвитку прав і свобод дітей, їх реалізації, слід зазначити, що протягом різних періодів світової історії (Античний світ,
Середньовіччя, Новий час та сьогодення) права дитини розвивалися відповідно до розвитку суспільства. Так, із еволюцією
людської цивілізації, формуванням системи прав людини і дитини зокрема, почали з’являтися механізми щодо їх реалізації та
захисту, які з часом були частково вивчені й опрацьовані вітчизняними та зарубіжними науковцями.
Ключові слова: права та свободи дитини, історіографія, проблеми реалізації прав дитини, гарантії.
Резюме
Толкачева А. В. Проблемы возникновения, развития и реализации прав и свобод ребенка в мировой и отечественной историографии (отдельные аспекты).
На протяжении всех этапов развития человеческой цивилизации выдающиеся ученые и философы уделяли внимание
изучению правового статуса ребенка, его воспитанию в обществе и тому подобное. Проанализировав проведенные исследования, касающиеся возникновения и развития прав и свобод детей, их реализации, следует отметить, что на протяжении различных периодов мировой истории (Античный мир, Средневековье, Новое время и настоящее) права ребенка развивались в соответствии с развитием общества. Так, с эволюцией человеческой цивилизации, формированием системы прав человека и ребенка в частности, начали появляться механизмы их реализации и защиты, которые со временем были частично изучены и проработаны отечественными и зарубежными учеными.
Ключевые слова: права и свободы ребенка, историография, проблемы реализации прав ребенка, гарантии.
Summary
Tolkachova G. The problems of rise, development and implementation of child’s rights and freedoms in the world and
national historiography (some aspects).
The most prominent scholars and philosophers have not stayed away from the issues of studying legal status of a child, its education in society, etc. during all stages of human civilization development. Having analyzed available research on emergence, functioning, development and implementation of rights and freedoms of a child, it should be noted that rights of a child have been developed
in line with the development of society throughout all the described periods of world history (antique, medieval, modern periods and
present time). Thus, development of human civilization, formation of system of human rights and, in particular, child’s rights, has
caused the appearing of mechanisms for their implementation and protection, which were partly studied and worked out over time by
domestic and foreign scholars.
Key words: rights and freedoms of a child, historiography, problems of implementation of child’s rights, guarantees.
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ПОНЯТТЯ ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ:
АНАЛІЗ НОВІТНІХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
Якісний закон має надзвичайно важливе значення у житті суспільства та розвитку правової демократичної держави. Як проголосив свого часу М. Т. Цицерон, вільна людина – та, котра є рабом закону. Варто
додати, що не просто закону, а правового закону.
Розбудова будь-якої держави вимагає якісного розвитку законодавства відповідно до вимог міжнародних стандартів. Потреба удосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності вимагає юридичнотехнічної досконалості нормативно-правових актів. Таким чином, головним завданням на шляху до побудови правової держави є належне використання юридичних прийомів, засобів, способів розроблення нормативно-правових документів.
В. Лебеденко вказує на невдалі формулювання або неточні вживання термінів, допущення суперечностей, некоректні посилання в нормативно-правових актах України, котрі породжують низку непорозумінь та
заважають ефективному реформуванню багатьох сфер державного й громадського життя.
З огляду на роль, яку відіграє закон у житті суспільства, на нашу думку, надзвичайно важливим є питання
його якості. Адже стан законності та правопорядку в державі залежить від досконалості закону. З огляду на це
в юридичній літературі дедалі більше уваги звертається на законодавчу техніку як важливий чинник забезпечення якості закону. Оскільки кількість законодавчих актів в Україні з кожним роком зростає, і вона не завжди
супроводжується належною якістю, законодавча техніка стає більш актуальним елементом законотворчості.
Про те, що формування України як соціальної, демократичної, правової держави супроводжується
інтенсивною законотворчою діяльністю, говорить А. Дутко. Тому проблема створення якісних за змістом та
за формою законів набуває особливого значення. Однак у практиці українського законотворення спостерігаються неузгодженості та суперечності, неповнота й неточність багатьох чинних законів. Усе це є наслідком
неналежного використання засобів, прийомів і правил законотворчої техніки.
Вищесказаним і визначається важливість проблематики засобів законодавчої техніки як для науки загалом, так і для реалій України зокрема.
Мета роботи полягає у дослідженні поняття засобів законодавчої техніки.
Перш ніж дослідити засоби законодавчої техніки, варто дати визначення законодавчої техніки як такої.
Зародження ідей довкола проблематики законодавчої техніки пов’язують із добою Античності, що
засвідчено працями Платона, Арістотеля, Цицерона. Правова думка XV–XVIII ст.ст. також позначена дослідницьким інтересом стосовно законодавчої техніки. Це, зокрема, ідеї таких мислителів, як Н. Макіавеллі,
Г. Гроцій, Дж. Локк, Ш. Л. Монтеск’є та інші.
Однак саме з ХІХ ст. законодавча техніка почала інтенсивно досліджуватись у межах наукового осмислення юридичної техніки.
У тому числі, це такі напрацювання:
– Ф. Жені «Законодавча техніка у сучасних цивільно-правових кодифікаціях»;
– Г. Кельзена «Чисте вчення про право»; І. Бентама «Вступ до основ моралі та законодавства»;
– К. Ільберта «Техніка англійського законодавства»;
– І. Канта «Метафізика моралі у двох частинах»;
– Г. В. Ф. Гегеля «Філософія права» та інші.
Одним із перших, хто вжив термін «законодавча техніка» і ґрунтовно проаналізував його, був Ф. Жені.
Цей французький юрист у праці «Законодавча техніка у сучасних цивільно-правових кодифікаціях» проаналізував законодавчу техніку як складову юридичної техніки. Коло його інтересів також становила проблематика використання абстракцій, мовних вимог до закону, правил і засобів здійснення систематизації законодавства.
У зарубіжній науці ХХ ст. проблематика законодавчої техніки позначилась науковими здобутками
А. Нашиц, Е. Аннерса, А. Анджелеску, Ж. Дабена, Е. Новака та інших.
Такі конкретні засоби законодавчої техніки, як мова закону, юридичні конструкції, переліки, презумпції, фікції, макромоделі досліджували, зокрема, А. Фрайберт, Д. Бунгерс, Х. Квінке.
Окремим правилам та засобам законодавчої техніки присвячені напрацювання:
– І. Брауде «Питання законодавчої техніки»;
– І. Ільїна та Н. Міронова «Про форму і стиль правових актів»;
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– А. Корєнєва «Законодавча техніка і кодифікація радянського адміністративного права»;
– М. Ковальова «Про техніку кримінального законодавства» та інших науковців.
Такі засоби законодавчої техніки, як мова, стиль і логіка нормативних актів були проаналізовані у роботі «Законодавча техніка» під редакцією Д. Керімова1.
Правова презумпція, мова закону, правовий експеримент як засоби законодавчої техніки досліджувались у роботах:
– В. Бабаєва «Презумпції в радянському праві»;
– А. Піголкіна «Мова закону»;
– В. Нікітінського та І. Самощенка «Правовий експеримент і удосконалення законодавства» та інших.
На сьогодні поняття законодавчої техніки не має чітких меж. Як вітчизняні, так і зарубіжні автори порізному визначають законодавчу техніку, нерідко називаючи одне й те саме явище різними термінами. Одні
автори розглядають законодавчу техніку як складову юридичної техніки, інші, ведучи мову про законодавчу
техніку, використовують термін «юридична техніка»2.
В. Риндюк стоїть на позиції того, що законодавча техніка є лише одним із видів юридичної техніки,
пов’язаним із виробленням юридичних норм у формі законодавчих актів3.
І. Шутак зазначає, що С. Алексєєв уперше відійшов від розуміння термінів «законодавча техніка» і
«юридична техніка» як синонімічних понять. І на сучасному етапі в основному подолано ототожнення юридичної і законодавчої техніки, що існувало в радянській науці з 1960-х років4.
До визначення законодавчої техніки у правовій науці склалось два підходи.
Прихильники так званого широкого підходу орієнтуються на розуміння законодавчої техніки як сукупності «вимог, правил і прийомів (інструментів), використовуваних суб’єктами законодавчого процесу для
організації та здійснення законотворчої діяльності»5.
Автори, які орієнтуються на розуміння законодавчої техніки у вузькому сенсі, визначають її як сукупність засобів, прийомів, методів, що використовуються при виробленні нормативних приписів з метою створення обґрунтованих за формою і змістом нормативно-правових актів. Тут засіб звичайно трактується як
спеціальна дія, спосіб, знаряддя, предмет, пристрій, необхідні для здійснення діяльності.
Г. Шмельова під законодавчою технікою (від гр. τεχηικος – вправний, майстерний) розуміє систему
юридичних засобів і прийомів створення та систематизації законодавчих актів6.
Законодавча техніка за Ж. Дзейко – це зумовлена станом правової системи певної держави система
засобів і правил створення законів та здійснення їх систематизації з метою забезпечення їх якості та втілення
у життя7.
В. Риндюк зауважує: «Якщо узагальнити наведені уявлення про законодавчу техніку, вона розглядається як методики, правила, прийоми, юридичні засоби, одним словом, способи вироблення законодавчих актів
та їх впровадження в систему законодавства і подальшого вдосконалення (кодифікації тощо)»8.
Ж. Дзейко підкреслює, що у правознавстві відсутня єдність серед науковців при вирішенні проблеми
складових законодавчої техніки. До її елементів включають прийоми і засоби чи лише прийоми та лише
засоби, правила й засоби, лише самі правила, вимоги, методики, навички тощо.
Так чи інакше, одним із структурних елементів законодавчої техніки є засоби законодавчої техніки.
Філософсько-правові, історико-правові, теоретико-правові, галузеві й міжгалузеві дослідження засобів
законодавчої техніки сформували коло наукових підходів щодо їхнього трактування в зарубіжній та вітчизняній правовій думці.
Такі вчені, як А. Рарог, Ю. Грачова та інші ототожнюють засоби і прийоми законодавчої техніки, апелюючи до того, що слова «засіб» / «прийом» / «спосіб» у тлумачних словниках є тотожними.
С. Алєксєєв, В. Карташов, А. Дєрєвнін та інші навпаки проводять чітку межу між засобами та способами законодавчої техніки, хоча й тлумачать ці терміни далеко не однозначно9.
А. Нашиц також розрізняє вищезазначені терміни, оскільки відносить до складових законодавчої техніки як засоби, так і прийоми (способи)10.
Засоби законодавчої техніки за Ж. Дзейко визначаються як допустимі правом явища, за допомогою яких
забезпечується досягнення законодавцем мети правового регулювання при створенні й систематизації законів.
Серед таких засобів дослідниця називає наступні:
– юридична конструкція;
– юридична класифікація;
– юридична термінологія;
– правові символи;
– правові фікції та презумпції тощо11.
Науковець підсумовує, що засоби законодавчої техніки не можуть бути охоплені універсальним визначенням їх понять. У правознавстві існують різноманітні тлумачення, які залежать від розуміння змісту і
структури законодавчої техніки12.
Н. Леоненко вказує, що засоби законодавчої техніки варто розцінювати в якості технічних приладів,
свого роду агрегатів, деталей, завдяки яким і створюється кінцевий продукт – нормативно-правовий акт.
Таким чином, засоби законодавчої техніки надзвичайно різноманітні:
1) формально-атрибутивні (реквізити документу);
2) логічні (структура документа в цілому, внутрішня структура норм);
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3) загально соціальні або мовні (увесь комплекс виражальних засобів мови, в тому числі поняття, судження, мовні кліше, метафори, мовні символи, різноманітні соціальні норми і т.д.);
4) спеціально-юридичні (юридичні поняття і терміни, конструкції, презумпції, фікції, посилання, відсилання, примітки і т.д.);
5) технічні (комп’ютери, оргтехніка і т.д.)13.
Серед засобів законодавчої техніки С. Алексєєв називає: нормативні будови; системні будови; юридичні
конструкції; галузеві типізації.
О. Литвинов до таких засобів відносить нематеріальні інструменти законодавця: правову мову; юридичні конструкції; правові аксіоми; правові символи тощо14.
Г. Шмельова вказує наступні засоби законодавчої техніки: законодавча термінологія; законодавчі конструкції; законодавчі презумпції; законодавчі фікції; законодавча стилістика; засоби офіційного документального оформлення закону (способи його побудови, реквізити тощо)15.
Отже, можна підсумувати, що предметне коло засобів законодавчої техніки представлене поліваріативністю наукового кола філософсько-правових, історико-правових, теоретико-правових, галузевих і міжгалузевих дослідження, що закономірно відобразилось на становленні наукових поглядів на розуміння засобів
законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій думці.
Також можна зазначити, що наукові підходи до розуміння засобів законодавчої техніки не характеризуються єдністю. Їх тлумачення залежить від розуміння, по-перше, змісту, по-друге, структури законодавчої
техніки як такої.
1 Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред.: Ю. С. Шемшученко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1999. – Т. 2: Д–Й. – 741 c. – С. 31.
2 Риндюк В. Законодавча техніка: підходи до визначення поняття / В. І. Риндюк // Правова держава : щоріч. наук. пр. /
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Ін
Юре, 2004. – Вип. 15. – С. 345.
3 Там само. – С. 349.
4 Шутак І. Юридична техніка: підходи до поділу на види / І. Д. Шутак // Проблеми законності. – 2015. – № 130.– С. 4.
5 Литвинов О. Про нормотворчу техніку в контексті ефективності кримінологічного законодавства / О. М. Литвинов //
Право і безпека. – 2012. – № 1. – С. 157 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_1_35
6 Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред.: Ю. С. Шемшученко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. –
К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1999. – Т. 2: Д–Й. – 741 c. – С. 503.
7 Дзейко Ж. Правила і засоби законодавчої техніки: загальна характеристика / Ж. Дзейко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 286: Правознавство. – С. 25.
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9 Дзейко Ж. Вказана праця. – С. 28.
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Резюме
Щербина В. С. Поняття засобів законодавчої техніки: аналіз новітніх наукових підходів.
У статті проаналізовано наукові підходи до поняття засобів законодавчої техніки. Визначено, від яких факторів залежать
підходи до розуміння даного поняття, а також зазначено вплив якісного закону на правопорядок у державі.
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Щербина В. С. Понятие средств законодательной техники: анализ новейших научных подходов.
В статье проанализированы научные подходы к понятию средств законодательной техники. Определено, от каких факторов зависят подходы к пониманию данного понятия, а также указано влияние качественного закона на правопорядок в государстве.
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Summary
Shcherbyna V. The delimitation of remedies of legislative technique: an analysis of the latest scientific approaches.
The article analyzes the scientific approaches to the concept of means of legislative technique. It is determined which factors depend
on approaches to understanding this concept, and was mentioned about the influence of the proper law on the legal order of the state.
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ВОЄННА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Воєнна політика держави є складовою загальної державної політики, яка безпосередньо пов’язана із
створенням Воєнної організації суспільства та держави, її підготовкою та застосуванням для досягнення
політичних цілей.
Політичні цілі виступають усвідомленим вираженням певного синтезу інтересів та потреб щодо застосування воєнної сили для забезпечення функціонування влади на певній території та у певних сферах життєдіяльності людини, суспільства й держави. Так, інтереси мають загальнонаціональну значимість і їх відносять до одних із пріоритетних національних інтересів. Таким інтересом, як зазначено в Законі України
«Про основи національної безпеки України» (2003 р.) виступає «захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи
України1.
Слід зазначити, що воєнна політика України – це діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки держави, пов’язана із запобіганням воєнним конфліктам, організацією та здійсненням військового будівництва і підготовкою Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення до збройного захисту національних інтересів2.
Досліджуючи воєнну політику держави, слід зазначити, що до останнього часу вона сприймалась як
частина загальної політики класів, держав та партій, яка була безпосередньо пов’язана з підготовкою і застосуванням засобів воєнного насилля для досягнення політичний цілей3.
Варто підкреслити, що в сучасних умовах таке сприйняття сутності воєнної політики суттєво змінилося, оскільки сама ідея досягнення політичних цілей засобами воєнного насилля на сьогоднішній день себе
вичерпала. Війна перестала бути раціональним засобом вирішення економічних, політичних, ідеологічних
та інших спорів. У зв’язку з цим постає питання: чи змінилася сутність війни у зв’язку із втратою її політичних характеристик? Іншими словами, – чи втрачають свій сенс фундаментальні постулати видатного воєнного теоретика Клаузевіца про те, що війна є продовженням політики, а саме насильницькими засобами4?
Аналізуючи цей аспект, слід зазначити, що, на наше переконання, ця формула повністю свого значення не
втратила, оскільки саме вона надає сьогодні можливість простежити зв’язок війни з політикою у контексті
визначення її причин та витоків її ведення й результатів. Зокрема, початок ХХІ ст. перед людством позначився різким загостренням цілої науки глобальних проблем, серед яких одне із центральних місць посідають
виклики та загрози міжнародній безпеці, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків. За цих умов
цілком очевидним є те, що у ракетно-ядерній війні переможців не буде, а її результатом може бути загибель
усього людства. Однак, що стосується причин і витоків війни, то вони, як і раніше, сьогодні кореняться у
політиці, що проводиться мілітаристським політичними силами, які є прибічниками авантюристичних засобів вирішення міжнародних спорів засобами воєнного насилля. І повне заперечення зв’язку війни з політикою знімає питання щодо відповідальності тих чи інших політичних сил.
Збройний напад Російської Федерації на Україну був не випадковим, а переконливо засвідчив про те,
що війна, розв’язана Росією проти України, була зумовлена передусім злочинною, антинародною, шовіністичною політикою Кремля. Ця політика знайшла своє відображення і у стратегічному курсі Російської Феде© В. О. Антонов, 2017
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рації щодо країн СНД, у якому зазначається, що «при взаємодії з третіми країнами та міжнародними організаціями досягти з їхнього боку розуміння того, що регіон є насамперед зоною інтересів Росії5. «Мы не
заинтересованы, чтобы на территории бывшего Союза кто-то доминировал, особенно в военно-политической сфере. Мы не заинтересованы, чтобы какие-либо государства играли роль буферных стран»6.
На тлі сьогоднішніх подій, що відбуваються навколо захвату Криму та збройної агресії Росії проти
України, чітко розкивається агресивна шовіністична антинародна політика путінського режиму, висвітлюються його реальні цінності, якому потрібні нові землі, але тільки «правильні», переважно населені російськомовними, на приєднанні яких Путін може зміцнювати свій імідж «збирача» руських земель.
З огляду на це важливо та необхідно нагадати російській політичній еліті, а також «збирачеві» російських земель про те, що не слід нехтувати діалектикою змін у взаємозв’язку між сутністю війни і способами
досягнення воєнно-політичних цілей. Необхідно підкреслити, що сьогодні зовсім не обов’язково розпочинати світову ракетно-ядерну війну, щоб підвести світ до рокової межі глобальної катастрофи. Де будь-який
локальний (регіональний) конфлікт, як про це свідчить світова практика, дуже швидко втягує у воєнне протистояння велику кількість як малих, такі великих держав. Так, у Першій світовій війні безпосередньо брало
участь понад 1 млрд людей із 33 країн, тобто 62 % населення планети. А вже у Другій світовій війні їх кількість сягала вже біля 2 млрд людей із 61 країни, або близько 80 % населення нашої планети.
Ретроспективний аналіз поглядів на діалектику розвитку міжнародних кризових явищ, із яких протягом
ХХ ст. двічі спалахували світові пожарища, надає можливість зробити ряд важливих висновків для практики
сьогодення:
– по-перше, кризові явища (регіональні конфлікти) напередодні двох світових війн не розвивалися за
схемою «дія – протидія» і спливали за законами руху «снігової лавини». І намагання тих чи інших країн
утриматися «на гребні» конфронтаційної рівноваги не тільки не відвертали сповзання світу до війни, а і в
переносному сенсі сприяли наростанню «саморухів» кризових явищ. Де усі попередні розрахунки сторін –
як жертв, так і агресорів – були вщент розбиті трагічною реальністю війн, масштаби, характер, глибина, тривалість яких усякий раз перевищували здавалось би немислиме;
– по-друге, аналіз особливостей виникнення й розвитку міжнародних кризових явищ та локальних конфліктів у передвоєнні роки переконливо свідчать про те, що на час виникнення кризових явищ у міждержавних відносинах зберігається потенційна можливість їх мирного врегулювання, проте з переходом їх до військово-силової фази різко зростає швидкість та інтенсивність деструктивних процесів, де невблаганно
наростають тенденції неадекватної оцінки своїх дій, способів захисту та дій противника. А оскільки війна –
явище значною мірою ірраціональне, то необхідно зробити висновок про те, що її світові форми є апофеозом
цієї ірраціональності, якщо сприймати їх крізь призму загальнолюдських цінностей;
– по-третє, важливо зазначити й те, що вердикт історії, винесений людством світовим війнам, залишається для сучасності актуальним та невблаганним і свідчить про те, що будь-які матеріальні й духовні затрати на підготовку та ведення війни у ХХІ ст. будуть трансформуватися у свою протилежність – велику поразку, негативні наслідки якої глобальні, масштабні й довготривалі. У цьому контексті не є винятком збройна
агресія Росії проти України;
– по-четверте, перебіг подій двох світовий війн призвів до появи «чудо-зброї майбутнього», повного
краху планів агресорів і трагедії мільйонів людей. І сумний досвід втрачених можливостей щодо відвернення минулих світових пожеж, а також марні спроби одноосібного умиротворення «агресора» переконливо
свідчать про те, що безпека може бути або лише одна для всіх, або ні для кого. Де альтернативі миру постає
одна – непередбачуваний смерч трагедії Третьої світової війни. Більше того, досвід минулих війн значною
мірою втратив своє значення (у контексті сучасності), оскільки перемога «зникла». Засоби ведення війни
сьогодні переросли її цілі, виникла зворотна ситуація: «хто вистрелить першим – загине другим». За цих
обставин стає цілком зрозумілим, що людство підійшло до історичної межі, до війн із застосуванням ядерної
зброї. Де війни стало можливим запобігти ще до виникнення глибинних причин, які їх викликають та породжують.
Сьогоднішнє мінливе і суперечливе зовнішнє середовище, що притаманне початку ХХІ ст., характеризується посиленням дії чинників, які ставлять під загрозу стратегічну стабільність у Європі та світі. Насамперед йдеться про небезпеку ескалації «заморожених» і виникнення нових регіональних конфліктів, яка суттєво зросла після російсько-грузинського конфлікту в серпні 2008 року. Проте сьогодні чи не найбільш
небезпечною загрозою для міжнародної та регіональної безпеки стала збройна агресія Росії проти України.
Збройний напад Російської Федерації на Україну спричинив найсерйознішу та найнебезпечнішу кризу в
Європі після падіння Берлінської стіни і став несподіваним як для українського політикуму й громадськості,
так і для міжнародної спільноти. Збройна агресія Російської Федерації спричинила серйозні порушення фундаменту норм міжнародного права та, особливо, її власних міжнародних зобов’язань і стала кричущим порушенням суверенітету й територіальної цілісності України. Враховуючи вищезазначене та подальші перспективи шовіністичного імперського державного курсу Росії, особливо після її збройної агресії проти України,
слід констатувати, що Російська Федерація ігнорує сучасні правові та цивілізаційні цінності і загрожу не
лише Україні, а й існуючому сучасному міжнародному правопорядку.
Аналізуючи змістовний аспект воєнної політики, зауважимо, що у сучасних умовах воєнна політика
будь-якої держави може бути прогресивною, тобто відповідати сучасним вимогам загальнолюдських цінностей та верховенству права в міжнародних відносинах, або реакційною, яка йде у розріз з ними.
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Під прогресивною воєнною політикою необхідно розуміти діяльність держави, спрямовану на запобігання будь-яких війн за допомогою створення воєнних структур, які мають суто оборонну спрямованість і
призначені для забезпечення національної безпеки. Так, сучасна воєнна політика України є прогресивною,
оскільки вона спрямована на захист національних інтересів Української держави відповідно до п. 17 частини
першої ст. 92 Конституції України7, відновлення територіальної цілісності України, сучасних правових та
цивілізаційних цінностей, а також існуючого міжнародного правопорядку. І тому, як держава Україна, що
стала жертвою агресії, відповідно до ст. 51 Статуту ООН має беззастережне право негайно застосувати
проти держави-агресора збройний примус та інші міжнародно-правові санкції в порядку самозахисту від
збройної агресії. Зокрема, «Статут жодним чином не зачіпає права на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо відбувається збройний напад на Члена організації»8.
Аналізуючи сучасну воєнну політику Росії, слід зазначити, що вона виступає складовою загальнодержавної імпершовіністичної політики, яка за своєю суттю є агресивним тоталітарним утворенням, вороже
налаштованим до європейських цивілізаційних цінностей, принципів демократії і спрямована на руйнацію
фундаментальних прав та основоположних свобод людини, територіальне розширення своїх кордонів і домінування у регіоні та світі.
Виходячи із такого розуміння, слід вважати, що воєнна політика Російської Федерації на сучасному
етапі носить реакційний характер і спрямована на воєнно-політичне домінування в країнах Східної Європи
(республіках колишнього СРСР), на постійне підтримання в цих регіонах стану керованого хаосу та провокування сепаратистських рухів, що мають на меті послаблення державних інститутів, розмежування їх території та руйнацію їхньої державності. Укорінені в російській ментальності антидемократичні ідеологізми та
реваншистські прагнення визначають сьогодні зміст злочинної зовнішньої політики Росії. Так, відчувши
втрату контролю над Україною, Кремль спланував і здійснив збройну агресію проти України. Збройний
напад Російської Федерації на Україну переконливо засвідчив, що злочинна зовнішня політика теперішньої
(путінської) Росії ігнорує сучасні правові та цивілізаційні виміри, несе загрозу не лише Україні, а й існуючому міжнародному правопорядку, загрожує глобальній регіональній безпеці. Важливо зазначити, що здійснена збройна агресія Росії проти України та її подальша ескалація на Сході України спрямована на порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Перебіг останніх подій, пов’язаних із збройною агресію Росії, свідчить, що силовий сценарій цієї неоголошеної війни готувався Кремлем заздалегідь і було здійснено за наказом найвищих державних посадовців Російської Федерації та ухвалено її вищим законодавчим
органом – Радою Федерації Росії 1 березня 2014 року.
Таким чином, відповідальність за військову агресію проти України та її подальшу ескалацію виключно
лежить на вищому військово-політичному керівництві держави-агресора як за сам злочин агресії, складником якого виступають планування, підготовка, ініціювання або здійснення особою, яка в стані фактично
здійснює керівництво або контроль за політичними або воєнними діями держави (ч. 1 ст. 8 «Військові злочини» Римського статуту МКС)9.
Проведений аналіз проблем воєнної політики у контексті збройної агресії Російської Федерації дає підстави зазначити, що забезпечення національної безпеки поки що є неможливим без використання засобів
збройного насилля. Іншими словами, головним знаряддям забезпечення національної безпеки залишається
Воєнна організація Української держави і, зокрема, її основна складова – Збройні Сили.
1 Правові основи військового будівництва та військово-цивільних відносин : Збірник законодавчих актів з питань національної безпеки і оборони / ред. рада : Г. К. Крючков (голова), Б. П. Андресюк, В. П. Горбулін та ін. – К. : Парламентське видво, 2005. – 832 с. – С. 68.
2 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної
доктрини України» : Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015
3 Военный энциклопедический словарь. – М. : Воениздат, 1983. – С. 137.
4 Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – М. : Воениздат, 1941. – С. 160.
5 Стратегический курс России с государствами-участниками Содружества Независимых Государств // Независимость. –
1995. – 4 октября. – С. 4–5.
6 Екоцин Б. Давайте определимся и прямо скажем нашим народам как мы видим судьбы государств Содружества – вместе нам быть или порознь / Б. Екоцин // Независимая газета. – 1997. – 5 апреля. – С. 2.
7 Конституція України (із змінами і доповненнями). – К.: Атіка, 2006. – 64 с.
8 Статут Організації Об’єднаних Націй : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://unic.un.org/aroundworld/unics/
common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf
9 Римський статут міжнародного кримінального суду від 17.07.1998 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588/print1443083532701327
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У статті досліджуються змістовні аспекти воєнної політики Української держави у контексті забезпечення національної
безпеки України. Зазначається, що забезпечення національної безпеки потребує напрацювання якісно нової воєнної політики,
спрямованої на ефективний захист національних інтересів, комплексне реформування системи національної безпеки і оборони
нашої країни.
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Конституційне право та конституційний процес в Україні
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Резюме
Антонов В. А. Военная политика Украины: современные реалии и перспективы.
В статье исследуются содержательные аспекты военной политики Украинского государства в контексте обеспечения
национальной безопасности Украины. Указывается, что обеспечение национальной безопасности требует наработки качественно новой военной политики, направленной на эффективную защиту национальных интересов, комплексное реформирование системы национальной безопасности и обороны нашей страны.
Ключевые слова: военная политика, составляющая, национальная безопасность, государство, национальные интересы,
система, оборона, реалии, перспективы.
Summary
Antonov V. Military policy of Ukraine: modern realities and prospects.
The article deals with the substantive aspects of military policy of the Ukrainian state in the context of national security of
Ukraine. It is noted that national security requires the elaboration of qualitatively new military policy to the effective protection of
national interests, a comprehensive reform of the system of National Security and Defense of Ukraine.
Key words: military policy, component, national security, state, national interests, system, defense, realities, prospects.
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РЕАЛІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
В АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Нелегкий період розвитку проходять нині Українська держава та громадянське суспільство.
З одного боку, маємо значний спектр внутрішніх проблем у різних сферах життєдіяльності (політичній,
економічній, демографічній, екологічній тощо), що накопичилися за роки незалежності, і вже давно потребували свого нагального вирішення.
З іншого боку, бачимо анексію Автономної Республіки Крим, фактичну збройну агресію Російської
Федерації у формі гібридної війни на Донбасі та низку інших як реальних, так і вірогідних зовнішніх загроз
суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України.
І на всі ці питання необхідно оперативно давати відповідь. І ця відповідь полягає у широкомасштабних
динамічних реформах. У правовій сфері – це передусім: судово-правова, парламентська, адміністративнотериторіальна, гуманітарна (вдосконалення конституційно-правового статусу людини і громадянина),
бюджетна, фіскальна, муніципальна та інші реформи.
Беззаперечно, що фундамент, основу має закласти саме конституційна реформа, яка апріорі носить
багатоаспектний, комплексний, складний політико-правовий характер. Найголовнішою рисою такої
конституційної реформи є успішність її проведення та підвищення ефективності діяльності публічної влади
(державної і муніципальної). Мають бути обдуманість, виваженість, урахування передового досвіду розвинених, демократичних зарубіжних країн, сучасних досягнень конституціоналізму, спрямованість на
довготривале використання й далеку перспективу тощо.
А, відтак, конституційна реформа в Україні повинна базуватися на ґрунтовній науково-теоретичній
основі, яка юридичною наукою, в цілому, видається сформованою.
Так, філософсько-світоглядні підходи, що визначають стратегію конституційної модернізації, її
соціально-економічні, політичні передумови розробки та втілення, знаходять своє відображення в працях
Е. Бьорка, Ю. Габермаса, Дж. Гоббса, Д. Г’юма, О. Гьофе, Й. Гьоффнера, В. Липинського, Дж. Лока, Н. Лумана,
М. Ф. Мариновича, Ж. Марітена, А. М. Медушевського, Ж. де Местра, О. М. Мироненка, Дж. Ст. Мілля,
Т. Парсонса, Ф. Фукуями та багатьох інших науковців.
Теорія конституції та конституціоналізм були предметом уваги таких вчених: М. В. Баглая, Л. Генкіна,
С. М. Головатого, Ж. П. Жакке, В. М. Кампа, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, Д. Коммерсу, А. Р. Крусян, В. В. Лемака, П. Ф. Мартиненка, В. Ф. Мелащенка, Г. Р. Монагана, М. В. Оніщука, В. Ф. Погорілка, М. В. Савчина,
О. В. Скрипнюка, І. Д. Сліденка, М. І. Ставнійчук, П. Б. Стецюка, В. Я. Тація, Ю. М. Тодики, Г. Тойбнера,
В. Л. Федоренка, А. Шайо, В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика та ін.
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Разом із тим опрацювання наведеного вище вагомого доктринального доробку дає підстави
стверджувати, що сучасні аспекти конституційної реформи в Україні, її роль та значення в модернізації
механізму Української держави, підвищення ефективності його діяльності не знаходять свого належного
науково-теоретичного відображення. Можливо, це пов’язано і з тим, що раціональні пропозиції, висловлені
науково-експертним середовищем, залишаються поза увагою можновладців.
Як наслідок, метою цієї статті є формально-юридичний аналіз законів України про внесення змін і
доповнень до Конституції України1, дослідження законопроектів про внесення змін і доповнень до
Основного Закону нашої держави, встановлення їх ролі й значення для підвищення ефективності публічної
влади в Україні, її наближення до потреб і запитів українських громадян, підвищення рівня їх життя.
Як відомо, Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого
2014 р. № 742-VII2 поновив юридичну силу Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV3, Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення
чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 1 лютого 2011 р. № 2952-VI4,
Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» від 19 вересня 2013 р. № 586-VII5.
Окрім того, 2 червня 2016 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін
до Конституції України (щодо правосуддя)»6, що набув юридичної сили 30 вересня 2016 року.
Також різними суб’єктами права законодавчої ініціативи внесено на розгляд Верховної Ради України
низку законопроектів про внесення змін і доповнень до Конституції України. Як видається, ключовими, на
наш погляд, з них є: а) законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади
(за реєстр. № 2217а7) внесений Президентом України, що вже попередньо схвалений парламентом України8;
б) проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів
України та суддів) (за реєстр. № 17769), який отримав позитивний висновок Конституційного Суду України
щодо його відповідності вимогам ст. ст. 157 і 158 Конституції України10 та проект закону про внесення змін
до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) від 19 липня 2017 р. за реєстр.
№ 677311.
Загалом, варто зауважити, що спроби реформувати Конституцію України носять постійний характер і
розпочалися майже одночасно з моменту її прийняття. Фактично за каденції всіх президентів України
проголошувалися ті чи інші законодавчі конституційні ініціативи щодо реформування Основного Закону
держави.
З огляду на наведене постають питання: а) невже такий недосконалий Основний Закон України?
б) внесені конституційні зміни і доповнення покращили Конституцію України, підвищили ефективність
організації й діяльності публічної влади, поліпшили життя українського народу?
На наш погляд, конституційна реформа в реаліях України перетворилася на перманентний процес,
який, в переважній більшості випадків, не має на меті покращення механізму Української держави, втілення
в національне правове поле європейських демократичних стандартів організації і діяльності публічної
(державної й муніципальної) влади, покращення життя народу України, а націлений на поділ сфер впливу
між різними фінансово-промисловими групами та їх лобістами в урядових колах.
Адже окремі конституційні зміни фактично розбалансували державну владу в Україні, зруйнували і той
слабкий, закріплений в Конституції редакції 28 червня 1996 р., механізм стримування і противаг між гілками
державної влади, створили передумови для організації в «ручному режимі» та є, значною мірою, корупціогенними.
Для прикладу, Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.
за № 2222-IV запровадив в України парламентсько-президентську форму правління, змінивши порядок
формування Уряду України, проте не сформулював на конституційному рівні відповіді на ключові питання
щодо його створення, не окреслив чітко конституційний статус основних суб’єктів, уповноважених на його
формування (наприклад, коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України).
Адже, відповідно до ст. 114 Конституції України Прем’єр-міністр України призначається Верховною
Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра
України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
України, сформованої відповідно до ст. 83 Конституції України.
Міністр оборони України та Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою
України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною
Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
У результаті аналізу положень вказаної статті постають логічні питання:
В які строки Президент України вносить подання щодо кандидатур на посади Прем’єр-міністра
України, Міністра оборони, Міністра закордонних справ України?
Інше, не менш важливе питання, – внесення подання щодо кандидатури на посаду Прем’єр-міністра
України – це право Президента України чи обов’язок? Іншими словами, чи може Президент відхилити
кандидатуру, запропоновану коаліцією депутатських фракцій, висунути свою пропозицію і які юридичні
наслідки, які санкції конституційно-правової відповідальності будуть застосовані до глави держави у
випадку, якщо Президент буде ігнорувати пропозицію коаліції депутатських фракцій і не буде вчиняти будьяких дій.
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У переважній більшості наведених вище питань Конституція України не дає відповіді. Не формулюють
відповіді на ці запитання й інші нормативно-правові акти України.
Так, якщо строк внесення Президентом України подання щодо кандидатури на посаду Прем’єрміністра України встановлено Конституцією України не пізніше п’ятнадцяти діб з дня надходження
пропозиції від коаліції (п. 9 ст. 106 Конституції України та ст. 8 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» від 27 лютого 2014 р. № 794-VII12), то строки внесення подання щодо кандидатур на посади
Міністра оборони, Міністра закордонних справ України ні в Конституції України, ні в жодному іншому
чинному нормативно-правовому акті не встановлені.
Як наслідок, у зв’язку з нечіткістю формулювання конституційної процедури утворення Уряду України
на конституційному рівні закладено ймовірність протистояння між Президентом України та Верховною
Радою України. Адже саме на парламент України покладено конституційний обов’язок щодо формування
Уряду України. Нагадаємо, що п. 2 ст. 90 Конституції України закріплює право Президента України на
розпуск парламенту у випадку, якщо останній протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України
не сформував персональний склад уряду. Відповідно, може скластися дивна ситуація, коли Президент
України, для прикладу, не внесе подань щодо Міністра закордонних справ та Міністра оборони і таким
чином створить перешкоди щодо продуктивного виконання Верховною Радою України конституційного
обов’язку сформувати Уряд України.
Разом із тим, відповідаючи на питання – внесення подання щодо кандидатури на посаду Прем’єрміністра України за пропозицією коаліції депутатських фракцій – це право Президента України чи його
обов’язок, варто звернути увагу на такі аспекти.
З одного боку, формально-юридичний аналіз Конституції України та Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. № 794-VII дають підстави стверджувати, що це обов’язок
Президента України – внести подання щодо кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України за
пропозицією коаліції депутатських фракцій. Більше того, Президент України фактично не може відхилити
кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України, запропоновану коаліцією депутатських фракцій. Стаття 8
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. № 794-VII встановлює, що
Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо
запропонованої кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України, якщо остання не відповідає вимогам до
члена Кабінету Міністрів України.
Але водночас дослідження категорії «юридичний обов’язок» в переважній більшості вказують, що це
вид і міра належної й можливої поведінки, що підкріплена у випадку невиконання або неналежного
виконання юридичною відповідальністю. У контексті проблематики, що розглядається, слід говорити про
конституційно-правову відповідальність Президента України за не внесення подання стосовно кандидатури
на посаду Прем’єр-міністра України. Проте остання фактично відсутня, оскільки потребує відповідного
законодавчого забезпечення. Єдиним, за певних умов дієвим, засобом виконання Президентом України
конституційних положень стосовно порядку формування Кабінету Міністрів України залишається політична
відповідальність глави держави.
Як наслідок, таке конституційне реформування створює перманентне протистояння між Верховною
Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, що, відповідно, не сприяє
підвищенню ефективності діяльності публічної влади в Україні, створює суттєві перешкоди у розвитку
правової, демократичної, соціальної, європейської Української держави, є живильним середовищем для
корупції у вищих ешелонах влади.
Потрібно наголосити, що автор цієї публікації жодною мірою не виступає проти Закону України «Про
внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. за № 2222-IV, що запровадив в України
парламентсько-президентську форму правління. Він відстоює позицію, що будь-які конституційні зміни й
доповнення повинні носити чіткий, однозначний, обґрунтований та обдуманий характер, спрямовані на
довготривале використання і далеку перспективу та, бажано, схвалені народом України.
На жаль, обсяг цієї публікації не дає можливості належним чином дослідити цей та інші закони України
та законопроекти про внесення змін і доповнень до Конституції України. Але, водночас, зважаючи на
вагомість питання конституційної децентралізації публічної влади в Україні, що є одним із головних
напрямів сучасної конституційної реформи, обійти увагою ці конституційні новації неможливо.
Як відомо, Президент України вніс до Верховної Ради України законопроект № 2217а «Про внесення
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». На його думку, метою запропонованих змін є
відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого
самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація
повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності,
повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування. З цією метою законопроектом
№ 2217а «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» передбачається
ліквідація районних та обласних державних адміністрацій та покладання обов’язків щодо здійснення
державної влади в районах і областях, у Києві та Севастополі на префектів. Останні будуть призначатися на
посаду та звільнятися з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президентом України. Окрім того,
районні та обласні ради будуть формувати власні виконавчі комітети, що відповідно представлятимуть
спільні інтереси територіальних громад району, області.
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Варто зазначити, що вказаний законопроект, беззаперечно, містить певні позитивні положення щодо
посилення децентралізації державної влади в Україні. Проте практичні позитивні наслідки реалізації
положень вказаних конституційних змін багато в чому залежать від прийняття низки законів, що будуть
спрямовані на створення механізму реалізації цих конституційних положень та повноцінно розкриватимуть
правовий статус громад, префектів, виконавчих органів місцевого самоврядування громад, особливостей їх
правових відносин з органами державної влади.
Однак слід підкреслити, що законопроект за № 2217а мітить і положення дестабілізуючого характеру,
що жодною мірою не сприяють розбудові Української держави та консолідації української нації. Це п. 18
запропонованих змін до Розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, відповідно до якого
особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей
визначаються окремим законом.
Нагадаємо, що попереднє схвалення Верховною Радою України законопроекту за № 2217а про
внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади призвело до розвалу коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України, кривавого протистояння під будинком парламенту, загибелі та каліцтва
низки співробітників Національної гвардії України. Пункт 18 запропонованих змін до Розділу XV
«Перехідні положення» Конституції України законопроекту № 2217а викликав обурення та резонанс на
сесіях низки обласних рад та обумовив їх заяви про потребу надання аналогічного статусу й іншим регіонам
України13.
Внесення положень «особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
і Луганської областей визначаються окремим законом» до Розділу XV «Перехідні положення» Конституції
України без встановлення чітких часових рамок грубо порушує вимоги до техніки конституційної
нормотворчості.
Потрібно зауважити, що Верховною Радою України 16 вересня 2014 р. було прийнято Закон України
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»
за № 1680-VII14 та 17 березня 2015 р. внесено в нього зміни щодо дотриманням стандартів ОБСЄ щодо
проведення демократичних виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Цей Закон суперечить Конституції України та значному спектру інших нормативно-правових актів
нашої країни, фактично закріплює відмову держави від суверенітету в окремих районах Донецької і Луганської областей у ключових функціях: безпеці, правопорядку, правосудді та зовнішніх зносинах, суперечить
юридичній техніці нормотворення та й здоровому глузду.
Як наслідок, такі конституційні зміни нівелюють сам Основний Закон, не покращують механізм держави, не спрямовані на формування збалансованої системи стримувань і противаг між гілками державної
влади, не підвищують ефективність публічної влади в Україні, містять високий індикатор корупціогенності,
а, відповідно, є суттєвою перепоною для подальшого динамічного поступу Української держави, її розвитку
як європейської, демократичної, правової, соціальної, єдиної, незалежної, соборної країни.
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Статтю присвячено формально-юридичному аналізу законів України про внесення змін і доповнень до Конституції
України, дослідженню законопроектів про внесення змін і доповнень до Основного Закону, встановлення їх ролі і значення для
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Summary
Demidenko V. Realities and tendencies of modern constitutional reform are in the aspect of increase of efficiency of public
power in Ukraine.
The article is dedicated to the formal-legal analysis of laws of Ukraine about making alteration and additions in Constitution of
Ukraine, to research of bills about making alteration and additions in Basic Law, establishment of their role and value, for the increase
of efficiency of public power in Ukraine.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАКТИЦІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Питання охорони здоров’я у контексті функціонування національної системи охорони здоров’я характеризуються значною актуальністю в українському суспільстві. Це пов’язується із декількома спробами
реформування національної системи охорони здоров’я та з останніми законодавчими ініціативами уряду і
Міністерства охорони здоров’я України щодо кардинальної зміни організації функціонування та фінансування національної системи охорони здоров’я. Однак питання того, на яких принципах має функціонувати оновлена національна система охорони здоров’я, залишається предметом як наукового дискурсу, так і дискусій у
суспільстві.
Мета даної статті – дослідити практику Конституційного Суду України (далі – КСУ) щодо питань організації національної системи охорони здоров’я. На наш погляд, правові позиції, висвітлені КСУ, можуть бути
взяті за основу майбутніх проектів щодо реформування системи охорони здоров’я та враховані при наданні
пропозицій до законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України.
Окрім цього, ведучи мову про національну систему охорони здоров’я, неможливо залишити осторонь
питання соціальних прав людини загалом та прав людини у сфері охорони здоров’я зокрема. У літературі
зазначаються проблеми із реалізацією прав людини у сфері охорони здоров’я на практиці. Основною пересторогою вважають складне економічне становище України та, як певний наслідок, – недостатнє фінансування сектору охорони здоров’я.
У цьому зв’язку основними завданнями є такі: дослідити практику Конституційного Суду України щодо
питань охорони здоров’я та прав людини; визначити ключові положення, які засади організації системи охорони здоров’я можливо вивести із практики КСУ; розглянути перспективи подальшого розгляду КСУ
питань, пов’язаних з охороною здоров’я та правами людини.
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У юридичній науковій літературі було чимало робіт, у яких досліджувалась положення теорії та практики КСУ. Так само наявні праці, що акцентують увагу на конституційно-правовій регламентації питань охорони здоров’я та соціальних прав людини (З. Гладун, П. Ткачук, Я. Радиш, Л. Чубар, С. Шевчук), правах
людини у сфері охорони здоров’я (С. Булеца, Р. Гревцова, І. Сенюта, С. Стеценко), проблематиці ст. 49 Конституції України. Низку робіт присвячено окремим проблемам сфери охорони здоров’я, у яких мають місце
посилання на практику КСУ (Т. Грузєва, В. Лехан, О. Рогова, В. Пашков, О. Шекера). Однак слід констатувати відсутність окремих досліджень питань охорони здоров’я та прав людини у практиці Конституційного
Суду України.
Конституційний Суд України, інтерпретуючи норми Конституції України, повинен з’ясовувати насамперед їх ідею, сутність, спрямованість, що допоможе правильно розкрити їх зміст1. Розкриваючи зміст положень щодо охорони здоров’я та прав людини, рішення КСУ умовно можливо поділити на дві групи: 1) ті, що
стосуються функціонування національної системи охорони здоров’я та регламентації соціальних прав людини загалом; 2) ті, що стосуються індивідуальних прав у сфері охорони здоров’я зокрема.
До першої групи ми відносимо: Рішення № 10-рп/2002 (справа про безоплатну медичну допомогу)2;
Рішення № 15-рп/98 (справа про платні медичні послуги)3; Рішення № 20-рп/2011 від 26 грудня 2011 р.4;
Рішення № 3-рп/2012 від 25 січня 2012 р.5 та інші. До другої групи насамперед належать: Рішення № 5-зп
від 30 жовтня 1997 р. (справа К. Г. Устименка)6; Рішення № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 р. (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу)7.
Розглянемо ключові положення рішень КСУ, що стосуються функціонування національної системи охорони здоров’я.
На наш погляд, національна система охорони здоров’я є комплексною, динамічною системою, що опікується питаннями громадського здоров’я та реалізацією індивідуальних прав громадян у сфері охорони здоров’я через фінансування, управління та організацію наявних матеріальних і людських ресурсів країни.
Національна система охорони здоров’я охоплює усі організації, інститути та ресурси, що призначені для
виконання завдань та функцій, основною метою яких є покращення здоров’я. Національна система охорони
здоров’я включає державний (комунальний віднесемо до державного із розумінням його особливостей) та
приватний сектор. Ключові положення та основи національної системи охорони здоров’я визначені у ст. 49
Конституції України та в Основах законодавства України про охорону здоров’я.
Основними питаннями, що були предметом розгляду КСУ, є питання, пов’язані із фінансуванням національної системи охорони здоров’я. У цьому аспекті можливо виділити власне три підпитання: безоплатність;
механізми фінансування; принципи фінансування охорони здоров’я залежно від наявних ресурсів.
Безоплатність. Положення ч. 3 ст. 49 Конституції України зазначають, що: «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно». При цьому КСУ зазначив, що дія
даного положення поширюється на: 1) всі заклади, які перебувають у державній (незалежно від відомчого
підпорядкування) або комунальній власності; 2) фінансуються з бюджетів будь-якого рівня8.
Безоплатність, на думку КСУ, не має самостійного значення і має визначатися контекстом. У контексті
охорони здоров’я безоплатність:
– «… означає, що індивід, який отримує таку допомогу в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я, не повинен відшкодовувати її вартість ні у вигляді будь-яких платежів, ні у будь-якій формі незалежно від часу надання медичної допомоги»9. Схожим за змістом є й положення, що «зміст безоплатної
медичної допомоги … полягає у відсутності для всіх громадян обов’язку сплачувати за надану їм у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медичну допомогу як у момент, так і до чи після її отримання»10;
– означає неможливість стягування з громадян плати за таку допомогу в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я у будь-яких варіантах розрахунків (готівкою або безготівкових): чи у вигляді
«добровільних внесків» до різноманітних медичних фондів, чи у формі обов’язкових страхових платежів
(внесків)11, чи у формі внесення добровільної компенсації12.
Існують можливості надання громадянам медичних послуг, які виходять за межі медичної допомоги…
у зазначених закладах (мається на увазі – державних і комунальних – прим. автора) за окрему плату. Перелік таких платних послуг не може вторгатися у межі безоплатної медичної допомоги і … має встановлюватись законом13.
Цілком слушно В. Пашков підкреслює, що у зазначеному Рішенні (фактично у висвітлених автором
правових позиціях) існує «лазівка»14. Вона полягає у тому, що, на думку Конституційного Суду України,
наведене положення не забороняє і можливості надання громадянам медичних послуг, які виходять за межі
медичної допомоги, у зазначених закладах за окрему плату. Перелік таких платних послуг не може втручатися у межі безоплатної медичної допомоги і відповідно до вимог п. 6 частини першої ст. 92 Конституції
України має встановлюватись законом.
Наголосимо, що на даний момент у Верховній Раді України знаходиться законопроект щодо державних
фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів15. Даним законопроектом пропонується
введення т.зв. механізму співоплати за медичні послуги (sic!!! – підкреслено авт.) – при якому оплата частково здійснюється державою, а частково – громадянином. Аналіз даного законопроекту призводить до
наступних невтішних висновків: вбачається повернення до дискусії щодо розуміння та змістовного наповнення понять «медична допомога» та «медичні послуги». Основи законодавства України про охорону здоЧасопис Київського університету права • 2017/2
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ров’я дають дефініцію (ст. 3) та визначають види безоплатної медичної допомоги: екстрена медична допомога, первинна медична допомога, вторинна медична допомога, третинна медична допомога, паліативна
допомога (ст. 8). Аналіз законопроекту дає змогу дійти такого висновку: коли у ньому йдеться про медичні
послуги, то de facto говорять про медичну допомогу. У законопроекті, по суті, відбувається підміна понять
«медична допомога» на «медична послуга» (п. 1 ч. 1 ст. 2 та інші статті Проекту). Очевидно, що це є звуженням змісту та обсягу існуючих прав і свобод (див. ст. 49 Конституції України), що не допускається при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, як це визначено у ч. 3 ст. 22 Конституції України.
Механізми фінансування. Говорячи про механізми фінансування охорони здоров’я, слід зазначити, що
у зарубіжній практиці існують різні механізми: фінансування через справляння податків (прямих та не прямих), загальнообов’язкове або добровільне державне/приватне медичне страхування, інші види соціального
страхування (захворювань, втрати працездатності та ін.), різні форми співоплати між державою/надавачем
медичних послуг та пацієнтом, прямі платежі від населення, благодійні внески тощо.
У теорії організації та фінансування охорони здоров’я виділяють три основні моделі: страхову, бюджетну та приватну16 або, використовуючи інший критерій: державне фінансування; через обов’язкове та добровільне медичне страхування; змішана форма17. Проте слід зважати, що у жодній країні немає реалізованої
моделі у чистому вигляді. Кожна країна обирає прийнятні для неї механізми фінансування, визначає пріоритетні із них. Для менш пріоритетних встановлює їх правове регулювання; деякі забороняє чи обмежує. На
даний момент в Україні національна система охорони здоров’я фінансується переважно за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів18.
Щодо медичного страхування, то існують різні його форми. Однак основним критерієм для класифікації є поділ на добровільне та обов’язкове. Стосовно медичного страхування КСУ вважає, що:
– ч. 1 ст. 49 Конституції України закріплює право кожного на медичне страхування, тобто не обов’язкове, а добровільне медичне страхування громадян19;
– стосовно державного медичного страхування (на наш погляд – мається на увазі загальнообов’язкове
державне медичне страхування), то його запровадження не суперечитиме конституційному припису …
лише у тому разі, коли платниками обов’язкових страхових платежів (внесків) будуть організації, установи,
підприємства, інші господарюючі суб’єкти, які займаються підприємницькою діяльністю, державні фонди
тощо20.
Може виникнути питання, чи мають розглядатися зазначені правові позиції разом (право на добровільне та право на обов’язкове медичне страхування), чи право кожного на медичне страхування є індивідуальним правом кожного на добровільне медичне страхування, а стосовно загальнообов’язкового – чи поширюються на нього позиції щодо права кожного на медичне страхування? Очевидно, що відповідь на дане питання має бути визначена законом. Щодо запровадження в Україні тієї чи іншої моделі державного медичного
страхування, то відповідно до різних законопроектів пропонувалися різні моделі державного медичного
страхування. Виходячи із нашого предмета дослідження – практики КСУ – зазначимо, що висловлена у
Справі про безоплатну медичну допомогу позиція щодо сплати обов’язкових страхових платежів (внесків)
організаціями, установами, підприємствами, іншими господарюючими суб’єктами, які займаються підприємницькою діяльністю, державними фондами тощо – є досить слушною. Недостатність фінансування галузі
охорони здоров’я неодноразово підкреслювалась у наукових публікаціях. Введення державного медичного
страхування працюючого населення (враховуючи, хто буде платником – очевидно, що йдеться про дану
групу населення) дасть змогу акумулювати додаткові кошти та, можливо, розвивати і здійснювати більш
ефективну попереджувальну роботу у напрямі охорони праці та здоров’я. Можливе страхове покриття як
працюючого населення, так і членів їх сімей. Фінансування ж видатків на охорону здоров’я інших осіб (тимчасово безробітних, тих, що належать до соціально вразливих груп) може здійснюватися із бюджетних коштів. На наш погляд, запровадження державного медичного страхування за вищенаведеними загальними
рисами буде таким, що не суперечитиме практиці КСУ.
У практиці КСУ розглядалось питання, чи може медична допомога забезпечуватися й за рахунок залучення коштів населення через інші солідарні форми, такі як лікарняні каси, кредитні спілки тощо? КСУ
зазначив, що «можливість солідарної участі населення у додатковому фінансуванні галузі охорони здоров’я,
… не виключає такої можливості через фінансування цієї галузі за рахунок розвитку позабюджетних механізмів залучення додаткових коштів, у тому числі і шляхом створення лікарняних кас (спілок, фондів), діяльність яких має бути врегульована законом»21. КСУ також зауважив, що додатковими джерелами фінансування галузі охорони здоров’я можуть бути: 1) встановлені законом офіційні прямі платежі населення за медичні послуги другорядного значення; 2) відомчі асигнування на утримання медичних закладів; 3) надходження
від проведення благодійних акцій і заходів; 4) кошти міжнародних програм гуманітарної допомоги;
5) пожертвування громадських, релігійних благодійних організацій та меценатів; 6) страхові внески роботодавців у системі обов’язкового державного медичного страхування; 7) фінансування компаній-організаторів
добровільного медичного страхування; 8) ресурси нагромаджувальних програм територіальних громад;
9) державні медичні позики тощо22. Благодійна діяльність на цілі охорони здоров’я має здійснюватися у відповідних правових формах та порядку, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Принцип фінансування охорони здоров’я залежно від наявних ресурсів. Ще у 1998 р., під час розгляду КСУ справи про платні медичні послуги, представники Кабінету Міністрів України зазначали, що
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«надання медичної допомоги державними закладами охорони здоров’я безоплатно гарантується державою
лише в тих межах, в яких ці заклади забезпечені державним фінансуванням, що, на їх думку, випливає з частини другої статті 49 Конституції України»23. На це КСУ відповів, що зазначене посилання є необґрунтованим, оскільки: немає прямої залежності безоплатної медичної допомоги від їх державного фінансування.
Забезпечення права на одержання безоплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я – це лише одна з найважливіших складових названих програм24. Протягом досить тривалого
часу була прийнятною позиція, яку найбільш точно охарактеризувала І. Сенюта: «Конституційний Суд
України вважає неприйнятним пропозиції щодо необхідності встановлення будь-яких меж безоплатної
медичної допомоги у вигляді її гарантованого рівня, надання такої допомоги лише неспроможним верствам
населення чи «у рамках визначених законом» тощо. Таке тлумачення, як видається, фокусується на людині,
її правах, але, на жаль, не підкріплене фінансово і тому конституційна норма залишається абсолютно не
забезпеченою на практиці»25.
Продовження даної дискусії отримало місце у Рішенні № 20-рп/2011 від 26 грудня 2011 року26. Розглядаючи питання соціального забезпечення та захисту, КСУ встановив, що «розміри соціальних виплат залежать від соціально-економічних можливостей держави, проте мають забезпечувати конституційне право
кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, гарантоване статтею 48 Конституції України»27.
Фактично аналогічне твердження міститься і у Рішенні КСУ у справі щодо стажу наукової роботи28 – виплати пов’язуються з «економічною доцільністю, соціально-економічними обставинами, фінансовими можливостями держави у той чи інший період її розвитку»29.
Якщо виходити із міжнародно-правового підходу, надання медичної допомоги є одним із видів соціального забезпечення (див. ст. ст. 7–12 Конвенції про мінімальні норми соціального забезпечення30) та складовою права на достатній життєвий рівень (див. ст. 25 Загальної декларації прав людини31).
На наш погляд, будь-яка дискусія щодо реформування національної системи охорони здоров’я та питання забезпечення медичної допомоги, її залежності від наявних ресурсів у державі, зміни таких її національних
принципів, як безоплатність, зміни у механізмах фінансування охорони здоров’я не може відбуватись без урахування ідей захисту прав людини та загального дискурсу щодо забезпечення соціальних прав людини.
У цьому аспекті важливою видається правова позиція висвітлена у Рішенні КСУ № 20-рп/2011 від 26 грудня
2011 року. Так, КСУ встановив, що «передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними.
Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через неможливість їх фінансового
забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути зумовлені необхідністю запобігання чи усунення реальних
загроз економічній безпеці України, що згідно з частиною першою статті 17 Конституції України»32.
Фактично КСУ запропонував один із способів вирішення питання між наявними ресурсами, фінансовими можливостями держави та соціальним захистом громадян, фінансування соціальної сфери загалом,
застосування принципу пропорційності33. КСУ визначив суть даного принципу. Так, у Рішенні КСУ у справі
про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності34, як обов’язок держави «відповідним чином регулювати економічні процеси, встановлювати і застосовувати справедливі та ефективні форми перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення добробуту всіх громадян»35. Незважаючи на наявне тлумачення КСУ
принципу пропорційності реалізація його на практиці залишається проблематичною. Вона залежить від розвитку законодавчої бази. Конституція України та Основи законодавства України про охорону здоров’я базуються на інших принципах: універсальності (медична допомога для всіх у повному обсязі); рівноправності
й загальнодоступності медичної допомоги та інших. Визначений у ст. 4 Основ принцип «відповідності …
рівню соціально-економічного розвитку суспільства» ставить скоріше більш високі стандарти, аніж виступає елементом збалансування у національній системі охорони здоров’я.
Соціально-економічні можливості держави та реалізація соціальних прав людини (соціальне забезпечення) знову стали предметом розгляду КСУ у 2012 році. Рішення № 3-рп/2012 від 25 січня 2012 р. відоме
тим, що в ньому КСУ надав розуміння соціальної держави. «Основними завданнями соціальної держави є
створення умов для реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння самостійності
і відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги тим громадянам, які з незалежних
від них обставин не можуть забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї»36. Звертаємо увагу, що
аргументуючи фактор урахування фінансових можливостей держави, КСУ неодноразово звертав увагу на
практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, такі справи, як «Ейрі проти Ірландії» та «Кйартан
Асмундсон проти Ісландії».
Розглянемо ключові положення рішень КСУ, що стосуються регламентації соціальних прав людини
загалом та прав у сфері охорони здоров’я. Акцентуємо увагу на питаннях, що стосуються реалізації індивідуальних прав людини у сфері охорони здоров’я.
Права на доступ до інформації про стан здоров’я та конфіденційності медичної інформації – питання,
яке розглядалось КСУ (Рішення № 5-зп від 30 жовтня 1997 р. (справа К. Устименка)37). Правові позиції,
висловлені у даному Рішенні, фактично слугували основою для розроблених та прийнятих у подальшому
відповідних статей (ст.ст. 285, 286) Цивільного кодексу України.
В іншій справі – справі про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного
закладу (Рішення № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 р.)38 розглядалось питання конституційності (відповідності
Конституції України) положення третього речення частини першої ст. 13 Закону України «Про психіатричну
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допомогу», а саме – особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна.
На думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (який був суб’єктом права на конституційне подання у цій справі), госпіталізація недієздатної особи до психіатричного закладу на прохання або
за згодою її опікуна за відсутності рішення суду суперечить частинам першій, другій ст. 29 Основного Закону України і є позбавленням свободи в контексті п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція), оскільки таку особу тримають в обмеженому просторі протягом тривалого часу без її усвідомленої згоди39.
КСУ визнав, що зазначена процедура госпіталізації особи до психіатричного закладу є обмеженням її
права на свободу та особисту недоторканність, а тому має відбуватись відповідно до визначених критеріїв.
З аналізу даного рішення такими критеріями є:
– судовий контроль над втручанням у право кожної людини на свободу;
– необхідність забезпечити ефективне правове регулювання, яке відповідає конституційним нормам і
принципам, та створювати механізми, необхідні для задоволення потреб та інтересів людини (звертаємо
увагу на окрему думку судді КСУ І. Сліденка, який зазначив, що КСУ, визначивши необхідність забезпечити
ефективне правове регулювання, не вказав, у чому ж власне полягало неефективне правове регулювання40);
– особлива увага щодо ефективного захисту вразливих груп41.
У контексті здійснення інших прав у сфері охорони здоров’я звертаємо увагу на застереження, висвітлені суддею КСУ М. Запорожцем. Зокрема, була акцентовано, що розглядаючи дану справу, КСУ залишив
поза увагою інші положення законодавства щодо згоди недієздатної особи, а саме: абз. 2 ч. 5 ст. 281 Цивільного кодексу України, яким передбачається можливість надання згоди опікуна недієздатної особи на медичне втручання щодо цієї особи, а також ч. 1 ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я, відповідно до якої медичне втручання щодо пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним,
здійснюється за згодою його законного представника42. На думку М. Запорожця, зазначені положення мають
розглядатися комплексно. Відповідно до такої логіки можливо доповнити наведений перелік випадків ще
одним – ч. 6 ст. 8 Закону України «Про лікарські засоби» регламентує питання клінічних випробувань лікарських засобів за участю осіб, які визнані судом недієздатними. Вони можуть проводитися лише у випадках…
inter alia… письмової згоди її опікунів. Вважаємо, що акцент на інших аспектах реалізації прав у сфері охорони здоров’я недієздатних осіб є слушним. Сам контекст конституційного звернення (госпіталізація особи)
передбачає поміщення недієздатної особи до спеціальних установ – фактичне позбавлення свободи такої
особи. Однак «свобода» у даному випадку розуміється як «обмеження волі» – власне фізичне утримання
людини у спеціалізованому приміщенні. У свою чергу, видається, що М. Запорожець звертає увагу на «свободу волі» – як можливості здійснювати вільний вибір на основі власного досвіду та особистісних цінностей. Реалізації даної ідеї буде складним практичним завданням, що потребує подальшого, насамперед філософсько-етичного осмислення.
Отже, можемо зробити такі висновки. Практика КСУ та висловлені КСУ правові позиції, за висловом
П. Ткачука, сприяють найбільш повному розумінню і, відповідно, реалізації та захисту прав і свобод людини. Треба також враховувати, що офіційне тлумачення, крім статичної, має динамічну тенденцію, що дає
можливість максимально досягти відповідності між нормами права і реаліями життя. Адже тлумаченням є,
по суті, вираження в певному часі суб’єктивного розуміння норми права43. Справедливим є твердження, що
Конституційний Суд України жодним чином не зв’язаний жорсткими межами раніше сформульованих ним
правових позицій44. Зміна життєвих реалій може приводити й до зміни попередніх правових позицій, оскільки Конституційний Суд при застосовуванні і тлумаченні Основного Закону з’ясовує не лише «літеру», а й
«дух» тих чи інших конституційних положень на кожному новому етапі розвитку, творчо пристосовуючи їх
до швидкоплинних відносин у суспільстві45. Суспільні відносини, життєві реалії вносять свої корективи у
праворозуміння конституційно-правових норм. На наш погляд, певна роль органу конституційної юрисдикції і полягає у відповідності тих чи інших конституційних положень вимогам часу.
Очевидно, що насамперед соціально-економічне становище України вносить свої корективи у соціальну політику нашої держави. Реформування національної системи охорони здоров’я, збільшення її ефективності неможливе без створення відповідної нормативно-правової бази. Звертаємо увагу на позицію вже згаданого судді КСУ І. Д. Сліденка. Хоча його зауваження стосувалося справи «про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу», вважаємо, що воно може бути використано щодо
інших справ у сфері охорони здоров’я та прав людини: КСУ не наділений законодавчою функцією, а розглядає питання щодо відповідності Конституції України чинних актів (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про Конституційний Суд України», нова редакція). Закріплення прав людини у сфері охорони здоров’я на рівні конституції, нормативно-правова база щодо функціонування національної системи охорони здоров’я – основа для
впорядкування суспільних відносин. Роль практики КСУ щодо охорони здоров’я та прав людини полягає у
тлумаченні принципових положень національного законодавства України у сфері охорони здоров’я. Саме
тому реалізація реформи національної системи охорони здоров’я та індивідуальних прав людини у сфері
охорони здоров’я залежить від розроблених суб’єктами законодавчої ініціативи та прийнятих Верховною
Радою України законопроектів.
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Резюме
Демченко І. С. Охорона здоров’я та права людини у практиці Конституційного Суду України.
У даній статті досліджується практика Конституційного суду України щодо питань охорони здоров’я та прав людини.
Розглядаються справи, що стосуються функціонування національної системи охорони здоров’я та регламентації соціальних
прав людини загалом та ті, що стосуються індивідуальних прав у сфері охорони здоров’я зокрема. Аналізуються питання
фінансування національної системи охорони здоров’я, а саме: безоплатність, механізми фінансування та принцип фінансування охорони здоров’я залежно від наявних ресурсів. Стосовно індивідуальних прав людини у сфері охорони здоров’я розглядаються справи щодо права на доступ до інформації про стан здоров’я та конфіденційності медичної інформації та щодо госпіталізації недієздатних осіб до психіатричного закладу.
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Резюме
Демченко И. С. Здравоохранение и права человека в практике Конституционного Суда Украины.
В данной статье исследуется практика Конституционного Суда Украины касательно вопросов охраны здоровья и прав
человека. Рассматриваются дела, касающиеся функционирования национальной системы здравоохранения и регламентации
социальных прав человека в целом, а также те, которые касаются индивидуальных прав человека в сфере здравоохранения в
частности. Анализируются вопросы финансирования национальной системы здравоохранения, а именно: безоплатность, механизмы финансирования и принцип финансирования здравоохранения в зависимости от имеющихся ресурсов. Относительно
индивидуальных прав человека в сфере охраны здоровья рассматриваются дела о доступе к информации о состоянии здоровья
и конфиденциальности медицинской информации и о госпитализации недееспособных лиц в психиатрическое учреждение.
Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, система здравоохранения, медицинская помощь, социальные права.
Summary
Demchenko I. Healthcare and human rights at Constitutional Court of Ukraine practice.
This article examines the practice of the Constitutional Court of Ukraine regarding healthcare and human rights issues. Cases
related to functioning of the national health system and the regulation of social human rights in general, as well as those relating to indi-
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vidual human rights in the health sector in particular are considered. The issues of financing the national health system are analyzed,
namely: free of charge medical care, the financing mechanisms and the principle of financing health care, depending on available
resources. Regarding individual human rights in the field of health care, cases about access to information about health and confidentiality of medical information as well as case on the hospitalization of incapable persons to psychiatric institution are reviewed.
Key words: Constitutional Court of Ukraine, health care system, medical care, social rights.
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ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Частина перша ст. 36 Конституції України гарантує громадянам право на свободу об’єднання, в тому
числі у громадські організації, для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Свобода об’єднання означає, зокрема, правову і
фактичну можливість добровільно, без примусу чи попереднього дозволу утворювати об’єднання громадян
або вступати до них. Згідно з частиною четвертою ст. 36 Конституції України ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян.
Розбудова громадянського суспільства в Україні включає в себе: формування чіткого розуміння характеру та функцій такого суспільства з точки зору національної, культурологічної, релігійної специфіки; розкриття потенційної ролі інститутів такого суспільства в посиленні продуктивності влади й, насамкінець, розроблення комплексу практичних заходів щодо підтримки громадянського суспільства як засобу соціалізації
держави та захисту прав і свобод громадян1.
Натомість, незважаючи на чималий обсяг доробку дослідників, залишаються ще недослідженими
питання становлення ефективних організацій інститутів громадянського суспільства, їхньої ролі та місця в
процесах демократичного державотворення. Недооцінка значення різного роду незалежних, неурядових,
добровільних організацій і рухів, що становлять інституційний «хребет» демократії, заважає створенню дієвих механізмів формування відповідальної перед народом влади2.
Громадські об’єднання традиційно прийнято відносити до інститутів громадянського суспільства, які
розвиваються і діють в рамках демократичного суспільства незалежно, автономно від держави. Свобода
діяльності громадських об’єднань здійснюється відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Так, згідно зі ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права «кожна людина
має право на свободу асоціацій з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для
захисту своїх інтересів».
Як правило, об’єднання, що виражають широкі громадські інтереси, охоплюються поняттям неурядових організацій. Саме це поняття досі трактується по-різному. Одні зводять усе громадянське суспільство до
мережі «самоврядних, самоорганізованих інституцій»3, а інші визначають інституції лише як відповідну
його частину4. Іноді йдеться про всі добровільні організації, що не входять до складу державного апарату.
У науковій літературі частіше цей термін використовується для позначення тих громадських організацій, які
надають благодійну, фінансову, технічну допомогу бідним верствам населення або суспільних груп, які займаються широким колом питань розвитку, захисту навколишнього середовища і прав людини. Такі організації беруть участь у реалізації різних програм, надають підтримку іншим громадським і державним структурам за допомогою навчання, поширення інформації, проведення досліджень, надання технічної, консультативної допомоги. Сьогодні з’ясування сутності суспільних, недержавних організацій набуває особливої значущості та актуальності.
В «Європейській конвенції про визнання правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій»5
серед інститутів громадянського виділяють саме поняття «неурядові організації», розуміючи його саме як
визначальної інституції громадянського суспільства в країні. Рівень дієвості третього сектора визнається
індикатором розвитку громадянського суспільства6.
С. С. Юр’єв під громадським об’єднанням розуміє «добровільну, недержавну, неприбуткову організацію індивідів, що законно реалізують право на свободу асоціацій». Серед найбільш важливих ознак громадської організації він виділяє законність, добровільність, персональне членство і некомерційний характер
діяльності7. А. П. Боровиков писав, що «громадські організації є недержавними, тобто що не відносяться до
державних установ, і виникають в результаті волевиявлення членів суспільства для задоволення їх потреб і
реалізації інтересів»8.
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Про значення та роль інститутів громадянського суспільства в механізмі правозахисної діяльності, що
додатково виступають елементами гарантування дотримання, захисту та відновлення прав і свобод людини
і громадянина в Україні, зазначено вище. А тому не виникає сумнівів у важливості теоретичного дослідження діяльності громадських об’єднань як суб’єктів правозахисної діяльності.
Р. Ю. Шульга визначає правозахисні громадські об’єднання як вид об’єднання, який ставить на меті
захист прав і свобод людини, що діє незалежно від державних органів та інших політичних структур, здійснює свою діяльність на основі національного і міжнародного законодавства, не має своїм завданням отримання вигоди і володіє власними джерелами фінансування.
Таким чином, до сутнісних елементів неурядової правозахисної організації належать: мета захисту прав
і свобод людини; незалежність від державних органів та інших політичних структур; відсутність завдання
отримання прибутку; наявність власних джерел фінансування9.
Використовують і термін «некомерційна недержавна організація» і визначають її як відокремлену від
держави, добровільну організацію індивідів, які відповідно до закону реалізують право на свободу створення асоціації, і спрямовану на досягнення будь-яких суспільних благ, за винятком цілей, що суперечать основам правопорядку й моральності, а також отримання прибутку. Серед найбільш важливих сутнісних елементів таких об’єднань вони виділяють: міжнародне визнання значущості правосуб’єктності кожної людини;
міжнародне визнання права кожного індивіда на свободу асоціації; добровільність; некомерційна мета;
відокремленість від держави; законність організації і діяльності; можливість обмеження права на асоціацію
в окремих випадках в порядку, встановленому національним законодавством10.
В Україні діє значна кількість громадських об’єднань (про що свідчить Реєстр громадських об’єднань
в Україні11), які забезпечують громадський контроль за діяльністю державного апарату, сприяють підвищенню відповідальності суб’єктів владних повноважень перед суспільством, роблять об’єктом спільної уваги й
аналізу порушення прав людини та відновлюють справедливість або здійснюють операції, які можуть звести
ці порушення до мінімуму. Водночас очевидно, що такі організації змушують державу орієнтуватися на
необхідність дотримання основоположних прав і свобод людини, враховувати громадську думку в головних
аспектах внутрішньої та зовнішньої державної політики, а також сприяють виявленню і вчасному виправленню помилок державного управління, згідно із суспільним очікуванням.
Останній час є визначальним в історії подальшого укріплення та розвитку більшої частини інститутів
громадянського суспільства України, в тому числі й для громадських організацій, які здійснюють правозахисну діяльність. Оновлення правової бази регулювання діяльності громадських об’єднань у вигляді основного Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. № 4572-VI12 є результатом реалізації двох тенденцій: підвищення рівня розвитку громадянського суспільства та демократії в нашій державі,
що проявилось у критичній масі громадських об’єднань, діяльність яких вже не могла бути ефективно врегульована застарілим та недосконалим законодавством, а також тиском міжнародних організацій на Україну
щодо необхідності виконання взятих на себе зобов’язань з поступового приведення вітчизняного законодавства до європейських стандартів.
Правовою основою створення і діяльності об’єднань громадян є політичне право на свободу об’єднання (право на свободу асоціації у міжнародному праві), яке гарантовано громадянам Конституцією України
(ст.ст. 36, 37).
У правозахисному механізмі забезпечення прав громадян правозахисні організації входять до організаційно-інституційного блоку громадянського суспільства і утворюють сукупність недержавних інституцій,
які здійснюють захист прав фізичних та юридичних осіб у конкретних випадках, проводять громадські розслідування фактів порушень прав людини державними органами; поширюють інформацію про права людини, організовують заходи з правового виховання та подолання правового нігілізму; аналізують стан дотримання прав людини і громадянина при здійсненні постійного та систематичного контролю за їх діяльністю
з боку держави.
Правозахисні громадські об’єднання є важливими учасниками цілої сукупності регулятивних, охоронних, захисних, матеріальних, процесуальних, державних відносин, а також вертикальних та горизонтальних
адміністративних відносини13.
Аналізуючи правову природу правозахисних громадських об’єднань, І. О. Грицай пропонує наступні
принципи правового регулювання діяльності означених суб’єктів правозахисної діяльності в Україні:
1) законності; 2) гуманізму; 3) заохочення участі неурядових правозахисних організацій в урядових
програмах із захисту прав та інтересів різних груп населення та юридичних осіб; 4) неупередженості державних органів при наданні урядових субсидій чи укладення контрактів із правозахисних громадських
об’єднань; 5) взаємне безкорисне консультування як в процесі створення законодавства, так і в процесі правозастосовної діяльності, без наслідків поглинання державою неурядових організацій тощо14.
Обов’язком правової держави є, зокрема, невтручання як у реалізацію громадянами права на свободу
об’єднання, так і в діяльність самого об’єднання, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших
людей» (частина перша ст. 36 Конституції України). Тим самим Конституція України встановила межі втручання держави в реалізацію права громадян на свободу об’єднання. Пункт 11 частини першої ст. 92 Конституції України передбачає, що виключно законами визначаються «засади утворення і діяльності… об’єднань
громадян».
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Обираючи відповідну сферу діяльності, кожне із громадських об’єднань, на відміну від політичних партій чи профспілок, не обмежується політичною діяльністю чи захистом соціально-економічних прав людей.
Їх діяльність також поширюється і на гуманітарну, інформаційну, екологічну, безпекову та інші сфери суспільного та державного життя України.
Прикладами такої діяльності може слугувати, зокрема: активна взаємодія та співпраця з громадськими
організаціями, в т.ч. і міжнародними, з питань гендерної політики, сприяння розвитку проектів гуманітарної
допомоги в Україні, з питань вирішення проблеми ВІЛ/СНІДу, маркетингу ринку нерухомості; культурнопросвітницька діяльність, проведення заходів, спрямованих на відродження та розвиток національних, історичних, духовних традицій; діяльність, спрямована на розвиток освіти, науки і техніки; діяльність у галузі
охорони здоров’я та пропаганди здорового способу життя, у галузі екології.
Діяльність цих та інших активно діючих громадських організацій відіграє помітну роль у процесах, що
відбуваються в суспільстві15.
Ознаками громадських організацій, що здійснюють правозахисну роботу є:
– учасниками організації можуть бути як фізичні, так і юридичні особи;
– засновані на добровільному волевиявленні учасників організації;
– незалежні від прямого адміністративного впливу уряду та інших органів виконавчої влади;
– не здійснюють владних управлінських функцій та не є суб’єктами владних повноважень;
– їх діяльність має неполітичний характер;
– засновані на внесках членів організації чи на будь-яких інших недержавних коштах, отриманих законним шляхом16.
Підкріпленням законодавчих гарантій добровільності громадських об’єднань є закріплення у ст. 5 Закону України «Про громадські об’єднання» гарантій права на свободу об’єднання: ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об’єднання. Належність чи неналежність до громадського об’єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади,
іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
Робота громадських організацій, що займаються правозахисною діяльністю, безпосередньо пов’язана
із взаємодією з органами державної влади та місцевого самоврядування, що потребує з’ясування законодавчих положень з даного приводу. Так, Закон України «Про громадські об’єднання» у ст. 22 встановлює засади
взаємодії громадських об’єднань з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування: Держава забезпечує додержання прав громадських об’єднань. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об’єднань, так само як і втручання громадських об’єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених
законом.
Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об’єднання до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом проведення консультацій з громадськими об’єднаннями
стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативноправових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної
влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть
участь представники громадських об’єднань.
Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими об’єднаннями щодо
проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності, є обов’язковим.
Чинне законодавство у спеціальних нормативно-правових актах встановлює й певні особливості реалізації прав громадян на об’єднання з метою захисту своїх прав та інтересів у вузьких (спеціальних) галузевих
сферах правовідносин. Так, Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх
діяльності»17 визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади
їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та
їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями. Закон
спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців, їх об’єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі у
соціальному діалозі.
Вищезгаданим Законом регламентується діяльність організацій роботодавців (неприбуткова громадська
організація, яка об’єднує роботодавців) та об’єднань організацій роботодавців (неприбуткова громадська
організація, яка об’єднує організації роботодавців, їх об’єднання). Так, згідно зі ст. 5 Закону України «Про
організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» організації роботодавців, їх об’єднання створюються й діють з метою представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального
діалогу.
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Стаття 24 Закону «Про захист прав споживачів»18 передбачає, що з метою захисту своїх законних прав
та інтересів споживачі мають право об’єднуватися у громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). Об’єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність відповідно
до Закону України «Про об’єднання громадян». Держава підтримує діяльність об’єднань споживачів.
Таким чином, спеціальне галузеве законодавство передбачає особливі (вузько направлені) умови функціонування у визначених сферах правозахисних громадських організацій в Україні.
Отже, можна зробити висновок, що сьогодні правозахисні організації сприймаються як активні учасники розробки державної політики в сфері захисту прав і свобод людини. Вони відіграють важливу роль у
виявленні проблем, пов’язаних з розвитком спільноти, життям людей і пошуку шляхів їх реалізації. Правозахисні організації по праву займають важливе місце в системі правозахисної діяльності України та в процесі організації цивілізованого, гуманітарного й культурного діалогу між державою і суспільством. Залишається сподіватися, що їх активність уже в короткостроковій перспективі дасть свої результати, а держава в
особі відповідних органів та посадових осіб зуміє нарешті перебудувати власну діяльність таким чином, щоб
вплив громадянського суспільства забезпечував найбільшу ефективність цієї взаємодії.
1 Барков В. Специфікація громадянського суспільства в Україні / В. Барков, Т. Розова, О. Пищуліна : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/book/2004_html/008.htm
2 Бодров А. В. Неурядові організації як індикатор розвитку громадянського суспільства / А. В. Бодров // Державне будівництво. – 2007. – № 1. – Ч. 1. – С. 5.
3 Цвих В. Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика: моногр. / В. Ф. Цвих. – К. : ВПЦ
«Київський університет», 2002. – С. 7.
4 Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної
трансформації в Україні : моногр. / А. Ф. Колодій. – Л. : Вид-во «Червона Калина», 2002. – 272 с.
5 Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз громадських організацій України. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – С. 13–14.
6 Третій сектор в Україні: проблеми становлення / М. Ф. Шевченко (кер. авт. кол.), В. А. Головенько, Ю. М. Галустян та
ін. – К. : Український ін-т соціальних досліджень, 2001. – С. 21.
7 Юрьев С. С. Правовой статус общественных объединений / С. С. Юрьев. – М., 1995. – С. 63.
8 Боровиков А. П. Общественные организации и движения в политической системе / А. П. Боровиков. – СПб., 1992. – С. 24.
9 Шульга Р. Ю. Защита прав человека неправительственными правозащитными организациями: теоретические и практические аспекты : автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Р. Ю. Шульга. – М.: РАГС, 2001. – С. 13–14.
10 Стерлигов A. B., Кораблин К. К. Правовое регулирование деятельности негосударственных некоммерческих организаций. – Хабаровск : Изд-во ДВАГС, 2005. – С. 28.
11 Реєстр громадських об’єднань в Україні : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rgo.informjust.ua/
12 Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI (із змінами та доповненнями) // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 1. – Ст. 1.
13 Грицай І. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій : автореф. дис.
… канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Грицай Ірина Олегівна. – Запоріжжя, 2012. – С. 7.
14 Там само.
15 Характеристика громадських формувань як інститутів громадянського суспільства : роз’яснення Міністерства юстиції
України від 24 січня 2011 р. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?
nreg=n0016323-11
16 Грицай І. О. Вказана праця. – С. 8.
17 Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон від 22 червня 2012 р. № 5026-VI :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5026-17
18 Про захист прав споживачів: Закон УРСР від 12 травня 1991 р. № 1023-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Резюме
Корнієнко П. С. Правозахисні організації як основний елемент громадянського суспільства в Україні.
Досліджуються питання функціонування неурядових правозахисних організацій як важливого елементу формування,
утвердження та розвитку громадянського суспільства в Україні. Аналізуються положення чинного законодавства, яке регулює
діяльність громадських організацій, а також норми міжнародно-правових актів щодо гарантій роботи означених суб’єктів.
Акцентується увага на особливостях закріплення в галузевому законодавстві положень щодо певної спеціалізації громадських
організацій та умов їх функціонування, а також ролі у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина у відповідних сферах.
Досліджуються проблемні питання діяльності правозахисних організацій щодо розбудови громадянського суспільства в Україні.
Ключові слова: правозахисні організації, захист прав і свобод людини і громадянина, громадянське суспільство, правозахисна діяльність, громадські об’єднання.
Резюме
Корниенко П. С. Правозащитные организации как основной элемент гражданского общества в Украине.
Автором в статье исследуются вопросы функционирования неправительственных правозащитных организаций как важного элемента формирования, утверждения и развития гражданского общества в Украине. Анализируются положения действующего законодательства, регулирующего деятельность общественных организаций, а также нормы международно-право-

62

Кінаш Н. Б. Принципи громадянства як фактор забезпечення національної безпеки України
вых актов относительно гарантий работы указанных субъектов. Акцентируется внимание на особенностях закрепления в
отраслевом законодательстве положений относительно определенной специализации общественных организаций и условий
их функционирования, а также роли в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в соответствующих сферах. Исследуются проблемные вопросы деятельности правозащитных организаций по развитию гражданского общества в Украине.
Ключевые слова: правозащитные организации, защита прав и свобод человека и гражданина, гражданское общество,
правозащитная деятельность, общественные объединения.
Summary
Kornienko P. Human Rights Organizations as an Essential Element of Civil Society in Ukraine.
The author of the article examines the functioning of non-governmental human rights organizations as an important element of
the formation, establishment and development of civil society in Ukraine. The author also analyzes the provisions of the current legislation governing the activities of NGOs and international rules and regulations on guarantees of the aforementioned entities. Attention
is focused on the specifics of consolidation in sectoral legislation provisions for certain specializations NGOs and the conditions of their
functioning and role in ensuring the rights and freedoms of citizens in their particular fields. The issues concerning the activities of
human rights organizations of civil society in Ukraine are investigated in the article.
Key words: human rights organizations, human rights and freedoms of man and citizen, civil society, advocacy, associations.
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ПРИНЦИПИ ГРОМАДЯНСТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В умовах суспільно-політичних подій останнього часу нинішня демократична Україна намагається забезпечити належний правовий рівень інституту громадянства, невід’ємною частиною якого є його принципи.
Зважимо, що політика Російської Федерації (далі – РФ) упродовж 2013–2017 рр. характеризується підвищеним перманентним втручанням у внутрішні та зовнішні справи України, зокрема й щодо українського
громадянства.
Так, на шпальтах інтернет-преси з’явилося повідомлення про те, що депутати Держдуми РФ прийняли
закон, який дозволяє отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України. Відповідні поправки прийняті до законів про громадянство і про правове становище іноземних громадян у РФ.
Українці, щоб відмовитися від свого громадянства, зможуть надавати не довідку від офіційних відомств
України, а копію звернення про відмову від громадянства1.
Крім того, в Росії загрожують вжиттям заходів у відповідь на плани України ввести біометричний контроль для росіян. Зокрема, в Кремлі погрожують «ввічливо» вигнати декого з 4 млн українців, які нині перебувають у РФ2.
Як доречно зауважує Віталій Портников, російська влада пояснює такі законодавчі зміни «турботою»
про українських громадян, які живуть в Росії або стали в цій країні біженцями після нападу військ Володимира Путіна на Донбас. Але насправді ми стикаємося зі ще одним, вельми небезпечним актом гібридної
агресії Росії проти нашої країни.
Росія взагалі любить роздавати свої паспорти. Вона намагається представити себе не як країною, яка
повинна захищати інтереси російського народу та інших народів, які живуть в межах Російської Федерації,
а правонаступницею загиблої імперії.
Саме тому українцю – тобто іноземцеві – отримати російське громадянство буде тепер набагато простіше, ніж етнічним татарам або чеченцям, які хотіли б жити на землях своїх предків. Презирство великоруських шовіністів до «інородців» добре відомо. Тепер воно буде оформлено у законодавстві.
Але слід звернути увагу не тільки на це. Важливою є спроба російських законодавців перетворити українське громадянство на фікцію. Новими змінами Москва практично ігнорує право Української держави на
захист самого інституту громадянства.
Утворюється справжнісінька «сіра зона», в якій не буде очевидним, де закінчується українське громадянство і починається російське – і навпаки.
Як далі зазначає В. Портников, немає сумніву, що в разі схвалення особливого порядку отримання російського громадянства для українців новою можливістю скористаються тисячі людей. Аж ніяк не всі з них будуть
жити в Російській Федерації – багато хто буде просто приїжджати на час в прикордонні регіони, щоб отримати
документ, який відкриє додаткові можливості для роботи у сусідній країні. І аж ніяк не всі з них будуть відмовлятися від громадянства своєї країни, коли доказом такої відмови стане звичайна поштова квитанція.
© Н. Б. Кінаш, 2017
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Так на величезній території можуть опинитися сотні тисяч людей, яких російська сторона буде вважати
своїми громадянами, але які насправді будуть залишатися нашими співвітчизниками. Однак Москві на реальність буде наплювати, коли вона вирішить в черговий раз «захистити росіян» від українських «націоналістів».
Цей огидний експеримент вже було проведено на окупованих Росією територіях Молдови та Грузії.
Потім Москва оголосила своїми громадянами жителів українського Криму. І ось в історії з фальсифікацією
російського громадянства відкривається новий розділ, створюються нові можливості для війни – «гібридної» і справжньої3.
Відтак опанування цим питанням є актуальними для національного права в умовах не тільки конституційної реформи, а й в питаннях національної безпеки та стане черговим кроком у подоланні протистояння
зовнішнім загрозам.
Сьогоднішній стан наукового осмислення принципів громадянства характеризується певною увагою до
теоретичних так і правових розробок, що вбачається з наукових праць О. С. Лотюк4, В. Мелащенка5, М. І. Суржинського6. Однак у науковій літературі неоднозначно підходять до аналізу принципів громадянства як фактора національної безпеки, які впливають на процес забезпечення національної безпеки. Ці та інші дослідження лише частково висвітлюють окреслену проблему.
Відтак, таке становище об’єктивно обумовлює науково-теоретичну та політико-прагматичну актуальність і своєчасність проведення відповідного наукового аналізу.
Здійснити це дослідження без розуміння принципів громадянства як фактора національної безпеки
неможливо. Це один із аспектів проблеми. Його зворотний бік пов’язаний з відсутністю фундаментальних
теоретичних напрацювань у науці конституційного права з цієї проблеми, які враховували б специфіку агресивної політики РФ.
Тому, формулюючи завдання щодо даного питання та розкриття їх сутності, ґрунтуватимемося на тому,
що існує певна теоретична модель, апробована в демократичних країнах, у яких ці аспекти набули певного
теоретичного та прагматичного існування. При цьому враховуватимемо особливості національної правової
системи, яка переживає стадію трансформаційного розвитку, що характеризується як нестабільністю базових структур суспільно-економічних відносин, так і проведення антитерористичних дій на сході країни.
Головною метою цієї статті є розгляд принципів громадянства крізь призму їх впливу на національну
безпеку України, що є предметом конституційного права, з використанням як категорій наук конституційного, так і теорії держави та права.
Новизна роботи полягає в запропонуванні авторського розуміння даної проблематики, через встановлення їх ключових характеристик, форм соціальної та правової взаємодії, інтерпретації в публічно-правових
дослідженнях. На думку автора, це дасть змогу вдосконалювати правові основи як громадянства, так і національної безпеки в Україні, а, отже, подолати назрілі не лише соціальні і гуманітарні проблеми, а й правові
та політичні. Нині ці явища та процеси, безперечно, усвідомлюються, аналізуються науковцями, які пропонують рецепти та засоби виходу з кризи. Проте багатьом дослідженням, зокрема юридичного спрямування,
ще бракує всебічного, системного та деталізованого аналізу у цьому питанні.
Розгляньмо теоретичні аспекти зазначеної проблеми, адже розуміння принципів громадянства – це
насамперед питання теоретичної сфери пізнання, а питання їх як фактора забезпечення національної безпеки – прагматичної сфери їх буття.
Принагідно зазначимо, що теоретичний аспект має вагоме значення для розвитку самої науки конституційного права України.
Як зазначає М. І. Суржинський, першочергове значення принципів громадянства виявляється в тому,
що вони: 1) відбивають сутність та зміст інституту громадянства; 2) є вихідними засадами; 3) діють безпосередньо; 4) є основою для практики державного будівництва у сфері громадянства; 5) в них відтворюється
поведінка особи, обсяг її свободи; 6) є показником демократичності держави.
Виходячи з цього, принципи громадянства можна визначити як такі його нормативні засади, за допомогою яких з’ясовуються сутність та зміст громадянства, діють безпосередньо та становлять керівні положення
правового регулювання всіх відносин громадянства7.
З етимологічної точки зору певні вчені фактор розглядають як момент, істотну обставину в якомунебудь процесі, явищі8. Інші вважають фактором причину, рушійну силу будь-якого явища, процесу, що
визначає його окремі риси чи характер у цілому9.
Водночас існують точки зору, відповідно до яких фактори науковці поділяють на воєнні й невоєнні10,
інші вважають пріоритетними економічні, політичні, науково-технологічні, міжнародні та соціокультурні.
Так, зазначають, що в кожний період часу ті або інші фактори можуть мати домінуюче значення, а інші – другорядне. До того ж багато чинників є взаємозалежними, оскільки зміна одних веде до зміни інших11.
Вважаємо, що дискусія щодо принципів громадянства як факторів, які впливають на забезпечення
національної безпеки, є перспективним напрямом у досліджуваній нами проблемі.
Аналізуючи сучасні теоретичні аспекти, пов’язані з принципами громадянства як фактора забезпечення
державної національної безпеки в умовах воєнного конфлікту та порушень міжнародного права, слід зазначити, що в кожний період часу ті чи інші фактори можуть мати домінуюче значення, а інші – побічне. При
цьому певні чинники є взаємозалежними, оскільки зміна одних веде до зміни інших12.
Відтак, як зазначає З. Д. Чуйко13, забезпечення національної безпеки будь-якої країни як систематична
цілеспрямована діяльність державних органів і структур громадянського суспільства щодо подолання нега64
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тивних тенденцій стосовно людини і громадянина суспільства і держави та створення умов для їх належної
життєдіяльності постійно перебуває під впливом різних факторів. Виникнення їх широкого спектру вимагає
здійснення ґрунтовного наукового аналізу щодо виявлення впливу головних із них, з метою своєчасного зміщення акцентів у загальнодержавній політиці забезпечення національної безпеки, постановки відповідних
завдань перед провідними ланками системи забезпечення національної безпеки, що й зумовлює актуальність
і необхідність теоретичних розробок у цій царині.
Як наголошують О. С. Власюк, С. І. Пирожков, О. Ф Бєлов, у широкому розумінні національна безпека
України – це спосіб самозбереження Українського народу, який досяг рівня організації у формі незалежної
держави. Цей спосіб уможливлює його вільне існування і саморозвиток, надійний захист від зовнішніх та
внутрішніх загроз. Національну безпеку України можна визначити як систему державно-правових і суспільних гарантій стабільності життєдіяльності та розвитку українського народу загалом та кожного громадянина
зокрема, захист їхніх базових цінностей і законних інтересів, джерел духовного та матеріального розвитку
від можливих реальних і потенційних, внутрішніх та зовнішніх загроз. Відповідно до пропозицій Фонду
національної міжнародної безпеки при ЮНЕСКО національна безпека визначається як система державних
і суспільних гарантій стабільного розвитку нації, захисту її базових цінностей та інтересів, джерел духовного і матеріального добробуту від зовнішніх та внутрішніх загроз14.
Виходячи з обраної проблеми аналізу, вважаємо, що нині одними з найбільш визначальних факторів,
які необхідно враховувати при забезпеченні національної безпеки, є такі: політико-територіальна стабільність та юридична (правова) безпека держави.
Обумовлені у Законі України «Про основи національної безпеки України»15 наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України, перетворились на реалії з часу, коли у 2014 р. Російська Федерація розпочала анексію Автономної Республіки
Крим та м. Севастополь, а відтак, і пряму агресію проти України, здійснивши окупацію окремих адміністративних частин Донецької та Луганської областей.
На думку експертів, події, які останнім часом відбуваються на сході нашої країни, можуть свідчити про
те, що РФ продовжує процес легітимізації загарбаних українських земель за алгоритмом, уже неодноразово
відпрацьованим, наприклад, в Абхазії чи Південній Осетії.
Як свідчать нинішні реалії, принципи громадянства мають конститутивне значення в політико-територіальній стабільності України. Адже Росія вправно навчилась використовувати громадян, що мають паспорти Російської Федерації, які проживають на території колишніх радянських республік. Так, під час трагічних
подій 2008 р. в Грузії, коли туди увійшли російські війська, президент РФ на засіданні Ради Безпеки заявив,
що він зобов’язаний захищати життя та гідність російських громадян, де б вони не знаходилися. З цією ж
метою – формального прикриття своєї агресії та формування підтримки місцевого населення – РФ видавала
свої паспорти і громадянам України, переважно з Донбасу та Криму. За неофіційною інформацією, російські
паспорти мають близько трьох сотень тисяч громадян України. Деякі експерти називають цифри значно більші, але офіційних даних, нажаль немає16.
Також варто звернути увагу на те, що «паспортизація» мешканців «ДНР» та «ЛНР» вказує на намагання
зірвати Мінські домовленості. Очільники цих квазідержавних утворень такими діями унеможливлюють
виконання політичної частини Мінських домовленостей, адже проведення місцевих виборів на визначених
територіях за законодавством України, але з «паспортами ДНР та ЛНР» – це нонсенс. З огляду на викладене
частина відповідальності за зрив Мінського процесу у цьому контексті лягає також і на РФ як країну, що
сприяла проведенню легітимізації зазначених дій керманичів «ДНР» і «ЛНР». Визнання РФ у лютому
2017 р. «паспортів» невизнаних республік (де-юре) самопроголошених республік (поки лише де-факто) ще
більше активізувало прибічників українських політичних популістів, які й без того збурюють суспільство
вимогами про покарання колаборантів, у тому числі шляхом позбавлення громадянства України. При цьому
ними свідомо замовчується те, що національне законодавство поки що не дозволяє цього робити17.
Торкаючись юридичної (правової) безпеки держави, слід зазначити те, що юридичне забезпечення безпеки має особливе значення, оскільки повинно мати правову форму й гарантуватися діяльністю державних
правоохоронних і судових органів та ставить своїм завданням обґрунтування єдиної законодавчої політики
держави у сфері громадянства.
Сутнісним аспектом впливу принципів громадянства на стан забезпечення юридичної (правової) безпеки держави є те, що наявність у громадянина України громадянства Російської Федерації дозоляє громадянинові України уникати ектрадиційного процесу для кримінального переслідування.
Приміром, як зазначає Н. Коріновська, 13 екс-бійців київського спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали російське громадянство. Ще двоє отримали посвідку на
тимчасове проживання18. Колишній заступник начальника Головного управління МВС України в Одеській
області, начальник міліції громадської безпеки був відсторонений від роботи через підозру в бездіяльності
під час сутичок 2 травня 2014 р. в Одесі. У травні 2014 р. був оголошений у розшук. На прохання України
про допомогу в екстрадиції та затриманні Фучеджи генеральна прокуратура РФ відповіла, що не може цього
зробити, оскільки підозрюваний є громадянином Росії19.
Таким чином, РФ використовує принципи громадянства як «правову форму гібридної війни проти
України», що потребує адекватної правової захищеності нашої держави. Однак відповідні національні правові механізми перебувають лише в теоретичній розробці.
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Підсумовуючи наведений аналіз, що має системний характер, на наш погляд, можна дійти таких
висновків.
Принципи громадянства України відіграють надзвичайно важливу роль у вирішенні проблем національної безпеки. Проведене дослідження дає підстави констатувати, що законодавство України потребує дієвого механізму недопущення загроз національної безпеки в питанні громадянства з боку Російської Федерації. Відтак, існує нагальна потреба у розробці комплексної державної програми щодо статусу-кво анексованих та окупованих територій України та розробки правових етапів реінтеграції й репатріації громадян України анексованих та окупованих територій.
У цілому дослідження зумовлює подальшу перспективність наукового дослідження проблеми принципів громадянства як фактора забезпечення державної національної безпеки в умовах воєнного конфлікту,
порушень міжнародного права.
1 На Росії паспорти видаватимуть без довідки про відмову від українського громадянства : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://kuban.depo.ua/ukr/kuban/na-rosiyi-pasporti-vidavatimut-bez-dovidki-pro-vidmovu-vid-ukrayinskogo-gromadyanstva-20170712604539
2 Держдума РФ ухвалила закон для зрадників України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://narodnapravda.ua/2017/07/12/derzhduma-rf-uhvalyla-zakon-dlya-zradnykiv-ukrayiny/
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ИНСПЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ВЬЕТНАМА
Во Вьетнаме наблюдение, контроль за туристической деятельностью осуществляют разные субъекты,
в том числе инспекция. Инспекторская деятельность в туристической сфере играет ключевую роль. Она
является важным инструментом государственного управления туризмом, поэтому должна всесторонне
изучаться с целью выявления ее недостатков и определения путей их преодоления.
В научной литературе и в прессе Вьетнама есть публикации, посвященные теме инспекторской деятельности в туристической сфере, например, те, в которых рассматриваются пробелы в инспекторской деятельности1, организация и деятельность инспекции в сфере культуры, спорта и туризма2. В научных публикациях исследуются лишь отдельные аспекты деятельности инспекции в сфере туризма. Среди научных
работ отметим диссертацию доктора наук Чинь Данг Тхань на тему «Государственное управление туристической деятельностью во Вьетнаме посредством законодательства на данном этапе» (2004 г.). Но в целом
вьетнамские ученые пока не уделяют достаточного внимания теме инспекции в сфере туризма, хотя в
последнее время наука об инспекции начинает интенсивно развиваться.
Целью статьи является охарактеризовать инспекторскую деятельность в туристической сфере Вьетнама: ее задачи, организацию, основные виды, вопросы рассмотрения инспекцией дел об административных
правонарушениях, проблемы, возникающие в процессе инспекторской деятельности, а также предложить
меры по ее улучшению.
Как было указано выше, в соответствии с законодательством Вьетнама наблюдение, контроль за туристической деятельностью осуществляют разные субъекты: органы Компартии проводят проверку; Парламент, народные советы – надзор; инспекции осуществляют инспекцию; другие государственные органы –
проверку; социально-политические организации, граждане – наблюдение.
Действующий Закон Вьетнама № 56/2010/QH12 «Об инспекции»3 был принят в 2010 году. Согласно
этому Закону инспекция помогает вышестоящему органу управлять отраслью (или отраслями) на соответствующей территории. Система органов инспекции состоит из инспекции Правительства, инспекций министерств, областных инспекций, уездных инспекций, инспекций областных отделов. Инспекторская деятельность в сфере туризма осуществляется Инспекцией Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама,
инспекцией областных отделов культуры, спорта и туризма.
Инспекция Министерства культуры, спорта и туризма помогает Министру осуществлятъ государственное управление в инспекторской деятельности, рассмотрении жалоб, приеме граждан, борьбе с коорупцией;
проводит административно-организационную инспекцию и отраслевую инспекцию; рассматривает жалобы,
принимает граждан, борется с коорупцией в соответствии с законодательством.
Инспекция областного отдела культуры, спорта и туризма помогает начальнику отдела осуществлять
административно-организационную инспекцию и отраслевую инспекцию; рассматривает жалобы, принимает граждан, борется с коорупцией в соответствии с законодательством.
Инспекторская деятельность направлена на выявление пробелов в механизме управления, политике, законодательстве с целью внесения компетентным органам предложений о мерах их преодоления; предотвращение, выявление правонарушений и применение мер ответственности к правонарушителям; способствование
исполнению норм законодательства организациями и физическими лицами; повышение эффективности государственного управления; защиту интересов государства, законных интересов организаций, физических лиц.
Эти органы имеют право применять меры ответственности к организациям и физическим лицам, совершившим административные правонарушения. При наличии признаков преступления инспекция передает
дело органу расследования.
© Т. В. Чан, 2017
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Несмотря на значительную работу по разработке туристического законодательства, остается сложной
ситуация с состоянием окружающей среды. В городах отсутствует должная чистота. Большие города и водные ресурсы загрязняются. Уменьшается количество диких и редких животных. Экономика, в частности
туризм Вьетнама, развивается быстрыми темпами, но дорогой ценой.
Очень часто случается, что организации, лица, причинившие вред окружающей среде, не привлекаются
к ответственности, поскольку их нарушения не обнаруживают. В связи с этим, по нашему мнению, Правительство должно разрешить инспекциям увеличить количество сотрудников для осуществления инспекторской деятельности. Сейчас в системе инспекционных органов наблюдается их нехватка. В первую очередь
следует увеличить количество сотрудников для осуществления инспектирования в туристических городах,
туристических районах. Предлагаем Закон «Об инспекции» дополнить нормой следующего содержания:
«Каждое министерство вместе с Министерством внутренних дел разрабатывает и вносит Правительству на
рассмотрение предложения о штате сотрудников инспекции, необходимом для инспекторской деятельности».
В соответствии с Законом № 15/2012/QH13 «О рассмотрении дел об административных правонарушениях» 2012 г. право применять меры ответственности к организациям и физическим лицам, совершившим
административные правонарушения в сфере туризма, имеют начальник инспекции Министерства культуры,
спорта и туризма, начальник инспекции областного отдела культуры, спорта и туризма и инспекторы4.
Конкретные административные правонарушения в сфере туризма, меры ответственности, компетенция
государственных органов, применяющих меры ответственности, порядок их применения определяются в
постановлении Правительства 2013 г. № 158/2013/NĐ-CP «О привлечении к ответственности за административные правонарушения в сфере культуры, спорта, туризма и рекламы»5. Административными правонарушениями в сфере туризма являются: 1) несообщение компетентным органам о начале предпринимательской
деятельности по организации путешествий (ст. 41); 2) административные правонарушения, связанные с
предпринимательской деятельностью по организации путешествий (ст. 42); 3) административные правонарушения, совершенные агентством по организации путешествий (ст. 43); 4) административные правонарушения, совершенные в процессе деятельности по туристическому сопровождению (ст. 44); 5) административные правонарушения в предпринимательской деятельности, связанной со cредствами размещения туристов (ст. 45); 6) административные правонарушения, связанные с деятельностью по предоставлению туристам на базе размещения товаров и услуг, предоставление которых требует наличия определенных условий
(ст. 46); 7) административные правонарушения, связанные с деятельностью по развитию туризма (ст. 47);
8) другие административные правонарушения в сфере туризма (ст. 48).
Постановление № 158/2013/NĐ-CP предусматривает, что дела об административных правонарушениях,
совершенных в других сферах, связанных с туризмом, которые не предусмотрены в этом постановлении,
рассматриваются в порядке, установленном в других постановлениях.
В соответствии с Законом 2012 г. № 15/2012/QH13 «О рассмотрении дел об административных правонарушениях» и постановлением Правительства № 158/2013/NĐ-CP «О привлечении к ответственности за
административные правонарушения в сфере культуры, спорта, туризма и рекламы» меры ответственности
за совершение административных правонарушений в сфере туризма включают: 1) основные меры: предупреждение, штраф; 2) меры, которые применяются как основные или дополнительные: изъятие лицензии,
изъятие свидетельства; 3) принудительное снятие выставки, вывески; принудительное снятие или стирание
рекламы; принудительная сдача незаконной прибыли, полученной от совершения административного правонарушения.
Органы государственной власти в различных формах ведут среди организаций, частных лиц активную
работу по пропаганде нормативных актов относительно деятельности инспекции, ответственности за административные правонарушения в туристической сфере. Их усилия приносят определенные результаты.
Инспекторская деятельность в туристической сфере ведется по разным направлениям и делится на разные виды:
– инспекторскую деятельность в сфере историко-культурного туризма;
– инспекторскую деятельность в туристических районах, туристических пунктах, туристических средствах размещения туристов, включая 1) инспекторскую деятельность по охране среды в туристических районах, туристических пунктах, средствах размещения туристов; 2) инспекторскую деятельность разных видов
туристических средств размещения туристов;
– инспекторскую деятельность организации путешествий и сопровождения туристов;
– инспекторскую деятельность караоке, баров, танцевальных клубов;
– деятельность по борьбе с сексуальным туризмом.
В сфере туризма инспекторам приходится сталкиваться со многими проблемами. В инспекторской деятельности в сфере историко-культурного туризма существуют следующие проблемы: количество историкокультурных памятников является огромным, а число инспекторов ограничено; историко-культурный туризм
связан с религиозными факторами, верованиями, поэтому контрольная деятельность по историко-культурным объектам должна быть очень тактичной.
Во многих туристических средствах размещения туристов не предъявляются цены за услуги, нет правил
проживания, не выполняются все нормы законодательства о защите окружающей среды, а также установленные программы контроля окружающей среды; материально-техническая база некоторых средств размещения
туристов не соответствует требованиям, по которым эти средства размещения были зарегистрированы.
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В сфере организации путешествий и сопровождения туристов по причине нестрогих условий создания
предприятий существует беспорядок в деятельности этих предприятий; было зарегистрировано большое
количество предприятий, и фактически многие из них не функционируют, но органам государственного
управления туризмом об этом не известно. В сфере развлечения со временем портится оборудование для
караоке, шум от многих караоке негативно влияет на жизнь населения, однако собственники караоке не готовы улучшать ситуацию, несмотря на замечания инспекторов; проведение проверки баров, танцевальных клубов часто требует сопровождения полиции для обеспечения безопасности.
Увеличение количества туристов негативно отражается на окружающей среде, материально-технической базе, влияет на традиции, быт, требует измения в управлении. Взаимодействие между компетентными
органами в управлении еще не на должном уровне. Отсутствует эффективное взаимодействие между руководством отраслей, связанных с туризмом, в вопросах охраны, использования ресурсов. Проблемы развития
туризма не предусматрены при планированиях городов. Многие культурно-исторические памятники находятся в «тени», за ними не осуществляется наблюдение со стороны компетентных органов.
Законодательные нормы об административной ответственности в сфере туризма нуждаются в усовершенствовании, поскольку предусмотренные меры ответственности недостаточно строги. Многие негативные действия в сфере туризма еще не определены законодательством как нарушения. Количество инспекторов по всей стране недостаточно для регулярного и комплексного проведения инспекторской деятельности,
из-за чего она почти не осуществляется в некоторых сферах туризма, например, в экологическом и оздровительном туризме.
С нашей точки зрения, для улучшения инспекторской деятельности в сфере туризма во Вьетнаме нужно
применять следующие меры:
Во-первых, совершенствовать законодательство. Многие негативные действия в сфере туризма должны
быть определены законодательством как административные нарушения, а за их совершение должна быть
предусмотрена административная ответственность; за многие нарушения нужно предусмотреть более строгие меры ответственности с целью предупреждения их совершения.
Во-вторых, для преодоления состояния беспорядка и нефункционионирования предприятий по организации путешествий нужно предусмотреть более строгие условия их создания.
В-третьих, нужно усилить взаимодействие между компетентными органами в сфере управления туризмом, между руководством отраслей по вопросам планирования развития городов и эффективного использования ресурсов при развитии туризма. Следует уделять отдельное внимание инспекторской деятельности в
отношении культурно-исторических памятников. Эту инспекторскую деятельность целесообразно поручить
отдельному органу инспекции.
В-четвертых, чтобы обеспечить регулярное и комплексное проведение инспекторской деятельности,
нужно увеличить количество инспекторов.
Таким образом, инспекторская деятельность в туристической сфере играет важную роль. Она способствовует исполнению норм законодательства организациями и физическими лицами, повышению эффективности государственного управления, выявлению пробелов в механизме управления, политике, законодательстве с целью внесения компетентным органам предложений о мерах их преодоления. Правовое реулирование
инспекторской деятельности туристической сферы Вьетнама нуждается в дальнейшем совершенствовании.
1 Минь Куан. Пробел в инспекторской деятельности в туристической сфере (Minh Quân «Lỗ hổng thanh tra du lịch») :
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : // http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/lo-hong-thanh-tra-du-lich/109213 – (Веб-сайт
Дайдоанкет – Орган Фронта Родины Вьетнама).
2 Организация и деятельность инспекции в сфере культуры, спорта и туризма («Tổchức, hoạtđộngcủa Thanhtrangành
Vănhóa, Thểthaovà Dulịch») : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/to-chuc-hoat-dong-cuathanh-tra-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-224309.html – (Веб-сайт Токуок – Орган Министерства культуры, спорта и туризма).
3 Об инспекции : Закон Вьетнама от 15 ноября 2010 г. № 56/2010/QH12 : [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26493 – (Веб-сайт Министерства юстиции Вьетнама, Нормативные акты).
4 О рассмотрении дел об административных правонарушениях : Закон Вьетнама от 20 июня 2012 г. № 15/2012/QH13 :
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27806 –
(Веб-сайт Министерства юстиции Вьетнама, Нормативные акты).
5 О привлечении к ответственности за административные правонарушения в сфере культуры, спорта, туризма и рекламы : постановление Правительства Вьетнама от 12 ноября 2013 г. № 158/2013/NĐ-CP : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.moj.gov.vn/vbpq/Pages/View_Propertes.aspx?ItemID=28753 – (Веб-сайт Министерства юстиции Вьетнама, Нормативные акты).

Резюме
Чан Т. В. Инспекторская деятельность в туристической сфере Вьетнама.
Статья посвящена характеристике инспекторской деятельности в туристической сфере Вьетнама и обоснованию предложений по ее усовершенствованию. Инспекторская деятельность в сфере туризма осуществляется инспекцией Министерства
культуры, спорта и туризма Вьетнама, инспекцией областных отделов культуры, спорта и туризма. Инспекторская деятельность направлена на выявление пробелов в механизме управления, политике, законодательстве с целью внесения компетент-
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ным органам предложений о мерах их преодоления; предотвращение, выявление правонарушений и применение мер ответственности к правонарушителям; способствование исполнению норм законодательства организациями и физическими лицами; повышение эффективности государственного управления; защиту интересов государства, законных интересов организаций, физических лиц.
Ключевые слова: туристическая сфера, инспекции, инспекторская деятельность, административные правонарушения в
сфере туризма, меры ответственности за правонарушения в сфере туризма.
Резюме
Чан Т. В. Інспекторська діяльність в туристичній сфері В`єтнаму.
Стаття присвячена характеристиці інспекторської діяльності в туристичній сфері В`єтнаму і обґрунтуванню пропозицій
щодо її вдосконалення. Інспекторська діяльність в сфері туризму здійснюється інспекцією Міністерства культури, спорту і
туризму В`єтнаму, інспекцією обласних відділів культури, спорту і туризму. Інспекторська діяльність спрямована на виявлення
прогалин в механізмі управління, політиці, законодавстві з метою внесення компетентним органам пропозицій щодо заходів
їх подолання; попередження, виявлення правопорушень та застосування заходів відповідальності до правопорушників; сприяння виконанню норм законодавства організаціями і фізичними особами; підвищення ефективності державного управління;
захист інтересів держави, законних інтересів організацій, фізичних осіб.
Ключові слова: туристична сфера, інспекції, інспекторська діяльність, адміністративні правопорушення в сфері туризму, заходи відповідальності за правопорушення в сфері туризму.
Summary
Chan T. The inspection explanation person in the tourism field in Vietnam.
The article generalizes the inspection activity in the tourism activity in Vietnam and propose all measures on completing this
activity. The inspection activity in the tourism field that implemented by Inspection agency under Ministry of Culture, Sports and
Tourism of Vietnam, all inspection agencies under Department of Culture, Sports and Tourism. The inspection activity aims at detecting
all mistakes in the management work, policy, law to propose the competent agency to take the overcoming measures; preventing, detecting the law violation behaviors and take all responsibility measures for the violation person; ensuring to strictly implement the law;
enhancing the State management effectiveness; protecting the legitimate right, interest of individual, organization.
Key word: the tourism field, all inspection agencies, inspection activities, administrative violation in the tourism field, all
responsibility measures due to the violation in the tourism field.

УДК: 342.9

Є. В. ШУЛЬГА
Євгеній Вікторович Шульга, кандидат юридичних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України

СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН
Адміністративно-деліктні відносини покликані відігравати важливу роль у забезпеченні правопорядку,
відновлення порушених прав та накладення адміністративного стягнення. Однак останнім часом в адміністративній науці і практиці їх подекуди ототожнюють з такими видами відносин, як кримінально-правові, або
відносини цивільно-правової відповідальності. Зазначені ототожнення призводять до плутанини в дефініційно-категоріальному апараті, а подекуди ускладнюють зазначені правовідносини. Очевидно, що ототожнення відбувається в силу їх відносної подібності в окремих аспектах, так, наприклад адміністративні правопорушення (проступки) та кримінальні правопорушення є соціальними явищами надзвичайно близькими
між собою, межі між якими динамічні та подекуди дуже умовні.
Причини ототожнення адміністративно-деліктних відносин з іншими видами слід також аналізувати і в
історичному розрізі. Так, за останні 50 років історія неодноразово пам’ятає випадки трансформації одного
виду відповідальності в інший. У певний проміжок часу одне й те саме діяння може розцінюватись як злочин,
а на іншому – як адміністративний проступок, що тягне за собою покарання. Динаміку змін можна простежити на прикладі дрібного хуліганства яке постійно зазнавало змін. У 1956 р. за вчинення даного проступку було
встановлено адміністративну відповідальність і обмежувалися нею, не зважаючи на повторність вчинення
зазначеного проступку тією ж особою. Однак у 1960 р. за вчинене втретє протягом року дрібне хуліганство
було введено кримінальну відповідальність. 26 липня 1996 р. було встановлено кримінальну відповідальність
за повторне дрібне хуліганство. У 1997 р. кримінальну відповідальність за дрібне хуліганство відмінили.
Нині, як i в 1956–1960 рр., дрібне хуліганство тягне за собою відповідальність лише в межах КУпАП1. З огляду на це об’єктивно необхідним є встановлення специфічних ознак, які притаманні адміністративно-деліктним відносинам, що допоможе поставити крапку у диспутах стосовно ототожнення адміністративно© Є. В. Шульга, 2017
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деліктних відносин з кримінально-правовими відносинами та відносинами цивільно-правової відповідальності. Окрім того, виокремлення специфічних ознак адміністративно-деліктних відносин допоможе встановити їх специфічне місце та роль в адміністративних правовідносинах.
Питанню дослідження загальних ознак адміністративно-деліктних відносин, а також їх окремих спеціальних ознак були присвячені праці таких вчених, як: О. Бандурка, К. Волинка, В. Денисенко, О. Дрозд, М. Ковалів, В. Колпаков, А. Коренев, В. Курило, Д. Лук’янець, А. Малько, Н. Матузов, М. Тищенко, М. Самбор та ін.
Однак повного дослідження специфічних ознак адміністративно-деліктних відносин проведено не було.
Адміністративно-деліктні відносини та кримінально-правові відносини можуть бути подібними за деякими рисами. Спільним в них є можливість майбутнього правопорушника або злочинця вибирати, на що
буде направлено його майбутнє правовідношення, або ж на кримінальний злочин, або ж на адміністративний
проступок. Окрім того, деліквент вправі також вибирати кваліфікуючі ознаки проступку, на відміну від посадових осіб виконавчих органів державної влади, які є суттєво обмеженими у власних діях. Так, державні
органи не вправі самостійно, на власний розсуд визначати характер заходів адміністративної або кримінальної відповідальності, або довільно визначати характер заходів публічної відповідальності.
Однак, разом із тим, суб’єкт адміністративної юрисдикції все ж володіє певною свободою розгляду справи про вчинення проступку. З цього приводу А. Коренєв зазначає, що під адміністративним розсудом слід
розуміти визначену межами правових норм відомий ступінь свободи суб’єкта правозастосування у вирішенні
індивідуальної конкретної справи, що надається з метою прийняття оптимального рішення у справі2. Як справедливо помічено, питання щодо визначення межі розсуду є якраз актуальним для адміністративного права,
оскільки існують різноманітні види адміністративного розсуду3, а саме, розсуд надавати оцінку юридичному
факту, розсуд вибирати з декількох, рівнозначних, з точки зору законності, варіантів вирішення справи, розсуд
приймати рішення в умовах, визначених в загальних рисах тощо4. Однак подальший розвиток даного специфічного правовідношення перестає залежати від волі деліквента, оскільки застосування до нього заходів адміністративного примусу може бути здійснено як незалежно від його бажання, так і всупереч йому.
Спільними для обох видів правовідносин є також їх загальні ознаки, які притаманні як адміністративно-деліктним відносинам, так і кримінально-правовим. До них слід віднести: 1) належність до специфічного
виду суспільних відносин; 2) ідеологічність; 3) наявність вольового характеру; 4) виникнення, зміна або припинення відносин відбувається на основі норм права у разі настання передбачених нормою юридичних фактів; 5) є юридичною формою індивідуалізованого зв’язку суб’єктів; 6) наявність двостороннього характеру;
7) охорона державою, забезпечення заходами державного впливу5.
Однак, не зважаючи на подібність окремих елементів адміністративно-деліктних відносин до кримінально-правових відносин, слід, однак, звернути увагу на певні специфічні особливості, що їх якісно вирізняють. Насамперед слід зазначити, що попри те, що кожен із перелічених видів відносин виникає внаслідок
порушення норми права, лише для адміністративно-правових відносин єдиною умовою виникнення є порушення норм матеріального права.
Заглиблюючись у теорію адміністративного права, слід звернути увагу на думку О. Бандурки та
М. Тищенка, які зазначали, що провадження у справах про адміністративні правопорушення вирізняються
такими специфічними ознаками, як: особливість органів, що здійснюють провадження; специфіка і процедура оформлення актів; швидкість та економічність6. Підтримуючи думку вчених, на нашу думку, вона,
однак, несе дещо звужений характер, не розкриваючи повністю усіх специфічних ознак адміністративноделіктних відносин.
Передусім слід зазначити, що особливий суб’єктний склад адміністративно-деліктних відносин зумовлений наявністю у ньому суб’єкта адміністративної юрисдикції – органу публічної адміністрації та його
посадових осіб, що здійснюють адміністративно-юрисдикційну діяльність, пов’язану з вирішенням конкретної справи про адміністративне правопорушення та винесенням відповідного правозастосовного акта7.
Суб’єкти, стосовно яких вирішується справа та незаінтересовані суб’єкти – допоміжні учасники провадження мають відповідати вимогам, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення. Так,
наприклад, ст. 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено вимогу щодо мінімального віку особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, на момент вчинення останнього для притягнення її до адміністративної відповідальності. Недосягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення 16-річного віку виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення8.
Така особливість адміністративно-деліктних відносин, як економічність, зумовлена потребами процесуальної економії, з одного боку, і незначною порівняно з більш серйозними протиправними діяннями (злочинами) суспільною шкодою адміністративних правопорушень, з іншого. Законодавче регулювання адміністративних процедур щодо притягнення винних у скоєнні адміністративних деліктів осіб до адміністративної відповідальності полягає у винайденні оптимального балансу виконання завдань щодо припинення протиправної
діяльності, відшкодування завданої шкоди, попередження нових правопорушень шляхом забезпечення невідворотності відповідальності за скоєне правопорушення, з одночасним забезпеченням економічної доцільності
адміністративно-деліктного процесу, витрати на здійснення якого не повинні перевищувати економічну вигоду
від нього ж. Слід зазначити, що з економічної точки зору розрахунки витрат та прибутку від адміністративних
процедур щодо притягнення до адміністративної відповідальності є досить складними, насамперед з огляду на
ту обставину, що такі показники, як правопорядок, завдана адміністративними деліктами шкода повсякчас
мають якісний, а не кількісний вимір, а тому не піддаються економічним розрахункам. І все ж таки кількісні
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показники повинні бути виокремлені, а економічна доцільність розрахована. Як у кримінології розраховується
ціна злочинності, так і в адміністративній деліктології може розраховуватися ціна адміністративної деліктності. Для професійного розв’язання цього завдання видається доцільним запозичити з європейської юридичної
доктрини міждисциплінарний метод наукового дослідження та залучити до розрахунків економістів.
Швидкість адміністративно-деліктних відносин передбачає насамперед розумність строків адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.
Майже 40 років тому Л. Коваль наголошував на тому, що ознакою адміністративно-деліктного відношення є початок і здійснення його незалежно від бажання потерпілого, а іноді й усупереч його бажанню. «Як
і злочин, будь-який адміністративний проступок, незалежно від нанесеної шкоди і спрямованості (проти громадянина, юридичної чи посадової особи), є порушенням правового порядку… Ознака публічності адміністративно-деліктного відношення знаходить свій вираз не тільки в нормах, сформульованих законодавцем у
вигляді обов’язку по адміністративному переслідуванню, осуду і покаранню, але у вигляді права на здійснення відповідної процесуальної дії»9.
При цьому слід звернути увагу на пожвавлений науковий інтерес до врахування волі потерпілого10,
тобто до визнання приватного інтересу в адміністративно-деліктних відносинах. У випадках спрямування
адміністративного правопорушення на приватну власність, права і свободи громадян можливість примирення винної особи з потерпілим є вкрай бажаною.
Інституту кримінальної відповідальності, на відміну від адміністративної відповідальності, притаманне
провадження у формі приватного обвинувачення. Так, наприклад, лише на підставі заяви потерпілого може
бути розпочате кримінальне провадження у справі про крадіжку, шахрайство, привласнення, розтрату, вчиненими чоловіком або дружиною, іншим близьким родичем, членом сім’ї потерпілого, або його найманим працівником (крім випадків вчинення вказаних злочинів організованою групою). Між тим, для адміністративного
делікту, що є таким самим за змістом діянням, але в менших розмірах, приватного порядку притягнення до
адміністративної відповідальності не передбачено. Таку саму аналогію можна провести і для порушення прав
на об’єкт інтелектуальної власності, незаконне використання інсайдерської інформації та ін.
Слід зазначити, що Кодекс адміністративного судочинства України передбачає досягнення сторонами
примирення як підставу для закриття провадження у справі11. Хоча сам по собі інститут примирення сторін
в адміністративному судочинстві потребує доопрацювання, оскільки в ст. 113 КАС України не зазначено, в
якій саме формі має відбуватися таке примирення. Тобто, механізм реалізації даної норми не передбачений,
обмежились лише констатацією факту. Однак навіть тут законодавець допускає помилку, вживаючи термін
«сторони». На нашу думку, це є дуже важливою деталлю, адже загальновідомо, що потерпілі у справах про
адміністративні правопорушення не мають статусу сторони. Тому маємо ситуацію, коли однією із сторін у
справах про адміністративні правопорушення завжди є суб’єкт владних повноважень, а іншою – винна у вчиненні адміністративного правопорушення особа. За таких умов примирення сторін у справах про адміністративні правопорушення є неможливим у межах конструкції, передбаченої КАС України.
Цікаво, що попри відсутність чітко прописаного механізму примирення сторін в судовій практиці примирення сторін при вчинені адміністративного правопорушення винної особи з потерпілим все ж зустрічається. Для цього потерпілий подає до суду заяву про примирення з правопорушником, а суд, отримавши її,
визнає вчинене адміністративне правопорушення малозначним, оскільки воно у зв’язку з примиренням сторін не становить значної суспільної шкоди. На підставі ст. 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення суд звільняє правопорушника від адміністративної відповідальності і обмежується усним зауваженням12. Втім, цей винахід судової практики не вирішує питання справедливого балансу публічного та приватного інтересу в адміністративно-деліктних відносинах хоча б тому, що більшість постанов у справах про
адміністративні правопорушення виносяться несудовими органами.
Про запровадження процедури примирення пише і О. Дрозд: «одним із варіантів удосконалення системи адміністративно-юрисдикційної діяльності є запровадження процедури примирення. Процедура примирення можлива за згодою сторін на різних етапах судового розгляду адміністративних справ до моменту
винесення постанови. Така процедура передбачає зупинення розгляду справи про адміністративне правопорушення. Сторони адміністративного провадження укладають угоду про примирення самостійно або через
уповноважених представників»13.
Приєднуючись до думки автора, зазначимо, що процедура примирення винної у вчиненні адміністративного правопорушення особи з потерпілим може і повинна мати місце й поза межами судового розгляду,
оскільки суд є лише одним із багатьох органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
До особливостей адміністративно-деліктних відносин можна віднести і їх регулювання адміністративно-деліктним правом. Як зазначає В. Денисенко, особливості правового регулювання адміністративно-деліктних відносин зумовлені тим, що їх виникнення пов’язане з порушенням норм матеріального права, а розвиток і припинення – з реалізацією норм права адміністративно-процесуального14. Згідно з п. 22 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них15. Основою адміністративно-деліктного законодавства в Україні на сьогодні
є Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984 року. Відповідно до ст. 2 КУпАП до законодавства України про адміністративні правопорушення входять й інші закони України, які до включення їх до
КУпАП застосовуються безпосередньо, причому на них також поширюються положення КУпАП.
72

Шульга Є. В. Специфічні ознаки адміністративно-деліктних відносин

Л. Коваль називає таку особливість адміністративно-деліктного відношення, як можливість поєднання
його з іншими видами відносин, окрім відносин кримінальної відповідальності16. Ця теза актуальна й сьогодні: відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП,
настає в тому випадку, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Що стосується відносин цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної відповідальності, то
вони також можуть виникати з того самого адміністративного делікту. Спірним та таким, що потребує вирішення, є лише питання співвідношення й можливості поєднання адміністративної та фінансової відповідальності. Фінансова відповідальність є за своєю природою дуже близькою до адміністративної відповідальності як така, а ст. 112 Податкового кодексу України передбачає можливість одночасного притягнення платників податків до фінансової відповідальності та за наявності на те підстав – їх посадових осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності17.
До особливостей правового регулювання адміністративно-деліктних відносин слід віднести також те,
що їх виникнення пов’язане з порушенням норм адміністративно-процесуального права, а розвиток і зупинення – з реалізацією норм права адміністративно-процесуального. При цьому існуюча нормативно-правова
регламентація адміністративної відповідальності відрізняється складністю й протиріччям, передусім через
те, що регулювання в даній сфері здійснюється актами, що мають різну юридичну силу: законами і підзаконними актами. Окрім того, адміністративна відповідальність передбачена як за порушення норма адміністративного законодавства, так і за порушення норм інших галузей права.
Отже, окрім загальних рис, адміністративно-деліктним відносинам також притаманні і специфічні, що
допомагають визначити їх особливе місце та роль в адміністративних правовідносинах.
До специфічних рис адміністративно-деліктних відносин слід віднести: Особливість суб’єктного складу; швидкість та економічність; настання відповідальності незалежно від волі деліквента; фактична відсутність приватного інтересу осіб; відсутність законодавчо закріпленого механізму реалізації примирення сторін; виникнення на підставі порушення широкого ряду норм права різної галузевої належності. Дещо
детальніше їх можна представити в наступному вигляді:
– особливий суб’єктний склад адміністративно-деліктних відносин зумовлений особливістю органів, що
здійснюють провадження, зокрема наявністю специфічного суб’єкта – органу адміністративної юрисдикції;
– швидкість адміністративно-деліктних відносин передбачає розумність строків адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності;
– економічність полягає у оптимальному балансі виконання завдань щодо припинення протиправної
діяльності, відшкодування завданої шкоди, попередження нових правопорушень з одночасним забезпеченням економічної доцільності адміністративно-деліктного процесу, витрати на здійснення якого не повинні
перевищувати економічну вигоду від нього;
– адміністративно-деліктне відношення настає за фактом вчинення проступку і не зважаючи на бажання потерпілого або деліквента;
– публічність проявляється у вигляді обов’язку з адміністративного переслідування, осуду і покаранню;
– відповідальність передбачається як за порушення норм адміністративного законодавства, так і за
порушення норм інших галузей права (екологічного, податкового, митного тощо).
Адміністративно-деліктні відносини є особливим різновидом адміністративно-правових відносин з
огляду на характер їх регулювання заборонними матеріальними нормами адміністративного права та реалізацію за допомогою норм адміністративно-процесуального права. Вказані відносини носять адміністративно-правовий характер і виникають між правопорушником та посадовою особою, що уповноважена на притягнення до адміністративної відповідальності.
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Резюме
Шульга Є. В. Специфічні ознаки адміністративно-деліктних відносин.
У статті здійснено дослідження специфічних рис, притаманних адміністративно-деліктним відносинам, що дає змогу
якісно відрізняти їх від кримінально-правових відносин та відносин цивільної відповідальності. В результаті їх аналізу було
надано розширене тлумачення специфічних рис. Окрім того, в поєднанні з дослідженням загальних рис адміністративно-деліктних відносин було визначено їх місце в системі адміністративно-правових відносин. Акцентовано увагу на окремих спільних
рисах адміністративно-деліктних відносин з кримінально-правовими відносинами.
Ключові слова: адміністративно-деліктні відносини, адміністративний делікт, адміністративні правовідносини, адміністративний примус, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення.
Резюме
Шульга Е. В. Специфические признаки административно-деликтных отношений.
В статье проведено исследование специфических черт, присущих административно-деликтным отношениям, позволяет
качественно отличать их от уголовно-правовых отношений и отношений гражданской ответственности. В результате их анализа было предоставлено расширенное толкование специфических черт. Кроме того, в сочетании с исследованием общих черт
административно-деликтных отношений было определено их место в системе административно-правовых отношений. Акцентировано внимание на отдельных совместных чертах административно-деликтных отношений с уголовно-правовыми отношениями.
Ключевые слова: административно-деликтные отношения, административный деликт, административные правоотношения, административное принуждение, административная ответственность, административное взыскание.
Summary
ShulgaY. Specific characteristics of administrative-delict relations.
The article deals with the specific features inherent in administrative-tort relations, which allows to qualitatively distinguish them
from criminal-legal relations and relations of civil liability. As a result of their analysis, an extended interpretation of specific features
was provided. In addition, in conjunction with the study of the general features of administrative and tort relations, their place in the
system of administrative-legal relations was determined. The emphasis was made on certain common features of administrative-tort
relations with criminal-legal relations.
Key words: administrative-delict relations, administrative delinquency, administrative legal relations, administrative coercion,
administrative liability, administrative penalty.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ
У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Упродовж років незалежності актуальним для України залишається питання ефективного використання
фінансових ресурсів держави, а з початком процесу децентралізації влади в Україні – і фінансів місцевих
бюджетів у сфері, що забезпечує розвиток сільського господарства як однієї з пріоритетних галузей економіки. У даному контексті ефективність використання фінансових ресурсів у сільському господарстві – це
раціональність та досягнення максимальних результатів у використанні фінансових ресурсів на заплановані
цілі, головною метою яких є стимулювання суб’єктів сільськогосподарської діяльності, досягнення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. При цьому одне з основних місць належить програмно-цільовому методу у бюджетному процесі, що забезпечує зв’язок між вкладеними фінансовими ресурсами
та отриманими результатами у сільськогосподарській галузі. Актуальність підсилюється передусім тим, що
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Україна перебуває на шляху гармонізації законодавства до європейських та світових стандартів, у тому числі
і в сфері публічних фінансів.
Проблеми застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі досліджували у своїх працях: Л. К. Воронова, Я. В. Дегтяр, О. І. Деревчук, І. М. Кушнір, О. С. Матненко, А. О. Монаєнко, О. П. Орлюк,
В. В. Пашинська, Н. Ю. Пришва, Д. Д. Рожко, Є. О. Романенко, О. В. Солдатенко, С. Є. Стефанов, С. І. Федчук,
А. Г. Чубенко, Ю. І. Шевченко, Р. В. Якубовський та інші. Зокрема, А. Г. Чубенко досліджував особливості
застосування програмно-цільового методу в сфері соціального захисту1, А. О. Монаєнко – у сферах фінансування освіти та науки2, І. М. Кушнір – у сфері житлового будівництва3. О. І. Деревчук вивчав правові проблеми фінансування Міністерства внутрішніх справ України із застосуванням програмно-цільового методу4.
Р. В. Якубовський розглядав застосування програмно-цільового методу у зв’язку з цільовими програмами розвитку навчальних закладів5.
Водночас застосування програмно-цільового методу у фінансовому забезпеченні сільського господарства, що має свої особливості і, зокрема, його правовий аспект, залишилися поза увагою науковців. Тому
метою даної наукової статті є дослідження застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі
із визначенням його особливостей у сфері сільського господарства за національним законодавством у сучасний період в Україні.
Аналіз нормативно-правової бази України свідчить, що програмно-цільовий метод в бюджетному процесі на рівні державного бюджету почав застосовуватися у 2002 р., на рівні місцевих бюджетів – з 2009 р.
(підготовчий етап, запровадження у пілотних регіонах). Основою впровадження зазначеного методу стало
схвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 5381 Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі України. Запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні втілено у Концепції реформування місцевих бюджетів, що схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 308-р., основним завданням якої є розширення повноважень місцевих громад, що сприятиме підвищенню ефективності витрачання бюджетних фінансових
ресурсів. Бюджетний кодекс України визначає програмно-цільовий метод у бюджетному процесі як метод
управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із
застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу6.
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів, а відповідно до п. 18 Прикінцевих та
перехідних положень даного кодексу програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих
бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. За Бюджетним кодексом України складовими програмно-цільового
методу в бюджетному процесі є: бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти
бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.
Досліджуючи програмно-цільовий метод, варто виділити особливості, притаманні йому, порівняно з
традиційним – постатейним (затратним) методом бюджетного фінансування. Як справедливо зазначає
О. В. Голинська, очевидними перевагами при застосуванні програмно-цільового методу є: по-перше, планування бюджетів на середньострокову перспективу (планування видатків на 3–5 років); по-друге, оптимальне
використання бюджетних коштів, досягнення значного економічного й соціального ефекту; по-третє, посилення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення кінцевого результату, за необдумане
та нецільове використання бюджетних коштів, закріплення персональної відповідальності керівників організацій за досягнення результатів бюджетних програм; по-четверте, бюджетні видатки спрямовані не на
утримання бюджетних установ, а на досягнення найбільш ефективних результатів від отриманих публічних
фінансів; по-п’яте, бюджет складається не у розрізі бюджетних функцій та кодів економічної класифікації
видатків, а у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків7.
У зв’язку з цим необхідно зазначити, що застосування програмно-цільового методу у фінансуванні сільського господарства є важливим з огляду на наступне: 1) сільське господарство є найбільш ресурсомісткою
галуззю економіки, в якій передусім інтенсивно використовуються природні ресурси; 2) значна тривалість
виробничих циклів та сезонність даної галузі, що спричиняють значний розрив між вкладенням оборотного
капіталу та отриманням доходів сільгоспвиробниками; 3) переважний влив кліматичних особливостей та
погодних умов на фінансові результати суб’єктів сільськогосподарської діяльності.
Водночас, як справедливо вважає Р. О. Романенко, програмно-цільовий метод вимагає докладного
періодичного аналізу усіх програм, що потребує значних людських ресурсів і часто фінансових витрат8.
Програмно-цільовий метод та окремі його елементи широко застосовуються у фінансуванні сільського
господарства США, Франції, Канади, Японії, Кореї, Нової Зеландії, країн ЄС, Росії. У даних країнах програмно-цільовий метод називається «програмно-цільове бюджетування», «управління продуктивністю»,
«бюджет орієнтований на результат» тощо.
Слід зауважити, що підготовка бюджету на декілька років є однією з вимог вступу до Європейського
Союзу. Відповідно до ст. 347 Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня
2014 р., яку ратифіковано Україною 16 вересня 2014 р., Україна в галузі бюджетної політики повинна здійснювати заходи щодо: розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування (планування); удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі й аналізу ефективності та результативності
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виконання бюджетних програм; покращення обміну досвідом та інформацією з питань планування і виконання бюджету та стану державного боргу9.
Кожна країна обирає свій власний шлях регулювання на законодавчому рівні застосування програмноцільового методу в бюджетному процесі, що стосується не лише сільськогосподарської галузі, а й різних
сфер суспільних відносин. Зокрема, С. І. Федчук слушно зауважує, що програмно-цільове бюджетування є
одним із важливих структурних елементів ряду реформ державного управління, спрямованих на поліпшення
діяльності державних установ10. Цієї з думки дотримується Я. В. Дегтяр, яка також вказує на те, що програмно-цільовий метод поліпшує і діяльність органів місцевого самоврядування11.
Вже в самій назві методу закладено ключовий його елемент – «програма». І буквально розуміється
«програма, націлена на результат». Варто детальніше зупинитися на елементі програмно-цільового методу –
бюджетній програмі. Бюджетна програма являє собою систематизований перелік заходів, спрямованих на
досягнення єдиної мети і завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. Параметри бюджетної програми (мета, завдання, напрями діяльності, результативні показники) затверджуються в установленому порядку паспортом бюджетної програми,
що є її основним документом. На нашу думку, метою бюджетної програми в сільському господарстві є досягнення основних цілей, які визначаються конкретними умовами на середньострокову перспективу, що відповідають пріоритетам державної та регіональної, а також галузевої політики та націлені на розвиток сільськогосподарської сфери.
Конкретні цілі визначаються у нормативно-правових актах галузевого спрямування, в тому числі й у
специфічних – концепціях, програмно-цільових програмах. У сфері сільського господарства – це Закон
України «Про державну підтримку сільського господарства України», Закон України «Про основні засади
державної аграрної політики на період до 2015 року», «Державна цільова програма розвитку українського
села на період до 2015 року». Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від
24 червня 2004 р., спрямований на визначення основ державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій,
регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, забезпечення продовольчої безпеки населення. Одним із пріоритетних напрямів державної аграрної політики України за Законом України «Про основні засади державної
аграрної політики на період до 2015 року» є державна підтримка суб’єктів аграрного сектору шляхом концентрації державних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку, формування сприятливої цінової, фінансово-кредитної, страхової, податкової та бюджетної політики, забезпечення раціональних внутрішньогалузевих і міжгалузевих економічних відносини.
Бюджетні програми сільськогосподарського напряму визначаються Міністерством аграрного розвитку
та продовольства України. Міністерство розробляє порядок використання коштів державного бюджету за
бюджетними програмами, які подаються на затвердження Кабінету Міністрів України.
У 2017 р. в Державному бюджеті України передбачені видатки на наступні програми розвитку агропромислового комплексу України, складовим якого є сільське господарство:
1) «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі» (код програми 2801180);
2) «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код програми 2801580);
3) «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і
нагляд за ними» (код програми 2801350);
4) «Державна підтримка галузі тваринництва» (код програми 2801540);
5) «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»(код
програми 2801030);
6) «Надання кредитів фермерським господарствам» (код програми 2801460)12.
Процесуальна сторона зазначених програм сільського господарства регулюється відповідними порядками, що затверджуються постановами Кабінету Міністрів України, зокрема такими: Порядок використання
коштів за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі» – постанова Кабінету
Міністрів України від 13 лютого 2012 р. № 104; Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77; Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства – постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587; Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва – постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 884; Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.
№ 300; Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам – постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102.
Водночас, поряд із значною нормативно-правовою базою застосування програмно-цільового методу у
фінансуванні сільського господарства, на законодавчому рівні відсутній спеціальний закон, який би визначив
неунормовані особливості і напрями фінансового забезпечення суб’єктів сільськогосподарської діяльності, в
тому числі з державного та місцевого бюджетів.
Закон України «Про державну підтримку сільського господарства», прийнятий у 2004 р., тобто ще
задовго до закріплення програмно-цільового методу в Бюджетному кодексі України 2010 року, не містить
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визначення терміна «державна підтримка сільського господарства» і в основному сконцентрований на державному регулюванні цін на окремі види сільськогосподарської продукції та Аграрному фонді, Аграрній
біржі13. Варто додати, що фінансування із застосуванням програмно-цільового методу в сільському господарстві в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства» потребує конкретизації. Це
необхідно тому, що у зазначеному законі передбачається лише фінансове забезпечення державою сільського
господарства у вигляді: фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів шляхом надання кредитної субсидії та компенсації лізингових платежів; державна підтримка виробників продукції тваринництва шляхом надання бюджетної тваринницької дотації;
державна підтримка виробників окремих видів сільськогосподарської продукції у вигляді надання бюджетної дотації тим, хто є платником податку на додану вартість. При цьому встановлено граничну суму бюджетної дотації на одного сільгоспвиробника з 2018 р. – 150 млн гривень. У розрізі інших фінансових підтримок
в законі відсутні норми щодо мінімальних та максимальних розмірів з розрахунку на одного суб’єкта сільськогосподарської діяльності суми бюджетних коштів, що можна отримати ним при реалізації певної бюджетної програми та при реалізації всіх можливих програм протягом року та протягом дії цільових програм. А
також відсутні чіткі загальні положення щодо конкурсного відбору отримувачів бюджетних коштів та переважного права фінансової підтримки при рівних умовах, методики розподілу даних коштів між отримувачами, що нівелюють принцип справедливості і неупередженості бюджетної системи України.
Зазначимо, що в Законі України «Про фермерське господарство» сформульовано норму про надання
додаткової державної підтримки фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств у порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України», проте в цьому законі не передбачено такого порядку14. У Законі України «Про особисте селянське господарство» передбачено державну підтримку особистих селянських господарств, що має здійснюватися відповідно до загальнодержавних і регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом. У даному законі визначено: 1) Кабінет Міністрів України відповідно до загальнодержавних програм щорічно при підготовці проекту Державного бюджету України передбачає відповідні
кошти на підтримку особистих селянських господарств; 2) органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування відповідно до регіональних програм щорічно передбачають кошти в проектах місцевих
бюджетів на підтримку особистих селянських господарств; 3) право особистих селянських господарств
брати участь у конкурсах сільськогосподарських виробників для отримання бюджетної підтримки відповідно до загальнодержавних і регіональних програм15. Проте в порядках отримання фінансової підтримки по
бюджетним програмах 2017 р. відсутній такий отримувач бюджетних коштів, як суб’єкт сільськогосподарської діяльності, який відповідно до закону не є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем.
Варто зазначити, що станом на початок 2017 р. розроблено проект Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. та проект Закону України «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України», що містять ключові положення для сфери сільського
господарства та мають на меті систематизувати його головні інструменти підтримки та стимулювання відповідно до положень, передбачених угодою СОТ про сільське господарство від 15 квітня 1994 року.
Враховуючи зазначене, можна зробити такі висновки щодо необхідності вдосконалення законодавства,
що регулює фінансування сільського господарства із застосуванням програмно-цільового методу:
У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства» доцільно: визначити поняття,
зміст та види державної підтримки сільського господарства; закріпити положення про те, що основою бюджетного фінансування та кредитування сільського господарства є програмно-цільовий метод; встановити
правовий механізм визначення мінімального і максимального рівня фінансового забезпечення суб’єктів сільського господарства по кожній бюджетній програмі на рік та в межах цільової програми; привести закон у
відповідність до норм спеціальних законів сільськогосподарської галузі (Закону України «Про фермерське
господарство», Закону України «Про особисте селянське господарство» тощо).
Необхідно розробити положення щодо конкурсного відбору суб’єктів сільськогосподарської діяльності,
які подали заяву на отримання допомоги з бюджету, де слід деталізувати правові підстави та періодичність
отримання допомоги протягом дії державних цільових програм.
Для конкретизації і посилення контролю при реалізації бюджетних програм фінансування в сільському
господарстві прийняти Закон України «Про державний реєстр суб’єктів сільськогосподарської діяльності,
які отримують допомогу з державних та місцевих бюджетів». Визначити Міністерство фінансів України (або
створити спеціальний державний орган) відповідальним за ведення зазначеного реєстру, перелік інформації,
що вноситься до реєстру, право доступу до інформації та порядок реалізації такого права при виконанні
службових (посадових) обов’язків уповноважених осіб, відповідальність за її розголошення.
У цілому особливості застосування програмно-цільового методу фінансування сільського господарства
України деталізуються в нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України. Загальний порядок застосування зазначеного методу регулюється насамперед Бюджетним кодексом України, а в сільському господарстві – особливими нормативно-правовими актами – Стратегіями та галузевими державними цільовими програмами. Для конкретизації та врахування особливостей сільськогосподарської галузі необхідне розроблення
наукових рекомендацій щодо інтеграції та оптимізації великої кількості державних цільових програм сільськогосподарського спрямування, унормування їх співвідношення з бюджетними програмами, їх ресурсного
забезпечення та результатів.
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Резюме
Малько К. В. Особливості застосування програмно-цільового методу у фінансовому забезпеченні сільського господарства за законодавством України.
У даній статті досліджено застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі із визначенням його особливостей у сфері сільського господарства за національним законодавством у сучасний період в Україні. Визначено можливі
напрями удосконалення фінансового забезпечення сільського господарства з бюджетів різних рівнів при застосуванні програмно-цільового методу.
Ключові слова: програмно-цільовий метод, бюджетні програми, підтримка сільського господарства, фінансове забезпечення сільського господарства.
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Малько К. В. Особенности применения программно-целевого метода в финансовом обеспечении сельского хозяйства по законодательству Украины.
В данной статье исследовано применение программно-целевого метода в бюджетном процессе с определением его особенностей в сфере сельского хозяйства по национальному законодательству в современный период в Украине. Определены
возможные направления совершенствования финансового обеспечения сельского хозяйства из бюджетов различных уровней
при применении программно-целевого метода.
Ключевые слова: программно-целевой метод, бюджетные программы, поддержка сельского хозяйства, финансовое
обеспечение сельского хозяйства.
Summary
Malko K. Features of application of the program-target method in the financial provision of agriculture under the legislation of Ukraine.
In this article the application of the program-target method in the budget process with the definition of its features in the field of
agriculture under national legislation in the modern period in Ukraine is explored. Possible directions of improvement of financial provision of agriculture from budgets of different levels are determined in the application of the program-target method.
Key words: program-target method, budget programs, support of agriculture, financial provision of agriculture.
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДОСТУПУ ДО АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
Адвокатура – один із найважливіших інститутів громадянського суспільства, завдяки якому в правовій
державі реалізується можливість забезпечення громадянам їхніх прав і свобод. Аби адвокатура виконувала
покладені на неї завдання максимально ефективно, держава повинна створити необхідні умови для забезпечення високого професійного рівня адвокатів. Останнє видається можливим у випадку запровадження не лише
демократичного, а й обґрунтованого та доцільного правового механізму доступу до адвокатської діяльності.
Доступ до адвокатської діяльності є одним із міжнародних стандартів організації адвокатури та національний принцип її функціонування. Незважаючи на те, що адвокатура є недержавним самоврядним інститутом, що зазвичай самостійно вирішує проблеми власної організації, питання доступу до адвокатської
діяльності потребує регулювання з боку держави аби створити необхідні та достатні умови для надання статусу адвоката лише особам з високими професійними та особистими якостями.
Нині, у контексті удосконалення законодавства України про адвокатуру з метою наближення його до міжнародних стандартів, є актуальним вивчення сутності поняття та структурних елементів правового механізму
доступу до адвокатської діяльності, який дозволить забезпечити незалежне та ефективне функціонування
інституту адвокатури в цілому та надання адвокатами якісної правової допомоги. Цілями цієї статті є поглиблений аналіз поняття та елементів правового механізму доступу до адвокатської діяльності для визначення
До того ж ситуація ускладнюється тим, що сьогодні фактично відсутні будь-які наукові дослідження з
цього питання. Ні поняття, ні сама структура правового механізму власне доступу до адвокатської діяльності
комплексно ніким із науковців раніше не вивчалися, що унеможливлює його нинішнє ефективне реформування та удосконалення. Проте значний внесок для осмислення цього питання дали наукові праці, що висвітлюються поняття механізму правового регулювання, правового механізму та їх елементів, правових засобів, зокрема С. С. Алексєєва, С. А. Кузнєцової, В. А. Сапуна, О. Ф. Скакун, К. В. Шундікова. Також важливе значення
мали наукові дослідження окремих правових механізмів, що здійснювалися такими вченими як А. О. Гавловська, Я. В. Греца, І. І. Журова, Р. В. Мазурик, В. В. Тильчик, а також М. А. Погорецьким, О. Г. Яновською тощо.
У правничій літературі представники науки адвокатури та теорії права розуміють правовий механізм
по-різному, в основному ототожнюючи його з таким поняттям як «механізм правового регулювання». У прямому значенні під словом «механізм» (від грец. μηχανή – знаряддя, пристрій розуміють пристрій (сукупність
ланок або деталей), що передає чи перетворює рух; у переносному – систему, що визначає порядок якогонебудь процесу, діяльності, будь-яких явищ1.
Сам термін «механізм» походить із точних наук, проте з часом він почав використовуватися для позначення
різноманітних суспільних процесів. Таким чином, в загальновживаному й загальнонауковому розумінні «механізм» визначається як внутрішній устрій, система, сукупність процесів, на яких ґрунтується будь-яке явище.
Щодо використання цього терміна в юридичній науці, то В. В. Тильчик слушно зазначає, що застосовуються різні термінологічні конструкції, складниками яких є класичний «механізм», а саме: «правовий механізм», «адміністративно-правовий механізм», «механізм адміністративно-правового регулювання», «механізм державного управління» та багато інших. Розглядаючи такі конструкції, теоретики спираються на основоположні засади та зміст поняття «механізм правового регулювання»2.
Так, проводячи аналіз досліджень з даної тематики, варто звернути увагу на те, що більшість науковців
не розрізняють відмінностей у розумінні термінів «правовий механізм» та «механізм правового регулювання». Наприклад, І. І. Журова у своєму дослідженні ототожнює ці поняття, вживаючи їх як синоніми3.
А. О. Гавловська вивчаючи правовий механізм формування та реалізації державних молодіжних програм хоч і звертає увагу на наявність різних наукових думок щодо поняття «правовий механізм» та вказує, що
«не кожний правовий вплив складає механізм правового регулювання тих чи інших суспільних відносин та
є ширшим за обсягом поняттям за «механізм правового регулювання», все таки не проводить чіткого розмежування між цими категоріями та фактично вживає їх як синоніми4.
Не розділяючи таке вузьке розуміння суті згаданих правових явищ, погоджуємося із позицією, яку
висловив В. В. Тильчик: «Не применшуючи значення досліджень науковців-правознавців щодо визначення
механізму правового регулювання та його елементів, вважаємо за необхідне підтримати вчених, котрі обґрунтовують на сьогодні доцільність розширення понятійного апарату введенням термінологічної конструкції
«правовий (юридичний) механізм». Таке розширення буде виправданим, оскільки дозволить характеризувати
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не тільки прості юридичні засоби, а й своєрідні «блоки» правових інструментів, сконструйованих законодавцем для гарантованої реалізації суб’єктами своїх законних інтересів та досягнення правомірних цілей»5.
На обґрунтування такої позиції зазначимо наступне. Термін «механізм правового регулювання» (далі –
МПР) використовується науковцями доволі давно, його розуміння є достатньо сталим. Регулювати – означає
упорядковувати, певним чином впливати. Д. А. Керімов розуміє регулювання як встановлення меж, масштабу поведінки людей, внесення в суспільні відносини стабільності, системності, порядку і тим самим спрямовування їх у певному напрямі6.
У випадку МПР йде мова про механізм впливу права на суспільні відносини, тобто дане поняття за
своїм змістом є достатньо широким. Так, С. С. Алексєєв вказує, що його зміст складається із засобів юридичного впливу, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини. Основною
метою механізму правового регулювання є упорядкування та задоволення потреб та інтересів суб’єктів.
Метою впливу в МПР є впорядкування суспільних відносини за допомогою права. Сутність поняття «правовий механізм» є значно вужчою.
Вперше спроба сформулювати основи наукового поняття «правовий механізм», зміст та об’єм якого
відмінний від раніше сформульованих у доктрині визначень таких правових конструкцій як «механізм правового регулювання», «механізм реалізації права» тощо, була здійснена російським вченим К. В. Шундіковим. Об’єктивною підставою для формування категорії «правовий механізм» він називає досить очевидний
факт існування в структурі позитивного права (при розгляді його в аспекті інструментального підходу) не
тільки простих (елементарних) юридичних засобів (дозволів, заборон, суб’єктивних прав і обов’язків, заходів заохочення, заходів відповідальності та ін.), а й своєрідних «зв’язок», «блоків» правових інструментів,
сконструйованих законодавцем для гарантованої реалізації суб’єктами своїх законних інтересів і досягнення
законних цілей7.
Таким чином, визначальної ознакою правового механізму як наукового поняття є те, що всі його елементи перебуваються в логічній взаємодії та спрямовані на досягнення єдиної визначеної правової мети; як
юридична категорія він утворює сукупність правових засобів, які тісно між собою пов’язані.
Для подальшого дослідження правового механізму доступу до адвокатської діяльності вважаємо за
необхідно чітко визначити межу між поняттями «правовий механізм» та «механізм правового регулювання»,
яка у найбільш конкретному вигляді була проведена К. В. Шундіковим: «По-перше, різна природа розглянутих механізмів: якщо МПР є система етапів регулятивного правового впливу, то правовий механізм – система нормативних юридичних засобів… По-друге, якщо інструментальну структуру МПР утворюють досить
різноманітні за своєю природою правові феномени, багато з яких не відносяться до елементів власне права,
то структура правового механізму «виткана» лише з позитивно-правових регуляторів… По-третє, функціональна роль МПР полягає головним чином у забезпеченні практичної реалізації поставлених законодавцем
цілей, реалізації інтересів суб’єктів правових відносин, безвідносно до їх змістовної специфіки… По-четверте, інструментальна структура МПР стійка і практично індиферентна по відношенню до характеру задачі,
яку він покликаний вирішити. Елементний склад конкретного правового механізму, як уже зазначалося,
завжди специфічний і залежить від особливостей цільової орієнтації законодавця».
Усе подальше дослідження правового механізму доступу до адвокатської діяльності буде здійснюватися
базуючись саме на такому розумінні описаних вище правових категорій. Тобто, під правовим механізмом
розумітимемо визначену на нормативному рівні, цілісну, взаємопов’язану систему правових засобів, основним завданням якої є досягнення певної практичної, конкретно визначеної цілі.
Щодо самого поняття «доступ до адвокатської діяльності», то тут серед науковців серйозних відмінностей у його трактуванні не виникає. «Доступ» у його лінгвістичному значенні означає можливість входити
куди-небудь, користуватися чи займатися чим-небудь8. Доступ – це об’єктивно наявна можливість досяжності. А доступ до адвокатської діяльності – це надання можливості будь-якій особі за умови дотримання вимог,
встановлених законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, отримати можливість набути статус
адвоката.
Поняття адвокатської діяльності визначено на законодавчому рівні як незалежна професійна діяльність
адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту (п. 2
ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»)9.
Отже, правовий механізм доступу до адвокатської діяльності – це визначена на нормативному рівні,
цілісна, взаємопов’язана система правових засобів, основним завданням якої є забезпечення реалізації права
на здійснення адвокатської діяльності та усунення перешкод щодо його здійснення.
Для того, щоб проаналізувати структуру правового механізму доступу до адвокатської діяльності як
системи взаємопов’язаних правових засобів, необхідно визначити змістовне наповнення власне самої категорії «правовий засіб» та її ознаки.
У юридичній науці сьогодні склалася ситуація, коли фактично відсутнє єдине, точне визначення правового
засобу. С. С. Алексєєв визначає правові засоби як «субстанціональні, інституціональні явища правової дійсності,
що втілюють регулятивну силу права, його енергію10. Б. І. Пугінський пропонує два значення цього поняття –
широке та вузьке. У першому варіанті правові засоби – це комбінації юридично значимих дій, здійснюваних
суб’єктом з дозволеним ступенем розсуду, що слугують для досягнення їх цілей, які не суперечать законодавству
та інтересам суспільства11. Позиція А. В. Малько така, що правові засоби – це правові явища, які виражаються
в інструментах (установленнях) та діяннях (технології), за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів
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права й досягаються соціально корисні цілі12. Ясність у розуміння вносить вчений В. А. Сапун, який у своєму
дисертаційному дослідженні вивчає теорію правових засобів та механізм реалізації права.
Усі явища правової дійсності В. А. Сапун розділяє на три групи: 1) правові встановлення, які є субстанцією права, тобто явища-регулятори, які утворюють матеріал, вузлові пункти права, первинні центри правової дійсності, навколо яких групуються інші правові явища (норми права, правовідносини, правоздатність,
правомочності та компетенція, суб’єктивні права та обов’язки, договори, юридичні відповідальність і міри
захисту, та інші 2) правова діяльність (така система дій і операцій суб’єктів з використанням правових форм
і встановлень, яка направлена на виконання поставлених перед цією діяльністю задач – правотворчість, правореалізація, правозастосування, тлумачення права; 3) суб’єктивні явища правової дійсності: правосвідомість, її рівні та інші структурні елементи, суб’єктивні явища правової культури, юридичні конструкції правової науки. В. А. Сапун чітко зазначає, що до правових засобів відноситься лише перша група цих правових
явищ. Правова діяльності ж є системою дій і операцій з використання правових засобів13.
Цю позицію також підтримує і Р. В. Мазурик, який зазначає, що «з цих груп тільки третя виключається
з кола правових явищ, що становлять поняття «правові засоби». Перша група в повному складі приймається
в коло поняття практично однозначно. У другій групі виділяються тлумачення права, правотворчість і правореалізація. Тлумачення права і правотворчість однозначно виключається зі складу правових засобів. Найбільш дискусійним питанням є віднесення до правових засобів правореалізаційної діяльності»14.
Проаналізувавши наявну в юридичній науці багатоманітність визначень поняття «правові засоби»
можна зробити висновок, що справді однією з ключових ознак, які відрізняються їх між собою є включення
до цього поняття лише юридичного інструментарію, чи віднесення до його складових і діяльність з його реалізації. На нашу думку, правові засоби – це юридичний інструментарій, в тому числі правові явища-регулятори та правові форми, які визначають правову дійсність.
С. С. Алексєєв субстанціональність правових засобів розуміє як те, що вони за своєю суттю є тими
регулятивними компонентами, з яких складається право. Ця ознака відрізняє їх від явищ правової дійсності
(діяльності у сфері правотворчості, актів з реалізації та застосування юридичних норм), які полягають у
застосуванні та використанні правових засобів, та явищ суб’єктивної сфери правової дійсності (правосвідомості, суб’єктивних елементів правової культури, правової науки) як уявлення про них, які є суб’єктивним
образом15. Тобто, правореалізаційну діяльність правовим засобом він не вважає.
Враховуючи те, що метою даного дослідження не є вирішення наукових проблем щодо розуміння власне терміну «правові засоби», вважаємо, що найбільш обґрунтованою є позиція В. А. Сапуна, який під правовими засобами розуміє правові встановлення, інституційні утворення (встановлення, форми) правової
дійсності, які у своєму реальному функціонуванні, використанні в процесі спеціальної правової діяльності
забезпечують досягнення певного результату у вирішенні соціально-економічних, політичних, моральних та
інших засад і проблем, які стоять перед суспільством і державою на сучасному етапі.
Базуючись на такому розумінні поняття «правовий засіб» відбуватиметься подальше визначення структурних елементів правового механізму доступу до адвокатської діяльності.
Система конкретних правових засобів, які складають правовий механізм доступу до адвокатської діяльності, детермінована специфічною ціллю, досягнення якої він повинен забезпечити – отримання особою статусу адвоката та реальної можливості провадити професійну діяльність. При цьому мають бути дотримані
принципи та засади здійснення адвокатської діяльності, що визначені і на національному, і на міжнародному
рівнях. Основним законодавчим актом, який визначає порядок набуття права на заняття адвокатською діяльністю є ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI. Цьому питанню присвячений другий розділ Закону. Таким чином, правові засоби, що складають структурні елементи досліджуваного механізму, визначені саме у цьому законодавчому акті. Окремі їх характеристики присутні також у
інших нормативно-правових актах.
Оскільки правовий механізм є особливою конструкцією позитивного права, яка формалізує визначений
набір юридичних регуляторів (правових засобів), таких як: права, обов’язки, заборони, принципи, презумції,
фікції, строки, процедури, міри заохочення, міри відповідальності, тощо16, то структуру правового механізму доступу до адвокатської діяльності складають елементи, які є саме юридичними регуляторами: нормативно-правове забезпечення, права і обов’язки особи, заборони, строки, міри відповідальності, встановлені
законодавством процедури та гарантії. Тож, на наш погляд, до структури правового механізму можна віднести наступні елементи:
1. Нормативно-правове забезпечення доступу до адвокатської діяльності (правові норми, що регулюють
правовідносини у сфері доступу до адвокатської діяльності).
2. Права особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської діяльності, як міра її дозволеної поведінки,
що встановлені відповідними правовими нормами для задоволення її інтересів та забезпечені державою.
Перш за все, це право на зайняття адвокатською діяльністю. Відповідно до ст.43 Конституції України,
кожному гарантовано право працю, яку він обирає. Тому, як зазначають автори підручника «Адвокатура
України», «кожен, хто хоче займатися адвокатською діяльністю, отримує таке право»17.
Також такими правами є:
– право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із
заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту; – право на отримання допуску до кваліфікаційного іспиту в разі її відповідності всім вимогам, встановленим законодавством;
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– на отримання обґрунтованої відмови (із зазначенням причин) у разі її недопуску до складення кваліфікаційного іспиту;
– на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в допуску
особи до кваліфікаційного іспиту до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду;
– на безоплатне отримання свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту у випадку його успішного
складення;
– право на звернення із заявою про видачу дублікату свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту
до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у випадку його втрати;
– право на повторне допущення до складення кваліфікаційного іспиту, якщо особа не склала його з першого разу;
– право на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про неуспішне складення кваліфікаційного іспиту до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду;
– право заявити відвід члена палати або голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до
початку проведення кваліфікаційного іспиту;
– право на звернення до Ради адвокатів регіону про призначення стажування або звільнення від стажування;
– право на звільнення від проходження стажування у разі наявності у особи стажу роботи помічником
адвоката не менше одного року за останні два роки;
– право на оскарження рішення ради адвокатів регіону про відмову у видачі особі свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування до Ради адвокатів України або до суду;
– право на оскарження рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування до Ради адвокатів
України або до суду;
– право на подання заяви про зупинення чи поновлення, припинення стажування;
– право на безоплатне отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України у день складення присяги;
– право на здійснення адвокатської діяльності після отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України18.
1. Обов’язки особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської діяльності, як міра її належної поведінки, що встановлені відповідними правовими нормами та забезпечені державою.
Перш за все, це обов’язок особи відповідати вимогам, встановленим законодавством, для отримання
доступу до адвокатської діяльності.
Також такими обов’язками є:
– обов’язок пройти визначені законодавством процедури для отримання доступу до адвокатської діяльності (скласти кваліфікаційний іспит, пройти стажування, скласти присягу адвоката України та отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю);
– обов’язок відповідати вимогам, встановленим законодавством, для отримання допуску до складення
кваліфікаційного іспиту (наявність повної вищої юридичної освіти, володіння державною мовою, стаж роботи в галузі права не менше двох років та інші);
– обов’язок особи надати письмову згоду на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею
відомостей для отримання допуску до складення кваліфікаційного іспиту;
– обов’язок надати одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту визначений
нормативно-правовими актами перелік документів;
– обов’язок внести плату за складення кваліфікаційного іспиту;
– обов’язок сплатити внесок на проходження стажування;
– обов’язок розпочати стажування з дня отримання направлення на стажування від адвоката – керівника
стажування;
– обов’язок під час проходження стажування під керівництвом адвоката –керівника стажування виконувати завдання у межах індивідуального плану проходження стажування;
– обов’язок подавати поточні звіти про проходження стажування, звіт про обсяг виконання індивідуального плану стажування у випадку його зупинення, звіт про результати стажування після закінчення строку
стажування.
2. Заборони, встановлені нормативно-правовими актами.
По-перше, це заборона на здійснення певних видів діяльності – особа, яка бажає отримати допуск до
адвокатської діяльності, не може перебувати на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», на військовій або альтернативній (невійськовій)
службі, а також займатися нотаріальною чи судово-експертною діяльності.
По-друге, це заборона на отримання допуску до здійснення адвокатської діяльності у разі наявності в
кандидата певних обставин, які не унеможливлюють виконання ним професійних обов’язків адвоката: непогашеної чи незнятої в установленому законом порядку судимості за вчинення тяжкого, особливо тяжкого
злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі; визнання його судом недієздатним чи обмежено дієздатним; позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю (протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю), а також звільнення його з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служ82
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би в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення
(протягом трьох років з дня такого звільнення).
3. Встановлені законодавством процедури. Важливим правовим засобом як елементом правового механізму доступу до адвокатської діяльності є процедури як сукупність взаємопов’язаних юридично значущих
дій. При цьому, під діями у даному випадку необхідно розуміти акти вольової поведінки особи, яка бажає
отримати доступ до адвокатської діяльності.
Такими процедурами є:
– Процедура складення кваліфікаційного іспиту.
– Процедура проходження стажування.
– Процедура складення присяги адвоката.
– Процедура отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
4. Гарантії доступу до адвокатської діяльності. Під ними розуміємо правові засоби, які закріплені в нормах права і мають предметом свого впливу права та обов’язки суб’єктів доступу до адвокатської діяльності,
забезпечують їх реалізацію, захист і відновлення у разі порушення19.
5. Міри відповідальності.
О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко справедливо вказують, що «беручи на себе обов’язок із забезпечення
прав громадян, держава має право вимагати від них правомірної поведінки, яка відповідала б еталонам,
закріпленим у правовій нормі. Вимоги з виконання норм знаходять вияв у системі обов’язків, що встановлюють міри відповідальності за невиконання приписів»20.
Одним із чотирьох елементів структури юридичного обов’язку є необхідність нести юридичну відповідальність у випадку порушення у процесі виконання обов’язку прав інших суб’єктів чи невиконання покладеного обов’язку зобов’язаним суб’єктом21.
Таким чином, міра відповідальності як правовий засіб у структурі правового механізму доступу до
адвокатської діяльності є застосуванням до суб’єкта, який бажає отримати доступ до адвокатської діяльності, несприятливих наслідків органами, що наділені державно-владною компетенцією у цих правовідносинах,
за невиконання ним встановлених нормами права юридичних обов’язків.
Наприклад, відповідно до п. 7 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для
набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, визначено перелік осіб, які не можуть бути
адвокатами та здійснювати адвокатську діяльність.
Тобто, цією правовою нормою встановлена міра відповідальності у вигляді позбавлення права на
допуск до складення кваліфікаційного іспиту за порушення встановленої законодавством заборони щодо
наявності у кандидата в адвокатуру певних обставин, які не унеможливлюють виконання ним професійних
обов’язків адвоката.
Основними мірами відповідальності у правовому механізмі доступу до адвокатської діяльності є:
позбавлення права на допуск до складення кваліфікаційного іспиту; відмова у направленні на стажування;
припинення стажування; скасування рішення про допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту; відмова у видачі особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.
6. Повноваження суб’єктів, які вирішують питання допуску до адвокатської діяльності.
Д. І. Голосніченко, досліджуючи теорії повноважень, її регулювання та розподіл у процесі міжнародної
інтеграції, надає власне визначення поняття повноважень як юридичної категорії: «повноваження – це
загальне для теорії права та держави поняття, змістом якого є система прав та обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, місцевим самоврядуванням, державними органами і органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами правовідносин з метою забезпечення можливостей,
потреб та інтересів людини і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому»22.
Тобто, повноваження у правовому механізмі допуску до адвокатської діяльності є правовим засобом,
сутність якого полягає у визначеній на нормативному рівні взаємопов’язаній сукупності прав і обов’язків
суб’єктів, що володіють компетенцією щодо вирішення різноманітних питань допуску до адвокатської діяльності. При цьому існування цих повноважень спрямоване на забезпечення рівних можливостей, прав та інтересів щодо доступу осіб до професії адвоката.
7. Строки.
У правовому механізмі доступу до адвокатської діяльності строки виступають певними періодами часу
з початком, плином або закінченням яких пов’язані правові наслідки у вигляді виникнення, зміни, призупинення, відновлення, припинення прав і обов’язків учасників правовідносин у сфері доступу до адвокатської
діяльності.
Основними строками у правовому механізмі доступу до адвокатської діяльності є:
– три дні (наприклад, для подачі адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності в разі виникнення обставин несумісності; для повідомлення особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення
кваліфікаційного іспиту, про прийняте рішення тощо);
– десять днів (наприклад, для надання необхідної інформації у відповідь на запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; для безоплатної видачі особі, яка склала кваліфікаційний іспит, свідоцтва
про його складення);
– до тридцяти днів (строк розгляду заяви кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури про
допуск до складення кваліфікаційного іспиту);
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– тридцять днів – (до прикладу, для оскарження рішення про відмову в допуску до кваліфікаційного
іспиту до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду; для складення присяги особою, стосовно якої прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю);
– від одного до трьох місяців – строк продовження стажування;
– від шести місяців – строк для отримання допуску до повторення складення кваліфікаційного іспиту,
якщо особа не склала його з першого разу;
– шість місяців – строк проходження стажування;
– від одного року – строк для отримання допуску до складення кваліфікаційного іспиту втретє, якщо
особа не склала його повторно;
– три роки – строк дійсності свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту стажування.
Таким чином, проаналізувавши структуру правового механізму доступу до адвокатської діяльності
варто зазначити те, що система його конкретних елементів повинна, перш за все, визначатися на нормативному рівні та бути детермінована конкретними цілями, які прагне досягти суб’єкт правотворчості при практичній реалізації цієї системи. У будь-якому разі, правовий механізм доступу до адвокатської діяльності
повинен бути спроможним виконати подвійну функцію: а) забезпечити всім бажаючим особам вільний
доступ до адвокатської діяльності без дискримінації. Усім громадянам повинно бути гарантоване їхнє право
на працю, яку вони самостійно обрали; б) створити високо професійний інститут громадянського суспільства – адвокатуру, що буде здатною забезпечити населення справді якісними юридичними послугами. Для
досягнення цієї мети необхідно, щоб правовий механізм доступу до адвокатської діяльності був спрямований на перевірку саме компетентності особи, на її рівень володіння професійними знаннями та вміннями
безвідносно до певних майнових чи інших дискримінаційних ознак.
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Резюме
Смітюх Н. В. Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності: поняття та структура.
У статті висвітлено поняття правового механізму доступу до адвокатської діяльності, його структуру, що складається з
відповідних правових засобів. Визначено поняття правового засобу та здійснено комплексний аналіз законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність України в аспекті визначення елементів досліджуваного правового механізму. Розкрито такі
елементи правового механізму доступу до адвокатської діяльності як нормативно-правове забезпечення, права і обов’язки
особи, заборони, строки, міри відповідальності, встановлені законодавством процедури та гарантії тощо.
Ключові слова: правовий механізм, доступ до адвокатської діяльності, правовий засіб, стажування, адвокатура.
Резюме
Смитюх Н. В. Правовой механизм доступа к адвокатской деятельности: понятие и структура.
В статье освещены понятие правового механизма доступа к адвокатской деятельности, его структура, состоящая из соответствующих правовых средств. Определено понятие правового средства и осуществлен комплексный анализ законодательства об
адвокатуре и адвокатской деятельности Украины в аспекте определения элементов исследуемого правового механизма. Раскрыты
такие элементы правового механизма доступа к адвокатской деятельности как нормативно-правовое обеспечение, права и обязанности лица, запреты, сроки, меры ответственности, установленные законодательством процедуры и гарантии и тому подобное.
Ключевые слова: правовой механизм, доступ к адвокатской деятельности, правовое средство, стажировки, адвокатура.
Summary
Smitiykh N. Legal Mechanism of Access to Advocacy: Concept and Structure.
The paper covers the concept of the legal mechanism of access to advocacy, its structure consisting of the corresponding legal
means. The concept of a legal remedy was defined and a comprehensive analysis of the law on the advocacy and advocacy of Ukraine
in the aspect of determining the elements of the researched legal mechanism was carried out. Such elements of the legal mechanism of
access to advocacy as the legal and regulatory framework, the rights and obligations of the person, the prohibitions, the time limits, the
liability measures, the procedure and guarantees established by the legislation, and the like, are disclosed.
Key words: legal mechanism, access to advocacy, legal remedy, internship, advocacy.
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Україна стала на шлях розвитку держави, побудованої на цінностях і стандартах демократичних країн
світу. Їх впровадження потребувало перебудови системи центральних органів виконавчої влади, включаючи
правоохоронну сферу. Важливим кроком у цьому напрямі стало прийняття Закону України «Про Національну поліцію» № 580-VIII від 2 липня 2015 р.1 (далі – «Закон»), яким створено нове сервісне, цивільне, охоронне відомство європейського зразка – Національну поліцію України, замість застарілого силового механізму – міліції.
Оскільки поліція є найбільшою установою за обсягом реалізованих завдань правоохоронного характеру, то для її становлення як авторитетної державної структури, якій довіряють люди, наявність чітко сформульованих мети та завдань є вкрай важливим. Сучасні стрімкі законодавчі зміни зумовлюють необхідність
дослідження проблеми їх точного визначення, що й становить предмет даної статті.
Науково-теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії держави і права та адміністративного права: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, К. С. Бельського, І. А. Горшеньової, А. В. Губанова, С. М. Гусарова, Д. П. Калаянова, В. К. Колпакова,
А. Т. Комзюка, С. Ф. Константінова, М. В. Корнієнко, В. І. Олефіра, К. Б. Левченко, Р. С. Мельника, О. В. Негодченка, Ю. С. Шемшученка, О. Н. Ярмиша та інших.
Окремі аспекти мети та завдань діяльності поліції висвітлювалися у працях О. С. Віханського, Д. С. Денисюка, Г. Г. Забарного, Р. А. Калюжного, Д. К. Катрич, О. О. Колосова, І. І. Огороднікової, Д. М. Ластовича,
О. С. Проневича, О. Ю. Салманова, Х. В. Солнцевої, В. К. Шкарупи та інших.
Незважаючи на наявні наукові дослідження, поставлена проблеми є недостатньо висвітленою та потребує додаткового вивчення.
Метою статті є визначення мети та завдань діяльності Національної поліції України як новоствореного
центрального органу виконавчої влади, на основі аналізу теоретико-методологічних засад та нормативноправових актів.
© Є. П. Шило, 2017
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Будь-яка діяльність завжди має свою мету та завдання, які має бути досягнуто та вирішено під час цієї
здійснення2. Їх чітке визначення та обґрунтоване формулювання позитивно впливають на ефективність реалізації.
Сучасний стан наукових розробок стосовно визначення мети діяльності поліції свідчить про те, що це
поняття часто ототожнюють із завданнями, а позиції вчених з цього приводу не завжди відповідають сучасним потребам. Так, на думку Х. В. Солнцевої, основною метою поліцейської роботи є забезпечення правопорядку і безпеки громадян у будь-якому місці України – від села, міста до столиці, охорона прав і свобод
людини, суспільства й держави, протидія злочинності3. Д. С. Денисюк, досліджуючи нормативно-правові
акти, які регулюють діяльність поліції в Україні, називає основою метою її діяльності забезпечення охорони
прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки
та порядку4. Д. К. Катрич метою діяльності Національної поліції України вважає організацію й реалізацію
політики держави щодо забезпечення прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку, а також надання в межах, визначених законом, послуг
особам5.
Вказані наукові позиції вчених свідчать про те, що під метою діяльності поліції вони розуміють забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки та порядку тощо.
Водночас дещо іншої точки зору дотримується О. Ю. Салманова, яка вищезазначене відносить не до
мети, а до завдань. Так, на її думку, основними завданнями Національної поліції України є реалізація, в
порядку та в межах, передбачених законодавством, державної політики у сферах забезпечення охорони прав
і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядку6.
Схожої точки зору притримуються І. І. Огороднікова та О. О. Колосов, які зазначають, що основними
завданнями поліції є захист прав громадян, запобігання скоєнню злочину, репресія (припинення) злочину,
розкриття злочину, дотримання громадянами правового порядку, переслідування правопорушників, а також
забезпечення захисту майна і надання допомоги громадянам у кризових ситуаціях7.
Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний та В. К. Шкарупа також відносять саме до завдань поліції наступне:
«гарантування особистої безпеки громадян; захист їх прав та свобод; забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку; попередження, припинення злочинів та інших правопорушень; забезпечення
дорожнього руху»8.
Таким чином вбачається, що наразі немає єдиного підходу до визначення мети діяльності поліції та розмежування її із завданням. Однак потрібно брати до уваги, що це дві різні категорії, які тісно пов’язані між
собою та мають близькі, але не тотожні значення та зміст. Такі випадки змішування понять є непоодинокими.
На жаль, чинне законодавство України не міститься чіткого визначення мети діяльності поліції і не дає
відповіді на це питання. Президент України лише вказав на основну мету розвитку Національної поліції
України як державного органу.
Так, відповідно до абз. 3 п. 3.5 Розділу 3 Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/20169, основною метою розвитку Національної поліції України є поетапне створення правоохоронного відомства європейського зразка для подальшого
ефективного виконання завдань. У даному Указі описуються етапи розвитку поліції щодо досягнення нею
рівня органу європейського зразка. Втім, у ньому не говориться про стратегічну мету діяльності цього органу і тактику її реалізації. Президент вказав лише орієнтир для внутрішньо організаційної побудови Національної поліції України, що опосередковано вказує на мету її діяльності без надання конкретики.
Такий стан понятійної невизначеності повинен бути вирішений. Особливо в той час, коли Національна
поліція України створювалася як інструмент реалізації суспільних перетворень, які відбуваються в житті
держави.
Як правильно зазначає І. А. Горшеньова, зарубіжний досвід засвідчує прагнення до визначення трьох
основоположних факторів у діяльності поліції, а саме: стратегічної мети, досягнення якої має прагнути поліція; завдань, розв’язання яких має забезпечити досягнення стратегічної мети; обов’язків (як деталізації завдань), що покладаються на службовців цієї правоохоронної формації10. З огляду на вказані обставини вважаємо, що Національна поліція України, як орган, який тільки починає працювати, повинен мати певну стратегічну мету, що відповідає сучасним запитам громадян, у зв’язку з чим її необхідно визначити як в теорії,
так і закріпити в законодавстві.
Так, Великий тлумачний словник сучасної української мови передбачає, що «мета – це те, до чого хтось
прагне, чого хоче досягти; ціль»11. На думку Д. М. Ластович, у загальному розумінні «мета – це уявна модель
бажаного результату, те, до чого прагнуть суб’єкти процесу»12. О. С. Віханський вважає, що «мета – це конкретний стан конкретних характеристик організації, досягнення яких є для неї бажаним і на досягнення яких
спрямована її діяльність»13.
Якщо взяти за приклад країну Ізраїль, то, як зазначає В. Л. Фільштейн14, в ній поряд із поняттям «мета»
широко застосовується поняття «місія». Посилаючись на думку В. Г. Федцова, науковець підкреслює, що під
«місією» дослідники розуміють «головну, загальну ціль організації, яка визначає причину її існування».
Місія надає необхідні орієнтири, визначає те, що «відрізняє дану організацію від інших, виражає філософію
та зміст її існування»15.
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Виходячи із вказаного, метою діяльності Національної поліції України повинно бути досягнення
певного бажаного результату, на досягнення якого спрямована вся діяльність органу, і цей результат
повинен відображати призначення поліції та визначати певні орієнтири її діяльності.
Досягнення мети неможливо без побудови діяльності Національної поліції України, як сервісного,
цивільного, правоохоронного відомства європейського зразка, на таких цінностях, як верховенство права,
законність, повага до основоположних прав людини та взаємодія з населенням на засадах партнерства.
Оскільки мета має доволі просторий, а у ряді випадків – навіть абстрактний характер, розглядаючи
будь-яку діяльність варто більш детально звертати увагу й на її завдання, які, в принципі, також є цілями, але
більш дрібними, чіткими та конкретизованими16.
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, «завдання – це наперед визначений, запланований для виконання обсяг робіт, справа і т.ін.»17. На думку деяких науковців, завдання органів
Національної поліції України є похідними від мети, що стоїть перед ними18. З огляду на викладене можемо
сказати, що завданням Національної поліції України повинні бути певні дії, ефективне виконання яких
призводить до отримання результату, досягнення мети. Саме завдання, виконання яких надає можливість досягнути певного результату, визначають зміст діяльності Національної поліції України.
Для оптимізації і ефективного виконання завдань Національна поліція України була створена у вигляді
цілісного системного органу, а саме центрального органу виконавчої влади. Так, відповідно до ст. 1 Закону19,
п. 1 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 87720, Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабміну України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р.
№ 44221, Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, і який реалізує державну
політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Згідно з пп. 2 п. 3 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2015 р. № 877, крім реалізації державної політики поліція також виконує завдання
щодо внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій про забезпечення формування державної
політики в зазначених сферах. В свою чергу, п. 1, 3 Положення про Міністерство внутрішніх справ України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 87822 встановлено, що
Міністерство внутрішніх справ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення формування державної політики у визначених сферах, включаючи охорону прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидію злочинності, забезпечення публічної
безпеки й порядку, а також надання поліцейських послуг.
Тобто, Національна поліція України входить до системи центральних органів виконавчої влади, а її
діяльність спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ як членом Кабінету Міністрів України. При цьому завданнями Національної поліції України, як центрального органу виконавчої влади, є реалізація державної політики та внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення
формування державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства
і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а завданням Міністерства внутрішніх справ України є формуванням такої державної політики.
Для кращого розуміння згаданих завдань та ролі цих двох органів з їх виконання необхідно зазначити,
що вироблення (формування) державної політики – це сукупність стадій, факторів, умов, діяльності суб’єктів політики та груп впливу в процесі вибору стратегічних цілей, а також їх закріплення у відповідних документах (законах, програмах, доктринах тощо)23. Формування такої політики починається з визначення
основних цілей та пріоритетів політичної влади в галузях (сферах), що потребують державного регулювання
й впливу. Спочатку вивчаються суспільні проблеми та досліджується, чому вони є об’єктами діяльності
органів державного управління (влади). Далі ці проблеми аналізуються24. У ході аналізу надаються відповіді
щодо їх вирішення. Після чого у нормативно-правових актах і програмах закріплюються механізми врегулювання проблем.
Отже, Міністерство внутрішніх справ України, як суб’єкт формування державної політики, вивчає суспільні проблеми у відповідній сфері, виробляє стратегію дій з їх вирішення, визначає пріоритетні цілі та
вживає заходів для правового оформлення механізмів досягнення поставлених цілей. Наприклад, до завдань
Міністра внутрішніх справ України з формування державної політики входить: узагальнення практики
застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробки пропозиції щодо його
вдосконалення та винесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України; розроблення проектів законів та
інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; погодження проектів законів,
інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади; розроблення проектів державних програм з питань забезпечення публічної безпеки і порядку,
протидії злочинності, та іншому (п. 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878).
У свою чергу, реалізація державної політики – це постійний, динамічний процес досягнення поставлених цілей, у якому беруть участь різні органи державної влади та інститути громадянського суспільства. РеаЧасопис Київського університету права • 2017/2
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лізація починається відразу після ухвалення та легітимації державної політики або окремої програми і є
основним видом діяльності державного апарату25. Як зазначає І. І. Петренко, реалізація політики – це здійснення та моніторинг державної політики, що передбачає комплекс заходів із впровадження прийнятих
рішень і програм26.
Говорячи про моніторинг, вітчизняні вчені зазначають, що будь-яка система заінтересована в одержанні
достовірної інформації щодо процесів, які відбуваються в зовнішньому та внутрішньому середовищах. Для
цього формується система моніторингу. Її завдання полягає в контролі за процесами реалізації державної
політики та виявленні сприятливих можливостей, а також відхилень у цьому процесі для своєчасного розроблення та реалізації відповідних заходів. Це своєрідна політика безпеки, що включає: інформаційну, аналітичну та оперативну системи27.
Таким чином, завданням Національної поліції України, як суб’єкта реалізації державної політики, є втілення у життя сформованої у нормативно-правових актах та програмах політики держави шляхом розроблення тактики дій і вжиття необхідних заходів, а також здійснення моніторингу за процесами реалізації державної політики, вироблення на підставі цього рекомендацій і рішень про внесення змін до стратегії, змісту
роботи та ін.
При цьому, як слушно зазначають науковці (О. Ю. Оболенський, М. М. Іжа, В. І. Шарий, М. Г. Свірін
та ін.)28, важливим фактором успіху є якість розробленої політики, державних програм чи прийнятих рішень.
Існує такий термін, як «здійсненність рішення», який означає, що ще на етапі розроблення розраховується
ймовірність реалізації всіх запланованих заходів з урахуванням впливу різних факторів. Багато залежить і
від того, наскільки точними є завдання і як їх інтерпретують конкретні виконавці, особливо на нижчих рівнях управління, оскільки на регіональному та місцевому рівнях відбувається повсякденна реалізація державних рішень.
Також основу відносин між Національною поліцією України і Міністерством внутрішніх справ, як
органами одного організаційного рівня, становить принцип координації. Як зазначають українські вчені, цей
принцип виявляється в узгодженні дій і рішень, взаємних консультаціях, обговореннях, проведенні спільних
заходів і виданні спільних актів, укладенні адміністративних договорів (угод) тощо29.
Тому запорукою успіху виконання Національною поліцією України, як центральним органом виконавчої влади, завдання з реалізації державної політики є координація діяльності між Міністром внутрішніх
справ і керівником поліції, чіткість сформульованих завдань та якість сформованої політики.
Отже, можемо зробити висновки, у сучасній науці немає єдиного підходу до визначення мети діяльності Національної поліції України, часто мета і завдання не розмежовуються. Проведений аналіз наукових джерел та положень чинного законодавства України дає підстави стверджувати, що метою діяльності Національної поліції України є досягнення стабільно високого рівня правопорядку й безпеки суспільства, довіри і
впевненості громадян у поліції. Водночас такий рівень має визначатися на основі незалежних соціологічних
опитувань, статистичних даних та аналітичних матеріалів.
В свою чергу, завданням Національної поліції України, як центрального органу виконавчої влади, є реалізація державної політики та внесення пропозицій щодо її формування у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
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Резюме
Шило Є. П. Мета та завдання діяльності Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади.
У статті досліджено поняття і сутність мети та завдань поліції, а також проведено їх розмежування. Аналізуються думки
вчених та положення нормативно-правових актів. Автор надає визначення мети та завдань діяльності Національної поліції
України, як центрального органу виконавчої влади, та звертає увагу на важливість координації з міністерством щодо їх виконання.
Ключові слова: поліція, мета, завдання, центральний орган виконавчої влади, реалізація та формування державної політики, координація.
Резюме
Шило Е. П. Цель и задачи деятельности Национальной полиции Украины как центрального органа исполнительной власти.
В статье исследованы понятие и сущность целей и задач полиции, а также проведено их разграничение. Анализируются
мнения ученых и положения нормативно-правовых актов. Автор дает определение цели и задач деятельности Национальной
полиции Украины, как центрального органа исполнительной власти, и обращает внимание на важность координации с министерством их выполнения.
Ключевые слова: полиция, цель, задача, центральный орган исполнительной власти, реализация и формирование государственной политики, координация.
Summary
Shylo Y. The purpose and tasks of the National Police of Ukraine as a central executive body.
This Article deals with the definitions and essence of the purpose and tasks of the police, as well as researches their distinction.
It also analyzes the opinions of scientists and provisions of normative legal acts. The author gives a definition of the purpose and tasks
of the National Police of Ukraine as a central executive body, and draws attention to the importance of coordination with the Ministry
for their implementation.
Key words: police, purpose, task, central executive body, implementation and formation of state policy, coordination.
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПІДСТАВ
ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Законодавство України, яке встановлює підстави перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами, є недосконалим та потребує модернізації. Незважаючи на недоліки та складності модернізаційних процесів, їх доцільність назріла й повинна бути реалізованою. Для стимулювання модернізаційних процесів необхідно створити дієве теоретико-правове забезпечення.
Проблеми, пов’язані з модернізацією законодавства, розглядалися такими авторами, як О. Р. Зельдіна,
В. В. Гришко, В. К. Мамутов, О. Г. Хрімлі та інші. Проте питання модернізації законодавства щодо підстав
перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами залишилися поза увагою учених і практиків.
Мета цієї статті – запропонувати та обґрунтувати напрями модернізації законодавства щодо підстав
перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.
«Модернізація (франц. modernisation, від moderne – новітній, сучасний) – це удосконалення, поліпшення, оновлення, зміна чого-небудь, приведення його у відповідність з сучасними вимогами і нормами, показниками якості»1.
За останні декілька років термін «модернізація» широко увійшов до вжитку у сфері права. На думку
авторів, найбільш чітке і всеосяжне визначення цього терміну надає О. Р. Зельдіна, яка зазначає, що модернізація господарського законодавства – це сукупність заходів, пов’язаних із поліпшенням, оновленням,
доповненням, зміною норм господарського законодавства, які спрямовано на підвищення ефективності цих
норм у новітніх умовах розвитку економіки держави2.
Усвідомлення доцільності модернізації господарсько-процесуального законодавства демонструє й той
факт, що 20 червня 2017 р. в першому читанні Верховною Радою України прийнято ГПКУ, КАСУ, ЦПКУ,
КПКУ3. Проте аналіз зазначених проектів законів продемонстрував, що у сфері перегляду рішень суду за
нововиявленими обставинами існує безліч прогалин, які необхідно усунути.
Для успішного здійснення модернізації процесуального законодавства необхідно проводити послідовну
системну державну політику в сфері реформування судової системи. На сьогодні в Україні вже йде процес
реформування процесуального законодавства. Основою модернізації законодавства щодо підстав перегляду
рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є нормативно-правове забезпечення функціонування зазначеного законодавства. Основним завданням модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами має стати удосконалення організаційно-правового механізму, посилення заходів щодо недопущення корупції в судової системи, створення широкого
спектра можливостей для суб’єктів господарювання щодо захисту їх прав й законних інтересів. Доцільність
модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами базується на необхідності забезпечити повний спектр можливостей для суб’єктів господарювання
захистити свої права та законні інтереси. Заходи, які розробляються та реалізуються в процесі модернізації,
мають бути спрямовані на реформування судової системи в цілому та щодо підстав перегляду рішення господарського суду за нововиявленими обставинами зокрема. В Україні необхідно здійснити широке коло заходів з удосконалення інституційного та нормативно-правового забезпечення судового захисту прав суб’єктів
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господарювання при звернені для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами. Потребує
ретельного удосконалення правовий механізм використання підстав перегляду рішень господарського суду
за нововиявленими обставинами.
Модернізація законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими
обставинами повинна мати поміркований характер, визначатися системністю підходів. Цей процес передбачає створення чітких механізмів реалізації норм права щодо судового захисту прав і законних інтересів
суб’єктів господарювання, а також підвищення ефективності процесуальних норм права, що можливо за
умови забезпечення взаємозв’язку процесу правотворчості і правореалізації. Саме у процесі правотворчої
діяльності досягається вдосконалення процесуальних норм права. У процесі модернізації необхідно створити науково обґрунтований і надійно керований правотворчий процес, який підняв би на новий якісний рівень
судовий захист прав і законних інтересів у процесі перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. Також потрібно забезпечити новий якісний рівень правореалізації. «Необхідно не тільки
видати правові норми, але й гарантувати їх неухильне і правильне проведення у життя»4.
На сьогоднішній день низка правових норм, що регулюють ідентичні правовідносини, знаходяться в різних законодавчих актах, а в ряді випадків суперечать один одному, що негативно впливає на процес правореалізації. «У вирішенні однієї з проблем – колосального об’єму, складності і суперечності нинішнього законодавства – іноді вже неможливо обійтися такими процедурами, як раціоналізація або оптимізація, бо застосування цих процедур часто лише погіршує ситуацію, оскільки нові норми часто суперечать діючим і збільшують складність і заплутаність законів. Тут потрібна саме глибока модернізація права, яка здатна привести хоч
би у певній перспективі до радикальних результатів, нехай навіть в якихось окремих сферах права»5.
Практичне застосування норм права щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є орієнтиром для визначення проблем, які перешкоджають реалізації положень законодавства. Правореалізація демонструє прогалини, недоробки законодавця, які не дозволяють використовувати
норми права, передбачені законодавством України. Аналіз проблем, що існують на практиці, дав змогу виокремити наступні: неоднакове застосування судами різних інстанцій норм права, які регулюють підстави
перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами; плутанина між нововиявленими
обставинами та новими доказами; труднощі визначення істотності обставин для розгляду справи, тобто врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийнято; труднощі
визначення судового органу, до якого необхідно подати заяву про перегляд рішення за нововиявленою обставиною; визначення моменту, коли факт став відомий особі, яка звертається до суду для перегляду рішення за
нововиявленою обставиною; визначення кола осіб, які можуть подати заяву про перегляд рішення господарського суду за нововиявленою обставиною; не признання законодавцем рішення Європейського суду нововиявленою обставиною.
Проведений аналіз законодавства України, зарубіжних країн та судової практиці дає змогу запропонувати наступні напрями модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за
нововиявленими обставинами:
1. Необхідно виключити суперечності, неузгодженості законодавства, яке регулює підставі перегляду
рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. «Перш за все, необхідно докласти значні
зусилля, щоб поліпшити структуру самого господарського законодавства: за можливістю ліквідовувати
невиправдану множинність його норм і нормативно-правових актів, їх розрізненість і суперечність, оскільки
навіть деякі фундаментальні поняття у різних актах трактуються по-різному»6. Аналіз продемонстрував, що
норми права, які регулюють ідентичні правовідносини, суперечать одна одної. Приведення норм права у відповідність одна до одної, усунення прогалин законодавства допоможе зменшити зловживання при реалізації
підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.
2. Забезпечити відповідність законів і підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють підстави
перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами, а також їх оптимальне співвідношення. Наприклад, Постанова № 177 є застарілою, не дає відповіді щодо спірних питань, які не вирішено
законодавством, тому є доцільність її скасувати. Проте варто прийняті інший підзаконний нормативно-правовий акт, який зможе усунути прогалини та дасть відповіді на проблемні питання з урахуванням новітніх
тенденцій щодо реформування процесуального законодавства України. Для вирішення цієї проблеми необхідно визнати, що втратили силу ті підзаконні нормативно-правові акти, які є застарілими, а також до мінімуму зменшити кількість діючих.
3. Необхідно чітко передбачати в законодавстві України всі визначення, які використовуються щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. Найчастіше мають місце прогалини в законодавстві щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами
(наприклад, відсутнє визначення низки понять, а саме: «підстави для перегляду рішень господарського суду
за нововиявленими обставинами», «істотні для справи обставини» та інші). Це дає змогу недобросовісним
суб’єктам господарювання та службовим особам користуватися недоробками законодавця, використовуючи
їх у корупційних схемах. Потрібно видалити прогалини у законодавстві у цій сфері, що допоможе зменшити
зловживання та виключить різночитання.
4. Забезпечити офіційне узагальнення судової практики з урахуванням новітніх підходів законодавця,
де передбачити рекомендації щодо використання норм права, що регулюють підстави перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. Відсутність узагальненої практики, з урахуванням новітЧасопис Київського університету права • 2017/2
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ніх підходів, щодо підстав перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами є перешкодою для одноманітної реалізації діючих норм права. Вирішення цього питання дасть змогу забезпечити
ефективність рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. «Модернізація права не може
зосереджуватися тільки на розвитку нормативних правових актів та їх упорядкуванні. Головне завдання
успішної реалізації суспільної трансформації – це послідовність у конституціоналізації суспільних відносин
з подоланням конфлікту між Конституцією, правовою системою та правозастосовною практикою»8.
5. Необхідно забезпечити дієвий механізм реалізації норм права щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. Неефективність діючих механізмів реалізації норм права
знижує рівень ухвалених судових рішень. Удосконалення механізмів реалізації норм права буде сприяти
якості судової діяльності.
6. Доцільно в законодавстві України урахувати зарубіжний досвід щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. Так, встановлена законодавством Франції та США можливість переглядати рішення суду не тільки за нововиявленими обставинами, а також у зв’язку з виявленням
нових доказів, є позитивним моментом та має бути імплементована до законодавства України. Законодавство
Франції, США, РФ, Білорусі, Узбекистану не обмежує строк для перегляду судової справи за нововиявленими обставинами. Це доцільно передбачати в законодавстві України щодо підстав, які встановлено іншим
судовим органом після ухвалення рішення господарського суду. Доречними для українського законодавства
є норми, передбачені законодавством Литви, Польщі та інших країн, в яких зазначено, що заяву про відновлення процесу можуть подати не тільки особи, які брали участь у справі, а й особи, які не брали участі у
справі, якщо судове рішення, що набрало законної сили, порушує їх права.
Підбиваючи підсумки, доцільно зазначати, що для модернізації законодавства, яке регулює підстави перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами, необхідно зосередити увагу на такому:
виключити суперечності, неузгодженості норм права; забезпечити відповідність законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також їх оптимальне співвідношення; чітко передбачати в законодавстві України всі визначення у цій сфері; забезпечити офіційне узагальнення судової практики з урахуванням новітніх підходів законодавця; визначити механізм реалізації норм права; урахувати зарубіжний досвід у законодавстві нашої держави.
Практична реалізація усіх зазначених напрямів допоможе збільшити ефективність ухвалених судових рішень.
1 Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. П. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1974. –
Т. 16. – 402 с.
2 Зельдіна О. Р. Поняття і напрями модернізації господарського законодавства / О. Р. Зельдіна, В. В. Гришко // Юридична
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Зельдіна О. Р., Колесник Р. М. Напрями модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського
суду за нововиявленими обставинами.
У статті зазначено, що для успішного здійснення модернізації процесуального законодавства необхідним є проведення
послідовної системної державної політики в сфері реформування судової системи. Обґрунтовано, що практичне застосування
норм права щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є орієнтиром для визначення
проблем, які перешкоджають реалізації положень законодавства. Авторами виокремлено напрями модернізації законодавства,
що регулює підстави перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.
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Зельдина Е. Р., Колесник Р. Н. Направления модернизации законодательства относительно оснований пересмотра
решений хозяйственного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
В статье указано, что для успешного осуществления модернизации процессуального законодательства необходимо проведение последовательной системной государственной политики в сфере реформирования судебной системы. Обосновано, что
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практическое применение норм права относительно оснований пересмотра решений хозяйственного суда по вновь открывшимся обстоятельствам является ориентиром для определения проблем, которые препятствуют реализации положений законодательства. Авторами выделены направления модернизации законодательства, регулирующего основания пересмотра решений хозяйственного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
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Summary
Zeldina O., Kolesnyk R. Directions of modernization of the legislation regarding the grounds for reviewing the decisions
of the economic court on newly discovered circumstances.
The article points out that in order to successfully modernize the procedural legislation, it is necessary to pursue a consistent system of state policy in the area of judicial reform. The article substantiates that the practical application of the law in relation to the
grounds for reviewing the decisions of the economic court on newly discovered circumstances is a guideline for identifying problems,
which hamper the implementation of the provisions of the law. The authors outlined the directions of modernization of the legislation
regulating the grounds for reviewing the decisions of the economic court on newly discovered circumstances.
Key words: modernization of procedural legislation, grounds for reviewing decisions of the economic court for newly discovered
circumstances, new evidence, judicial practice, foreign experience.
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ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ: КОНЦЕПЦІЯ, ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ
ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В умовах поширення інформаційних технологій, становлення та розвитку інформаційного суспільства
відбувається переосмислення ролі та значення інформації як соціального блага і правового феномена. Інформація із категорії, що характеризує систему знань та уявлень про людину і навколишню її дійсність, трансформується в базову умову життєдіяльності особи, невід’ємний атрибут її функціонування й суспільного
розвитку. Поступово у нормативно-правових актах право на інформацію виокремилося із системи природних прав та сформувалося як основоположне, первинне право людини, яке визнається та гарантується міжнародною спільнотою. Наведені фактори зумовлюють актуальність дослідження природи змісту права на
інформацію у системі суб’єктивних цивільних прав.
Зазначені питання були предметом наукового дослідження представників різних галузей юридичної
науки, зокрема, Б. М. Гоголя, В. І. Жукова, В. О. Копилова, Є. В. Петрова, С. О. Сліпченка, Р. О. Стефанчука,
В. С. Цимбалюка та інших науковців. Науковим підґрунтям дослідження проблем змісту інформаційних прав
стали чисельні публікації О. В. Кохановської, присвячені розробці теорії цивільно-правового регулювання
інформаційних відносин. При написанні статті використовувалися як загальнонаукові, так і спеціально-юридичні методи дослідження правових явищ і юридичних категорій.
Метою даної публікації є дослідження теоретичних аспектів визначення складових змісту права на
інформацію у системі суб’єктивних цивільних прав, аналіз особливостей інформації як об’єкта правової охорони, окреслення концепції та методології юридичної регламентації інформаційних відносин.
У межах дослідження проблем правової охорони інформаційних відносин важливе значення має аналіз
змісту права на інформацію як суб’єктивного цивільного права, визначення його структурних елементів,
особливостей реалізації інформаційних прав особи. Насамперед підкреслимо, що у чинному законодавстві
невизначеною є правова природа як окремих інформаційних прав особи, так і у цілому права на інформацію.
У цьому аспекті простежується певна колізія. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України)1 відносить
право на інформацію до переліку особистих немайнових прав особи (ст. 302 ЦК України), з усіма притаманними цим правам юридичними властивостями. Особисті права належать кожній фізичній особі від народження або за законом; вони не мають економічного змісту (ст. 269 ЦК України). Водночас право на інформацію може бути надане іншому суб’єкту на підставі різного виду договорів. На практиці часто укладаються
договори про надання інформаційних послуг та інформаційного пошуку, спрямовані на створення нової
інформації, її обробку, аналіз та підготовку відповідних баз даних та інформаційних звітів. Таким чином, з
одного боку, право на інформацію є особистим немайновим правом особи, воно не має економічного змісту,
належить особі довічно та виникає з моменту народження. З іншого боку, і ЦК України, і практика допускають можливість надання окремих елементів цього права на підставі договорів, їх грошову оцінку та матері© А. О. Кодинець, 2017
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альне відшкодування. Зазначене стосується договірних можливостей реалізації прав на пошук інформації, її
обробку, поширення тощо.
З огляду недостатній рівень юридичного дослідження вказаних проблем вважаємо за потрібне докладніше зупинитися на понятті та змісті права на інформацію, окреслити його цивільно-правову природу, проаналізувати особливості окремих його складових, надати своє бачення шляхів і перспектив цивільно-правової
регламентації інформаційних прав. У результаті аналізу чинного законодавства, практики його застосування,
розгляду основних, домінуючих в юридичній науці поглядів та позицій щодо поняття та змісту інформаційних прав може бути сформована власна концепція інформаційних прав у цивільному праві, здатна інтерпретувати як особистий немайновий характер права на інформацію, так і властивості оборотоздатності правових можливостей особи в інформаційній сфері.
На рівні чинного законодавства наразі відсутнє деталізоване нормативне регулювання змісту інформаційних прав особи. Нормативно-правові акти лише перераховують окремі правомочності права на інформацію. Зокрема, згідно зі ст. 302 ЦК України зміст права на інформацію становлять правові можливості збирання, зберігання, поширення та використання інформації. Норми Закону України «Про інформацію»2 у ст. 5
визначають, що право на інформацію передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Розгляд основних положень чинного законодавства, які закріплюють елементи права на інформацію, та
основних доктринальних позицій з цього приводу дає підстави для наступних положень.
По-перше, елементи права на інформацію спрямовані на фіксацію основних повноважень особи в інформаційній сфері, незалежно від того, щодо якого виду інформації вони виникають та в якій площині реалізуються. Елементи змісту права на інформацію мають гарантувати особі можливість визначати свою поведінку в
будь-якій інформаційній сфері незалежно від того, про яку інформацію йдеться: про інформацію як самостійний об’єкт цивільних прав (інформація у контексті ст. 200 ЦК України), про інформаційну складову особистих
немайнових прав особи (інформаційні права як елемент інших особистих немайнових прав особи, які охороняються книгою 2 ЦК України), або про інформацію як результат творчої діяльності особи (об’єкти права інтелектуальної власності, які охороняються книгою 4 ЦК України). При цьому специфіка окремих видів інформаційної діяльності чи правового режиму інформації може зумовлювати особливості змісту інформаційних прав
особи, проте основні, базисні елементи права на інформацію мають залишатися незмінними.
По-друге, у межах системи цивільних прав традиційним є поділ суб’єктивних прав особи на особисті
немайнові та майнові. Підставою для їх розмежування є критерій оборотоздатності цивільних прав. У цьому
аспекті наголосимо, що ЦК України відносить права на інформацію до групи особистих немайнових прав
особи, які забезпечують її соціальне буття (ст. 302 ЦК України), проте у практичній площині досить часто
укладаються договори про надання інформаційних послуг, консалтингові договори тощо. Тому поряд з існуванням особистих немайнових прав на інформацію як немайнового блага особи відзначимо необхідність
закріплення майнових інформаційних прав.
По-третє, у контексті дослідження інформаційних прав суб’єкта вважаємо за необхідне виокремити два
аспекти розуміння категорії «інформаційних прав». Передусім це право на інформацію як особисте немайнове благо, тобто правові можливості особи щодо пошуку, створення та набуття інформації. Другий аспект
передбачає характеристику інформаційних прав як можливостей особи вчиняти юридично значущі дії щодо
вже набутої інформації.
Право на інформацію як комплексне правове утворення є природним правом кожної особи на збирання,
зберігання, поширення та використання будь-яких відомостей або даних у формі та у спосіб, що не заборонені законом. Як вид особистих прав воно належить кожній особі та закріплене у ст. 302 ЦК України поряд
з іншими особистими правами людини. Водночас окремі складові даного права можуть бути надані чи передані іншим особам, бути предметом договірних зобов’язань чи інших правочинів. У цьому аспекті не спостерігається суперечності. З одного боку, цивільне законодавство гарантує охорону конституційних, природних прав людини, встановлюючи їх правову охорону через інститут особистих немайнових прав, а з другого
боку, – реалізація зазначених прав у конкретних відносинах може передбачати застосування як договірних,
так і позадоговірних засад правового регулювання.
Наведемо декілька схожих прикладів, коли цивільне право визнає особисту природу суб’єктивних прав,
проте допускає можливість їх оборотоздатності. Право власності, тобто можливість володіти, користуватися
та розпоряджатися майном, є природним правом кожної особи, що гарантується Конституцією (ст. 41 Конституції України)3. У ЦК України зазначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (ст. 321). Проте за своїм змістом елементи
права власності (право володіння, користування та розпорядження) мають майновий характер, можуть бути
предметом цивільно-правових правочинів (купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо).
Інший приклад – серед системи особистих немайнових прав ЦК України закріплює право на свободу
літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 309). Це право реалізується шляхом створення
творцем об’єктів права інтелектуальної власності – творів літератури, науки чи мистецтва, винаходів, корисних моделей тощо. Зазначені об’єкти можуть бути створені також у процесі трудової діяльності (ст. 429), на
підставі замовлення (ст. 430). ЦК України регламентує також договір, виконання умов якого приводить про
створення об’єкта інтелектуальної власності та надання прав на нього замовнику (ст. 1112 – договір про
створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності). Тобто, визнаючи свобо94
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ду творчості як особисте немайнове право особи, цивільне законодавство водночас допускає реалізацію
даного права шляхом створення об’єктів інтелектуальної власності з передачею окремих прав контрагенту.
Відтак особистий, природний характер окремого права не означає цілковитого заперечення можливості оборотоздатності окремих елементів такого права.
Згідно зі ст. 302 ЦК України зміст права на інформацію становлять правові можливості збирання, зберігання, поширення та використання інформації. Детальніше проаналізуємо складові права на інформацію.
У сфері юридичної науки право збирати інформацію визначають як нормативно забезпечену можливість особи здійснювати комплекс дій, метою яких є поява тієї чи іншої інформації у суб’єкта4. Аналізуючи
право збирати (одержувати) інформацію з етимологічної точки зору не можна не звернути увагу на певну
термінологічну неточність у його визначенні. В українській мові слово «збирати» має декілька значень5:
1) cкладати що-небудь докупи, в одне місце; 2) cкликати, зганяти, зводити докупи; 3) зосереджувати, скупчувати кого-, що-небудь в одному місці; 4) з’єднувати окремі частини.
Отже, під «збиранням» інформації буквально слід розуміти складання її разом, зосередження в одному
місця тощо. Проте за своєю суттю «збирання інформації» полягає не у складанні чи зосередженні матеріальних носіїв фіксації інформації у певному місці, а в можливості вчинення активних дій, спрямованих на появу
інформації в особи. Це можуть бути як дії самого суб’єкта з пошуку чи отримання інформації, так і її одержання в інших осіб. Тому вважаємо, що більш термінологічно правильною у цьому аспекті є категорія
«набуття інформації», яка охоплює отримання як самих інформаційних носіїв, так і прав на їх використання.
Тлумачний словник містить декілька значень слова «набувати»6. Насамперед це: 1) ставати власником кого, чого-небудь, діставати, здобувати кого-, що-небудь; 2) здобувати щось (про ознаку, якість і т. ін.); 3) ставати,
робитися. Тобто можна набувати як щодо матеріальних благ, так і абстрактних категорій (наприклад, набувати нових знань) або юридичних прав.
Інша складова права на інформацію – право зберігати інформацію визначається науковцями як нормативно забезпечену можливість особи утримувати інформацію на будь-яких інформаційних носіях (паперових, електронних та інших), забезпечувати належного стану таких носіїв задля схоронності інформації, а
також можливість на власний вибір, у випадках, не заборонених законодавством, встановлювати різні засоби
технічного, організаційного і юридичного характеру, спрямовані на обмеження доступу до неї третіх осіб7.
Зазначимо, що право на збереження інформації не має самостійного характеру, а є елементом більш широкого за своїм змістом права на захист інформації, тобто можливості перешкоджати неправомірному поширенню та використанню інформації, можливості звернутися за захистом та вимагати притягнення порушників до відповідальності у межах та у порядку, визначених законодавством. У цьому контексті зазначимо, що
враховуючи нематеріальний характер інформації можна говорити не про збереження інформації як такої, а
про контроль доступу до її носіїв. Інформацію, яка має нематеріальний характер у силу її природних властивостей, не можна утримувати чи зберігати як таку. Проте можна зберігати носії інформації, встановлювати
режим їх використання, визначати чи обмежувати доступ до них інших осіб.
Наступним видом інформаційних прав особи є право на використання інформації. Враховуючи різноманітні форми, способи вираження інформації, розвиток технічних можливостей вчинення інформаційних
операцій, багатоаспектність даної категорії, право на використання інформації є однією із найбільш важливих та всеохоплюючих правових можливостей суб’єкта інформаційних прав. Його змістове наповнення
може варіюватися залежно від виду інформації, сфери її застосування,способу вираження тощо.
Право на використання тісно пов’язане з правом на поширення інформації. Інформація може поширюватись різними способами: усно, письмово, з використанням різних засобів зв’язку тощо. Це право також
передбачає можливість надавати інформацію на платній чи безоплатній основі іншим суб’єктам. Беручи до
уваги нематеріальний характер інформації, в юридичному сенсі більш правильно говорити не про надання
чи передачу інформації, а про надання чи передачу прав на інформацію. Оборотоздатність прав на інформацію є важливою ознакою цього об’єкта правової охорони, який дозволяє відмежувати інформацію як вид
нематеріальних благ від необоротоздатних об’єктів цивільних прав (особисті немайнові блага, які забезпечують фізичне існування людини), та спонукає формування комплексу договірних конструкцій, які мають
забезпечувати інформаційний обмін між учасниками цивільних правовідносин. У юридичному сенсі інформаційний обмін передбачає надання набувачеві можливості використання інформації (у повному обсязі чи з
певними обмеженнями, встановленими законодавством чи сторонами інформаційних відносин).
Система інформаційних прав особи у цивільному праві за своєю конструкцією наближена до системи
прав інтелектуальної власності, адже результати творчої діяльності є особливим видом інформації. Зміст
майнових прав інтелектуальної власності та інформаційних прав також є подібним – це право на набуття
інформації, право на її використання, право дозволяти використання інформації іншим особам, право перешкоджати неправомірному використанню інформації, у тому числі право забороняти таке використання.
В юридичній науці була висловлена цілком слушна думка щодо поділу інформаційних прав на особисті
немайнові та майнові. О.В. Кохановська, аналізуючи систему інформаційних прав, пропонує їх поділ на особисті немайнові та майнові інформаційні права8. До особистих немайнових інформаційних прав науковець
відносить право на інформацію, доступ до інформації про особу та інші особисті права, передбачені книгою 2 ЦК України; право на визнання людини творцем об’єкта інформаційного права; право перешкоджати
будь-якому посяганню на інформаційне право, в тому числі здатне завдати шкоди честі та репутації її творця;
право отримувати, знати, поширювати інформацію та інші особисті немайнові права, встановлені законом.
Часопис Київського університету права • 2017/2

95

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні

На підставі розгляду дослідження змісту права на інформацію та теоретичного аналізу системи інформаційних прав особи можна дійти таких висновків.
По-перше, закріплення прав на інформацію у нормах книги 2 ЦК України та визнання його належності
до групи особистих немайнових прав, що забезпечує соціальне буття фізичної особи, не означає неможливості існування майнових елементів даного права. Право на інформацію є охоронюване цивільно-правовими
нормами природне право кожної людини набувати, використовувати та поширювати інформацію, бути учасником інформаційних відносин. Поряд із даним правом вважаємо за необхідне виокремити систему цивільних прав особи як учасника інформаційних відносин (систему інформаційних прав), у межах якої існують
майнові та особисті складові.
По-друге, у контексті дослідження інформаційних прав суб’єкта вважаємо за доцільне виокремити два
аспекти розуміння категорії «інформаційних прав». Права першої групи гарантують можливість особи вільного створення, накопичення та пошуку інформації. До них належить право на набуття інформації в будь-якій
формі та у будь-який спосіб, що не заборонено законодавством та не порушує права інших осіб. Інформаційні
права у другому розумінні – це вид цивільних прав, спрямовані на реалізацію правових можливостей, які
зумовлені правовим режимом набутої інформації. До них належать право на використання інформації, право
дозволяти використання інформації іншим особам, право перешкоджати неправомірному використанню
інформації, у тому числі право забороняти таке використання, інші права, встановлені законодавством.
По-третє, право на інформацію як природне право кожної людини набувати, поширювати та використовувати інформацію у межах цивільного права реалізується у конкретних юридичних можливостях. Система інформаційних прав особи у цивільному праві за своєю конструкцією є максимально наближеною до системи прав інтелектуальної власності, адже результати творчої діяльності також мають інформаційний характер. У зв’язку з ускладненням інформаційної сфери, враховуючи активний розвиток інформаційного суспільства, прогнозуємо подальший розвиток наукових досліджень структури інформаційних прав особи у цивілістичній доктрині та потребу в деталізації нормативної регламентації системи інформаційних прав особи.
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Кодинець А. О. Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання.
Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення змісту прав на інформацію; дослідженню термінологічного
апарату у галузі інформаційних відносин; окресленню концепції та методології цивільно-правової регламентації відносин в інформаційній сфері. Автор з позиції юридичної доктрини аналізує поняття та особливості інформації, характеризує зміст права на
інформацію як суб’єктивного цивільного права, досліджує особливості його складових. У статті обґрунтовується потреба у поширенні на регулювання інформаційних відносин як загальних положень ЦК України, так і окремих норм цивільного законодавства.
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Резюме
Кодинец А. А. Права на информацию: концепция, содержание, особенности гражданско-правового регулирования.
Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов определения содержания прав на информацию; исследованию
терминологического аппарата в области информационных отношений; определению концепции методологии гражданско-правовой регламентации отношений в информационной сфере. Автор c позиции юридической доктрины анализирует понятие
информации, систему регулирования информационных отношений, исследует особенности его составляющих. В статье делается вывод о распространении на регулирование информационных отношений как общих положений ГК Украины, так и
отдельных норм гражданского законодательства.
Ключевые слова: информация, информационные отношения, право на информацию, информационные права, интеллектуальная собственность, информационное законодательство.
Summary
Kodynets A. Rights to information: concept, content, features of private regulation.
The article is devoted to the theoretical aspects of the definition of content the rights to information; research of terminology in
information relations and legal definition the methodology of civil regulation information relations. The author from the position of
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legal doctrine analyzes the concept of information, the system of regulation of information relations, explores the features of its components. In article are made the conclusion of the distribution on the regulation of information relations as general provisions of the
Civil Code of Ukraine, as well as some norms of civil legislation.
Key words: information, information relations, the right to information, information rights, intellectual property, information legislation.
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ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТІ СУДДІ – НОВИЙ ЗМІСТ МЕДІАЦІЇ
Період реформування правової системи України характеризується новим етапом, пов’язаним із удосконаленням процесуального законодавства. Апріорі можна з упевненістю стверджувати, що якість судочинства
залежить не тільки від персонального складу судів, а й від досконалості тих правил, яким будуть підпорядковані судді та інші посадові особи правоохоронних і правозахисних органів. Тому важливість цього етапу
важко переоцінити, і це зумовлює необхідність послідовного та ґрунтовного аналізу основних положень
чинного законодавства та проектів змін до нього. На останньому аспекті й слід сьогодні сконцентрувати
увагу, що й буде робитися авторами, і до цього ми закликаємо інших фахівців.
Так, останнім часом значну увагу вченими приділяється медіації як альтернативному способу врегулювання спорів і про це пише багато авторів. «На сьогоднішній день в Україні існує недовіра суспільства до
судової системи й суддів та припущення щодо їх необ’єктивності та упередженості у вирішенні спорів, що
й надає поштовх для пошуку нових та альтернативних способів вирішення приватноправових спорів, що
цим самим створює вибір для кожного громадянина самому обирати спосіб вирішення конфлікту»1. Щодо
невдоволення діяльністю суддів, то це положення можна вважати загальновизнаним, але сам громадянин не
здатен обирати «спосіб вирішення конфлікту», оскільки для застосування медіативних процедур необхідною
є згода обох сторін спору. Якщо до цього додати незначну юридичну обізнаність громадян, то не варто очікувати позитивних результатів від запровадження медіації в Україні. Так, на ментальному рівні пересічні
громадяни змушені для захисту власних прав звертатися до суду навіть при недовірі до діяльності суддів,
оскільки іншого варіанта не існує.
Водночас медіація повинна одержати довіру громадян взаємовигідними і швидкими результатами. Крім
того, для її пропагування слід матеріально заінтересувати фахівців, включаючи матеріальну заінтересованість
медіаторів, адвокатів та інших фахівців, які застосовуватимуть медіативні процедури, а також здійснюватимуть представництво інтересів осіб. Тут має йтися і про нову практику укладання короткотермінових договорів, які будуть орієнтовані на вирішення спору, а не на тривалі й послідовно вчинювані процесуальні дії тощо.
Тому можна і необхідно говорити про запозичення іноземного досвіду, але варто зважати й на те, що не весь
такий досвід швидко та адекватно впроваджується в реальній українській практиці. Зокрема, давно говорилося про запровадження в українську практику сімейного адвоката (Фурса С. Я. Консультативная работа адвоката по делам о разделе имущества супругов: перспектива семейной медиации / С. Я. Фурса // Цивилистическая процессуальная мысль; под общ. ред. Фурса С. Я. – К.: Алерта, 2015. – С. 419–428), але ця пропозиція не
набула реального втілення в суспільних відносинах. Однак саме сімейний адвокат має пряму заінтересованість у тому, щоб швидко й без зайвих затрат часу знайти компромісний варіант вирішення спору і, бажано,
без звернення до суду тощо.
Тому при запровадженні медіації в Україні ми мусимо бачити глибокі матеріальні та інші інтереси, а не
тільки модні течії в праві іноземних країн. Так, в Україні передбачається, що «сторони самі знаходять шляхи
вирішення спору, а медіатор тільки організовує процес переговорів, знімає емоційне напруження, перефокусовує увагу сторін з позицій на інтереси, знімає психологічні структурні та інші бар’єри, які перешкоджають
прийняттю спільного рішення сторонами, сприяє налагоджуванню діалогу та встановленню партнерських
відносин між сторонами2. Не вдаємось до прискіпливого аналізу застосованих положень, зокрема, щодо
неможливості «перефокусовання увагу сторін з позицій на інтереси», оскільки для сторін це взаємопов’язані
та взаємно обумовлюючі поняття, а не самостійні. Не варто очікувати від пересічних громадян кваліфікованого вирішення спорів, коли у них відсутні елементарні юридичні знання. Так, громадяни здатні поторгува© С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, 2017
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тися і домовитися з приводу визначення розміру завданої шкоди, наприклад, коли йдеться про вартість претензії, умовно, в 10 гривень, а інша сторона погоджується на 5 гривень. Але в питаннях складних і багаторівневих спорів потрібне і системне сприйняття права, і знаходження оптимального й комплексного виходу
зі спірних відносин, що має визначати високу кваліфікацію для медіаторів. Для зняття ж психологічних
бар’єрів необхідні спеціальна підготовка і фах, що не залежить безпосередньо від юридичної кваліфікації.
Тому поряд з юридичною потрібна й спеціальна підготовка юристів у галузі психології, психіатрії, оскільки
в багатьох юридичних ВНЗ не викладаються такі дисципліни, як психологія, психіатрія тощо.
Тому несподіваними здаються висновки вчених, які звертають увагу лише на очікувані позитивні
результати від впровадження медіації тільки завдяки прийняттю законопроекту, а саме: «Набрання чинності
та введення в дію Закону України «Про медіацію» сприятиме швидкому вирішенню цивільних, господарських, сімейних, трудових, адміністративних спорів без залучення коштів з державного чи місцевого бюджетів, зменшить навантаження справ у суді на суддю, підвищить рівень довіри населення до суду, розширить
повноваження нотаріусів, виконавців, а домовленості, досягнуті в процесі медіації, будуть дотримуватися,
тощо»3. Тобто, такий прогноз деякою мірою є передчасним, оскільки необхідно провести значну роботу з
відбору кваліфікованих медіаторів, щоб перші невдачі в цій сфері не призвели до негативної реакції суспільства.
Крім того, виходячи із аналізу даної думки, можна зробити висновок про те, що у ній мають місце суперечливі положення, оскільки передбачається вирішення спорів поза судом. Однак, водночас, такий процес
має підвищити довіру до суду. Якщо спір буде вирішуватися в добровільному компромісному порядку та
«досягнуті в процесі медіації домовленості будуть дотримуватися», то повноваження виконавців мають
зменшуватися, а не розширюватися (збільшуватися), як і рівень навантаження на них.
Так само несподівано в проекті Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) зроблено
спробу врегулювати питання домовленостей між сторонам як у досудовому, так і в судовому порядку, з чим
важко погодитися загалом, і з багатьма положеннями конкретно. У проекті ЦПК з’явилося нове поняття
«врегулювання спору за участі судді», яке пропонується включити до позовного провадження після глави
«Підготовче провадження» як окрему главу 4, але із запровадженням такої новели можна прогнозувати
декілька важливих і небезпечних моментів. Так, автори законопроекту, фактично, пропонують новий вид
медіації, оскільки при врегулюванні спору за участі судді має йтися фактично про врегулювання спору за
участі посередника-судді. Але кардинальні відмінності такого врегулювання спору коротко можна сформулювати за такими ознаками:
1) суддя виступатиме напівофіційно, оскільки передбачається можливість його спілкування публічно і
наодинці з кожною із сторін (ч. 1 ст. 204 проекту ЦПК);
2) обов’язковий і необов’язковий порядок врегулювання спору (ч. 1 ст. 17 проекту ЦПК);
3) зміст діяльності судді щодо врегулюванню спору таємний (п. 2, 4 ч. 1 ст. 71), оскільки «забороняється
використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис (ч. 7, 9 ст. 204 проекту ЦПК), крім того, дії судді непослідовні, безпредметні й суперечливі;
4) пропонується враховувати процес і результати врегулювання спору в правовому контексті в інших
провадженнях.
Усі наведені ознаки можна помітити в різних нормах проекту ЦПК, що розташовані в різних главах та
параграфах, тому потрібен буде послідовний аналіз наведених положень з урахуваннях передбачуваної їх дії.
Зрозуміло, що такий аналіз слід проводити в критичному контексті, оскільки на сьогодні слід застерегти ті
негативні наслідки, які можуть виникнути при їх запровадженні.
Так, сам факт звернення до суду свідчить про те, що позивач намагається знайти правову допомогу у
суду та сподівається на швидкий і об’єктивний розгляд справи відповідно до визначеної законом процедури.
В іншому разі позивач не обмежений у праві звернутися до сторони з протилежними інтересами як особисто,
так і через представника. Але ж він звернувся до суду в порядку позовного провадження, отже, не шукає альтернативних способів врегулювання спору. Авторами тут навмисно не застосовується термін «правопорушник», оскільки в цивільному судочинстві доволі багато справ безпосередньо не пов’язані з правопорушеннями, отже, значна частина із них стосується вирішення спорів.
Квінтесенція діяльності суду – це врегулювання спірних відносин, припинення правопорушення тощо.
Але замість правової допомоги та прямого захисту з боку держави в проекті ЦПК передбачається можливість і врахування вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, зокрема, у разі
визначення законом обов’язкового досудового порядку урегулювання спору (п. 6 ч. 3 ст. 176 проекту ЦПК).
Тобто, це крок назад, а саме до повернення обов’язкового досудового врегулювання спору, який існував до
прийняття Конституції України у 1996 р., зокрема, у ст. 136 ЦПК в редакції від 1963 року. За допомогою такого механізму, як обов’язкове досудове врегулювання спору, позивачів на тривалий час або взагалі усували від
судового захисту, що й спричинило необхідність конституційно гарантувати право на безпосереднє звернення до суду, про що зазначалось у ст. 124 Конституції (яка нині зазнала змін) та у постанові пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя».
Аналогічне положення простежується в ч. 1 ст. 17 проекту ЦПК «Основні положення досудового врегулювання спорів», де зазначається щодо врегулювання спору таке: «Сторони вживають заходи для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом». Тому таку позицію законотворців важко назвати прогресивною.
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Друга ж частина ст. 17 проекту ЦПК кореспондує правопорушнику обов’язок поновити порушені
права, не чекаючи пред’явлення претензії та позову. Але такий обов’язок правопорушника можна сприймати
як декларативний, якщо його не підкріплювати відповідними санкціями. Зокрема, тут можна встановити
додаткове зобов’язання щодо відшкодування моральної шкоди, штраф, пеню тощо. Хоча, на наш думку, такі
взаємовідносини не потрібно штучно ускладнювати, оскільки згідно з принципом диспозитивності саме
позивач має формувати претензії до правопорушника. Схематично ж можна було б покласти на правопорушника обов’язок першим пропонувати шляхи припинення правопорушення і відновлення прав позивача,
тобто ініціювати і вступати в досудове мирове врегулювання конфліктних (проблемних) питань. Але очевидно, що досудове врегулювання відносин між правопорушником та іншою стороною, як правило, заходитиме
в глухий кут при визначенні розмірів відшкодування, включаючи моральну шкоду. Тому слід визнати, що
важко однозначно враховувати поведінку сторін у досудовому врегулюванні спорів та наслідків правопорушень, оскільки критерії для відповідної оцінки за сучасних умов нереально сформулювати, особливо, коли
їх необхідно буде застосовувати до різних категорій справ.
Отже, очевидною стає концепція авторів законопроекту щодо широкого запровадження медіації як у
досудовому врегулюванні спорів, так і в процесі розгляду справи за участі судді. При цьому поняття «врегулювання спору» запропоновано у проекті ЦПК використовувати як самостійне і самодостатнє. Зокрема,
у п. 3 ч. 4 ст. 186 проекту ЦПК встановлено, що «заява повертається, коли до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору або заява про відкликання
позовної заяви». Але ж заява про врегулювання спору потребує за аналогією з процедурою визнання мирової
угоди роз’яснення умов, на яких сторони погодилися «завершити спірні відносини» тощо. Більше того, така
заява має супроводжуватися відкликанням позовної заяви, щоб суд її не розглядав. Тобто, з одного боку, в
такій ситуації можна констатувати розширення способів вирішення спірних відносин, що само собою є
позитивним аспектом, а, з другого, у разі наступного продовження спору, що не виключається, виникне необхідність належної кваліфікації умов врегулювання спору тощо.
Підтримуючи позицію авторів законопроекту щодо можливості і необхідності запровадження поняття
«врегулювання спору» на досудовій стадії розвитку спірних відносин, можна і потрібно говорити про фіксацію способу та умов його вирішення, а саме в нотаріальному порядку. Але з кваліфікацією та порядком врегулювання спору після звернення до суду, запропонованому в законопроекті, важко погодитися, оскільки в
ньому нічого не говориться про форму фіксації домовленостей. На думку авторів, єдиний раціональний спосіб фіксації умов врегулювання спору має передбачати укладання і визнання судом мирової угоди.
Дійсно, маючи власний досвід врегулювання складних спірних відносин, можна зауважити, що судді
доволі часто обмежують сферу умов мирової угоди заявленим в суді позовом, хоча реальні відносини значно
ширші. Наприклад, у сімейних відносинах доволі часто стикаються аліментні відносини з визначенням
місця проживання дитини, а також з пред’явленим позовом про розподіл спільної сумісної власності подружжя тощо. За традиційною схемою дій суду ці відносини розглядаються в різних справах, оскільки з формального боку судді роз’єднують позовні вимоги, заявлені в одній позовній заяві, мотивуючи свою позицію
складністю провадження тощо.
Однак у реальній цивільній справі одним із авторів статті було запропоноване комплексне компромісне
вирішення спірних правовідносин, яке влаштувало обидві сторони, і після «опору» судді угода була посвідчена нотаріально й виконана, коли за рахунок спільної сумісної власності на ім’я дитини в рахунок аліментних зобов’язань була передана частина нерухомої спільної сумісної власності. Альтернативним варіантом
було подання заяви про об’єднання зазначених справ в одне провадження і укладання мирової угоди, яка за
правовим значенням істотно значиміша, ніж угода, посвідчена нотаріусом. Що поганого було для судді в
тому, що сторони укладають мирову угоду і в ній вирішують всі спірні питання? Вважаємо, що відповідь на
таке питання й має врегульовуватися в новому ЦПК, щоб усунути штучні створювані суддями формальні
проблеми, які фахівці змушені «обходити» за допомогою нотаріальної форми посвідчення угод.
Загалом, щодо обов’язкового і необов’язкового порядку врегулювання спору за участі суду (ч. 1 ст. 17
проекту ЦПК), то така пропозиція може розцінюватися як крок назад, оскільки зобов’язувати законом сторін
до неофіційного врегулювання спору через суд не можна хоча б тому, що це призводитиме до зайвої втрати
коштів та часу, очевидного впливу на сторону з боку суду тощо. Участь у врегулюванні спору на спільних
нарадах представника, судді обов’язково призводитиме до додаткових витрат, і сама процедура може тривати
30 днів, що й морально ускладнюватиме врегулювання спору.
Так само важко погодитися й з першою характерною ознакою врегулювання спору за участі судді, коли:
а) суд у підготовчому засіданні встановлює строки та порядок врегулювання спору за участі судді за
наявності згоди сторін на його проведення – це офіційна інформація, яка має відображатися в ухвалі;
б) закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною із сторін окремо (ч. 1 ст. 204 ЦПК).
Отже, тут очевидна суперечність публічної і непублічної сфери діяльності суду, нехтується роль представників сторін в цивільному процесі, а саме: коли вирішується питання про врегулювання спору не передбачається участі представників сторін у вирішенні цього зважливого питання. І так само суд залишатиметься
сам на сам зі стороною, позбавленою правової допомоги з боку представника.
Слід звернути увагу й на термінологію. Не доводиться говорити про влучність застосування термінів
«спільна та (або) закрита нарада», оскільки вони абсолютно неадекватні принципу змагальності цивільного
процесу і публічному характеру діяльності суду. Зокрема, що означає «спільна нарада» осіб з протилежними
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інтересами? При спрощеному сприйнятті терміна «закрита нарада» можна визнати, що суддя неофіційно
«порадиться» з однією зі сторін і визначить «вагомість її аргументів», а потім з’ясує «пропозицію» іншої сторони. Тобто, всі надбання науки цивільного процесу, що стосувалися застережень неофіційних контактів суддів і сторін, нині зводяться нанівець. Не важко передбачити, що на «нарадах» сторонам буде рекомендуватися замінити грамотного і непоступливого представника на іншого, наближеного до суду тощо.
Як конкретно сприймати термін «нарада», яка послідовність і кількість проведення нарад тощо? Так,
встановлено, що на початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя роз’яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участі судді, права та обов’язки сторін. Але які конкретно права та обов’язки сторін тут можуть мати місце, зокрема, чи можна тут, як у судовому засіданні, надавати пояснення, задавати питання чи лише слухати суддю? Чи можна йому заявити відвід тощо?
Якщо зіставити ч. 4 та ч. 5 з ч. 6 ст. 204 проекту ЦПК, то стане очевидною їх суперечність. Зокрема, з
одного боку, «під час проведення спільних нарад суддя з’ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам
надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, направлені на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання
спору. 5. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику у аналогічних
спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору». З іншого боку, згідно з ч. 6 «…суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати
оцінку доказів в справі».
Зі короткого зіставлення виходить, що до «юридичних порад» не належить «можливий шлях мирного
врегулювання спору», а визначення і «роз’яснення предмета доказування по категорії спору, який розглядається», може бути абстрактним і не стосуватися оцінки доказів у справі. Тобто, коли суддя буде ділитися
власним досвідом і теоретичними розробками процесу доказування, то ці роз’яснення сторонам та їх представникам абсолютно не потрібні. Якщо ж предмет доказування буде аналізуватися в контексті наданих сторонами доказів, то позиція судді стане очевидною щодо вирішення даної справи.
Коли ж суддя запропонує стороні можливі шляхи мирного врегулювання спору, а остання не погодиться
з такою пропозицією, то на чиєму боці буде суддя? В якому ракурсі суддя буде наводити стороні інформацію
про судову практику у аналогічних спорах? Очевидно, що така інформація має спонукати сторону до певних
поступок або свідчити про програшність позиції загалом і необхідність погодитися на мінімум. Отже, можна
зробити висновок, що суддя буде неофіційно впливати на сторону, позбавлену правової допомоги.
До чого ж в такому разі зводяться дії судді, які не мають ні послідовності вчинення, ні конкретного змісту, а також певною мірою дублюють його ж дії в підготовчому засіданні (ст. 198 проекту ЦПК)? Отже, діяльність судді буде лежати в невизначеній площині, а тому залежатиме від його інтересів у конкретній справі та
його кваліфікації. Наприклад, як мінімум, перед відпусткою або для зменшення чи збільшення кількості розглянутих справ можна впливати на сторони в той чи іншій бік тощо.
З наведеного можна зробити загальний висновок про те, чому автори законопроекту встановили, що
зміст діяльності судді з урегулюванню спору таємний (п. 2, 4 ч. 1 ст. 71 проекту ЦПК), оскільки не можна
здійснювати навіть звукозапису тощо. Наприклад, ще за старим законодавством один із авторів даної статті
як представник постраждалої від самоуправства особи звернувся до суду із заявою про порушення відповідної справи, але неофіційна порада судді його шокувала. Так, була зроблена пропозиція не морочити голову
судді дрібницями, взяти сокиру і зламати на дверях старий замок та поставити свій. Скільки зусиль довелось
докласти, щоб пояснити людині похилого віку, що суддя також може пожартувати та помилятися… Тому
неофіційні наради із суддями, коли вони будуть проводитися без офіційного фіксування змісту слів, сказаних
офіційною особою, можуть призводити до неочікуваних результатів…
Непослідовно, на нашу думку, в п. 4 ч. 3 ст. 142 проекту ЦПК визначено, що при вирішенні питання про
розподіл судових витрат суду необхідно враховувати дії сторони щодо врегулювання спору мирним шляхом
під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись. І це при тому, що зміст таких дій
має зберігатися в таємниці.
Проведений загальний конструктивний критичний аналіз, але не прискіпливий, доводить необхідність
комплексного й широкого обговорення важливих питань проекту ЦПК. Тут навіть не йдеться про зміст окремих норм проекту ЦПК, некоректність нової термінології, а наголошується на необхідності зупинення
подальшої роботи над даним законопроектом, оскільки навіть страшно собі уявити, до яких негативних
наслідків може призвести його впровадження в цивільне судочинство.
Складається таке враження, що експерименти над фахівцями – це сучасна законотворча практика. Так,
не встигли виважено відреагувати на попередній законопроект ЦПК і тільки почали з’являтися окремі статті
щодо його змісту, як з’являється абсолютно новий законопроект ЦПК, який не враховує висловлених зауважень на попередній, усталеної термінології тощо. Навіщо постійно «придумувати» новий ЦПК, коли необхідно враховувати попередній досвід використання чинного ЦПК, надбання вчених, а іноземний досвід слід
адаптувати до української правової системи.
Тому небезпека прийняття Верховною Радою України новоствореного проекту ЦПК має спонукати вчених, суддів, адвокатів до активної позиції, щоб не довелось у подальшому швидко вносити до нього зміни,
оскільки некоректність положень ЦПК негативно позначатиметься на захисті прав осіб, інтересах держави
тощо.
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СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ТЛУМАЧЕННЯ
Реалізація права, тобто втілення правових приписів у життя, в поведінку людей, неможливе без з’ясування змісту юридичних норм, волі законодавця, що знаходиться в них. Цей процес виявлення волі в юридичній науці і практиці визначається поняттям «тлумачення права».
Тлумачення норм права – це діяльність зі з’ясування і роз’ясненню змісту, вкладеного в норму права
правотворчим органом, для її правильного застосування, яке здійснюється різними суб’єктами тлумачення.
Дане питання розглядалося в працях таких вчених, як Л. С. Алексєєв, С. І. Вільнянский, Я. С. Вольфовська, С. А. Голунський, А. І. Денисов, Б. В. Малишев, О. В. Москалюк, А. С. Піголкін, М. С. Строгович,
Ю. Т. Ткаченко, А. С. Шляпошніков та ін. Проте досі вчені не дійшли згоди щодо структурного об’єктного
та суб’єктного складу, тому дане питання не втрачає своєї актуальності.
Саме тому об’єктом дослідження даної статті будуть виступати питання суб’єктного складу при тлумаченні цивільно-правових норм.
З’ясування змісту нормативно-правових актів вимагає іноді значних зусиль від суб’єктів правозастосування, знання правової, літературної і спеціальної термінології, оскільки нормативно-правові акти викладені
літературною мовою, в різних сферах суспільних відносин і знань.
Суб’єкт визначає предмет (матеріальні і нематеріальні блага, суспільні відносини та ін.), на який
направляється його юридична діяльність, формуючи свої цілі. Активність суб’єкта полягає у вчиненні ним,
у межах діючих прав, норм юридичних дій (бездіяльності), метою яких є отримання бажаного результату, і
які зумовлюють юридичні наслідки. Водночас суб’єкт може використовувати допустимі правом предмети і
явища, що допомагають забезпечити діяльність. У результаті цього у суб’єкта є особистий чи суспільний
результат, який повинен задовольнити його потребу.
У процесі тлумачення норм цивільного права суб’єкт тлумачення аналізує, яке місце та або інша правова
норма займає або займатиме в системі цивільно-правових норм, а також визначає, яка норма буде загальною, а
яка – спеціальною, яка норма буде первинною, а яка – другорядною і т. п. Таким чином, з’ясувавши сенс нормативного припису суб’єкт тлумачення повинен враховувати ієрархічне розташування джерел цивільного права.
Тлумачення норм права проводиться всіма суб’єктами, які їх реалізують. Проте розрізняється юридичне значення результатів тлумачень залежно від того, хто тлумачить норми права. А тому важливим є питання
класифікації видів тлумачення за його суб’єктами.
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За цією підставою тлумачення розділяється на офіційне і неофіційне. Їх розмежування, на наш погляд,
полягає в двох аспектах:
1. Статус суб’єктів: офіційне – компетентні органи та органи влади різного рівня, неофіційне – будьякий суб’єкт цивільно-правових відносин.
2. Юридичне значення результатів: офіційне – результати обов’язкові для всіх суб’єктів цивільного
права, неофіційне – результати можуть використовуватися лише як рекомендації та не мають обов’язкового
значення.
У цьому аспекті слід погодитися з І. Сабо, який пропонує види тлумачення розглядати в трьох розрізах:
компетентність суб’єкта тлумачення, обов’язковість результатів тлумачення, цільові групи, для яких тлумачення обов’язкове1.
Офіційне тлумачення необхідно відрізняти від офіціозного (роз’яснення поза діяльністю, пов’язаною з
функціями державної влади і управління), яке є різновидом неофіційного тлумачення і не тягне юридичних
наслідків2.
Функція офіційного тлумачення закріплена за компетентними державними органами, і результати цього
процесу обов’язкові для всіх суб’єктів права. В свою чергу, дане тлумачення підрозділяється на автентичне
і легальне.
Такої думки дотримуються харківські цивілісти, вважаючи, що під автентичним тлумаченням слід розуміти обов’язкове тлумачення, яке виходить від органів влади, уповноважених законом давати роз’яснення в
межах їх компетенції3.
Автентичним тлумаченням займається орган, що безпосередньо видав нормативний акт. Таким чином,
якогось спеціального дозволу йому для діяльності щодо тлумачення власних актів не потрібно. Він здійснює
це в силу своєї функціональної компетенції. Наприклад, Міністерство фінансів України може дати роз’яснення у вигляді інструкції або окремого листа щодо тлумачення окремих положень виданих раніше стандартів або наказів.
Дана практика склалася ще з радянських часів. Так, згідно зі ст. 49 Конституції СРCP Президія Верховної Ради CРCP дає тлумачення чинних законів СРСР, а за конституціями союзних республік таке право
мають Президії Верховних Рад союзних республік щодо тлумачення законів союзних республік. Водночас
тлумачення закону за допомогою нового закону взагалі не є тлумаченням, а новим законом, відмінність якого
в тому, що оскільки він роз’яснює колишній, то за ним визнається зворотна дія, тобто він поширюється на
усі відносини, що виникають під дією колишнього закону, в роз’яснення якого новий закон виданий.
Правотворчий орган дає автентичне тлумачення як у тексті самого акта (дефінітивної норми), так і в
актах спеціальних. У першому випадку йдеться про примітки до певних статей Цивільного кодексу (наприклад, у прикінцевих та перехідних положеннях ЦКУ, в пп. 4–11 подано роз’яснення щодо застосування
цивільних норм стосовно до строку набрання чинності кодексом).
До спеціальних актів можна віднести закони, які більш повно роз’яснюють текст Цивільного кодексу
України. У даному випадку Верховна Рада України виступає єдиним видавцем як ЦКУ, так і законів, які його
тлумачать.
Зі своєї сторони легальне тлумачення здійснюється органом, спеціально уповноваженим на те законом.
Легальне тлумачення дається компетентним органом, який не є видавцем даної цивільно-правової норми.
Право на тлумачення він отримує через спеціальні повноваження або окремі доручення вищестоящих органів.
Так, наприклад, згідно зі ст. 90 Цивільного кодексу України «юридична особа має своє найменування,
яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування юридичної особи вказується в її
установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»4. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
затверджені спеціальним наказом Міністерства юстиції України5, яке згідно з п. 5 ст. 4 ЦКУ наділено правом
видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини.
Крім того, «цивільні відносини можуть регулюватись актами Президента України у випадках, встановлених Конституцією України, актами цивільного законодавства, є також постанови Кабінету Міністрів
України»6.
До цієї ж групи належать роз’яснення вищестоящих судових органів щодо застосування цивільно-правових норм. Суб’єктами даного виду тлумачення норм цивільного права виступають Верховний Суд України
та Конституційний Суд України, які за результатами узагальнення судових рішень видають постанови Пленуму ВСУ з питань роз’яснення судової практики та рішення Конституційного Суду країни щодо тлумачення
Конституції в частині тих норм, що регулюють сферу цивільно-правових відносин. Ці акти містять обов’язкові для судів тлумачення діючого законодавства.
З метою однакового та правильного застосування Цивільного процесуального кодексу України при розгляді справ в апеляційному порядку Пленум Верховного Суду України дає судам такі роз’яснення, як про
судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку7 або щодо окремих положень цивільного
права8.
Щодо постанов Пленуму Верховного Суду, роз’яснень, листів Вищого Господарського Суду та інших
«продуктів» узагальненої судової практики, то, на думку О. Р. Дашковської, їх не можна визнавати судовими
прецедентами (і це справедливо з позицій класичного розуміння судового прецеденту)9. Але саме в таких
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узагальненнях судової практики містяться нові за змістом правила поведінки чи тлумачяться норми закону,
які надалі повинні враховувати суди у вирішенні конкретних справ. У 1998 р. Верховним Судом України
вперше були опубліковані правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ, які
прийшли на зміну постановам та роз’ясненням.
Так наприклад, предметом судового розгляду став спір за договором оренди, яким передбачалося, що
заява про припинення або внесення змін до договору повинна бути подана за один місяць до моменту закінчення строку дії договору. Вирішуючи дану справу, суди першої та апеляційної інстанції виходили з того, що
дана умова договору обмежує можливість реалізації права орендодавця протягом місяця після закінчення
строку дії договору заявити про відсутність наміру продовжувати орендні відносини, а тому не може бути
застосована. Вищий господарський суд України вказав на неправильність застосування судами попередніх
інстанцій при такому підході норм матеріального права, а саме: ст. ст. 6, 627, 628 ЦК, ст. 179 ГК, та ухвалені
у справі судові акти скасував10. У постанові касаційної інстанції зазначено, що встановлення у договорі
інших умов, ніж ті, що визначені диспозитивними нормами, не породжують недійсність зобов’язань за цим
договором, за умови, якщо вони прямо не суперечать чинному законодавству.
Конституційний Суд тлумачить окремі положення та сфери цивільно-правових відносин за зверненнями різних суб’єктів, як фізичних, так і юридичних осіб: наприклад тлумачення за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг»11 та за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича12. Офіційне тлумачення Сімейного
кодексу дано в Рішенні Конституційного Суду від 19 вересня 2012 р.13, Цивільно-процесуального кодексу, в
ряді Рішень Конституційного Суду14.
Необґрунтовано офіційне тлумачення іноді називають легальним15, що підкреслює закріплене в законі
повноваження органів давати обов’язкове за характером тлумачення.
Особливо виділяється тлумачення, що має міждержавне значення. Так, зокрема, міжнародні правила по
тлумаченню торгових термінів «Інкотермс», видані Міжнародною торговою палатою, містять у собі інтерпретації різних юридичних положень, що використовуються учасниками міжнародної торгівлі.
Отже офіційне тлумачення полягає в роз’ясненні сенсу цивільно-правової норми спеціально уповноваженим суб’єктом, результати якого мають обов’язкове значення для осіб, що застосовують цивільне право.
Воно має й інші властивості: особливий порядок проведення і форма (практично всі НПА мають письмову
форму). Слід зазначити, що існують винятки щодо письмової форми – наприклад, роз’яснення прав і
обов’язків під час судового розгляду цивільних справ. Проте ця процесуальна дія все ж фіксується у письмових документах (протокол засідання, розписка свідка і т.п.). Особливий порядок полягає в правороз’яснювальному процесі, в ході якого складається акт тлумачення.
Неофіційне тлумачення також реалізується різними суб’єктами, але слід зауважити, що результати його
не мають юридичного, загального значення. Таке тлумачення підрозділяється на повсякденне (буденне), професійне і доктринальне.
Процес повсякденного тлумачення може здійснювати будь-який суб’єкт права. Точність його безпосередньо залежить від рівня правосвідомості суб’єкта. Причому слід враховувати, що від характеру такого
«життєвого» тлумачення багато в чому залежить стан законності, оскільки є базовою підставою юридичної
діяльності громадян, їх правомірної поведінки.
Процес професійного тлумачення правових норм здійснюється фахівцями-юристами. У даному випадку критерієм виділення цього виду тлумачення виступає не ступінь знання права, а безпосередня професійна
діяльність. Такою діяльністю є, наприклад, тлумачення, що здійснюється прокурором або адвокатом в судовому процесі. Хоча його результати не обов’язкові для суду, однак сама необхідність діяльності цих учасників процесу закріплена нормативно. Ще одним прикладом професійного тлумачення можна назвати роз’яснення слідчим права потерпілому у кримінальній справі на подання цивільного позову.
Вченими-юристами, фахівцями в галузі права в монографіях, наукових коментарях, статтях здійснюється доктринальне тлумачення. Результати доктринального тлумачення публікуються в спеціалізованих збірниках, містять науково-практичні коментарі чинного законодавства у тій чи іншій галузі. Цими коментарями
безпосередньо користуються практичні працівники. Найбільш яскравим прикладом даного виду тлумачення
слід вважати науково-практичні коментарі до Цивільного кодексу України16, Цивільно-процесуального
кодексу17 та Сімейного кодексу.
Неоднозначність багатьох положень Сімейного кодексу, наявність значної кількості новел, оціночних
понять, неузгодженість з іншими нормативно-правовими актами викликало необхідність глибокого наукового аналізу його положень, що відбилося в активній роботі вчених і випуску близька десяти науково-практичних коментарів під редакцією таких вчених: З. В. Ромовської, Ю. С. Червоного, Є. О. Харитонова,
І. В. Жилінкової, С. Я. Фурси, С. Б. Булеци та ін. І хоча роз’яснення сімейно-правових норм, що даються Конституційним судом, мають за своєю обов’язковості вищу юридичну силу порівняно з тлумаченнями, які
здійснюються іншими державними органами, посадовими особами, їх кількість щодо сімейного законодавства дуже незначна.
Також вчені дають тлумачення у фахових виданнях щодо різних статей ЦКУ, СКУ, ЦПКУ, як, наприклад, Д. Шадура18, або окремих питань, як, наприклад, О. Печений19.
За результатами проведеного дослідження найбільш правильною нам вважається наступна класифікація видів тлумачення цивільно-правових норм за суб’єктами (рис. 1).
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Рис. 1. Класифікація тлумачення цивільно-правових норм за суб’єктами
Таким чином, тлумачення є важливим політико-юридичним інструментом виявлення чіткого змісту
права. Юридичне тлумачення є обов’язковим у процесі дії юридичних норм. Пояснюється необхідність тлумачення тим, що нормативно-правові акти містять загальні, в деяких випадках абстрактні нормативні положення, викладені не тільки в знаковій системі, мовно-структурному вигляді, а й «юридичною мовою». Все
це вимагає напруженої розумової діяльності, з суб’єктивним і об’єктивним використанням юридичних та
інших спеціальних знань. У якості суб’єктів тлумачення норм права виступає фізична особа, яка здійснює
інтелектуальну діяльність, пов’язану із встановленням смислового змісту тексту нормативного документа і
його роз’ясненням іншим особам, а об’єктом тлумачення норм права слід вважати текст нормативного документа, пропозиції та слова, які вивчає (досліджує, пізнає) суб’єкт.
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Резюме
Антошкіна В. К. Суб’єктний склад цивільно-правового тлумачення.
У даній статті розглянуто структуру процесу тлумачення норм цивільного права. Визначено суб’єктний склад цивільноправового тлумачення. Проаналізовано види тлумачення цивільно-правових норм за суб’єктами. Окреслено особливості тлумачення цивільно-правових норм залежно від суб’єктів тлумачення. Особливу увагу приділено доктринальному тлумаченню.
Ключові слова: суб’єкт тлумачення, склад тлумачення, тлумачення цивільних норм, предмет тлумачення, види тлумачення.
Резюме
Антошкина В. К. Субъектный состав гражданско-правового толкования.
В данной статье рассмотрена структура процесса толкования норм гражданского права. Определен субъектный состав
гражданско-правового толкования. Проанализированы виды толкования гражданско-правовых норм по субъектам. Очерченные особенности толкования гражданско-правовых норм в зависимости от субъектов толкования. Особое внимание уделено
доктринальному толкованию.
Ключевые слова: субъект толкования, состав толкования, толкование гражданских норм, предмет толкования, виды толкования.
Summary
Antoshkina V. The subjects of the process of interpretation of civil law.
In this article, the structure of the process of interpreting the norms of civil law is examined. The subject of the process of civillaw interpretation is determined. The types of interpretation of civil law norms by subjects are analyzed. Specific features of interpretation of civil law are specified depending on the subjects of interpretation. Particular attention is paid to doctrinal interpretation.
Key words: subject of interpretation, composition of interpretation, interpretation of civil norms, object of interpretation, types
of interpretation.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОГО
КОМІСІЙНОГО КРЕДИТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
В Україні учасники (засновники, акціонери, пайовики) банків традиційно інвестують кошти не тільки
з метою можливого отримання доходів від банківської діяльності у вигляді дивідендів, а й для набуття можливості отримання від останніх фінансових послуг для себе особисто та інших осіб, пов’язаних з банком
через особу такого інвестора. Наприклад, особа, пов’язана з банком через особу учасника банка, розміщує в
банку кошти (вклад, або залишок коштів на поточному рахунку), а банк за рахунок таких залучених коштів
надає іншій особі, пов’язаній з банком через особу учасника банка, кредит за низькою процентною ставкою,
що відбувається з дотриманням вимог норм ч. 3 ст. 346 Господарського кодексу України. Зрозуміло, що
зазначені депозитно-кредитні операції банка юридично не пов’язані між собою, а сама можливість здійснен© А. Ю. Бабаскін, 2017
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ня таких банківських операцій з пов’язаними з банком особами на цей час обмежується нормами ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Останні встановлюють обмеження для проведення операцій
банків з пов’язаними особами, зокрема, фіксують недійсність кредитних договорів, що були укладені банком
з пов’язаними особами на умовах, які не відповідають поточним ринковим умовам.
Вважаємо, що у кредитних відносинах за участі банків законодавство має забезпечити збалансованість
інтересів банків, інвесторів, а також інших клієнтів банків. В іншому разі заінтересованість українських
інвесторів у інвестуванні коштів у банківській сектор економіки України буде неминуче падати, що призведе
до повного панування на банківському ринку України іноземного капіталу.
На наш погляд, вирішенню вказаної проблеми може сприяти запровадження в законодавстві України
інституту «банківського комісійного кредиту». Цей крок також може сприяти вирішенню проблеми дотримання суб’єктами господарювання норм Розпорядження Державної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 31 березня 2006 р. № 5555 «Про можливість надання юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами,
фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств» (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 25 квітня 2006 р. за № 477/12351)1. З огляду на вказане конструкція договору банківського
комісійного кредиту може бути цікавою не тільки для пов’язаних із банками осіб, а й для інших учасників
цивільних відносин. Підкреслимо, що зазначена правова конструкція в цілому притаманна законодавству
країн з економікою перехідного періоду, прикладом чого є законодавство Китайської Народної Республіки2.
Науково-теоретичними дослідженнями правового регулювання кредитного договору та договору комісії з цивільно-правової точки зору займалися такі вітчизняні та іноземні науковці, як: М. М. Агарков,
І. А. Безклубий, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, Л. Г. Єфимова, О. С. Іоффе,
Н. С. Кузнєцова, Л. О. Новосьолова, В. В. Луць, Є. О. Суханова та багато інших.
Метою статті є дослідження можливості запровадження в законодавстві України інституту «банківського комісійного кредиту», виявлення його основних правових рис та надання відповідних пропозицій
щодо вдосконалення чинного законодавства України.
Як відомо, в законодавстві під фінансовим посередництвом банків розуміється їх діяльність, пов’язана
з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством (ч. 3
ст. 333 ГК України). Як вказує Г. Ю. Шемшученко, концепція доктрини фінансового посередництва передбачає вжиття терміна «фінансовий посередник» для узагальненої класифікації кола осіб, наділених правом
бути професійними учасниками фінансових та кредитних правовідносин у широкому розумінні3. На думку
О. Р. Ящищак, фінансовим посередництвом є професійна діяльність фінансових установ, яка полягає у залученні тимчасово вільних фінансових ресурсів фізичних і юридичних осіб з метою їх ефективного перерозподілу, який забезпечить одержання прибутку і захист майнових інтересів споживачів фінансових послуг4.
У свою чергу, В. В. Рєзнікова визначає фінансове посередництво як професійну господарську діяльність із
залучення та розміщення коштів індивідуальних інвесторів (клієнтів), яка передбачає тривалі відносини між
індивідуальними інвесторами та фінансовими посередниками і, відповідно, нагромадження активів на
балансах цих фінансових посередників5.
На думку Є. Б. Осипова, посередництво в економічному сенсі (економічне посередництво) означає
надання послуг з встановлення економічних зв’язків між учасниками майнового обороту. Посередництво в
юридичному сенсі (правовий інститут посередництва) вужче за обсягом поняття. Воно охоплює собою лише
посередницькі договори послуг. Згідно з цим виділяється посередництво в економічному (надання послуг зі
встановлення економічних зв’язків між учасниками майнового обороту) і юридичному (правовий інститут
посередництва або інститут підприємницьких посередницьких договорів послуг) сенсах6. З огляду на
вищевказане характеризувати в цілому діяльність банків як фінансове посередництво можна лише з економічної точки зору, оскільки більшість банківських правочинів (договір банківського вкладу, кредитний договір, договір банківського рахунку, гарантія тощо) в науці цивільного права не належать до посередницьких
правочинів. До останніх в діяльності банків науковці, як правило, відносять лише договір доручення, договір
комісії та договорів управління майном7.
Згідно з нормами чинного банківського законодавства банк може залучати кошти не тільки у вклади
(вкладні та поточні рахунки), а й на інших підставах (наприклад, міжбанківський кредит, емісія боргових
цінних паперів, залучення коштів в управління тощо). На наш погляд, можливим та доцільним є також
надання банкам права залучати кошти на підставі «договору комісії», з метою подальшого надання за рахунок залучених коштів «банківського комісійного кредиту» третій особі (особам), яка буде визначена комітентом у договорі комісії.
Оскільки договорі комісії належить до посередницьких договорів, посередницькі послуги: а) мають
нематеріальний характер; б) результати діяльності з надання послуг реалізовуються і споживаються в процесі
здійснення цієї діяльності; в) вони нероздільно пов’язані з особою послуго надавача8. Як вказує С. В. Скороходов, договір комісії належить до особливої категорії договорів про надання послуг – посередницьких договорів, які оформлюють відносини побічного посередництва. Під останнім слід розуміти правовий спосіб
участі учасників цивільного обороту в цивільних відносинах, при яких задоволення кінцевих економічних
інтересів цих учасників досягається через встановлення правових зв’язків між ними за допомогою дій юридичного та фактичного характеру третьої особи – посередника9. Зазначимо, що як побічне представництво
розглядав представництво, яке виникає на підставі договору комісії, і О. С. Іоффе10.
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З легального визначення поняття «договір комісії» (ст. 1011 ЦК України») не вбачається обмежень переліку правочинів, які може вчиняти комісіонер на виконання договору комісії. Таким чином, до предмета такого договору можуть належати не тільки дії з укладення договорів купівлі-продажу, а й дії з укладання інших
оплатних правочинів. З огляду на вказане вважаємо, що внесення змін до чинного законодавства України
щодо встановлення особливостей правового регулювання договору комісії, на виконання якого комісіонер
має укласти договір банківського комісійного кредиту, не суперечить правовій природі договору комісії,
оскільки закон прямо передбачає встановлення особливостей договору комісії (ст. 1028 ЦК України).
На наш погляд, за договором комісії банк (комісіонер) може зобов’язатись за дорученням другої сторони (комітента) укласти один або кілька кредитних договорів з третьою особою (особами) від свого імені, за
дорученням та за рахунок комітента. У такому договорі комісії сторонами може бути визначені не тільки
особа позичальника (позичальників) за кредитним договором, а й визначено усі істотні умови, які закон та
сторони визначать в якості таких для договору про банківський комісійний кредит.
За договором комісії комісіонер виступає перед третьою особою від свого імені. Відповідно до цього за
договором, укладеним із третьою особою, комісіонер набуває права навіть тоді, коли комітент був названий
у договорі або прийняв від третьої особи виконання договору (ч. 2 ст. 1016 ЦК). У свою чергу, за договором
комісії комітент зобов’язаний забезпечити комісіонера всім необхідним для виконання обов’язків перед третьою особою (ч. 1 ст. 216 ЦК України). Як вказує О. В. Станкевич, вчинення правочину за рахунок комітента
означає, що комісіонер не тільки вчиняє правочин, а й виконує його з третьою особою за рахунок комітента11.
У свою чергу, О. М. Сибіга вважає, що поняттям «вчинення правочину» охоплюється не тільки виконання
комісіонером власних обов’язків, а й прийняття ним виконаного від третьої особи, а також передача отриманого результату комітентові з поданням йому звіту, бо комісіонер укладає правочин від свого імені, а тому
останній не породжує юридичного зв’язку між комітентом і третьою особою12.
Отже, уклавши від свого імені та за рахунок комітента з позичальником договір про банківський комісійний кредит на умовах, передбачених у договорі комісії, банк зобов’язаний надати позичальнику відповідну
фінансову послугу. При поверненні кредитодавцем кредиту та сплаті останнім процентів за ним перерахувати
їх комітенту в строки, встановленні договором, комісії за винятком утриманої банком комісійної винагороди,
що передбачена договором комісії. Таким чином, комітент зможе за рахунок власних коштів та за участю професійного посередника на ринку банківських послуг (який має банківську ліцензію) забезпечувати кредитними коштами інших пов’язаних із ним осіб на умовах, які будуть визначатись в договорі комісії, а також отримати дохід від вчинення комісіонером кредитного правочину (правочинів) у вигляді процентів. У свою чергу,
перевагою вказаного виду кредиту для банку є те, що зазначені «банківські комісійні кредити» не тільки надаються банком за рахунок комітента, а й фактично надаються на ризик комітента, оскільки саме комітент обирає позичальника та визначає істотні умови договору про банківській комісійний кредит. Відсутність кредитних ризиків для банку може забезпечуватись шляхом укладення між сторонами договору комісії договорів про
відступлення права вимоги за договором про банківській комісійний кредит та про переведення боргу за договором комісії. Оскільки в такому випадку кредитні ризики у банку фактично відсутні, зазначені кредити
можуть бути бланковими та надаватись банком за спрощеною процедурою, без обов’язкового проведення
оцінки кредитоспроможності кредитоотримувача, якщо інше не встановлено договором комісії. Зазначене
може значно спростити та прискорити оформлення й надання таких кредитів. Вважаємо, що низькій рівень
кредитного ризику за «банківським комісійним кредитом» має бути врахований і в нормативно-правових
актах Національного банку України, в частині встановлення для таких кредитів окремих вимог щодо формування банками обов’язкових резервів та економічних нормативів, встановлених Інструкцією про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України
від 28 серпня 2001 р. № 368 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 р. за
№ 841/6032)13 (зокрема, максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру
(Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)).
Зазначене, у свою чергу, може мати ефект здешевлення кредиту для позичальника.
Для запровадження в законодавстві України інституту «банківського комісійного кредиту» пропонуємо
внесення наступних змін до законодавства України: а) доповнити ст. 1054 Цивільного кодексу України частиною четвертою наступного змісту: «4. За договором про банківській комісійний кредит банк (кредитодавець)
зобов’язується надати від свого імені та за рахунок комітента грошові кошти позичальнику у розмірі та на
умовах, встановлених договором про банківській комісійний кредит, а позичальник зобов’язується повернути
банківській комісійний кредит та сплатити проценти за ним. Істотними умовами договору про банківській
комісійний кредит є предмет договору, строк користування кредитом, розмір процентної ставки за кредитом,
право банку на розкриття інформації, що є банківською таємницею комітенту щодо особи позичальника та
умов договору про банківській комісійний кредит, інші умови, встановлені в якості істотних законом або договором комісії. Договір відступлення права вимоги за договором про банківській комісійний кредит може бути
укладений банком та комітентом одночасно з укладанням договору про банківській комісійний кредит під відкладальною умовою. Предметом відступлення за цим договором є дійсне права вимоги банку або право вимоги, що виникне у банка в майбутньому на підставі договору про банківській комісійний кредит. Відступлення
прав вимоги за договором про банківській комісійний кредит відбувається з одночасним переведенням боргу
банку за договором комісії до комітента. Договір переводу боргу укладається сторонами одночасно з договоЧасопис Київського університету права • 2017/2
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ром відступлення права вимоги. Зазначені договори можуть бути укладенні сторонами у вигляді змішаного
договору. До відносин за договором про банківській комісійний кредит не застосовуються норми Закону
України «Про споживче кредитування»; б) доповнити ч. 1 ст. 1056 Цивільного кодексу України положенням
наступного змісту: «Кредитодавець має право відмовитися від надання позичальнику банківського комісійного кредиту частково або в повному обсязі у разі ненадходження до банка, що уклав договір про банківській
комісійний кредит коштів від комітента за договором комісії»; в) доповнити Цивільний кодекс України ст.
1028.1 наступного змісту: «Стаття 1028.1 Особливості договору комісії щодо укладення договору банківського комісійного кредиту. За договором комісії щодо укладення договору банківського комісійного кредиту банк
(комісіонер) зобов’язується укласти від свого імені, за дорученням та за рахунок комітента один або кілька
договорів про банківській комісійний кредит з третьою особою (особами), яка вказана в договорі комісії на
зазначених в ньому умовах. Істотними умовами договору комісії щодо укладення договору про банківській
комісійний кредит є предмет договору, розмір винагороди комісіонера, порядок та строк її сплати, порядок та
строки забезпечення комітентом банка коштами, порядок та строки розрахунків між банком та комітентом в
процесі виконання договору про банківський комісійний кредит, строк договору комісії, особа позичальника
(позичальників), істотні умови договору (договорів) про банківській комісійний кредит, який (які) має укласти
комісіонер, інші умови, за якими за заявою хоча б однієї сторони мала бути досягнута домовленість. До відносин за цим договором не застосовуються положення щодо «умов договору комісії» (ст. 1012 ЦК України),
«субкомісії» (ст. 1015 ЦК України), «делькредере» (ч. 3 ст. 1016 ЦК України). До відносин за цим договором
положення інших статей глави 69 Цивільного кодексу України, застосовуються, якщо інше не встановлено
цією статтею Кодексу»; г) доповнити ст. 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» наступним
положенням: банківській комісійний кредит» – це фінансова послуга, яка надається банком позичальнику від
свого імені та за рахунок комітента у розмірі та на умовах, встановлених договором»; д) викласти п. 3 абзацу
третього ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у наступній редакції: «3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, або на підставі договору комісії коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик або без такого»; ж) викласти абзац
п’ятий ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у наступній редакції: «Правочини, вчиненні
банком із пов’язаними з банком особами, за винятком договорів про банківській комісійний кредит, на умовах,
що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення»; з) викласти абзац
сьомий ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у наступній редакції: «Банку забороняється
надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з банком особою, за винятком договорів про банківській комісійний кредит, придбання активів пов’язаної з банком
особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов’язаною з банком особою».
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Бірюков І. А. Співвідношення життя фізичної особи як належного їй блага з правом на життя
Резюме
Бабаскін А. Ю. Проблеми та перспективи запровадження інституту банківського комісійного кредиту в цивільному законодавстві України.
У статті розглянуто можливість запровадження в законодавстві України інституту «банківського комісійного кредиту»,
що має сприяти, зокрема, відновленню заінтересованості українських інвесторів до інвестування грошових коштів у банківській сектор економіки України, розширенню можливості банків щодо залучення грошових коштів та кредитування пов’язаних із банками осіб тощо. Для цього пропонується надати право банкам як фінансовим посередникам залучати грошові кошти
на підставі договору комісії та укладати з позичальником договори банківського комісійного кредиту, який є видом кредитного
договору. Для цього автором пропонується внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України та Закону України «Про
банки і банківську діяльність».
Ключові слова: кредит, кредитний договір, договір комісії.
Резюме
Бабаскін А. Ю. Проблемы и перспективы внедрения института банковского комиссионного кредита в гражданском законодательстве Украины.
В статье рассмотрена возможность введения в законодательство Украины института «банковского комиссионного кредита», что должно способствовать, в частности, восстановлению заинтересованности украинских инвесторов к инвестированию
денежных средств в банковской сектор экономики Украины, расширению возможности банков по привлечению денежных
средств и кредитованию связанных с банками лиц и т.д. Для этого предлагается предоставить право банкам как финансовым
посредникам привлекать денежные средства на основании договора комиссии и заключать с заемщиком договора банковского
комиссионного кредита, который является видом кредитного договора. Для этого автором предлагается внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности».
Ключевые слова: кредит, кредитный договор, договор комиссии.
Summary
Babaskin A. Problems and prospects of introduction of the bank commission credit in the civil law of Ukraine.
The article considers the possibility of introducing in the legislation of Ukraine the institute a «bank loan loan», which should
promote, in particular, restoration of interest of Ukrainian investors in investing money in the banking sector of the economy of Ukraine,
expanding the ability of banks to raise funds and lending related to banks, etc. To this end, it is proposed to give banks, as financial
intermediaries, the right to raise funds on the basis of a commission agreement and conclude with the borrower a bank loan loan agreement that is a type of loan agreement. For this purpose, the author proposes to introduce appropriate amendments to the Civil Code of
Ukraine and the Law of Ukraine «On Banks and Banking».
Key words: credit, loan agreement, commission contract.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК НАЛЕЖНОГО ЇЙ БЛАГА
З ПРАВОМ НА ЖИТТЯ
Минуло не так багато часу з дня набрання чинності Цивільного кодексу України (в подальшому ЦК),
але певну оцінку його окремих положень можна дати вже сьогодні. Це стосується перш за все тих норм ЦК,
які вперше були введені до цивільного законодавства України. Однією з таких норм є ст. 281 під назвою
«Право на життя»1.
Традиційно право на життя розумілося як право на збереження життя і трактувалося перш за все як відмова від війни й участі в ній, відмова від смертної кари, встановлення порядку застосування зброї і знаходженні її в цивільному обігу2. Вперше міжнародно-правова регламентація права на життя була наведена в
Загальній декларації прав людини (1948 р.) і безперечно була реакцією на незахищеність та знецінення війною людського життя.
За час існування ЦК, дослідженню особистих немайнових прав фізичної особи, у тому числі й права на
життя, було присвячено тисячі сторінок друкованої продукції, на яких автори, з деякими уточненнями редакційного характеру, позитивно ставились до закріплення в ЦК права на життя як особистого цивільного немайнового
права фізичної особи. Зверталась увага на те, що введення в ЦК ст. 281 не лише здійснило позитивну регламентацію даного права, а й гарантувало фізичній особі належні умови здійснення цього права та забезпечило надійним та ефективним механізмом захисту даного права у випадках його порушення, оспорювання чи невизнання3.
© І. А. Бірюков, 2017
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Можна було б погодитись з такою високою оцінкою введеної в ЦК – Кодексу приватного права – ст. 281,
якби ці висновки були підкріплені конкретними позитивними прикладами, статистичними даними, судовою
та адміністративною практикою. На жаль, позитивних зрушень в охороні та захисті права на життя фізичної
особи поки що не сталося. Більше того, ті традиційні виклики, проти яких була введена в цивільне законодавство норма про право на життя, не лише не припинили існувати, а стали більш реальними. Саме це спонукало нас подивитися на дану проблему під дещо іншим кутом зору.
Перш за все, хотілось би звернути увагу на таке: а) життя це загальна для всіх очевидність, це природне
явище; б) людині, як і кожній живій істоті, притаманна реакція захисту життя, свого роду іманентна санкція,
що застосовується нею до порушника; в) реакція самозахисту проявляється доти, доки людина живе (уникнення болю, укриття від холоду чи спеки, обережність при зіткненні з невідомим, тощо). Звідси витікає, що
основний ворог людини це смерть.
У протистоянні життя і смерті криється найвагоміша проблема людства. Якщо в інших протистояннях
права з неправом (право-помилка, право-обман, право-злочин, тощо) можна мати надію на торжество права,
то у протистоянні життя як права – неправу у вигляді смерті, переможцем завжди виходить смерть. Її можна
лише відсунути далі від моменту народження, призупинити, але перемогти неможливо.
Але життя людини має не лише часові, а й просторові межі, які визначаються інтересами і нахилами її
характеру. Інтереси ж людини формуються її розумом. Для задоволення свого інтересу їй зазвичай достатньо
особистого самостійного волевиявлення. Хоча в більшості випадків у неї виникає необхідність погодити
свою волю з волею інших осіб з тим щоб вони принаймні не заважали їй досягти поставленої мети. А зважаючи на те, що будь-яке суб’єктивне право знаходить свій прояв у правовідношенні, то для здійснення
свого наміру їй необхідно стати учасником правовідношення.
Серед різних видів правовідносин важливе місце займають абсолютні правовідносини, у яких уповноваженому суб’єкту протистоїть невизначене коло зобов’язаних осіб. Специфікою правовідношення, об’єктом якого виступає життя людини є те, що в ньому відсутній чітко визначений правовий стан суб’єктів. Дієздатна фізична особа одночасно виступає як уповноваженою, так і зобов’язаною стороною4. «Веление права
гласит: будь лицом и уважай других в качестве лиц»5. Той, кому надане право вимагати від всіх і кожного не
порушувати його права на життя, теж зобов’язаний не порушувати права на життя іншої людини. З цього
виходив і законодавець, вводячи у ЦК статтю 13.
Як бачимо, про право на життя можна вести мову лише у соціальному розумінні життя людини, бо правовідношення це суспільне відношення, врегульоване нормами права.
Але ж, як зазначалось вище, на життя можна дивитися як на благо невід’ємне від людини. У такому
розумінні людина, яка живе і має волю як складову частину свого єства, є володарем свого життя. Вона, як
володар, може на свій розсуд впливати на нього.
Зі сказаного можна зробити висновок, що має місце право на життя, яке проявляється лише у правовідносинах, і життя, як благо, що належить конкретній фізичній особі.
Життя як благо є невід’ємним від людини. Право ж повинно бути спрямоване на охорону і захист цього
блага не лише від неправомірної поведінки інших осіб, а й від стихійних, екологічних та інших небезпек.
Якщо, життя як благо, є невід’ємним від людини, то про право цього не скажеш.
Право на життя можна порушити, не визнати, припинити тощо. У такому разі людина стає беззахисною
і безправною. В’язень Бухенвальду, доки був живим, володів своїм життям як благом, що належало лише
йому, хоча права на життя він не мав. Його можна було знищити в будь-який момент. Або, особа, засуджена
до страти, доки вирок не було виконано – жила, але права на життя не мала.
Отже, можна стверджувати, що без визначення поняття «життя» як правової категорії неможливо дослідити і права на життя фізичної особи.
З етимологічного розуміння слова «життя» випливає, що життя людини багатоскладове. Воно може
розглядатись з декількох позицій.
1. Існування людини. Людина як і будь-яка жива істота – існує, а це означає, що її організм забезпечує
фізіологічні процеси у її тілі. Ця частина життя людини визначається природою і обумовлюється правилами
(закономірностями) існування не лише людини, а і будь-якого живого організму.
2. Кожна людина має духовну складову – «нрав» (чіткого перекладу слова «нрав» на українську мову в
словниках не наводиться). Розум і нрав створюють дух людини. Складовими частинами нраву є воля, любов,
милосердя, пристрасті тощо. Розуму – пам’ять, вміння обґрунтовувати, доводити, робити висновки, обирати
одне з декількох тощо. Об’єднання «нраву» і розуму створюють дух людини*.
3. Людина – суспільна істота, частина соціуму: вона має свій побут, вступає у взаємовідносини з іншими людьми – це соціальна складова її життя6.
А чи співпадає таке розуміння життя людини з поглядами юристів на це питання?
Серед сучасних цивілістів найбільш ґрунтовно дослідив феномен життя людини Р. О. Стефанчук.
Ознайомившись з працями багатьох авторів (філософів, юристів, економістів тощо) всіх часів і народів, він
* «Нрав» (нравственность) відрізняється від моральності. Якщо «нрав» це природжені якості людини з певними змінами,
набутими в процесі життя, то мораль (моральність) являє собою систему норм і принципів поведінки людей у суспільстві. По
відношенню до людини моральність складають зовнішні чинники, яких вона повинна дотримуватися як член суспільства.
Добре коли «нравственность» і моральність співпадають, гірше ж, коли між ними є розбіжності.
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дійшов висновку, що основними ознаками життя як особистого немайнового блага є наявність біологічного
існування, духовного (морального) начала та соціального функціонування людського організму як єдиного
цілого7.
Як видно, кропітка робота дослідника не лише підтвердила позицію В. Даля, а й надала можливість зіставити життя з правом на життя. Крім того, Р. О. Стефанчук обґрунтував висновок, що задля охорони біологічної складової життя необхідною є конструкція спеціального особистого немайнового права – права на
життя. Що ж стосується забезпечення духовної (моральної) та соціальної складової, то, на його думку, зважаючи на необмежену кількість можливих сфер прояву відповідної соціальної активності, конструювання
єдиного права, яким би здійснювалась ефективна правова охорона духовного (морального) начала та соціальної активності, функціонування і розвитку людського життя, є неможливим.
Як бачимо, ввівши ст. 281 у ЦК, законодавець породив проблему визначення змісту, зазначеного в ній
права. Розпливчастість формулювання названої норми примушує науковців тлумачити її зміст на свій розсуд.
Крім того, не зовсім зрозуміло, яким чином за допомогою цивільно-правових засобів можна регулювати відносини, об’єктом яких виступає біологічна складова – життя фізичної особи.
Адже ще М. М. Агарков звертав увагу на те, що конструювати в цивільному праві особливе суб’єктивне
право на життя, є заняттям безплідним. У підтвердження чого посилався на думку Віндшейда, який зазначав,
що волю людини можна уявити вирішальною нормою для власної особистості, перш за все з боку її тілесного існування. З такого розуміння людині належить право на життя і все, що з ним пов’язано, право на
тілесну цілісність, і, наостанок, право на безперешкодне розпорядження своїм тілом. Ці права немає потреби
окремо викладати у системі цивільного права, оскільки їх існування чи їх межі не можуть оспорюватися: що
ж до їх порушення, то з нього, наскільки це можливо, виникають(якщо взагалі виникають цивільні наслідки)
самостійні права (право вимоги)8.
Можна припустити, що наведені слова Віндшейда торкались не лише його сучасників, а й були розраховані на майбутнє. Як видно, законодавцем України їх не було взято до уваги.
З моменту появи такої позиції минуло багато часу, змінилися погляди цивілістів на цю проблему. Внесене в ЦК норму про право на життя, але однозначного спростування чи підтвердження того, про що писав
М. М. Агарков не сталося. Саме тому вважаємо за необхідне, звернути увагу на те, що з тексту ст. 281 ЦК
однозначної відповіді на поставлене питання одержати неможливо, перш за все тому, що у перших двох частинах названої норми продубльовано текст статті 27 Конституції, а відтак це не лише цивільне право, а і конституційне, яке є базовим для розвитку всіх галузей права. Крім того, в основу ст. 27 Основного закону
України було покладено ст. 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, аналізуючи яку К. Бойл зазначав: парадоксальною ознакою цієї статті про право на життя є те, що, хоча вона може й
справді вважається першочерговим правом, сфера дії його не визначена9.
Але зазначене не означає, що життя фізичної особи, як її найвища цінність, не є об’єктом цивільно-правових відносин, не охороняється і не захищається за допомогою норм цивільного законодавства. В підтвердження пошлемося на деякі статті ЦК.
Так, відповідно до ст. 3 однією з засад цивільного законодавства є неприпустимість втручання у сферу
особистого життя людини. Глава 80 має назву «Рятування здоров’я і життя фізичної особи, майна фізичної
або юридичної особи», у гл.гл. 81, 82 вміщені норми, спрямовані на захист життя людини.
Звернемо також увагу на те, що в названих нормах ЦК мова не йде про право особи на життя, а про
життя людини як окрему цінність, як благо, невід’ємне від неї. Це підтверджується і ч. ІІ ст. 281 ЦК, згідно
з якою фізична особа має право захищати як своє життя, так і право на нього.
У зв’язку з тим, що людина живе певний час, важливим є встановлення не лише початку і закінчення
життя, а і права на нього. Законодавець початком життя визначає момент народження людини, припиненням – момент її смерті (ст. 25 ЦК). Між зазначеними параметрами діє і право на життя.
Але, крім цього загального правила, законодавець інколи враховує права ще ненародженої дитини. Так,
згідно з частиною першою ст. 1222 ЦК спадкоємцями за законом і за заповітом можуть бути особи, які були
зачаті за життя спадкодавця і народилися живими після його смерті. А ст. 124 СК встановлює строк, протягом якого плід може знаходитися живим в утробі матері. Такий строк не може перевищувати 10 місяців.
(Хоча в «Собрании малороссийских прав» таким строком вважалися 10 місяців і 2 дні10. На якому етапі суспільного розвитку два дні загубилися і чому, нам невідомо). Так, законодавчі норми дали підстави деяким
дослідникам вважати початком життя не народження дитини, а її зачаття. Таку теорію Р. О. Стефанчук назвав
«ембріональною» (від лат. embryo – ембріон), а теорію, прихильники якої початком життя людини вважають
момент її народження, він назвав «натусіальною» (від лат. natus – народження)11.
Проаналізувавши доводи прибічників кожної з цих теорій, Р. О. Стефанчук не лише висловив солідарність з прихильниками натусіальної концепції права на життя, а й додатково обґрунтував свою позицію з
цього питання.
Ми теж є прибічниками натусіальної теорії, але дещо з інших міркувань. На нашу думку, при визначенні початку життя людини потрібно зосереджувати увагу не лише на життєдіяльності зародка, а в першу
чергу на особистому немайновому праві жінки, пов’язаному з вагітністю та народженням дитини. А те, що
законом ці права враховуються підтверджується ст. 49 СК та ч. 6 ст. 281 ЦК.
Так, відповідно ч. 4 ст. 49 СК вагітній дружині мають бути створені у сім’ї умови для збереження її здоров’я та народження здорової дитини.
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Частина 6 ст. 281 ЦК передбачає можливість жінки за своїм бажанням штучно перервати вагітність,
якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів.
У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене від
дванадцяти до двадцяти двох тижнів. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після дванадцяти тижнів вагітності, встановлюються законом.
Із сказано можна зробити висновок, що поведінка вагітної жінки не байдужа для цивільного законодавства. Вона хоч і здійснює своє особисте немайнове право – народити дитину, але, у зв’язку з важливістю для
суспільства і її самої, і цього права, а також з вірогідністю небезпек, для здоров’я жінки, пов’язаних з її вагітністю і народженням дитини, це її право додатково гарантується. Воно також обмежується певними заборонами з покладанням на неї обов’язків медичного характеру.
Прискіпливість же юристів до визначення правового статусу зародку можна пояснити впливом моральних та релігійних чинників, традицій, звичаїв та турботою про подальший позитивний розвиток суспільства.
З наведеного змісту ч. 4 ст. 49 СК, можна засумніватися, що в ньому започатковано лише біологічна
складова життя людини. Адже шлюб це насамперед духовно-правовий стан життя, у якому перебувають
одружені жінка та чоловік. Основною метою шлюбу є народження дітей. Що ж стосується переривання
вагітності, то, безумовно, проглядається біологічна складова існування жінки як майбутньої матері, але ця
складова невід’ємна, а можливо, й підпорядкована духовній та соціальній складовій.
Але моральні та соціальні цінності відіграють не лише позитивну роль у ставленні жінки до своєї вагітності, а можуть мати й протилежну спрямованість. Особливо це стосується жінок, які завагітніли не перебуваючи у шлюбі. Згадайте Христю з роману П. Мирного «Повія», Катерину з однойменного твору Т. Шевченка та багато інших жінок, які зазнали моральних та соціальних поневірянь, пов’язаних зі здійсненням свого
особистого немайнового права – жити.
Згідно з ст. 26 ЦК, людина, з моменту народження, має усі особисті немайнові права, що забезпечують
її природне існування, в тому числі і право на життя. Але для матері народженої дитини немає значення чи
встановлене це право в законі, чи ні. Вона впевнена, що той, кого вона народила, має право на життя. Як правило, все єство її спрямовується з вимогою до всіх і кожного не шкодити життю її дитини. Це особисте
немайнове право належить їй не як щось зовнішнє, а як благо нероздільне з нею і не відчужуване від неї.
Але у зв’язку з тим, що дитина відділилась від лона матері і, як окрема людина, набула своїх особистих
немайнових прав, основним з яких є право на життя, то у разі недодержання належного материнського захисту, здійснення цього її права, повинно бути забезпечене іншими компетентними органами чи особами. Законом це враховано, а інколи дозволено матері народженої дитини діяти всупереч природі. Наприклад, у випадку, коли народжена дитина має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших
обставин, що мають істотне значення*, вона може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров’я (ч. 3. ст. 143 СК).
Оцінюючи таке право матері, його можна прирівняти за правовими наслідками до штучного переривання вагітності. Адже, жінка, відмовившись від народженої людини, втрачає інтерес до неї, розриває з нею всі
соціальні зв’язки. Ніяких обов’язків жінка, яка відмовилась від дитини, не несе. Виникає думка, що названа
норма спрямована не на захист життя хворої дитини, а на охорону життя матері (батька) від поневірянь,
пов’язаних з утриманням і вихованням народженої нею людини. Воістину на кого Бог, на того і закон.
Якщо ж батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважних причин і протягом шести місяців не виявили щодо неї батьківського піклування (ст. 164 СК), то вони
можуть бути позбавлені батьківських прав з покладанням на них обов’язку утримувати дитину (ст. 166 СК).
Історії відомі також випадки, коли право матері на недоторканність її дитини взагалі законом ігнорувалось. Наприклад, в одному з параграфів «Собрания малороссийских прав» зазначено: «…рожденное дитя не
имеющее человеческого вида, а похожее на какую-либо скотину, надлежить тот же час удавить или иным
образом истребить»12. Невідомо, у якому порядку планувалося виконання цього припису і чи взагалі було
щось подібне, але сам факт наявності такої законодавчої норми свідчить про крихкість життя людини, особливо на початку його виникнення.
Адже за період життя людина, як правило, проходить декілька стадій соціального існування:
‒ початкову (від народження до повноліття);
‒ основну (від настання повноліття до початку непрацездатності);
‒ завершальну (від початку непрацездатності до смерті)**.
Законодавець, враховуючи специфіку життя людини на кожній з названих стадій, розробив низку
цивільно-правових засобів, за допомогою яких, на його думку, за участю самої людини, її життя належним
чином охоронятиметься і захищатиметься від неправомірних посягань.
* У названій статті не зазначено хто саме має вирішувати питання про істотність або неістотність цих обставин. (Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. К.: Істина, 2003. – С. 212.)
** Термін «працездатність» хоч і не властивий цивільному праву, але без його застосування неможливо вирішити багатьох
цивільно-правових проблем. Адже у працездатності багато спільного з дієздатністю. Якщо дієздатність це здатність своїми
діями набувати цивільних прав та обов’язків то працездатність – це здатність людини своїми діями створювати матеріальні чи
духовні цінності. Праця може знаходити прояв у роботі, навчанні, творчості тощо. Іншими словами, у всьому, що потребує
зусиль, старанності і турботи. Як і дієздатність – це спосіб волевиявлення.
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З врахуванням того, що найвразливішою стадією життя кожної живої істоти, в тому числі і людини, є
початкова стадія, законодавець приділив особливу увагу охороні і захисту життя дітей. Акцентуючи, при
цьому увагу не лише на правах і обов’язках неповнолітніх, а й на правах і обов’язках тих, хто безпосередньо
причетний до їх народження, виховання і утримання.
Чому ми вважаємо, що початкова стадія є найуразливішою в житті фізичної особи? Перш за все тому,
що в силу свого природного розвитку деякий час вона не здатна самостійно жити. Не в змозі здійснювати
самозахист свого життя. Її свобода знаходиться у зародковому стані. Дитині заборонено учиняти будь-які
експерименти над своїм тілом, самостійно здійснювати інші належні їй особисті немайнові права. Їй дозволено укладати лише дрібні побутові правочини.
Необхідно також звернути увагу на те, що мінімальної вікової межі цивільної дієздатності ЦК не встановлює. Хоча цивільне законодавство ФРН дозволяє самостійно укладати правочини лише тій дитині, якій
виповнилося сім років, а ЦК РФ надає право малолітньому укладати дрібні побутові правочини після досягнення ним шестирічного віку. На що З. В. Ромовська не лише зазначала «але у кожного своя правда», а й
навела приклад в підтвердження правди, закладеної в ЦК13.
На жаль, за допомогою наведеного прикладу помітити правду ЦК України важко. Насамперед тому, що
в ньому відсутня оцінка права дитини в дії. А саме тоді, коли дитина опиниться в скрутному становищі із-за
негараздів в сім’ї, посягань на її життя з боку інших осіб, нерозуміння небезпек, що підстерігають її на кожному кроці, у тому числі й при учиненні нею дрібних побутових правочинів. Не секрет, що хтось із спритників виманить у п’ятирічного іграшку, а потім заявить, що ту іграшку дитина йому подарувала. У зв’язку з
тим, що п’ятирічний за законодавством України має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини,
такий спір буде небезпідставним. А за законодавством РФ волевиявлення особи, яка не досягла шести років,
вважається нікчемним.
Впадає в очі також і те, що ст. 281 ЦК переобтяжена законодавчими приписами, які виходять за межі
змісту права на життя, як особистого немайнового абсолютного права. На частини 3, 5, 7 названої норми,
можна дивитися як на правові засоби, за допомогою яких фізична особа здатна втілити в реальність свої наміри щодо зміни фізичної складової свого життя як належного їй блага. Причому, не самостійно, як це зробив
Базаров з роману І. С. Тургенева «Отцы и дети», а за допомогою інших осіб. З таких позицій ці законодавчі
дозволи сприймаються не як джерела особистого немайнового права, а як норми, які регулюють зобов’язальні
відносини, що вникають між фізичною особою і уповноваженими закладами охорони здоров’я.
Предметом таких договірних зобов’язань є послуги у вигляді маніпуляцій над організмом пацієнта,
проведених за його згодою. З тексту ч. 3 ст. 281 ЦК проглядається також висновок, що оферентом у таких
договорах виступає заклад охорони здоров’я, а акцептантом – фізична особа як пацієнт.
Крім того, важко сказати, яку мету переслідував законодавець, включаючи у зміст права на життя фізичної особи норму, пов’язану з заходами медичного втручання в організм людини, спрямованими на обмеження в ньому процесів репродукції, адже значно більше ризиків і проблем, пов’язаних з життям людини, виникає при трансплантації – пересадці тканин організму в інше місце чи в інший організм.
Якщо початок життя фізичної особи визначається моментом її народження, то кінець – моментом смерті. Смерть фізичної особи може бути біологічною і соціальною.
Біологічна смерть це смерть природна. Для цивільного права – це юридичний факт, з яким пов’язується
припинення суспільних відносин, учасником яких була померла фізична особа. Причини смерті можуть бути
різними, але смерть, як юридичний факт, завжди є подією.
Соціальна смерть наступає після набрання чинності рішення суду про оголошення фізичної особи
померлою і за правовими наслідками прирівнюється до біологічної смерті людини. Але це не означає, що
фізична особа, оголошена померлою, завжди припиняє своє існування. Якщо вона живе в іншому соціальному середовищі, то її правоздатність не припиняється. За нею зберігаються всі ті права, які вона мала від
народження. Що ж до інших прав, то деяких з них, до скасування рішення суду про оголошення її померлою,
вона мати не зможе. Наприклад, стати спадкоємцем.
Отже, можна сказати, що введення в ЦК норми про право на життя матиме позитивні правові наслідки
лише за умови визначення у ній стратегії держави, спрямованої на якнайдовше продовження життя людини.
Причому, не лише його біологічної складової, а й духовного (морального) начала та соціального людського
організму як єдиного цілого.
Виходячи з такого бачення призначення ст. 281 ЦК, її бажано було б викласти в такій редакції.
Стаття 281. Право на життя.
1. Фізична особа має невід’ємне право на життя.
2. Життя фізичної особи визнається найвищою соціальною цінністю.
3. Зміст особистого немайнового права на життя становлять забезпечені нормами цивільного законодавства можливості повноцінного фізичного, духовного та соціального розвитку фізичної особи як суб’єкта
цивільно-правових відносин.
4. Здійснення та захист права на життя відбувається на підставах та у порядку установленому законом.
5. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя.
З цього випливає, що особисте немайнове право на життя є формою, зовнішньою оболонкою життя
людини. Воно є засобом для підтримки й захисту тих суспільних відносин, які необхідні для повноцінного
біосоціального існування людини як суб’єкта цивільно-правових відносин. У такому розумінні право на
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життя є інструментом у боротьбі за існування суспільної людини. Але воно як інструмент відіграє вторинну,
підпорядковану волі людини роль.
Підтвердженням такого судження є ст. 3 Конституції України, за якою життя людини визнається найвищою соціальною цінністю. А відтак людина, маючи свідомість і волю, здатна не лише розуміти навколишній
світ, а й самостійно визначати параметри свого життя, діяти в межах розумного. Іншими словами, людина не
лише є глядачем, а й автором і актором спектаклю у театрі свого життя. Це правило враховано законодавцем
при формуванні змісту значної кількості правових норм. Прикладом чого може бути ч. 1 ст. 30 ЦК, у якій
зазначено: цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними.
Але для того, що б належним чином зіграти відведену людині роль у своєму житті, їй необхідно набути
певного досвіду. Духовно опанувати свою індивідуальність, зробити її чутливою до оцінки своїх дій не лише
як необхідних і корінних для неї, а й таких, що не зашкоджують іншим.
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Резюме
Бірюков І. А. Співвідношення життя фізичної особи як належного їй блага з правом на життя.
У статті акцентується увага на тому, що життя людини є невідкладним від неї благом, природною даниною. Право на
життя повинно забезпечувати можливість людини не лише біологічно існувати, а й розвиватись духовно і соціально. Включена
в ЦК України ст. 281 у нинішній її редакції для виконання таких функцій непридатна тому потребує удосконалення.
Ключові слова: право на життя, життя як благо, біологічна, духовна, соціальна складові життя, правоздатність, дієздатність.
Резюме
Бирюков И. А. Соотношение жизни физического лица как принадлежащего ему блага с правом на жизнь.
В статье акцентируется внимание на том, что жизнь человека является неотчуждаемым от него благом, естественным
даром. Право же на жизнь должно обеспечивать возможность человека не только биологически существовать, но и духовно и
социально развиваться. Включена в ГК Украины ст. 281 в нынешней ее редакции для выполнения таких функций непригодна
поэтому требует усовершенствования.
Ключевые слова: право на жизнь, жизнь как благо, биологическая, духовная, социальная составляющие жизни, правоспособность, дееспособность.
Summary
Biriukov I. The ratio of the physical person’s life as belonging to it benefit with the right to life.
The article focuses on the fact that human life is an urgent good for it, a natural tribute. The right to life must ensure that people
can not only biologically exist, but also spiritually and socially develop. Included in the Civil Code of Ukraine Art. 281 in its current
wording to perform such functions is unsuitable therefore requires improvement.
Key words: the right to life, life as a blessing, biological, spiritual, social components of life, legal capacity, capacity.
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ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ПРО ВИСЕЛЕННЯ БОРЖНИКА
Конституцією України закріплено принцип обов’язковості судових рішень. Вони є обов’язковими для
виконання на території України всіма фізичними і юридичними особами, яких ці рішення стосуються. Проте
в нашій державі тривалий час актуальною залишається проблема невиконання судових рішень.
Основною проблемою, на думку І. В. Жукевича, є довіра до судової системи, її справедливості з боку
громадянина, який набув статусу боржника у виконавчому провадженні. Проте якщо громадяни не довіряють судам, рішення судів є несправедливими, то й, відповідно, йде пошук різних шляхів невиконання такого
рішення1.
Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених Законом України «Про виконавче провадження»2
випадках на приватних виконавців. Запровадження інституту приватних виконавців певною мірою має оптимізувати процес виконання судових рішень.
Важливі кроки в напрямі вивчення проблем виконавчого провадження зроблено у працях таких представників вітчизняної науки:
Однак слід звернути увагу, що
незважаючи на велике значення виконання рішень саме немайнового характеру, в тому числі виселення боржника, ці категорії рішень не піддавалась окремому, самостійному дослідженню. У практичній діяльності
залишаються невирішеними багато питань як матеріального, так і процесуального характеру.
Метою наукової статті є теоретико-практичний аналіз процедури примусового виселення в аспекті примусового входження до приміщення, з якого відбувається примусове виселення.
При виконанні рішення про виселення боржника застосовується ст. 66 Закону України «Про виконавче
провадження». Дана стаття встановлює строки виконання рішень даної категорії, визначає обов’язкових
суб’єктів виконавчого провадження та порядок виконання.
Примусове виконання даної категорії рішень покладається на органи державної виконавчої служби,
тобто на державних виконавців. Що стосується приватних виконавців, то п. 7 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про
виконавче провадження» встановлює заборону щодо здійснення приватним виконавцем примусового виконання рішень про виселення та вселення фізичних осіб.
Примусове виконання рішення про виселення розпочинається на підставі виконавчого документа. Виконання рішення про виселення боржника належить до групи рішень немайнового характеру, а саме рішень, які
зобов’язують боржника вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій. Тому, відповідно до ч. 6 ст.
26 Закону України «Про виконавче провадження» при виконанні рішень немайнового характеру виконавець у
постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення
протягом 10 робочих днів. Тобто, за новим законодавством строк для добровільного виконання рішення боржником визначений законом, і виконавцеві не надаються повноваження щодо його коригування. Строки у виконавчому провадженні встановлюються виконавцем тільки у випадку, якщо вони не визначені законом.
Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, здійснюється виконавцем за місцем
вчинення таких дій. Державний виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, наданого для
самостійного виконання рішення, перевіряє виконання боржником рішення про виселення. У разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно державний виконавець виконує його примусово.
Для примусового виконання рішення державний виконавець призначає день і час примусового виселення, про що письмово інформує боржника. Боржник вважається повідомленим про його примусове виселення, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися виселення, чи іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем.
Під час здійснення примусового виселення обов’язково мають бути присутні поняті та працівники поліції. Присутність же боржника, тобто особи, яка виселяється, не є обов’язковою. Відсутність боржника,
належним чином повідомленого про день і час примусового виселення, під час виконання рішення про виселення боржника не є перешкодою для його виселення.
Постає питання, чи має державний виконавець право на примусове входження до приміщення, з якого
відбувається примусове виселення боржника?
Недоторканність житла гарантується ст. 30 Конституції України, відповідно до якої не допускається
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
© І. В. Бондар, 2017
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У свою чергу, ч. 1 ст. 376 ЦПК визначено, що питання про примусове проникнення до житла чи іншого
володіння боржника – фізичної особи або особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти,
належні боржникові від інших осіб, або дитини, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при
виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи або судом, який ухвалив рішення за поданням державного виконавця,
приватного виконавця. Але у зазначеній статті йдеться про необхідність проникнення до житла для вилучення майна боржника, що там знаходиться.
Коли ж ставиться питання про виконання рішення про виселення боржника, то застосовується Закон
України «Про виконавче провадження». Так, ч. 3 ст. 18 встановлює права виконавця під час здійснення виконавчого провадження. А п. 4 встановлює, що за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи виконавець має право безперешкодно входити на земельні
ділянки, до житлових та інших приміщень боржника – фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника
чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення. Подібне положення містилося і в попередньому Законі (п. 15 ч. 3 ст. 11).
Далі законодавець зазначає, що примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та інших
приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача
і рішення про усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі
такого рішення суду. Це положення закону є новелою у законодавстві, і саме регулює дії виконавця під час
виконання рішень про виселення та вселення. На нашу думку, вищезазначене положення встановлює виняток із загального правила. Тобто, при виконанні рішення про виселення (або про вселення) для проникнення
до приміщення, що зазначене у рішенні суду, виконавцеві не потрібно звертатися до суду з поданням про
вирішення питання про примусове проникнення до житла, для виконання рішення про виселення достатньо
самого рішення суду про виселення боржника.
У свою чергу, ст. 66 Закону України «Про виконавче провадження» зазначає, що у разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно державний виконавець виконує його примусово. Тобто,
законодавцем прямо передбачено дії виконавця у випадку невиконання боржником рішення суду у добровільному порядку і не встановлено вимогу звернення до суду для вирішення питання про примусове проникнення до житла. Таке саме положення містилося і попередньому Законі.
Для підтвердження даного твердження наведемо приклад із судової практики – ухвалу Житомирського
районного суду Житомирської області у справі № 278/3606/14-ц3. За матеріалами справи відділ ДВС звернувся до Житомирського районного суду з поданням щодо вирішення питання про примусове проникнення
до житла, а саме квартири АДРЕСА_1. Своє подання відділ ДВС обґрунтовує тим, що з метою виконання
виконавчого листа №278/3606/14-ц від 11 грудня 2014 р., виданого Житомирським районним судом про виселення ОСОБА_1 з вищевказаної квартири, державним виконавцем цього відділу було здійснено виїзд за місцем проживання боржника, де встановлено, що виселення ОСОБА_1 є неможливим, оскільки двері до наведеної квартири зачинені. Суд відмовив у задоволенні подання відділу державної виконавчої служби Житомирського районного управління юстиції про вирішення питання про примусове проникнення до квартири
АДРЕСА_1, обґрунтувавши відмову тим, що державний виконавець відділу ДВС на підставі вищевказаного
виконавчого листа має право на примусове входження до квартири АДРЕСА_1 без окремої ухвали суду.
Разом із тим судова практика свідчить про непоодинокі звернення державних виконавців до суду з відповідними поданнями. Як приклад, можна навести Ухвалу Южного міського суду Одеської області від
19 січня 2017 р. № 519/244/13-ц4. Судом встановлено, що у Южненському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області знаходиться виконавче провадження ВП № 40985452 з примусового виконання виконавчого листа № 519/244/13-ц, виданого 20 листопада 2013 р. Южним міським судом Одеської області про виселення ОСОБА_2 з житлового приміщення квартири АДРЕСА_2 без надання іншого житлового приміщення. З наявних у справі матеріалів вбачається, що дії
боржника призводять до тривалого невиконання рішення суду про виселення, що тягне за собою порушення
строків виконання, а також порушує вимоги чинного законодавства щодо обов’язковості судових рішень.
Окрім цього, боржнику відомо про відкриття виконавчого провадження, він добровільно відмовився
виконувати рішення суду, тому єдиним можливим засобом виконання судового рішення є примусове проникнення до житла боржника.
За таких обставин суд дійшов висновку, що подання заступника начальника Южненського міського відділу державної виконавчої служби ОСОБА_1 в порядку ст. 376 ЦПК України про проникнення до житла боржника є обґрунтованим та підлягає задоволенню з вищевикладених підстав.
Отже, можна сказати про неоднакову судову практику з цього питання та неоднакове тлумачення норм
законодавства. Звернення ж виконавців до суду з поданням про надання дозволу на примусове входження до
житла можна пояснити необхідністю (зважаючи на різні ситуаційні обставини, що можуть виникнути під час
примусового виконання рішення даної категорії справ) отримати додаткові законні підстави для входження
до житла при виконанні рішення про виселення. Але такі звернення є безпідставними, оскільки ст. 376 ЦПК
не передбачено надання дозволу судом на примусове проникнення до житла при виконанні рішення суду про
виселення із житлового приміщення.
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Вважаємо, що з метою ефективного виконання рішення про виселення боржника необхідно внести відповідні зміни у чинне законодавство.
Враховуючи вищезазначене, пропонується доповнити абз. 2 ч. 2 ст. 66 Закону України «Про виконавче
провадження» таким реченням: «Під час примусового виселення державний виконавець має право на примусове входження у приміщення, зазначене у виконавчому документі».
1 Жукевич І. В. Проблеми невиконання рішень судів в Україні / І. В. Жукевич // Проблеми теорії і практики виконання
рішень судів та інших органів: зб. наук. праць за результатами Четвертої міжнародної науково-практичної конференції. –
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 61–65.
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Резюме
Бондар І. В. Примусове виконання рішення про виселення боржника.
У статті висвітлюються теоретичні та практичні аспекти примусового виконання рішень суду про виселення боржника.
Стаття містить аналіз судової практики щодо вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння
фізичної особи у справах про виселення. Розглядається питання звернення державних виконавців до суду з поданням про надання дозволу на примусове входження до житла. На підставі дослідження автором робляться теоретичні та практичні висновки.
Ключові слова: виселення боржника, виконання рішення про виселення боржника, виконавчий процес, примусове входження до приміщення.
Резюме
Бондарь И. В. Принудительное исполнения решений о выселении должника.
В статье раскрываются теоретические и практические аспекты принудительного исполнения решения суда о выселении
должника. Статья содержит анализ судебной практики по решению вопроса о принудительном проникновении в жилье или
другое владение физического лица по делам о выселении. Рассматривается вопрос обращения государственных исполнителей
в суд для получения разрешения на принудительное вхождение в жилище. На основании исследования автором предлагаются
теоретические и практические выводы.
Ключевые слова: выселение должника, исполнения решения суда, исполнение решения о выселении должника, исполнительный процесс, принудительное вхождение в помещение.
Summary
Bondar I. Forced execution of judgement of eviction of the debtor.
The article covers theoretical and practical aspects of execution of judgments of eviction of the debtor. The article includes analysis of jurisprudence on the question of forced entry into a living accommodation or other property of an individual in cases of eviction.
The question of state executor appeal to the court with a request for permission to forced entry living accommodation are analyzed.
According to the research done theoretical and practical conclusions.
Key words: eviction from a living accommodation, release the premises, execution of judgments, execution of judgments of
eviction of the debtor, executive process, forced entry living accommodation.
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НОТАРІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ МАЙНА СПАДКОВИМ
Спадкування як специфічне правовідношення знаходиться у сфері публічних інтересів, а відтак забезпечується охоронними діями відповідних уповноважених державою суб’єктів. До компетенції нотаріату віднесено оформлення спадкових прав фізичних та юридичних осіб, вчинення інших нотаріальних проваджень,
спрямованих на забезпечення нормального ходу спадкового процесу, державна реєстрація успадкованих
речових прав. Органи нотаріату окрім спадкових нотаріальних проваджень, таких як видача свідоцтва про
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право на спадщину, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, посвідчення договору між спадкоємцями та виконавцем заповіту, укладення договору про управління спадщиною тощо, вчиняють процесуальні
дії, які не є нотаріальними провадженнями, але спрямовані на правову формалізацію волевиявлення спадкоємців та інших осіб: засвідчення актів прийняття спадщини та відмови від прийняття спадщини, згоди спадкоємців про призначення виконавця заповіту, прийняття заяв від кредиторів спадкодавця тощо.
Вчиненню вказаних процесуальних дій і проваджень передує заведення нотаріусом спадкової справи.
Спадщина як категорія ідеального з’являється (відкривається) внаслідок смерті спадкодавця, а ідентифікація окремих складових спадщини відбувається в межах визначених законом процесуальних форм – нотаріальних процедур.
Відкриття спадщини як правовий наслідок юридичного факту смерті піддається правовій оцінці нотаріусом вперше при зверненні спадкоємця у зв’язку з відкриттям спадщини, як правило, при заведенні спадкової справи, шляхом з’ясування відомостей стосовно факту смерті спадкодавця, часу і місця відкриття спадщини, кола спадкоємців (наявності спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку у спадщині – п. 5.5.
гл. 10 р. ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок)1
наявності заповіту, наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження, необхідності вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (п. 1.2. гл. 10 р. ІІ Порядку). Статус певного, фактично ще невизначеного
в якості спадкового майна на даному етапі нотаріусом лише передбачається, мається на увазі, а відповідні
обставини про факт належності спадкодавцеві за життя певного майна, його склад та місцезнаходження, як
було сказано, нотаріусом з’ясовуються.
Форми правової оцінки нотаріусом різноманітних обставин, що мають значення для вчинення нотаріального провадження, які знайшли закріплення в Порядку, не вирізняються системністю і логічністю. З’ясування певних обставин здійснюється в нотаріальному процесі, як правило, зі слів заінтересованих осіб, хоча
це не заперечує й можливість одержання нотаріусом необхідних відомостей про належні спадкодавцеві на
певному правовому титулі права та обов’язки, наприклад, за документами, з реєстрів, чи шляхом направлення відповідних запитів. Вже про визначення наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження
йдеться на етапі «повної охорони спадкового майна», що передує вжиттю заходів щодо його охорони (п. 2.2.
гл. 9 р. ІІ Порядку). Визначення обставин вирізняється від з’ясування цих же обставин тим, що передбачає
витребування від фізичних та юридичних осіб відомостей та документів, необхідних для встановлення відповідного юридичного факту. Поряд із термінами «з’ясування» і «визначення» в Порядку використовуються
і інші термінологічні словосполучення: «надання правової оцінки», наприклад, заповіту (п. 5.5 гл. 10 р. ІІ
Порядку), або «дослідження» правовстановлюючого документу (п. 2.4. гл. 11 р. ІІ Порядку). Найбільш вживаним є термін «перевірка». Перевірці підлягають факти наявності спадкової справи за даними Спадкового
реєстру (п. 2.2. гл. 10 р. ІІ Порядку), наявність підстав для закликання до спадкування (п. 4.1. гл. 10 р. ІІ
Порядку), тощо. Перевірка певних обставин здійснюється нотаріусом виключно за документами (правовстановлюючими документами, договорами, актами цивільного стану, дозволами, заявами) чи за даними відповідних реєстрів. Так, у разі посвідчення правочину про перевірку необхідних обставин нотаріус робить відмітку на примірнику правочину, що залишається в матеріалах нотаріальної справи з посиланням на реквізити відповідних документів, якщо ці документи не приєднуються до примірника такого правочину (п. 4.5.
гл. 1 р. ІІ Порядку).
Важливо також враховувати, що місце відкриття спадщини встановлюється нотаріусом в окремих
випадках виходячи з місцезнаходження спадкового майна. Зокрема, якщо місце проживання спадкодавця
невідоме й місцем відкриття спадщини слід вважати місце знаходження нерухомого майна. Таким чином, в
окремих випадках «спадковість» майна як сукупність певних його характеристик, що надають йому статусу
спадщини, повинна бути з’ясована вже на етапі перевірки нотаріусом факту часу відкриття спадщини (за свідоцтвом про смерть) та місця відкриття спадщини (за місцем знаходження майна чи його основної частини).
Правильне визначення місця відкриття спадщини впливає на процесуальні аспекти заведення спадкової
справи. Як слідує з п. 2.9. гл. 10 р. ІІ Порядку, спадкова справа заводиться нотаріусом стосовно спадкового
майна, а не, наприклад, факту смерті фізичної особи. Такий підхід означатиме необхідність встановлення
факту наявності спадкового майна як необхідної умови заведення спадкової справи. Зазначений підхід видається в корні невірним. Доцільність встановлення факту наявності спадщини на етапі заведення спадкової
справи представляється сумнівною. Порядок вимагає перевірки за даними Спадкового реєстру лише наявності спадкової справи, спадкового договору та заповіту. Доцільніше вести мову про заведення спадкової
справи внаслідок і на підставі заяв заінтересованих осіб, перелік яких визначається п. 2.1. гл. 10 р. ІІ Порядку. Наявність спадкового майна як такого на даному етапі презюмується, доведенню не підлягає, хоча може
бути з’ясована нотаріусом. Після заведення спадкової справи в процесі розвитку відповідного нотаріального
провадження факт наявності спадщини, її склад та місцезнаходження будуть нотаріусом не тільки з’ясовані,
але і перевірені. Фізичної наявності у спадкодавця, у його володінні речей не достатньо. Критерієм входження до складу спадщини є належність прав та обов’язків спадкодавцю на момент смерті. Перевірка факту
належності певного майна спадкодавцеві відбувається на підставі відповідних документів. Відсутність спадкового майна (активу спадщини) означатиме відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину і закриття
спадкової справи.
Правовстановлюючі та інші необхідні для вчинення спадкового нотаріального провадження документи
можуть бути одержані нотаріусом, в першу чергу, від спадкоємців померлого.
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Джерелом інформації для нотаріуса можуть бути і відповідні електронні реєстри та інші офіційні державні бази даних.
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – ДРРП), Державний земельний кадастр є джерелом інформації щодо зареєстрованих на ім’я спадкодавця речових прав. Інформація з
ДРРП згідно з частиною 2 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV2 та п.п. «І» частини 1 статті 36 Закону України «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. № 3613-VI3 для фізичних та юридичних осіб може надаватися
за об’єктом нерухомого майна, за суб’єктом речового права в електронній формі через офіційний веб-сайт
Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.
Спадковий реєстр4 об’єднав інформацію Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ і містить відомості серед іншого і щодо спадкових договорів, укладених спадкодавцем за життя.
Єдиний реєстр довіреностей5 може бути джерелом інформації щодо, наприклад, довіреностей, виданих
на користування чи розпорядження майном, в тому числі транспортними засобами, що належали спадкодавцеві.
Державний реєстр обтяжень рухомого майна6 містить інформацію щодо рухомого майна, переданого в
заставу. В разі наявності відомостей про майно, належне спадкодавцю, яке було передане ним у заставу, кредиторові повідомляється про факт відкриття спадщини.
Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ
України (Єдиного державного реєстру МВС)7, містить відомості щодо зареєстрованих на ім’я померлого
транспортних засобів. За запитом нотаріусів інформація надається за суб’єктом (власником транспортного
засобу) чи за державним номерним знаком у письмовій або електронній формі.
Окрім названих баз даних, джерелом інформації для нотаріуса у питанні визначення місцезнаходження
і складу спадкового майна можуть також бути Єдиний державний веб-портал відкритих даних8, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань9, Реєстр платників
ПДВ10, Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування11, Автоматизована система виконавчого провадження12, Реєстр адміністративних
послуг13, Публічна кадастрова карта України14, Реєстр емісії цінних паперів15, пошук місцезнаходження та
стану реєстрованого поштового відправлення16, бази даних та інформаційно-довідкові системи ДП «Український Інститут промислової власності»17, бази даних та інформаційно-довідкові системи Державної служби
інтелектуальної власності України18, Державний реєстр нерухомих пам’яток України: Пам’ятки національного значення19, Державний реєстр нерухомих пам’яток України: Пам’ятки місцевого значення20, Реєстри
Нацкомфінпослуг: Єдиний реєстр бюро кредитних історій; судна, сертифіковані Регістром судноплавства21,
перевірка дійсності документа Регістра судноплавства, реєстрова книга суден, пошук суден22.
Засобом одержання необхідної інформації про склад, місцезнаходження, належність майна, яке може
входити до складу спадщини, є також письмовий запит нотаріуса.
Відомості про належні померлому банківські депозити можуть бути отримані нотаріусом за заявою
заінтересованої особи в порядку, визначеному Законами України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р.
№ 3425-XII23, «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III24, «Про Національний банк
України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV25. У відповідності до статті 62 Закону України «Про банки і банківську
діяльність» банк надає довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, іноземним консульським установам по справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів) за запитом цих осіб. Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України
«Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У разі, якщо спадкоємцям невідомий банк, в якому можливо було відкрито рахунок спадкодавцем, нотаріус відправляє в зазначені спадкоємцями банки, а іноді і в НБУ, письмовий запит про відкриті на ім’я спадкодавця банківських рахунках і їх стани.
Ускладненою виглядає ситуація в разі необхідності пошуку вкладу в банківських установах інших
країн. У разі необхідності перевірки наявності спадщини за межами України після заведення спадкової справи запит нотаріусом направляється адресату за місцем реєстрації місця проживання спадкодавця через
Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України. Відповідь на запит може бути
надіслана нотаріусу напряму.
Законодавства деяких країн припускають можливість пошуку клієнта після закінчення терміну дії договору, якщо він не звертається за вкладом. У спеціальній літературі пропонується існуючі в світі системи
регулювання незатребуваних активів поділяти на три види.
Перша з них функціонує в таких країнах як США, Канада, Велика Британія, Бельгія, Австралія, Ірландія, Нова Зеландія і визнає незатребуваними активи, неактивні протягом певного періоду часу за умови відсутності зв’язку з їх власником чи його спадкоємцями. У названих країнах створені централізовані інформаційні бази під контролем державних регуляторів і допускається часткове послаблення принципу банківської
таємниці. Функції по розшуку спадщини, у тому числі грошових коштів, акцій, облігацій, грантів, премій,
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виконують у названих країнах спеціальні організації: у США – Національна асоціація по контролю за незатребуваним майном (NAUPA – National Association of Unclaimed Property Administrators), обсяги капіталів
якого досягають 24 млрд доларів США; у Канаді – Canadian Unclaimed Asset Recovery (C.U.A.R). У цілому
кількість спеціальних серверів пошуку «сплячих» активів в цивілізованому світі стрімко росте. Найстаріший
«сплячий» вклад у Канаді вважається незатребуваним з 1900 року, а найбільший депозит становить 424 млн
доларів США26.
У Великій Британії під контролем Управління з фінансового регулювання та нагляду – FSA (Financial
Services Authority) – діє www.mylostaccount.org.uk, який об’єднав три пошукові системи, які до того функціонували окремо: Британської асоціації банків (BBA), Британської асоціації будівельних товариств (BSA) та
Ощадного банку (NS&I)27. З моменту запуску до теперішнього часу володільцям повернуто біля 41 млн фунтів стерлінгів.
Друга група країн представлена Німеччиною, Нідерландами, Швейцарією, в яких після того, як рахунок
стає неактивним і спроби налагодити зв’язок з власником не призводять до результату, починається (в деяких
країнах) перебіг строку позовної давності, після спливу якого рахунок переходить у власність банку.
У Швейцарії функціонує спеціальна організація по сприянню у пошуку спадщини, зокрема «сплячих»
рахунків («dormant assets»), – Swiss Banking Ombudsman, створена в 1993 році Асоціацією швейцарських
банків. У країні функціонують майже чотири тисячі фінансових установ, найстарішій з яких, розташованій
у Цюріху, більше трьох сотень років. Банк вносить відомості про вклад у реєстр «сплячих» складів, якщо
власник вкладу не виходив на зв’язок з банком протягом 10 років, кореспонденція перестала надходити до
адресата, або банк має достовірну інформацію про смерть власника вкладу, а сума вкладу – не менше
500 швейцарських франків. Публікуються відомості про «сплячі» вклади на спеціально створеному для
цього сайті dormantaccounts.ch, обсяг якого станом на 2016 р. становить 197 сторінок. Потенційні спадкоємці
можуть надіслати заяву-анкету (Questionnaire) з доданим до неї чеком на CHF100. У середньому через два
тижні Central Claims Office надсилає відповідь. У разі позитивної відповіді Омбусмен ініціює процедуру
вступу у права спадкування рахунком.
Спеціальні процедури визначені для розшуку та відшкодування вкладів жертвам голокосту, реалізацією
яких займається Claims Resolution Tribunal of the Holocaust – незалежна асоціація юристів, яка займається
розглядом позовів і вирішенням питань про виплату заявникам коштів зі спеціального заснованого фонду
розміром 1,25 млрд доларів США.
Країни третьої групи – країни СНД, втому числі Україна, і Східної Європи – спеціальних законодавств
по роботі з незатребуваними активами, як правило, не мають.
Підбиваючи підсумки, слід зазначити наступне. Майно померлої особи набуває статус спадкового в
момент відкриття спадщини, тобто в день смерті спадкодавця. Формалізація статусу такого майна як спадкового може відбуватися як в контексті спадкового нотаріального процесу, так і поза його межами. В окремих випадках «спадковість» майна як сукупність певних його характеристик, що надають йому статусу спадщини, повинна бути з’ясована вже на етапі перевірки нотаріусом факту часу відкриття спадщини (за свідоцтвом про смерть) та місця відкриття спадщини (за місцем знаходження майна чи його основної частини).
З’ясування та перевірка нотаріусом наявності, місцезнаходження та складу спадкового майна здійснюється
серед іншого і методом пошуку інформації у відповідних базах даних.
1 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ Міністерства юстиції України від
22.02.2012 р. № 296/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/
2 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
3 Про державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
4 Про затвердження Положення про Спадковий реєстр: наказ Міністерства юстиції України 07.07.2011 р. № 1810/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-1
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Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. № 111/5 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1378-06
6 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна: постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. № 830 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/830-2004-%D0%BF
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8 Єдиний державний веб-портал відкритих даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.gov.ua/
9 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від
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Резюме
Бондарєва М. В. Нотаріальний порядок визначення майна спадковим.
У статті розглядаються теоретичні й практичні питання процедури з’ясування та встановлення нотаріусом наявності
прав на майно, що входить до складу спадщини. Основну увагу приділено способам правової оцінки відкриття спадщини як
правового наслідку юридичного факту смерті фізичної особи. У статті визначаються й аналізуються основні джерела одержання нотаріусом інформації про майно, належне спадкодавцю.
Ключові слова: спадщина, нотаріальні процедури, визначення майна спадковим, пошук спадкового майна.
Резюме
Бондарева М. В. Нотариальный порядок признания имущества наследственным.
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы выяснения и проверки нотариусом наличия прав на
имущество, которое входит в состав наследства. Основное внимание уделяется в статье способам правовой оценки открытия
наследства как правового последствия юридического факта смерти физического лица. В статье определяются и анализируются
основные источники получения нотариусом информации об имуществе, принадлежавшем наследодателю.
Ключевые слова: наследие, нотариальные процедуры, определения имущества наследственным, поиск наследственного имущества.
Summary
Bondarieva M. Notarial order of declaration of property as bequeathed.
The article deals with theoretical and practical issues of clearing and identification of notarial procedure of property eligibility,
that is considered to be inheritance. Special attention is given to the means of legal evaluation of commencement of the inheritance as
legal consequence of juridical fact of a death of a natural person. The article determines and analyses main sources of gathering information on property, which belongs to the ancestor.
Key words: property, notarial procedures, declaration of property as bequeathed, identification of bequeathed property.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
СУДЕБНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Для нашего государства актуальным и проблемным вопросом является размежевание юрисдикции специализированных судов и судов общей юрисдикции. Нормы, регулирующие различные судебные юрисдикции, весьма объемны и несколько казуистичны (ст. 15 ЦПК Украины, ст. 12 ГПК Украины, ст. 17 КАС Украины). За время функционирования указанных норм в них внесено множество изменений и дополнений. Применение этих норм в судебной практике вызывает много вопросов, что обуславливает формирование целой
системы судебных позиций и т.д. Практика размежевания юрисдикции общих и специализированных судов
свидетельствует о том, что вопрос этот характеризуется отсутствием прямолинейных решений, наличием
исключений и ситуаций, требующих особого подхода. В то же время, несмотря на попытки оптимизации
законодательства, постоянную деятельность высших судов по формированию единых подходов к размежеванию судебных юрисдикций, следует признать, что на сегодняшний день еще существует немало проблем
в данной сфере. Поэтому в связи с деятельностью по обновлению процессуального законодательства, и конкретно – обсуждением проекта Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс
Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства
Украины и другие законодательные акты № 6232, предлагающего новую редакцию ГПК Украины, КАС
Украины и ХПК Украины, одним из первых ожиданий правового сообщества является решение проблемы
размежевания судебных юрисдикций.
Размежевание судебных юрисдикций составляет предмет постоянного внимания ученых. В частности,
можно назвать труды таких авторов, как С. В. Глущенко, В. Кравчук, Э. Е. Силантьева, О. С. Снидевич,
М. И. Смокович, Г. П. Тимченко, Д. М. Шадура и многих других. Однако оптимальное решение не найдено,
что обуславливает дальнейшие научные разработки. В частности, целью этой статьи является исследование
возможных путей решения проблемы размежевания судебных юрисдикций в современных условиях.
Обратимся к доктринальным основам размежевания судебных юрисдикций. В науке обсуждается
несколько критериев, используемых для размежевания судебных юрисдикций. Прежде всего выделяют предметный и субъектный критерии, также речь идет о таком критерии, как прямое указание в законе1. Говорят
ученые и о наличии общего и специальных критериев2; об отраслевом критерии, включающем в себя предметный и субъектный3 и т.д. При этом под критериями размежевания юрисдикции судов в науке предлагается понимать определенные признаки подсудных им дел, которые определяют потребность рассматривать эти
дела по правилам определенного вида судопроизводства и их отнесение к сфере реализации юрисдикционных полномочий суда определенной юрисдикции4.
Ученые не только выделяют различные критерии размежевания юрисдикций, но и уделяют внимание
их взаимному соотношению.
Например, Н. М. Бесараб предлагает проводить размежевание юрисдикций на основании отраслевого
критерия, однако в тех случаях, когда возникают сложности ввиду комплексного характер отдельных отраслей законодательства (земельного, хозяйственного, финансового и т.д.) использовать субъектный критерий.
Кроме того, выделяет еще три критерия: определение конкретного перечня дел, подлежащих рассмотрению
судами того или иного вида юрисдикции; определение конкретного перечня дел, не подлежащих рассмотрению судами того или иного вида юрисдикции; «остаточный» критерий, то есть отнесение в определенному
виду юрисдикции дел, которые не подлежат рассмотрению по правилам иных видов судопроизводства5.
Н. Ю. Сакара утверждает, что при определении критериев размежевания юрисдикций между общими и
специализированными судами следует использовать дифференцированный подход. Так, для размежевания
юрисдикции между судами общей юрисдикции и хозяйственными судами целесообразно использовать субъектный состав как критерий размежевания полномочий. Что касается размежевания юрисдикции административных судов с судами общей юрисдикции и хозяйственными судами, то можно предложить в качестве
критерия характер спорных отношений: частноправовой или публично-правовой6.
Нами приведены лишь некоторые позиции из высказанных в литературе. Несомненно, предмет отличается сложностью, а поставленные вопросы вряд ли могут быть разрешены линейно. Достижению целей
судопроизводства способствует максимальное соответствие между видом производства и правовой природой дела. Спор хозяйственный должен разрешаться хозяйственным судом по правилам хозяйственного судопроизводства. Спор административный (публично-правовой) – административным судом по правилам адми© Х. А. Джавадов, 2017
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нистративного судопроизводства. Поэтому закономерно, что основанием размежевания судебных юрисдикций должна быть правовая природа дела, а именно его принадлежность к категории хозяйственных либо
публично-правовых споров.
Однако правовая природа дела весьма неочевидна. Так, Д. Н. Шадура говорит о принципиальной невозможности определения понятия «публично-правовой спор»7. Ученые-хозяйственники подчеркивают, что
хозяйственный спор – сложная правовая категория, понятие которой носит обобщающий характер и может рассматриваться в этимологическом, экономическом, юридическом и философском аспектах8. А. М. Гребенцов
связывает сложность определения хозяйственной юрисдикции с комплексной природой хозяйственной (предпринимательской, коммерческой) деятельности, опосредующей самые различные отношения как в сфере частного (гражданского, трудового и т.п.), так и в сфере публичного (налогового, административного и т.п.) права9.
Поэтому для реализации практической потребности в установлении правовой природы каждого конкретного спора законодатель предлагает различные внешние и более очевидные критерии. Та характеристика, которая в научной литературе получила название предметного критерия размежевания судебных юрисдикций, точнее всего отображает правовую сущность конфликта. Не удивительно, что такой критерий представляется предпочтительным многими авторами, и ученые убедительно высказываются за то, что основным критерием размежевания судебных юрисдикций должен быть не субъектный состав спора, а его предмет, содержание спорных отношений10. Аналогично, оценивая сегодня проект изменений в ХПК Украины,
многие правоведы говорят о том, что формирование юрисдикции хозяйственных судов на основании критерия предметной принадлежности более рационально11.
В то же время установление характеристики предмета спора как хозяйственного или публично-правового также не является очевидным и потому требует использования более простых критериев. Это может
быть прямое указание в законе о том, что те или иные категории дел являются хозяйственными или публично-правовыми (как то имеет место по отношению к корпоративным спорам); прямое указание в законе на то,
что определенные категории дел не являются хозяйственными или публично-правовыми (семейные, жилищные споры). И даже субъектный критерий, который в некоторых публикациях пытаются противопоставить
предметному, по сути своей в значительной мере направлен на установление правовой природы (характера,
предмета) спора. Между субъектным и предметным критерием нет полного совпадения, однако сфера различия не столь уж и велика. Именно субъектный критерий в большинстве случаев помогает достоверно и
необременительно выявить правовую природу дела.
Поэтому мы считаем, что слова современных отечественных правоведов о стремлении законодателя
изменить субъектный критерий размежевания судебных юрисдикций на предметный не совсем точно отображают тенденцию развития законодательства. Субъектный и предметный критерий в практической своей
плоскости не противопоставляются, а направлены на достижение одной и той же цели – установление правовой природы дела. Как показала практика, некоторые дела должны были дойти до Верховного Суда Украины, чтобы была установлена их правовая природа. При этом закрепление в законодательстве предметного
критерия никоим образом не отменит востребованности субъектного критерия.
В то же время значительным позитивом предлагаемого в законопроекте № 6232 нововведения будет
установление иерархии критериев размежевания судебных юрисдикций. В новых редакциях процессуальных кодексов приоритет предметного критерия будет означать лишь окончательное подтверждение того, что
субъектный критерий не является единственным индикатором правовой природы спора и в некоторых случаях ввиду прямого указания закона характеристика спорного отношения, сделанная на основании его субъектного состава, может не совпадать с его правовой природой. Заметим, что всегда в таких случаях речь
идет об отношениях сложной, комплексной правовой природы, поэтому при отнесении таких категорий дел
к той или иной судебной юрисдикции определяется их доминирующее свойство.
За время существования хозяйственных и административных судов в Украине наработана обширная
практика по вопросу размежевания юрисдикций12. Во многом практические рекомендации нашли свою реализацию в законодательстве. Поэтому мы приходим к выводу, что наихудшим вариантом развития процессуального права будет попытка кардинальной смены существующих ныне критериев. Полагаем, что общий
подход в размежевании юрисдикций следует сохранить, исправляя и совершенствуя лишь те отдельные
моменты, к которым возникают вопросы.
Не претендуя на исчерпывающий анализ позиций и аргументов, заметим, что, по нашему мнению, при
решении проблемы размежевания судебных юрисдикций следует принимать во внимание причины формирования специализированных судов и дифференциации судопроизводства на виды. Ведь при разрешении
вопроса о размежевании судебных юрисдикций, речь идет не только о выборе между судебными учреждениями, но и о выборе между видами судопроизводства, для которых характерно наличие существенных различий: объем активных полномочий суда, различие в средствах доказывания, разнообразие в правилах распределения бремени доказывания, размер судебных расходов, длительность процессуальных сроков и т.д.
Причины обособления хозяйственного судопроизводства и административного судопроизводства в
чем-то схожи, однако, имеют и различия. Дифференциация судопроизводства на виды обусловлена, прежде
всего, стремлением законодателя оптимизировать процессуальную форму рассмотрения и разрешения дел,
максимально адаптировав ее к существенным чертам и особенностям основных категорий дел. При этом
хозяйственное судопроизводство призвано учесть особенности хозяйственных отношений и их субъектов.
Этот фактор предопределяет установление сокращенных сроков рассмотрения дел, расширение сферы приЧасопис Київського університету права • 2017/2
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менения досудебного урегулирования споров, особенности средств доказывания и т.д. Вместе с тем для
хозяйственного судопроизводства установлены более высокие ставки судебного сбора, а практика, достаточно строго относящаяся к исполнению процессуальных обязанностей и реализации процессуальных прав, в
значительной степени обуславливает необходимость ведения дела в хозяйственном суде через представителя-профессионала.
В то же время административное судопроизводство призвано усилить защиту прав физических и юридических лиц в публичных отношениях, устранить имеющееся неравенство, возникающее ввиду обладания
властью государственным органом (должностным лицом). Поэтому административное судопроизводство
характеризуется как более либеральное для пользователя судебной системы, в нем суд обладает значительной долей инициативных полномочий, установлены льготные для физического (юридического) лица правила распределения бремени доказывания и т.д. Ставки судебного сбора существенно снижены. В таком контексте мы приходим к выводу о том, что административное судопроизводство предпочтительнее для истца.
Весьма рационально отмечено С. Ю. Сакарой различие в подходах к размежеванию между гражданской
и хозяйственной юрисдикциями и между гражданской и административной. Однако мотив, в силу которого
должна соблюдаться дифференциация, нам кажется немного иным. Представляется, что следует исходить из
того, что административное судопроизводство – наиболее льготный и доступный порядок из трех имеющихся, а хозяйственное – наиболее строгий и затратный. Поэтому юрисдикция административного суда должна
толковаться расширенно, а хозяйственного – ограничено. Следовательно, участие в споре субъекта властных
полномочий должно рассматриваться как достаточное основание для отнесения спора к административной
юрисдикции, даже если есть сомнения в том, насколько точно субъектный критерий отображает правовую
природу дела. В свою очередь, в случае, когда спор субъектов хозяйствования имеет комплексную правовую
природу, более рациональным будет решение о включении его в гражданскую юрисдикцию.
Особый случай составляют хозяйственные по своей правовой природе споры, возникающие между лицами, не являющимися субъектами хозяйствования. Ввиду того, что включение этих дел в сферу хозяйственной
юрисдикции будет несколько обременительно для лиц, участвующих в деле, полагаем, что такой подход должен сопровождаться рядом гарантий. Прежде всего, перечень таких дел должен быть исчерпывающим образом
установлен в законодательстве, а хозяйственная природа таких споров не должна вызывать сомнений.
Вместе с тем, разнообразие правоотношений столь велико, что полностью исключить какие-либо разногласия в вопросе размежевания судебных юрисдикций не представляется возможным. В этом контексте
важнейшим элементом рациональной судебной юрисдикции является механизм разрешения коллизий.
Эффективный способ разрешения споров о принадлежности дела к той или иной судебной юрисдикции
крайне необходим, поскольку разнообразие правоотношений вряд ли будет возможно уложить в точные
рамки размежевания юрисдикций. Наряду с обоснованностью общих правил, регламентация механизма разрешения коллизий непосредственно отображает зрелость судебно-правовой системы и способность государства предусмотрительно реагировать на реальные проблемы правоприменения.
В литературе обсуждаются различные варианты решения проблемы.
Например, Э. В. Катаевой предложено обязанность правильно определить юрисдикцию и подсудность
спора переложить с истцов на суды. Для этого необходимо закрепить в действующем законодательстве механизм, который не даст суду возможности вернуть заявление из-за неподсудности или непринадлежности к
юрисдикции суда. Суд, получивший заявление, должен будет сам передать его по подведомственности13.
Однако с такими предложениями мы не согласны. Различные виды судопроизводства, как мы уже ранее
отмечали, имеют существенное отличие. Истец может не выявить желания рассматривать суд по правилам
иного вида судопроизводства. Например, в административном судопроизводстве ввиду специального правила распределения бремени доказывания истец будет видеть шанс на позитивное решение, а в гражданском –
нет. По нашему мнению, приведенные выше положения нарушают принцип диспозитивности.
Некоторые авторы предлагают решить проблемы коллизии судебных юрисдикций путем введения альтернативной юрисдикции14. С такими предложениями мы также согласиться не можем. Выбирая юрисдикцию по своему усмотрению, истец в таком случае также выбирает и процессуальную форму. Альтернативность юрисдикции перечеркнет позитив специализации судов и дифференциации видов судопроизводства.
Нарушится идея соответствия характера спора и вида судопроизводства. Кроме того, процессуальная форма
рассмотрения спора будет определяться истцом единолично, что сопряжено с угрозой необоснованного
ущемления прав и интересов ответчика, поскольку его правовое положение существенно разнится в различных видах судопроизводства.
Среди способов разрешения конфликта юрисдикций ученые называют также внедрение «мягкой»
юрисдикции, которая связывается с тем, что вступившее в силу решение суда не может быть отменено по
мотиву неподведомственности дела суду, а также с тем, что суд первой инстанции не вправе закрывать производство по делу, если ни одна из сторон не требует этого, то есть по своей инициативе15. Это предложение
отличается тем, что связывает легитимность решения, вынесенного судом спорной юрисдикции, с согласием
обеих сторон процесса. В таком виде предложенный способ разрешения юрисдикционных коллизий представляется нам приемлемым, однако требует детализации его условий.
Также ученые предлагают установить порядок разрешения споров о принадлежности дела к той или иной
юрисдикции. Так, Г. П. Тимченко обосновывает идею создания специальных органов, призванных разрешать
споры о подведомственности16. Э. Е. Силантьева целью усовершенствования процедуры разрешения коллизий
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предметной юрисдикции специализированных судов предлагает наделить полномочиями по разрешению этого
вопроса Верховный Суд Украины как наивысший судебный орган в судебной системе государства17.
Этот подход видится нам в целом верным. Однако, по нашему мнению, нет необходимости в создании
специальных органов разрешения юрисдикционных споров. Мы склонны поддержать тех авторов, которые
говорят о возможности отнести разрешение подобных споров к компетенции одной из судебных инстанций.
Соответственно, если речь идет о споре между гражданской и административной (хозяйственной) юрисдикцией, разрешать его должен Верховный Суд Украины. В то же время одно лишь декларирование указанной
идеи явно недостаточно для разрешения проблемы. В законодательстве следует предусмотреть процессуальный механизм, действующий в качестве отдельной процессуальной процедуры. По нашему мнению, основными чертами такой процедуры должны быть:
– возможность возбуждения ходатайства об определении подведомственности дела как лицами, участвующими в деле, так и судом первой инстанции;
– определение Верховного Суда Украины как инстанции, компетентной рассматривать ходатайство и
коллегиального состава суда в составе трех судей;
– приостановление рассмотрения дела до разрешения ходатайства;
– установление кратких сроков рассмотрения ходатайства;
– регламентация процессуальных прав лиц, участвующих в деле, связанных с рассмотрением ходатайства: подавать замечания, ходатайства, доказательства; быть уведомленными о времени и месте слушания;
принимать участие в рассмотрении судом ходатайства об определении подсудности и т.д.;
– возможность отказаться от ходатайства, поданного лицом, участвующим в деле, что влечет за собой
прекращение производства по его рассмотрению, если другие лица, участвующие в деле, не настаивают на
его рассмотрении;
– невозможность обжалования определения об определении подведомственности дела и недопустимость повторного возбуждения ходатайства об определении подведомственности по тем же основаниям;
– в случае, если в результате разрешения ходатайства об определении подведомственности дела будет
принято решение о неподведомственности дела тому суду, в котором было открыто производство, в определении должно быть указано о прекращении дела и определен суд, которому дело подведомственно.
Подводя итог рассмотренным вопросам, мы приходим к следующим выводам. Основанием размежевания судебных юрисдикций должна быть правовая природа дела, а именно принадлежность спора к категории
хозяйственных либо публично-правовых споров. Субъектный и предметный критерий размежевания судебных юрисдикций в практической своей плоскости не противопоставляются, а направлены на достижение
одной и той же цели – установление правовой природы дела. При этом закрепление в перспективном законодательстве предметного критерия в качестве превалирующего никоим образом не отменит востребованности субъектного критерия. Также при решении проблемы размежевания судебных юрисдикций следует принимать во внимание причины формирования специализированных судов и дифференциации судопроизводства на виды. Учитывая, что административное судопроизводство – наиболее льготный и доступный порядок из трех имеющихся, а хозяйственной – наиболее строгий и затратный, полагаем, что юрисдикция административного суда должна толковаться расширенно, а хозяйственного – ограничено. В то же время объективное разнообразие правоотношений свидетельствует о том, что при любом качестве процессуального
регулирования судебных юрисдикций полностью исключить какие-либо разногласия в вопросе их размежевания не представляется возможным. Поэтому гражданское процессуальное законодательство нуждается в
закреплении специальной процедуры, предметом которой будет разрешение вопроса о неподведомственности дела суду гражданской юрисдикции.
1 Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : моногр. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та
ін. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 925 с. – С. 198–199.
2 Смокович М. І. Проблеми розмежування судової юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; Академія управління МВС. – К., 2010. – 22 с. – С. 6.
3 Бессараб Н. М. Юрисдикція та підсудність цивільних справ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бессараб
Наталя Миколаївна ; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – 19 с. – С. 5.
4 Катаєва Е. В. Юрисдикція адміністративних судів України щодо вирішення адміністративних справ : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Катаєва Елла Валеріївна ; Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ
України. – К., 2016. – 24 с. – С. 14.
5 Бессараб Н. М. Вказана праця. – С. 9.
6 Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сакара
Наталія Юріївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 209 с. – С. 80–81.
7 Шадура Д. М. Цивільна юрисдикція : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шадура Дмитро Миколайович ;
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 22 с. – С. 7.
8 Побирченко И. Г. Хозяйственные споры и формы их разрешения : автореф. дисс. … д-ра юрид. наук : 1.2.719 /
Побирченко Игорь Гаврилович ; Харьковский юридический институт. – Х., 1971. – 44 с. – С. 7.
9 Гребенцов А. М. Развитие хозяйственной юрисдикции в России : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.15 /
Гребенцов Александр Михайлович ; УрГЮА. – Екатеринбург, 2001. – 27 с. – С. 18.
10 Демченко С. Зміст правовідносин та предмет спору як головні критерії розмежування судових юрисдикцій / С. Демченко // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 22–28. – С. 26.

Часопис Київського університету права • 2017/2

125

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
11 Березовський Є. Експерти розповіли, яким чином новий ГПК визначатиме юрисдикцію справи й чому його норми не
є панацеєю // Закон і бізнес. – 2017. – 12 травня : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/128579eksperti_rozpovili_yakim_chinom_noviy_gospodarskiy_procesual.html
12 Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ : постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 3 від 1 березня 2013 р.
13 Катаєва Е. В. Вказана праця. – С. 14.
14 Снідевич О. С. Проблеми розмежування юрисдикцій / О. С. Снідевич // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2 (10). –
С. 41–53.
15 Кравчук В. Методи вирішення юрисдикційних проблем / В. Кравчук // Слово Національної школи суддів України. –
2013. – № 1. – С. 50–56 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_1_8
16 Тимченко Г. П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства в Україні: проблеми теорії і практики : дис. …
д-ра юрид. наук : 12.00.03, 12.00.07 / Тимченко Геннадій Петрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 412 с. – C. 137.
17 Сілантьєва Е. Є. Організаційно-правові проблеми принципу спеціалізації судів : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.10 / Сілантьєва Еліна Євгеніївна ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Х., 2014 – 23 с. – С. 18.

Резюме
Джавадов Х. А. Деякі проблемні питання розмежування судових юрисдикцій у сучасних умовах.
Стаття присвячена дослідженню розмежування судових юрисдикцій у сучасних умовах. Аналізуються різні пропоновані
в науці критерії розмежування цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції. Розглядається взаємозв’язок правил
розмежування судових юрисдикцій із причинами формування спеціалізованих судів. Окрема увага приділяється оцінці можливих способів дозволу юрисдикційних конфліктів. Обґрунтовується необхідність закріплення в законі спеціальної процедури,
предметом якої буде вирішення питання про непідвідомчість справи суду цивільної юрисдикції й пропонуються основні елементи такої процедури.
Ключові слова: цивільна юрисдикція, господарська суперечка, публічно-правова суперечка, юрисдикційний конфлікт,
цивільне судочинство.
Резюме
Джавадов Х. А. Некоторые проблемные вопросы разграничения судебных юрисдикций в современных условиях.
Статья посвящена исследованию размежевания судебных юрисдикций в современных условиях. Анализируются различные предлагаемые в науке критерии размежевания гражданской, хозяйственной и административной юрисдикции. Рассматривается взаимосвязь правил размежевания судебных юрисдикций с причинами формирования специализированных судов.
Отдельное внимание уделяется оценке возможных способов разрешения юрисдикционных конфликтов. Обосновывается
необходимость закрепления в законе специальной процедуры, предметом которой будет разрешение вопроса о неподведомственности дела суду гражданской юрисдикции и предлагаются основные элементы такой процедуры.
Ключевые слова: гражданская юрисдикция, хозяйственный спор, публично-правовой спор, юрисдикционный конфликт, гражданское судопроизводство.
Summary
Javadov H. Some problematic issues of delineation of judicial jurisdictions in modern conditions.
Article is devoted to a research of delimitation of judicial jurisdictions in modern conditions. Various criteria of delimitation of
a civil, economic and administrative jurisdiction offered in science are analyzed. The interrelation of rules of delimitation of judicial
jurisdictions with the reasons of formation of specialized courts is considered. Special attention is paid to an assessment of possible
ways of permission of the jurisdictional conflicts. Need of fixing for the law of the special procedure which subject will be permission
of a question of not jurisdiction of business to court of the civil jurisdiction is proved and basic elements of such procedure are offered.
Key words: civil jurisdiction, economic dispute, public dispute, jurisdictional conflict, civil legal proceedings.
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СУТНІСТЬ СПОРУ ПРО ПРАВО: МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Дослідження сутності категорії «спору про право» є одним із важливих завдань науки цивільного процесу, оскільки, незважаючи на наявність низки наукових праць вчених-процесуалістів, зокрема С. Я. Фурси,
І. В. Куніциної, М. Д. Матієвського, Н. К. М’яснікової, М. М. Нєнашева, А. В. Нижнього, М. А. Рожкової та
інших в юридичній науці існують розбіжності щодо цієї правової категорії, а на законодавчому рівні поняття
«спір про право» не закріплено, що призводить до суперечливої судової практики.
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Тому метою даної статті є аналіз наукових концепцій вчених щодо визначення поняття «спір про право»
та розкриття його матеріальної і процесуальної природи.
У теорії цивільного процесу під спором про право розуміють «певний стан суб’єктивного права», зазначають, що спір є «суть суперечності, конфлікту, протиборства сторін», спір поділяється на матеріальний і
процесуальний1. І з цією концепцією важко не погодитися, але вона загальна й потребує розкриття. Вчений
М. М. Нєнашев дає своє визначення поняття «спору про право», під яким розуміє «об’єктивно виражене протиріччя волевиявлень двох сторін, яке складається з вимоги юридичного характеру однієї сторони (адресант), якій протистоїть правове положення іншої сторони (адресата), що перешкоджає фактичному задоволенню цієї вимоги»2. При цьому він систематизував такі концепції спору про право, у яких спір про право
визначають, зокрема, як:
1) правоохоронне правовідношення або стан регулятивного правовідношення, який воно набуває в
результаті правопорушення;
2) правопорушення та перешкоди у здійсненні права;
3) процесуальний засіб захисту прав;
4) фактичний склад, який складається з трьох юридичних фактів – порушення (оспорення) суб’єктивних прав особи (суб’єкта захисту) іншою конкретною особою (порушником), пред’явлення суб’єктом захисту вимоги до порушника про певну поведінку, невиконання порушником вимоги суб’єкта захисту3.
Однак із цими концепціями важко погодитися, оскільки в них домінує поняття правопорушення, а згідно зі ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України оспорюване право, свобода та інтерес можуть бути
самостійною підставою для звернення до суду.
М. О. Рожкова спір про право визначає як формально визнану розбіжність між суб’єктами цивільного
права, що виникла за фактом порушення або оспорювання суб’єктивних прав одної сторони цивільних правовідносин іншою стороною, яка потребує врегулювання самими сторонами або вирішується судом (тут і
далі – переклад автора)4. У цій позиції неузгодженість проявляється в тому, що, з одного боку, спір про
право пов’язують саме з «формально визнаною розбіжністю», а, з іншого, говориться про самостійне врегулювання спору, що не передбачає формального визначення розбіжності.
На думку А. В. Нижнього, щодо категорії «спір про право» спостерігається ситуація, коли внаслідок
еволюції правового регулювання її зміст змінився настільки, що перестав відповідати слову, яке її позначає.
Так, при дослідженні цього поняття слід виходити не з лексичного значення слова «спір», а насамперед з
природи правовідносин, які на сьогодні у правозастосовній практиці позначаються терміном «спір про
право». На сьогодні ж і законодавство, і судова практика під спором про право у позовному провадженні
розуміють заявлену до суду вимогу особи, яка вважає, що її права, свободи або інтереси були порушені, не
визнані або оспорені, про захист таких прав, свобод або інтересів5. Дана позиція взагалі ототожнює спір про
право з позовом, тому коментарі тут зайві.
Також існує ще один підхід до визначення спору про право, де спір про право розглядається як різновид
юридичного конфлікту. Так, наприклад О. Б. Зєлєнцов6 розглядає спір про право як форму правового конфлікту, з чим так само важко погодитися.
Основним недоліком всіх запропонованих концепцій є розуміння спору про право як особливої форми
правопорушення, тобто порушення прав, законних інтересів іншої сторони. Проте виникнення спору не
завжди пов’язане з порушенням чиїхось прав, законних інтересів, сторона може помилково вважати своє
право порушеним, проте пред’явити вимогу і порушити спір7. Такої ж думки дотримується і М. М. Нєнашев8, який зазначає, що до ухвалення судового рішення наявність правопорушення може носити тільки
характер припущення. У тих же випадках, коли суд ухвалює рішення про відмову в позові у зв’язку з його
необґрунтованістю, взагалі має місце спір про право при відсутності правопорушення.
З позиції диспозитивності в цивільному процесі не кожне правопорушення викликає спір, який підлягає розгляду в суді. Сторони вправі вільно розпоряджатися як своїми матеріальними, так і процесуальними
правами. Якщо особа, яка допустила правопорушення, ліквідує його або уповноважена сторона мириться з
порушенням її права, то правопорушення не дістає характеру спірного відношення. Правопорушення переростає в спір тоді, коли порушник добровільно не поновлює порушене право, а уповноважена особа вживає
заходів для поновлення порушеного права9, хоча це положення можна також уточнити. Спір в такому випадку може виникати з приводу самого факту правопорушення, розмірів завданої правопорушенням шкоди, способів відновлення права тощо.
Визнання ж відповідачем позовної вимоги без фактичного її виконання, що ніби повинно свідчити про
відсутність спору між сторонами з огляду на припинення конфлікту інтересів сторін, процесуальний закон
не розглядає як обставину, що підтверджує відсутність спору про право. У такому випадку суд не закриває
провадження у справі, а розглядає справу по суті, а отже, в результаті так само вирішує спір про право, як і
за відсутності визнання позову відповідачем10, хоча тут слід визначати способи відновлення порушеного
права тощо.
Спір про право як і будь яке правовідношення, включає в себе суб’єктів (осіб, що беруть участь у
ньому), об’єкт (конкретне матеріальне або нематеріальне благо), предмет спору (протиборство), юридичний
зв’язок суб’єктів з об’єктом і предметом спору (самі права і обов’язки суб’єктів та підстави їх виникнення)11.
Для наявності спору про право має існувати дві сторони, які не просто заперечують наявність права в іншої
особи, але вони мають також володіти правами або встановлюване право породжуватиме для них певні
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обов’язки. Тому очевидно, що для виявлення наявності спору про право недостатньо, щоб хтось просто спорив про права іншої особи, а такий спір повинен мати місце між правоздатними і дієздатними особами, які
мають пряму заінтересованість у результатах розгляду справи та наявність протилежних інтересів у результаті розгляду справи12.
За змістом спір про право може бути найрізноманітнішим. В одному випадку сторони можуть спорити
з приводу наявності чи відсутності між ними матеріального правовідношення, в іншому – не заперечувати
наявність між ними певного матеріального правовідношення, але спорити між собою щодо реалізації прав і
виконання обов’язків, що випливають із цього правовідношення. Спір може спричинюватися діями, спрямованими на зміну або припинення між сторонами матеріального правовідношення.
Але в усіх випадках предметом спору є певне суб’єктивне право, матеріальне правовідношення з правовими вимогами позивача до відповідача, що випливають із нього13.
Спір включає в себе дві складові: матеріальну і процесуальну.
Матеріальна складова правового спору зводиться до матеріально-правової вимоги, об’єктивованої в
форму претензії, заяви, позову тощо, яку учасник правовідносини, який вважає, що його інтереси знаходяться в суперечності з інтересами іншої особи, пред’являє зазначеній особі (матеріальна складова правового
конфлікту ) і/або третій незаінтересованій стороні. Процесуальна складова правового спору полягає в наявності правовідносин, процесуальної взаємодії, спрямованої на вирішення виниклого спору, між ініціатором
спору і особою, до якої була подана вимога.
Правовий спір виникає між сторонами лише після того, як одна зі сторін правового конфлікту ініціює
будь-яку з процедур його вирішення. Саме в цей момент конфлікт, що виник між сторонами, одержує свою процесуальну складову і може називатися правовим спором14. Тобто, процес розгляду справи передбачає виникнення прав і обов’язків загальних і відповідних правовому статусу суб’єкта на кожній стадії розгляду справи.
З прийняттям заяви до провадження виникають право-обов’язок суду розглянути і вирішити спір про
право, виражений в заяві, а також процесуальні правовідносини, в яких центральне місце займає спір про
право. Виниклі до суду розбіжності набувають, таким чином, правове значення (виник спір про право як
юридичне поняття), а сторони в спорі (особи, які беруть участь у справі) стають пов’язаними процесуальними відносинами15.
Отже, матеріальний та процесуальний аспекти спору про право нерозривно пов’язані між собою, оскільки для захисту порушених суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів існує необхідність звернення
із матеріально-правовою вимогою до суду, внаслідок чого виникають процесуальні правовідносини.
Після того, як особа звернулася до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів, її подальші дії щодо їх відновлення регулюються законом; сторони в спорі стають
пов’язані процесуальними правовідносинами. І між ними, як учасниками процесу, може виникнути спір про
право процесуальне.
Спір про право процесуальне мало досліджено науковцями, однак має важливе значення для цивільного
процесу.
Спір про право процесуальне, який виникає між учасниками процесу при розгляді судом матеріального
спору, характеризується специфікою судового процесу, та виникає з процесуальних прав та обов’язків сторін.
Так зокрема, Цивільним кодексом України передбачено право особи на захист цивільних прав та інтересів, а також способи захисту особою своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів (ст. 16).
Цивільним процесуальним кодексом України визначено порядок здійснення захисту своїх прав особою
після визначення нею самого способу захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного особистого
немайнового або майнового права та інтересу, а також порядок здійснення захисту своїх цивільних прав та
інтересів протилежною стороною.
Законом передбачено, що сторони мають рівні процесуальні права та обов’язки.
Такими, зокрема, є права сторін знайомитися з матеріалами справи, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати
участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, давати усні та
письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового
розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, оскаржувати рішення й ухвали
суду, інші процесуальні права, встановлені законом.
При цьому закон вимагає, щоб спосіб захисту цивільних прав та інтересів та сам факт їх порушення,
оспорювання чи невизнання був обґрунтованим та доведеним особою, яка вважає, що її права порушені,
належними та допустимими доказами.
Протилежна сторона, у свою чергу, у разі невизнання заявлених до неї судових вимог наділена правом,
в тому числі з процесуальних підстав, заперечувати проти задоволення таких вимог судом та обов’язком
доведення тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх заперечень, за винятком випадків, встановлених законом. При цьому, з метою дотримання принципу рівності сторін та диспозитивності судочинства, законом також передбачено право відповідача висловлювати свою думку та надавати заперечення (сперечатись) з приводу використання позивачем своїх процесуальних прав.
Найчастіше спір про право процесуальне проявляється при використанні сторонами в судовому процесі
своїх процесуальних прав, наприклад, при зверненні однієї сторони до суду з клопотанням щодо
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подання/витребування доказів, виклику свідків, призначенні у справі експертизи. Протилежна сторона процесуальним законом наділена правом заперечувати проти задоволення таких заявлених клопотань з підстав
їх необґрунтованості, недоведеності, невідповідності, відсутності у них необхідності для встановлення істини у справі, з інших причин, в результаті чого й породжується спір про право процесуальне.
Цікавим є те, що при вирішенні одного спору про право матеріальне, в судовому процесі, при максимальному використанні сторонами своїх процесуальних прав та обов’язків виникає ряд спорів про право
процесуальне, які вирішуються судами різних інстанцій до ухвалення рішення, але найчастіше одразу після
їх виникнення.
Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що спір про право процесуальне – це конфлікт процесуальних інтересів осіб, які беруть участь у справі, що стосується прав цих осіб та суду в провадженні, а
також відповідних обов’язків, сутність якого зумовлена принципом змагальності і зводиться до протидії сторін в користуванні належними кожній стороні правами та контролю за об’єктивною і законною діяльністю
суду.
Таким чином, спір про право може проявлятись у двох формах: спору про право матеріальне, що виникає у сфері цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин, та спору про право процесуальне, що
може виникати в результаті використання сторонами своїх процесуальних прав та обов’язків під час розгляду справи судом.
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Дика А. О. Сутність спору про право: матеріальний та процесуальний аспект.
Стаття присвячена розкриттю сутності такої правової категорії, як «спір про право». Проведено аналіз наукових концепцій вчених-процесуалістів щодо визначення поняття «спір про право». Визначено поняття «спір про право процесуальне» та
досліджено умови його виникнення.
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Дыка А. А. Сущность спора о праве: материальный и процессуальный аспект.
Статья посвящена раскрытию сущности такой правовой категории, как «спор о праве». Проведен анализ научных концепций ученых-процессуалистов относительно определения понятия «спор о праве». Определено понятие «спор о праве процессуальном» и исследованы условия его возникновения.
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Summary
Dyka A. The essence of the dispute about the right: material and processual aspect.
The article is devoted to the disclosure of the essence of such a legal category as «the dispute about the right». The analysis of
scientific concepts of scientists-processualists concerning the definition of «dispute about the right» was conducted. The concept of
«dispute about the right processual» is defined and the conditions of its occurrence are investigated.
Key words: dispute about the right, material, processual, offense, rights, obligations, protection.
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ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА МАТЕРИНСТВО,
БАТЬКІВСТВО: КОМПАРАТИВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Батьківство та материнство є основою забезпечення життєдіяльності сім’ї1. У ст. 51 Конституції України материнство названо предметом державної охорони. З прийняттям СК України було значно збільшено
кількість статей, що регулюють особисті немайнові відносини подружжя. Так, зокрема, до переліку вказаних
вище прав було додано право на материнство (батьківство). Закріплення такого особистого, природного
права жінки та чоловіка є новелою в сімейному законодавстві України.
Ще в минулому столітті вчені юристи материнство визначали як становище жінки в зв’язку з народженням, утриманням та вихованням дитини, а батьківство – як факт походження дитини від певного чоловіка2.
Сучасна правова теорія під зазначеними правовими станами розуміє не тільки соціальну якість суб’єктівносіїв, а органічну єдність соціальних, правових і психологічних характеристик. Так, материнство у праві
тлумачиться як біосоціально-психологічно-правовий стан жінки, а батьківство – соціально-правовий стан
чоловіка, зареєстрованого батьком дитини, що пов’язаний насамперед з наявністю між батьком і дитиною
біологічного (кровного) споріднення3. Тобто з наведеного випливає, що батьківство та материнство поєднує
першочергово наявність кровного споріднення між батьком (матір’ю) та дитиною, тому батько, матір мають
біологічні права на свою дитину.
Зокрема, вагомий внесок у розробку доктрини «правова категорія здійснення прав», «обмеження прав»
зробили Є. О. Мічурін «Обмеження майнових прав фізичних осіб»4, внесок у дослідження проблеми «Межі
здійснення суб’єктивних цивільних прав» зроблено М. О. Стефанчуком5, П. М. Рабінович6 досліджував «загально-теоретичний аспект меж здійснення прав людини», Л. В. Красицька присвятила цьому монографічну
працю «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав батьків і дітей»7,
О. В. Сінєгубов8 спробував визначити проблематику та методологію «Здійснення особистих немайнових
прав малолітніх та неповнолітніх осіб» та інші.
Мета статті. На підставі розробленої цивільно-правової доктрини, присвяченої проблемам здійснення
прав фізичних осіб, обмеженням прав, установити сутність здійснення права, обмеження права особи на
материнство та батьківство, визначити правову природу та нормативні підстави набуття вказаного особистого немайнового права.
Положення чинного СК України викликають певний резонанс серед представників сімейно-правової
доктрини. Так, І. В. Жилінкова жартує щодо норм (ст. 49, 50 СК України), в яких ідеться про право на материнство, батьківство. Автор слушно вказує, що «читаючи їх («дружина має право на материнство», «чоловік
має право на батьківство»), так і хочеться сказати: «Дякую Кодексу за турботу, за те, що дозволив бути батьком та матір’ю, без нього не могли б продовжувати рід людський»9. Тобто дослідниця влучно висловлюється
про недосконалість сімейного законодавства та при цьому зазначає, що «одразу виникає і запитання: бути
матір’ю чи батьком мають право лише дружина та чоловік? Якщо ні, то де прописані права інших осіб, котрі
прагнуть бути батьками, але такого права позбавлені?»10. З викладеного випливає, що законодавець обмежив
(випустивши з кодифікованого акту) низку інших суб’єктів (одиноку матір, одинокого батька, жінку, яка
стала матір’ю завдяки народженню дитини за договором сурогатного материнства тощо), які мають природне право бути батьком або матір’ю дитини.
Право на материнство (батьківство) у науковій літературі визначено по-різному. Є. О. Харитонов правом на батьківство (материнство) вважає врегульовані нормами сімейного права відносини стосовно особистих немайнових благ та інтересів осіб, які перебувають у шлюбі. В основі особистих немайнових правовідносин подружжя лежить правовий статус кожного з подружжя, тобто забезпечення законом можливості
набуття й реалізації особистих і майнових прав подружжя з метою зміцнення сім’ї, виховання дітей і досягнення особистого щастя11.
В. С. Гопанчук материнством (батьківством) називає забезпечену законом можливість жінки здійснювати репродуктивну функцію (народжувати здорових дітей), належним чином утримувати їх та виховувати
в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини12. Іншими словами, під материнством (батьківством) розуміється можливість жінки (чоловіка) народжувати дітей.
Материнство є правовим станом та включає в себе декілька аспектів, тим самим маючи певні відмінності від батьківства. По-перше, саму можливість вирішувати питання свого материнства, яка охоплюється різноманітним спектром варіантів поведінки:
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– право жінки мати дитину;
– право жінки на вибір поведінки, пов’язаної з відмовою від материнства (утримання від сексуальних
контактів, вступ в інтимні зв’язки без мети дітонародження, добровільна стерилізація тощо), дане право не
може бути обмежено ні з боку законодавця (закон не повинен зобов’язувати жінку народжувати потомство),
ні з боку сексуального партнера;
– право жінки у виборі контрацептивів.
По-друге, стан материнства, коли йдеться про встановлення стійкого правового зв’язку між матір’ю та
дитиною. Цей аспект охоплюється різноманітним спектром правочинностей: від права на повагу сімейного
життя до комплексу прав, закріплених у сімейному законодавстві. Даний стан не припиняється з досягненням повноліття.
По-третє, право має реагувати на можливість відмови матері від материнства. Названий вище підхід
має деякі невідповідності, а саме Основи законодавства України про охорону здоров’я (ст. 50) дозволяють
проведення аборту протягом 12 тижнів вагітності за бажанням жінки13. Тобто законодавець установлює чіткі
межі здійснення особистого права на переривання вагітності. З моменту спливу або упущення такого строку
починають діяти законодавчі обмеження (заборони) переривання вагітності. Однак здійснення права на
материнство пов’язане з низкою ризиків, найстрашнішим з яких є можливість материнської смерті. Це є
наслідком загострення екологічної ситуації, зниження доступності медичної допомоги, погіршення загального стану здоров’я14, тому за наявності медичних показань існують винятки з зазначеного вище нормативно
встановленого правила, і жінка, незалежно від терміну вагітності, може перервати її.
Положення ч. 3 ст. 49 та ч. 3 ст. 50 СК України встановлюють, що позбавлення жінки (чоловіка) можливості народити дитину (репродуктивної функції) у зв’язку з виконанням нею (ним) конституційних, службових, трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї (нього), є підставою для відшкодування завданої їй (йому) моральної шкоди. Жінка може втратити здатність народити дитину у зв’язку
з виконанням конституційного обов’язку із захисту Вітчизни. У цьому разі позов про відшкодування моральної шкоди мав би подаватися до Міністерства оборони України, допоки не буде визначено єдину державну
інституцію, уповноважену бути відповідачем по всіх вимогах до держави. Якщо жінка втратила репродуктивну функцію при виконанні своїх трудових, службових обов’язків, відповідальною є відповідна юридична
особа – суб’єкт трудового договору. Якщо зґвалтована жінка зробила аборт і в результаті втратила здатність
до народження дітей, то вона матиме право на відшкодування моральної шкоди за двома підставами: як
потерпіла від злочину і як жінка, позбавлена репродуктивної функції15. Так у разі обмеження права на материнство (батьківство) посадовими (службовими) особами шляхом вчинення протиправних (злочинних) дій
або в разі виконання трудових, конституційних обов’язків громадянина, завдано шкоди здоров’ю такої
особи, її моральним принципам, це підлягає відшкодуванню в повному обсязі.
Положення ст. 27 Конституції України проголошують: «Кожна людина має невід’ємне право на життя».
Тобто життя людини розглядається як первинна і системоутворювальну цінність, що становить основу життєдіяльності людини16. Як відомо, життя кожної людини бере свій початок з лона матері, через що неодмінну
цінність являє собою право на життя дитини, носієм якого вважається матір. З. В. Ромовська вважає, що
«в останні роки повсюдно пропагується нове трактування аборту, відповідно до якого аборт – це не просто
припинення прогресування в організмі жінки змін, викликаних розвитком ембріону, а вбивство дитини,
котра гине жахливою смертю під скальпелем хірурга, а тому є великим гріхом, який жінці доведеться спокутувати усе життя»17. Тому, оскільки моральні засади суспільства посідають чільне місце в сімейному праві
(певною мірою також є регулятором подружніх відносин між жінкою та чоловіком), то можна сміливо
стверджувати, що норми моралі також забороняють переривання вагітності на будь-якій її стадії, хоча, на
жаль, це не має жодного правового значення.
У науковій літературі усталеною є думка про те, що сутність особистого немайнового права жінки (дружини) на материнство розкривається через призму правочинності щодо питання: мати чи не мати дитину.
Причому зазначається, що право жінки самій вирішувати питання про материнство зумовлено тим, що це
пов’язано з її власним здоров’ям та правом на репродуктивну свободу18. Н. І. Бєсєдкіна зазначає, що ненароджена і народжена дитина – це лише стадії розвитку однієї й тієї самої людини, тому необхідно ставитися
до ненародженої дитини як до природної фази розвитку людини. Додатково дослідник наголошує, що стадії
розвитку людини можуть бути розглянуті законодавцем, а також медичною наукою, виходячі з розуміння
того, що перед нами єдиний організм, єдина особистість, яка проходить етапи свого життєвого шляху19.
Так О. В. Ієвіня виділяє дві головні складові права на материнство: біологічну (репродуктивну) та соціальну. Автор зазначає, що біологічна (репродуктивна) складова включає право вирішувати питання про
зачаття дитини та право вирішувати питання про переривання вагітності або виношування та народжування
дитини після зачаття20. В юридичній літературі трапляється позиція, що «право на життя виникає лише у
плода («насцитуруса», тобто того, хто має народитися) як людської істоти від шести тижнів розвитку й аж
до виходу з материнського організму, на відміну від ембріона (зародок організму людини від зачаття до
шести тижнів внутрішньоутробного розвитку)21, тобто той, хто має право народитися, та той, кому пощастило народитися, є дитиною та членом сім’ї22. Однак така позиція видається хибною, оскільки початком права
на життя можна визначати «період, коли в ембріона можливо зняти енцефалограму мозку і визначити мінімальний рівень свідомості»23, а це, на думку вчених, можливо здійснити й до шести тижнів розвитку дитини
в утробі матері. Отже, виділяють три підходи до визначення початку охорони дитячого життя в законодавчоЧасопис Київського університету права • 2017/2

131

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні

му порядку: абсолютистський, помірний та ліберальний24, тому особисті права ненародженої дитини також
не можуть обмежуватись: «біологічне життя починається задовго до моменту народження, ще на стадії
зародка, то відповідне право повинно надавати можливість зародку зберегти своє життя»25, незалежно від
того, які наміри має щодо нього матір.
Звідси випливає, що чоловік фактично обмежений у праві вирішувати питання, чи народжувати жінці
дитину від нього. На підтвердження такої позиції є ст. 50 Основ законодавства України про охорону здоров’я,
відповідно до якої операція штучного переривання вагітності проводиться в акредитованих закладах охорони здоров’я за бажанням жінки. Тобто про згоду чоловіка не йдеться. Цілком логічним видається узгодження
надскладного питання, предметом якого є життя дитини, все ж таки спільно чоловіком та жінкою, незалежно
від того, чи перебувають останні в шлюбних відносинах. Звертаючи увагу на моральний аспект і християнське віросповідання українців, незалежно від волевиявлення другого з подружжя стосовно позбавлення
життя ембріона у лоні матері, це є аморальним, проте сьогодення встановлює протилежне.
З. В. Ромовська називає ситуацію, яка склалась в Україні, парадоксальною, оскільки «для продажу одним
із подружжя автомобіля потрібна згода другого, а питання про проведення штучного переривання вагітності
дружина має право вирішувати своєвільно»26. Звідси вищенаведене твердження про те, що право на материнство не може бути обмежено ні з боку законодавця, ні з боку сексуального партнера, є слушним, проте сказати
те ж саме щодо права на батьківство (що воно також не обмежується ні сімейним законом, ні сексуальним партнером) не видається можливим. Жінці, яка виношує дитину на початковій стадії вагітності, сімейне законодавство фактично надає право обмежувати чоловіка-батька в особистому немайновому праві на батьківство.
О. В. Ієвіня зазначає, що повноваження дружини щодо здійснення біологічної (репродуктивної) функції
є ширшими, оскільки вирішення питання щодо штучного переривання вагітності або прийняття рішення
стосовно народження дитини здійснюється нею самостійно і не потребує згоди чоловіка27. На думку вченого,
зазначене є свідченням того, що «в юридичній літературі визначення права на батьківство є неповним у
зв’язку з істотною зміною ролі батька»28, оскільки жінка на першому етапі вагітності (до 12 тижнів вагітності) здатна самостійно вирішувати життєво важливе питання: народжувати дитину чи ні. Цим жінці надається
репродуктивна свобода і, відповідно, можливість репродуктивного вибору29. Отже, такий підхід до права на
батьківство «призводить до значного гендерного дисбалансу у сфері сімейних відносин»30 та законне обмеження права на батьківство у разі, якщо чоловік має такий намір.
Висновки. Отже, у сімейному праві України суб’єктивні здійснення особистих немайнових прав визначені рамками цивільної дієздатності особи, разом із тим, певними часовими межами, у рамках яких особа
має змогу здійснювати право на материнство та виконувати пов’язані з цим обов’язки. Причому, особа здійснюючи право на материнство, батьківство має враховувати думку другого з подружжя, інших членів сім’ї,
християнські канони, моральні засади українського суспільства.
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Стаття присвячена аналізу чинного сімейного законодавства та доктринальних підходів до проблем здійснення та обмеження права на материнство та батьківство з урахуванням світового досвіду правового регулювання обумовлених прав. Виявлено окремі законодавчі обмеження здійснення суб’єктивного права на материнство, батьківство.
Ключові слова: подружжя, сімейні відносини, право на батьківство, право на материнство, дитина, здійснення суб’єктивного права, обмеження особистого права, моральні засади суспільства, інтереси сім’ї.
Резюме
Кожевникова В. А. Осуществление и ограничение права лица на материнство, отцовство: компаративистский
аспект.
Статья посвящена анализу действующего законодательства и доктринальных подходов к проблемам осуществления и
ограничения права на материнство, отцовство с учетом мирового опыта правового регулирования обозначенных прав. Установлено отдельные законодательные ограничения осуществления субъективного права на материнство, отцовство.
Ключевые слова: супруги, семейные отношения, право на отцовство, право на материнство, ребенок, осуществление
субъективного права, ограничение личного права, моральные принципы общества, интересы семьи.
Summary
Kozhevnikova V. Realization and limitation of right for personality is on maternity, paternity: komparativistichniy aspect.
The article is devoted the analysis of current domestic legislation and doctrine going near the problems of realization and limitation of right on maternity and paternity taking into account world experience of the legal adjusting of the conditioned rights. It is discovered, separate legislative limits, realizations of equitable right, on maternity, paternity.
Key words: married couples, domestic relations, right, on paternity, right on maternity, child, realization of equitable right, limitation of the personal right, moral principles of society, interests of monogynopaedium.
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ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СТОВБУРОВИХ КЛІТИН
Розробка нових лікарських засобів із використанням стовбурових клітин стала альтернативою для лікування різних захворювань, як-от хвороба Альцгеймера, діабет та інфаркт міокарда. Процес виробництва
стовбурових клітин як новітніх лікарських препаратів для клітинної терапії регулюється чинним законодавством. Крім того, їх легітимність визначається регулюючими органами, що належать державі-члену Європейського Союзу, в якому вони реєструються. З розвитком терапії, яка використовує клітини в якості лікар© О. Б. Німко, 2017
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ських засобів, існує необхідність розробити відповідну законодавчу та нормативну базу, яка здатна забезпечити їх безпеку і ефективність1.
Також важливим є створення дієвого механізму патентування винаходів у цій сфері.
Захист інтелектуальної власності в галузі біотехнології наразі перебуває на етапі становлення. Для
залучення інвестицій у сфері біотехнологій необхідно створити дієву та сильну патентну систему. Патенти
та інші форми захисту інтелектуальної власності відіграють важливу роль в стимулюванні інновацій в біотехнології.
Важливим є питання про патентоспроможність біотехнологій, у тому числі мікроорганізмів і генів,
стовбурових клітин тощо.
Патенти та інші форми захисту інтелектуальної власності відіграють істотну роль в стимулюванні інновацій в біотехнологічній сфері. Дебати тривають з питань щодо кращого збалансування стимулу в сфері інтелектуальної власності для заохочення інноваційної діяльності, з одного боку, і загальне використання та
цінову конкуренцію – з іншого2.
Проблема шахрайства та правопорушень під час медичних досліджень стовбурових клітин недостатньо
досліджена українськими вченими.
Українські дослідники В. Ушкалов, О. Мачуський, В. Ковтун в своїх працях досліджували нормативноправове регулювання діяльності депозитарію державного науково-контрольного інституту біотехнології і
штамів мікроорганізмів.
Дослідженням вказаної тематики займається ряд іноземних вчених.
Серед учених, які вивчають вплив європейської унітарної патентної системи у сфері біотехнології, правове регулювання біобанків, слід виокремити таких: І. Белда (І. Belda), Г. Пенас (G. Penas), Д. Маркуїна
(D. Marquina), А. Сантос (А. Santos).
Дж. Сандор (J. Sándor) займається комплексним дослідженням у галузі біополітики, біоетики, патентування стовбурових клітин.
Американські вчені Х. Грабовскі (Н. Grabowski), Дж. ДіМасі (J. DiMasi), Г. Лонг (G. Long), М. Екклестон-Тернер (М. Eccleston-Turner), С. Крегер (S. Crager), A. Кохен (А. Cohen), А. Треск (А. Trask) присвятили
свої праці у сфері патентного захисту біотехнологій.
П. Мартін (Р. Martín) опрацював регуляторні аспекти клінічних досліджень у сфері клітинної терапії в
Європі.
Н. Беді (N. Bedi), K. Брін (К. Breen), М. Ван дер Хейден (М. Van der Heyden), Т. Ван де Деркс Вен (Т. Van
de Derks Ven) здійснюють аналіз проступків у сфері медичних досліджень.
А. Гупта (А. Gupta) вивчає відмінності між шахрайством та неправомірними діями, можливі причини
виникнення їх і досліджує варіанти, які можуть сприяти їх запобіганню.
Отже, окреслена вище проблема є недостатньо дослідженою, а тому важливою та актуальною.
Процес медичних досліджень – це баланс між ризиками, які притаманні новим науковим відкриттям, і
ризикам безпеки учасників дослідження.
Відносини довіри між дослідником і учасником клінічних випробувань полегшує об’єктивне прийняття
рішень в інтересах обох сторін. Під час кожного клінічного дослідження винахідники мають враховувати
етичні, нормативно-правові та фінансові аспекти. Відповідальність за дотримання цих настанов забезпечує
систематичність і гарантії для учасників цих відносин.
Етичні питання під час клітинної терапії включають моральні аспекти доцільності використання
ембріона та відсутності терапевтичного оману щодо винайденого ефективно-дієвого чудодійного засобу.
Основне етичне питання полягає в доцільності використання стовбурових клітин як клітинної терапії.
Це викликає жваву дискусію, оскільки деякі вчені стверджують, що не прийнятно використовувати ембріональний матеріал як джерело дослідження для майбутніх лікувань, а інші дослідники зважено контраргументують, що саме бездіяльність є не етичною, тому що це призводить до страждань і смерті внаслідок відсутності цього дослідження.
Нормативно-правові аспекти передбачають наявність політичної волі суб’єктів владних повноважень
щодо врегулювання відносин з клітинної терапії та правове врегулювання вказаних відносин3.
Правопорушення у сфері медичних досліджень стали глобальною проблемою. За винятком таких країн,
як США, Китай і Німеччина, точних даних про проступки немає.
Дослідницькі правопорушення стосуються фабрикації, фальсифікації даних та плагіату. Близько у 2 %
вчених було встановлено фабрикацію даних, 33 % дослідників були залучені до безвідповідальної дослідницької діяльності. США, Німеччина та Китай намагалися розробити програми, які можуть контролювати
правопорушення у сфері медичних досліджень. Існує також необхідність у розробці системи регулювання
на національному та інституційному рівні, яка могла б регламентувати науково-дослідницьку діяльність з
метою гарантії високих етичних та наукових стандартів.
Н. Беді Н. (N. Bedi) зауважує, що дослідницький проступок визначається як «навмисна або ненавмисна
поведінка дослідника, яка не відповідає науковим й етичним стандартам». Проступки у сфері медичних
досліджень стосуються виготовлення, фальсифікації, підробки результатів і процедур, плагіату, тобто крадіжці роботи інших, безвідповідальною дослідницькою практикою або практиками сумнівного характеру4.
К. Брін К. (К. Breen) пропонує для запобігання неправомірних дій застосовувати наступні заходи, а
саме: впровадження відповідних навчальних дисциплін на факультетах медицини, біомедичних наук, фарма134
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кології; розширення повноважень комітетів з питань етики; реальне фінансування досліджень і впровадження «наукового фонду» без будь-якого зв’язку з фармацевтичною промисловістю5.
Ретельний аналіз історії біомедичних досліджень на людині дозволяє дійти висновку про неодноразові
грубі порушення етичних норм, що і спонукало до розробки та впровадження нормативно-правових актів як
на міжнародному рівні, так і в окремих державах з метою попередження зловживань у цій сфері.
Приклади різних видів проступків під час медичних досліджень продовжують виявляти. Справжня статистика невідома, тому що трапляються випадки приховування статистики виявлення. Це викликано збільшенням тиску на дослідників публікувати дослідження в комерційних цілях. Наукові установи, як правило,
повільно і неадекватно реагують на заяви про неправомірні дослідження.
Наукове шахрайство знову з’являється з вражаючою послідовністю від палеонтології до нанотехнологій. Деякі дослідження показали, що більше 40 % опитаних були інформовані про проступки, але не повідомляли про це. Дж. Шиихан (J. Sheehan) повідомив, що в 2005 р. 17 % опитаних авторів клінічних випробувань ліків повідомили, що вони особисто знали про фабрикацію в дослідженнях, що відбувається протягом останніх 10 років6. Шахрайство або проступок може призвести до втрати вченим свого авторитету. Крім
того, це може призвести до неефективного або шкідливого лікування пацієнта7.
Вчені Дж. Джессен (J. Jessen), E. Робінсон (E. Robinson), C. Биджай (S. Bigaj), C. Попіолек (S. Popiolek),
H. Голдфарб (N. Goldfarb) вважають, що «шахрайство» (fraud) і «проступок» (misconduct) є термінами, які
часто використовуються як синоніми; тим не менш, є важливі відмінності між ними. Наукові неправомірні
дії/шахрайство є порушенням стандартних кодексів наукової поведінки й етики в наукових дослідженнях.
Визначення шахрайства, як це визначає суд, «пізнає порушення стандарту сумлінності і чесності, як розуміється в суспільстві, за участю обману або зловживання довірою, за гроші». Шахрайство є навмисним обманом, вчиненим для особистої вигоди або з метою завдати шкоду іншій особі, наприклад, навмисна фальсифікація результатів досліджень, надання неправдивих відомостей звітності про результати. Неправомірною
поведінкою також є недотримання встановлених протоколів, що призводить до невиправданого ризику або
завдання шкоди людині8.
Так, доктор Даммай (Dammai) був оштрафований у 500 доларів за «неправильне маркування» на флаконах. Необхідно було зазначити чітко «тільки для дослідження» і «не для використання людиною». Вказане
правильне маркування може запобігти неправильному використанню стовбурових клітин9.
Наприкінці 2005 року, наукове співтовариство вражене одним з найбільших випадків неправомірних дій
в історії науки. Дві революційні статті про стовбурові клітинні технології корейської лабораторії під керівництвом вченого Хван Ву Сук (Hwang Woo-Suk) опубліковані в журналі Science. Але згодом виявилось, що
вони майже повністю сфальсифіковані і тому були анульовані10.
Хван Ву Сук (Hwang Woo-Suk) – південнокорейський ветеринар та винахідник, в минулому професор Сеульського національного університету, який досяг міжнародної популярності завдяки роботі з ембріональними
стовбуровими клітинами. Він втратив свою репутацію і його наукова діяльність була припинена, коли з’ясувалося, що багато з даних його досліджень були сфабриковані. Він втратив свою посаду в університеті і дві його
важливі статті про дослідження ембріональних стовбурових клітин були вилучені з журналу «Science».
Геральд П. Шаттен (Gerald P. Schatten), професор Університету Піттсбурга, визнаний невинним у
дослідницькому проступку під час досліджень у співпраці з Хван Ву Сук (Hwang Woo-Suk). Але його нездатність ретельно стежити за проведенням дослідження з його ім’ям, була визначена як «неправомірна поведінка під час досліджень»11.
Одним з найважливіших засобів реалізації державної політики в цій сфері є створення дієвої та ефективної нормативно-правової бази, спроможної забезпечити функціонування біологічного правопорядку12.
Правові основи проведення досліджень стовбурових клітин складають:
– Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16.07.1999 р.
за № 1007-XIV;
– Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про
права людини та біомедицину від 04.04.1997 р.;
– Положення «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» затверджене
МОЗ України 23.09.2009 р. за № 690, яке зареєстроване Міністерством України 29.10.2009 за № 010/17026;
– Порядок проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я 10.10.2007 р. за
№ 630, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2007 р. за №1206/14473;
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо організації діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ, пов’язаної з трансплантацією органів, тканин і клітин» від 05.09.2007 р. за
№ 1100.
Порядком проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я 10 жовтня 2007 р.
за № 630, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2007 р. за № 1206/14473, визначено особливості досліджень з використанням стовбурових клітин людини.
Інтеграція України в європейський економічний простір розглядається як стратегічний орієнтир і системоутворювальний чинник державно-правового розвитку. Угода приділяє особливу увагу таким цінностям
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і принципам: демократія та верховенство права, повага до прав людини та засадничих свобод, належне урядування, ринкова економіка та збалансований розвиток13.
Загальним принципом використання стовбурових клітин людини є значущість досліджень стосовно
отримання переваг для здоров’я людини. Реалізація даного принципу повинна бути заснована на:
– повазі до людської гідності, прав і свобод;
– індивідуальному підході при підписанні інформованої згоди, конфіденційності в поєднанні з повагою
до особистих культурних і соціальних аспектів життя людини;
– коректності при оцінці тяжкості можливих ускладнень і переваг лікування;
– благодійності на користь поліпшення здоров’я окремих людей і суспільства в цілому;
– безпечності через мінімізацію ризиків і максимізацію переваг при суворому виконанні зазначених
вище нормативних вимог.
Використання стовбурових клітин ембріофетального походження, а також позафетальних матеріалів у
клінічних випробуваннях дозволяється після схвалення комісії з питань біомедичної етики та отримання
дозволу Центру на виготовлення клітинних/тканинних трансплантатів за умов виконання таких вимог:
а) не допускається переривання вагітності та донорство анатомічного матеріалу ембріофетального
походження і позафетального матеріалу в обмін на грошову компенсацію;
б) згода на донорство анатомічного матеріалу ембріофетального походження і позафетального матеріалу з метою клінічного використання отримана після того, як жінкою прийнято остаточне рішення про переривання вагітності;
в) не можуть бути однією і тією самою особою лікар, який відповідає за переривання вагітності і спостереження за жінкою, яка планує її перервати, та дослідник/лікар, який надалі використовуватиме анатомічний матеріал ембріофетального походження або позафетальний матеріал;
г) жінки, що надали інформовану згоду про використання анатомічного матеріалу ембріофетального
походження і позафетального матеріалу, не можуть вибирати спосіб використання анатомічного матеріалу
ембріофетального походження і позафетального матеріалу або конкретну особу, якій буде проводитись
трансплантація;
ґ) інформація стосовно особи жінки, яка надає дозвіл на використання анатомічного матеріалу ембріофетального походження і позафетального матеріалу, та особи реципієнта є конфіденційною і не розголошується.
Викладене вище дозволяє дійти висновку, що правопорушення не слід плутати з систематичними
помилками, що належать до чесних помилок або чесних розбіжностей в конструкціях, виконаннях, інтерпретації або судженні при оцінці методів дослідження, або результатів, або неправомірних дій, та процесів, не
пов’язаних із процесом дослідження
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Резюме
Німко О. Б. Правопорушення під час медичних досліджень стовбурових клітин.
У статті проаналізовано правопорушення під час медичних досліджень стовбурових клітин, причини їх виникнення,
заходи їх попередження. Акцентовано увагу на важливість захисту інтелектуальної власності в галузі біотехнології. Досліджено проблему шахрайства та правопорушень під час медичних досліджень стовбурових клітин. Вивчено правові основи прове-
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дення досліджень стовбурових клітин в Україні, визначено особливості досліджень з використанням стовбурових клітин людини в Україні, наведено загальні принципи використання стовбурових клітин людини в Україні та вимоги до використання стовбурових клітин в Україні.
Ключові слова: правопорушення під час медичних досліджень стовбурових клітин; медичні дослідження; біоетика;
інтелектуальна власність у галузі біотехнології; інтелектуальна власність у галузі дослідження стовбурових клітин; шахрайство та правопорушення під час медичних досліджень стовбурових клітин; дослідницькі правопорушення; правові основи проведення досліджень стовбурових клітин.
Резюме
Нимко О. Б. Правонарушения во время медицинских исследований стволовых клеток.
В статье проанализированы правонарушения во время медицинских исследований стволовых клеток, причины их возникновения, меры их предупреждения. Акцентировано внимание на важности защиты интеллектуальной собственности в
области биотехнологии. Исследована проблема мошенничества и правонарушений во время медицинских исследований стволовых клеток. Изучены правовые основы проведения исследований стволовых клеток в Украине, определены особенности
исследований с использованием стволовых клеток человека в Украине, приведены общие принципы использования стволовых
клеток человека в Украине и требования к использованию стволовых клеток в Украине.
Ключевые слова: Правонарушения во время медицинских исследований стволовых клеток; медицинские исследования;
биоэтика; интеллектуальной собственности в области биотехнологии; интеллектуальная собственность в области исследования стволовых клеток; мошенничество и правонарушения во время медицинских исследований стволовых клеток; исследовательские правонарушения; правовые основы проведения исследований стволовых клеток.
Summary
Nimko O. Violations of Law during Stem Cell Medical Research.
The article analyses violations of law during stem cell medical researches, causes of their occurrence and preventive measures.
It concentrates on the importance of intellectual property protection in the sphere of biotechnology. It deals with the problem of fraud
and violations of law during stem cell medical researches. The article considers legal principles of conducting stem cell medical
research in Ukraine; it describes peculiar features of researches using human stem cells in Ukraine. The article provides general principles for using human stem cells in Ukraine and requirements for using stem cells in Ukraine.
Key words: Violations of law during stem cell medical research; medical research; bioethics; intellectual property protection in
the sphere of biotechnology; intellectual property in the sphere of stem cell research; fraud and violations of law during stem cell medical research; violations of law connected with research activities; legal principles of conducting stem cell medical research.
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ
ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
В РАЙОНАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
На сучасний стан захищеності права власності громадян України впливають загрози, які пов’язані з
бойовими діями в зоні проведення антитерористичної операції. Створення якісно нових адміністративноправових гарантій захисту права власності громадян України повинно відбуватися з урахуванням соціальноекономічних та політичних чинників, специфіки потреб громадян, необхідності правового регулювання
адміністративно-правових відносин в районах проведення антитерористичної операції. Складна соціальноекономічна та політична ситуація в Україні, проблеми правового забезпечення правоохоронної діяльності в
районах проведення антитерористичної операції впливають на потребу визначення ціннісних орієнтирів
майбутніх правових реформ.
Стан наукової розробки проблеми зумовлений новизною та нетиповістю сучасних проблем гарантування
захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. Тривалий час в
Україні були відсутніми військові конфлікти, тому питання гарантування будь-яких прав громадян в таких
виняткових соціально-політичних ситуаціях фактично не досліджувалося. Попри це у вітчизняній та іноземній
юридичній науці є багато праць, які можуть служити важливим науково-теоретичним підґрунтям для дослідження проблем гарантування захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. Цим питанням присвятили свої наукові дослідження В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева,
В. С. Віхрова, В. А. Головко, А. В. Зарицкий, І. О. Ієрусалімов, І. О. Ієрусалімова, М. Т. Какимжанов, І. А. Кре© Т. І. Котормус, 2017
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сіна, І. О. Личенко, Д. М. Лук’янець, Б. Д. Мартиненко, Е. О. Олефіренко, О. В. Пабат, П. М. Павлик, С. П. Параниця, І. І. Сіліч, Ж. В. Удовенко, А. В. Черкасов.
Виникла потреба зміни традиційних підходів до системи адміністративно-правових гарантій захисту
права власності громадян України, які знаходяться в районах проведення антитерористичної операції. Вона
зумовлена тим, що на відміну від наявної в інших регіонах України системи гарантування цих правових
можливостей, на систему адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України, які
знаходяться в районах проведення антитерористичної операції, впливають бойові дії, специфічні умови функціонування органів публічного управління та правоохоронної системи, відсутність умов для належного державного контролю за реалізацією чинного законодавства щодо протидії порушенням у сфері власності,
неефективність типових механізмів їхній протидії на цій території тощо. Формування теоретико-правових
засад дослідження адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах
проведення антитерористичної операції є запорукою створення ефективного наукового підґрунтя майбутніх
правових реформ у цій сфері.
Адміністративно-правові гарантії захисту права власності громадян України виражають фактичний та
юридичний статус особи в суспільстві, є засобом визначення меж реалізації правових можливостей громадян, способів попередження, припинення протиправної діяльності та адміністративних проступків у сфері
власності.
Усю наукову літературу, яка стосується гарантування захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції, можна об’єднати в низку напрямів. Окрім суто адміністративноправової літератури, яка стосується поняття та видів адміністративно-правових гарантій захисту прав, свобод
та законних інтересів громадян України, питань захисту права власності засобами адміністративно-правового
характеру, способів адміністративно-правового захисту правових можливостей щодо різних об’єктів права
власності, така література охоплює групу наукових праць, присвячених історико-правовим та теоретичним
питанням гарантування захисту права власності громадян України, специфіці правових гарантій у конституційному, цивільному, кримінальному та інших галузях права, наукові праці, в яких досліджуються проблеми
реалізації прав людини в умовах збройних конфліктів та положення міжнародного гуманітарного права.
Історико-правовим та теоретичним підґрунтям дослідження питання гарантування захисту права власності громадян України є праці таких вчених, як Є. В. Білозьоров, О. В. Волох, Д. О. Єрмоленко, А. М. Колодій,
І. Й. Магновський, Х. В. Майкут, А. В. Малько, О. І. Наливайко, В. С. Нерсесянц, А. Ю. Олійник, Т. І. Пашук,
П. М. Рабінович, В. Є. Рубаник, В. В. Субочев, В. Я. Тацій, А. М. Шерієв, Ю. А. Юдін та інші.
Ці наукові праці стосуються правового статусу людини і громадянина в Україні, прав людини, теоретико-правових проблем захисту цих прав, права людини на ефективний державний захист її правових можливостей, теоретико-правового аспекту дослідження категорії гарантій прав і свобод людини та громадянина в
праві України, теоретико-правового аналізу таких гарантій в окремих сферах публічного управління, суспільних відносинах.
Як зазначав О. І. Наливайко, у сучасній вітчизняній науковій юридичній літературі теорія гарантій прав
і свобод людини, пов’язана з ними нормотворча, правозастосовна та інша практика потребують підвищеної
уваги, переосмислення та внесення немалих коректив1.
Теоретичні дослідження категорії гарантій прав і свобод людини та громадянина відзначаються неоднозначним її трактуванням. Одні вчені наполягали, що це правові норми, що встановлюють специфічні юридичні засоби, умови та порядок реалізації прав, юридичні засоби їх охорони та захисту у випадку порушення, формують у своїй сукупності правовий механізм, покликаний сприяти реалізації законів, а їхня якісна
характеристика передбачає оцінку всієї діючої системи права в цілому, з точки зору повноти охоплення правовим інструментарієм усіх найбільш важливих взаємовідносин державних органів та громадян, а також
громадян між собою2. Інші стверджували, що це встановлений державою порядок діяльності державних
органів та установ, громадських організацій, спрямований на попередження й припинення посягань на права
громадян, на відновлення цих прав і притягнення до відповідальності за їх порушення3. Треті зазначали, що
це законодавчо закріплені засоби та способи охорони суб’єктивних прав громадян та організацій, способи
їхньої реалізації, а також засоби забезпечення законності та охорони правопорядку, інтересів особистості,
суспільства та держави4.
Усі ці теоретичні підходи засвідчують складність категорії юридичних гарантій прав та особливе зацікавлення юридичної спільноти щодо дослідження цього юридичного феномену.
Низка праць першого напрямку присвячена історико-правовим аспектам гарантування захисту права
власності громадян України.
До таких праць доцільно віднести історико-правові дослідження, здійснені такими вченими, як
О. В. Волох, Б. С. Бачур, В. Є. Рубаник, Н. П. Сиза, Н. Олежко, Х. В. Майкут, В. В. Фролов, Е. А. Панова,
М. В. Колганов та інші.
Теоретико-методологічні засади дослідження адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції формують філософські, теоретичні, історичні розвідки, які відрізняються цільовою спрямованістю досліджень, специфікою результатів, отриманих у різних історично-обумовлених контекстах, та широкий методологічний інструментарій.
Цікаво, що вченими визнано, що у працях стародавніх мислителів: Платона, Арістотеля, Епікура, Протагора, Цицерона, так і в правових ученнях Г. Гроція, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, Г. Єллінека
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основна увага зосереджена на дослідженні прав і свободи людини, натомість категорія гарантій таких правових можливостей не набула широкого висвітлення. Визначення цього поняття такі праці не містили5.
Відомим науковцем, юристом, представником юридичного позитивізму, у працях якого важливе місце
посідало питання прав людини та їх захисту був Г. Єллінек. Науковець розглядав суб’єктивне право як визнаний правовим порядком інтерес у разі його відповідності суспільному інтересові. Він стверджував, що особистість є категорією публічно правового порядку, тому держава, формуючи особистість, зобов’язана захищати її права6.
Вміщуючи різносторонній теоретичний та філософсько-правовий аналіз прав людини, твори П. Орлика, Г. С. Сковороди, Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, М. П. Драгоманова, М. С. Грушевського, Б. О. Кістяківського створили фундамент для подальших досліджень гарантій прав людини.
Теоретико-правові, філософські праці, в яких досліджуються питання гарантування права власності в
Україні, та охарактеризований методологічний інструментарій формують теоретико-методологічні засади
дослідження адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції та є фундаментом інших галузевих наукових досліджень у цій сфері.
Зважаючи на значне зацікавлення представниками теорії держави та права, правові гарантії поступово
стали предметом дослідження й у сфері конституційного, цивільного, кримінального та інших галузей права.
Цей другий напрямок наукової літератури теж служить підґрунтям для дослідження окреслених питань. Основою для цього є джерела, в яких категорія правових гарантій розглядається з позицій різних галузей права.
Найбільша кількість таких досліджень проведена представниками конституційно-правової науки.
Наприклад Т. М. Заворотченко досліджував категорію конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. Він стверджував, що це передбачена Конституцією й законами України система
правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюється охорона і
захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина7.
О. А. Альонкін вивчав особливу категорію юридичних гарантій забезпечення охорони і захисту конституційного права людини. Він визнавав, що цей вид гарантій складається не тільки з правових норм, а й
покладає певні обов’язки на відповідні державні органи щодо його охорони, захисту і відновлення в разі
порушення8.
У трудовому праві науковці стверджують, що юридичні гарантії є засобами й способами забезпечення
та охорони трудових прав і свобод. Зокрема Н. В. Кохан доводить, що юридичні гарантії проявляються через
такі поняття, як «засоби», «способи» і «умови». Юридичні гарантії як засоби й способи забезпечення та охорони трудових прав і свобод, створюються суспільством, державою, колективом і використовуються ними
для втілення зазначених прав і свобод у життя. Нею обґрунтовано доцільність розподілу юридичних гарантій
на два види: загально-правові та спеціалізовані. До загально-правових вона відносить гарантії, що притаманні всім галузям – загальногалузеві (наприклад, кожна людина чи громадянин у судовий спосіб може захистити свої права і свободи) чи кільком галузям права – міжгалузеві (у трудовому, житловому, цивільному
праві регулювання відносин здійснюється на основі поєднання державного та договірного регулювання), а
до спеціалізованих – тільки окремій галузі права, галузеві (наприклад, трудовому або цивільному чи кримінальному). Так, у трудовому праві працівникові надаються гарантії при притягненні його до матеріальної
відповідальності9.
Адміністративно-правовий напрям характеризується вагомим науковим доробком, який стосуються
загальнотеоретичної характеристики змісту категорії адміністративно-правових гарантій реалізації прав і
свобод громадян, і водночас відсутністю ґрунтовного наукового дослідження адміністративно-правових
гарантій їхнього захисту та єдиного наукового підходу щодо розуміння їхнього змісту.
До третього напряму належать праці таких вчених, як В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева, В. С. Віхрова,
В. А. Головко, А. В. Зарицький, І. О. Ієрусалімов, І. О. Ієрусалімова, М. Т. Какимжанов, І. О. Кресіна,
І. О. Личенко, Д. М. Лук’янець, Б. Д. Мартиненко, Е. О. Олефіренко, О. В. Пабат, П. М. Павлик, С. П. Параниця, І. І. Сіліч, Ж. В. Удовенко, А. В. Черкасов.
В основному наявні в адміністративно-правовій науці дослідження стосуються адміністративно-правових гарантій прав та свобод громадян та адміністративно-правових гарантій їхньої реалізації. Зокрема вчені
присвячували свої праці змісту адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина України та зарубіжних країн, їхньої реалізації в адміністративно-правових відносинах з органами виконавчої влади.
Як стверджував І. І. Сіліч, виникає потреба в суттєвому поліпшенні діяльності органів держави у їх відносинах із громадянами. Для цього поряд із чітким визначенням повноважень і функцій державних органів
та їхніх посадових осіб необхідно створити такий режим їхньої взаємодії з громадянами, при якому реалізація прав і свобод громадян була б звільнена від бюрократичних перешкод, а порушені права і свободи оперативно та ефективно поновлювались. Досягнення цієї мети пов’язане перш за все з подальшим удосконаленням системи юридичних гарантій забезпечення прав і свобод людини та громадянина у їхніх відносинах
з органами держави10.
До системи таких гарантій автори відносять ефективну правотворчу, правозастосовну, організаційну
діяльність органів публічного управління11.
Попри значний доробок вітчизняних науковців щодо окреслених понять, у вітчизняній адміністративно-правовій науці вкрай мало наукових праць, в яких висвітлено співвідношення категорій адміністративноправових гарантій реалізації прав і свобод громадян та адміністративно-правових гарантій їхнього захисту.
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Наявний науковий доробок дозволяє стверджувати, що вітчизняна адміністративно-правова наука використовує три терміни щодо позначення гарантій, пов’язаних з правами людини: адміністративно-правові
гарантії прав, свобод та законних інтересів людини, адміністративно-правові гарантії реалізації (забезпечення) цих правових можливостей та адміністративно-правові гарантії їхньої охорони (захисту). Усі три терміни
використовуються в науковій літературі для визначення сталості адміністративно-правових відносин, в яких
реалізовуються права, свободи та законні інтереси громадян за рахунок існування певних інституційних та
діяльнісних засобів впливу на такі правовідносини.
Усі вищенаведені автори внесли вагомий вклад у розробку проблеми гарантування захисту прав людини, а їхні наукові праці займають визначальне місце у формуванні наукового підґрунтя обраного напряму
дисертаційного дослідження.
Четвертий напрям наукових джерел, що сприяють дослідженню адміністративно-правових гарантій
захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції, стосується
права збройних конфліктів та міжнародного гуманітарного права.
Навмисні напади на цивільних осіб, руйнування інфраструктури, що має життєво важливе значення для
цивільного населення, знищення цивільного майна й мародерство – ці та інші порушення заподіюють неймовірні страждання під час збройних конфліктів у всьому світі. Міжнародне гуманітарне право містить
норми, що регулюють ці питання. Цим проблемам присвятили свої праці І. М. Жаровська, В. М. Репецький,
В. М. Лисик, В. В. Фуркало та інші науковці.
Норми міжнародного гуманітарного права та права збройних конфліктів стосуються захисту цивільного
населення, заборони знищувати, вивозити або приводити в непридатність об’єкти, необхідні для виживання
цивільного населення тощо. Усі вони є вихідними засадами створення національного законодавства у цій
сфері.
Безумовно, врахування умов збройного конфлікту при захисті прав людини є вимогою сьогодення.
У системі усіх інструментів економічного, соціального, ідеологічного характеру, юридичні, в тому
числі адміністративно-правові гарантії покликані створювати практичні умови для реалізації усього механізму захисту прав людини. Питання адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян
України повинно розглядатися в тісному зв’язку з військовими, соціальними та іншими загрозами, що
пов’язані з бойовими діями у зоні антитерористичної операції. Урахування наукових досліджень цього
напряму як і інших (теоретичного, історико-правового, адміністративно-правового тощо) є запорукою досягнення комплексного підходу до аналізу проблем адміністративно-правового гарантування захисту права
власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції.
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Резюме
Котормус Т. И. Состояние научной разработки проблемы административно-правовых гарантий защиты права
собственности граждан Украины в районах проведения антитеррористической операции.
Статья посвящена анализу теоретико-правовых основ исследования и состояния научной разработки проблемы административно-правовых гарантий защиты права собственности граждан Украины в районах проведения антитеррористической
операции. В статье систематизировано научную литературу, касающуюся обеспечения защиты права собственности граждан
Украины в районах проведения антитеррористической операции, представлены особенности историко-правовых и теоретических и отраслевых правовых исследований в этой сфере.
Ключевые слова: право собственности, районы проведения антитеррористической операции, защита права собственности, административно-правовые гарантии защиты права собственности.
Summary
Kotormus Т. State of scientific research of problems of the administrative-legal guarantees of protection of the property
rights of Ukrainian citizens in the areas of anti-terrorist operation.
The article is devoted to analyze of the theoretical-legal principles of research of the state administrative problems of the administrative-legal guarantees of protection of the property rights of Ukrainian citizens in the areas of anti-terrorist operation. In the article
is systematization of the scientific literature relating to administrative-legal guarantees of protection of the property rights of Ukrainian
citizens in the areas of anti-terrorist operation, presentation of the features of historical, legal and theoretical legal research in this area.
Key words: ownership, area of anti-terrorist operations, protection of property rights, administrative-legal guarantees of protection of the property rights.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
В КОНТЕКСТІ НОВЕЛ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ»
У червні 2017 р. набрав чинності прийнятий 15 листопада 2016 р. Верховною Радою України Закон
України «Про споживче кредитування»1, що стало кроком на шляху реформування правового регулювання
споживчого кредитування та виконання Україною зобов’язань2 щодо імплементації Директиви 2008/48/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про кредитні угоди для споживачів (далі – Директива 2008/48/ЄС). Відповідно до положень цього Закону змінився правовий статус споживача за договором
споживчого кредиту.
Актуальність теми дослідження обумовлена насамперед тим, що внесені законодавчі зміни є найновішими та потребують аналізу. Окрім цього, зазначений нормативно-правовий акт принципово змінює правове
регулювання правовідносин у процесі споживчого кредитування.
Мета статті полягає в дослідженні принципових змін у правовому регулюванні статусу споживача при
споживчому кредитуванні в контексті прийняття Закону України «Про споживче кредитування» та з огляду
на процес адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.
Науково-теоретичним підґрунтям для проведення дослідження стали наукові праці В. В. Богдан, О. Ю. Черняк, Г. А. Осетинської, О. О. Старицької, В. Я. Погребняк, Л. І. Іванової, Л. Г. Рябко, Г. Б. Яновицької та інших
науковців, які тією чи іншою мірою розглядали досліджувані у статті проблеми. Однак праці науковців були
здійснені до внесення істотних змін до законодавства, що регулює правовідносини при споживчому кредитуванні.
Проблема правового статусу споживача у кредитних правовідносинах має пряме відношення до основних прав і обов’язків людини і громадянина, що відображено в Основному Законі держави. Так, відповідно
до ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю й безпечністю
продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Закон України «Про захист прав споживачів», як зазначається в його преамбулі, регулює відносини між
споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами
послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи
реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів3.
У цьому контексті звертає на себе увагу Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка Андрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень
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п. 22, 23 ст. 1, 23 ст. 11, частини восьмої 23 ст. 18, частини третьої ст. 22 Закону України «Про захист прав
споживачів» у взаємозв’язку з положеннями частини четвертої ст. 42 Конституції України (справа про захист
прав споживачів кредитних послуг) від 10 листопада 2011 р., в якому визначається, що держава сприяє забезпеченню споживання населенням якісних товарів (робіт, послуг), зростанню добробуту громадян та загального рівня довіри в суспільстві. Разом із тим споживачу, як правило, об’єктивно бракує знань, необхідних
для здійснення правильного вибору товарів (робіт, послуг) із запропонованих на ринку, а також для оцінки
договорів щодо їх придбання, які нерідко мають вид формуляра або іншу стандартну форму (ч. 1 ст. 634 ЦК
України). Отже, для споживача існує ризик помилково чи навіть унаслідок уведення його в оману придбати
не потрібні йому кредитні послуги. Тому держава забезпечує особливий захист більш слабкого суб’єкта економічних відносин, а також фактичну, а не формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження дії
принципу свободи цивільного договору. Це здійснюється через встановлення особливого порядку укладення
цивільних договорів споживчого кредиту, їх оспорювання, контролю за змістом та розподілу відповідальності між сторонами договору. Тим самим держава одночасно убезпечує добросовісного продавця товарів
(робіт, послуг) від можливих зловживань з боку споживачів4.
Отже, одним із основних і обов’язкових суб’єктів споживчих правовідносин є споживач, для якого держава встановлює спеціальний правовий статус, якого не можуть мати інші учасники таких правовідносин.
У світовій практиці, що відображено і в Законі України «Про захист прав споживачів», визначено невичерпний перелік основоположних прав споживачів, що зазначені в міжнародно-правових актах, а саме: державний захист своїх прав; належна якість продукції та обслуговування; безпека продукції; необхідна,
доступна, достовірна та своєчасна інформація про продукцію ( послугу); заборона включення до договору зі
споживачем несправедливих умов; заборона нечесної підприємницької практики; відшкодування шкоди, завданої дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості; звернення до суду та
інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; об’єднання в громадські організації споживачів.
На думку В. В. Богдан, спеціальний правовий статус споживача є необхідним як засіб посилення гарантій прав та подолання економічної й правової нерівності з підприємцем5.
На підставі загальнотеоретичного аналізу розуміння конструкції «спеціальний правовий статус»
О. Ю. Черняк відносить правовий статус споживача до числа спеціальних правових статусів, що належать
суб’єктам окремої соціальної групи, виділеної за такою ознакою, як їх особлива соціальна роль, обумовлена
необхідністю їхнього спеціального захисту державою шляхом створення додаткових гарантій охорони прав
і законних інтересів, викликана необхідністю усунення економічної нерівності контрагентів. На основі цього
правовий статус споживача являє собою закріплений законодавством захист прав споживачів як особливе
правове положення особи, що придбаває (або має намір придбати) або використовує продукцію винятково
для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника6.
О. О. Старицька слушно зазначає, що законодавець наділяє споживача спеціальним правовим статусом,
який визначає особливості правового становища споживача серед інших осіб, який наділяється спеціальною
правої дієздатністю і специфічними додатковими правами. Споживач – суб’єкт приватного права, проте
необхідність особливого захисту його прав передбачає широкий публічно-правовий вплив у цій сфері, що
приводить до наділення споживача рядом публічно-правових можливостей, застосування публічно-правових
засобів захисту його прав, створення системи державного й громадського захисту прав споживачів. Тим
самим законодавець закріплює особливий правовий режим регулювання захисту прав споживачів, а спеціальний правовий статус споживача набуває комплексний характер, доповнюючи права всіх покупців і замовників специфічними правовими можливостями7.
Отже, викладене свідчить про те, що в юридичній доктрині правовий статус споживача належить до
спеціального правового статусу, що обумовлений особливим економічним та правовим становищем споживача як суб’єкта цивільних правовідносин, який потребує спеціального захисту державою шляхом створення
додаткових гарантій охорони прав і законних інтересів з метою усунення економічної нерівності у відносинах з суб’єктом господарської діяльності.
У своєму дисертаційному дослідженні О. Ю. Черняк досить вдало визначила основні ознаки споживача. Це особа, яка з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних із підприємницькою
діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, придбаває, має на меті придбати або користується продукцією (товарами, роботами, послугами). Ці ознаки є визначальними для характеристики споживача як особливого суб’єкта цивільних правовідносин та обумовлює існування відповідного спеціального
цивільно-правового статусу.
На увагу заслуговує той факт, що в Законі «Про споживче кредитування» та Законі «Про захист прав
споживачів», положеннями якого раніше регулювалися правовідносини при споживчому кредитуванні, категорії «споживач» надається різне значення. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. Аналіз зазначеного правового визначення вказує, що «споживач» –
це лише фізична особа, і метою використання нею товару (робіт, послуг) є особисті потреби, не пов’язанні
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з професійною діяльністю та можливістю отримати прибуток. Відповідно, передбачені Законом «Про захист
прав споживачів» спеціальні права надаються тільки особам з визначеними вище ознаками.
На відміну від Закону України «Про захист прав споживачів», новий Закон «Про споживче кредитування» у п. 9 ч. 1 ст. 1 вводить нове визначення терміну «споживач», як фізичної особи, яка уклала або має намір
укласти договір про споживчий кредит. Таким чином, новий Закон «Про споживче кредитування» виключає
непрофесійний та неприбутковий характер діяльності споживача у кредитних правовідносинах, як основну
ознаку категорії споживач. При цьому у праві ЄС, як і у Законі України «Про захист прав споживачів», під
поняттям «споживач» розуміється фізична особа, що вступає у договірні відносини з метою, не пов’язаною з
її комерційною, діловою, торгівельною або професійною діяльністю. Відповідно до норм європейського
права споживачем є не будь-яка фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит, а виключно фізична особа-отримувач кредитної послуги для потреб, не пов’язаних з отриманням прибутку. Таким чином, у праві ЄС підкреслюється непрофесійний та некомерційний характер діяльності споживача.
Визначення терміну «споживач», аналогічне до його дефініції у Законі України «Про захист прав споживачів», міститься у нормах багатьох Директив ЄС, зокрема: Директиві 93/13/ЄC щодо несправедливих
умов споживчих договорів8, Директиві 2008/48/ЄС9, Директиві 2014/17/ЄС10, Директиві 2000/31/ЄC про
деякі правові аспекти інформаційних послуг11, наприклад, електронної комерції, на внутрішньому ринку,
Директиві 2002/65/ЄC про дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг12 тощо.
У преамбулі Директиви 2014/17/ЄС підкреслюється, що визначення споживача повинно включати в себе
фізичних осіб, які діють за межами своєї торгової, підприємницької або професійної діяльності. Далі в документі говориться, що з метою забезпечення правової визначеності та однакової термінології основоположні
визначення Директиви, включаючи визначення «споживач», повинні відповідати тим, які встановлені у
Директиві 2008/48/ЄС. Тому держави-члени ЄС, при імплементації Директиви в національне законодавство,
забезпечують системність у застосуванні та інтерпретації основоположних визначень і ключових понять. Зокрема, відповідно до ст. 3 Директиви 2008/48/ЄС, споживач – будь-яка фізична особа за договором споживчого
кредиту, яка діє в цілях, що лежать за межами її торгової, підприємницької або професійної діяльності.
Аналіз вищевикладених законодавчих актів ЄС дає нам підстави вважати, що в праві ЄС основною
ознакою категорії «споживач» є фізична особа, що діє в цілях, не пов’язаних з її професійною діяльністю та
можливістю отримати прибуток. У зв’язку з цим виникає логічне питання: чому український законодавець,
імплементуючи положення Директиви 2008/48/ЄС в українське законодавство, у Законі «Про споживче кредитування» встановив визначення поняття «споживач», яке відмінне від його визначення у зазначеній Директиві та Законі України «Про захист прав споживачів», яке цілком відповідає нормам європейського права?
Відповідь на зазначене питання ми знаходимо у ст. 2 Закону України «Про споживче кредитування»,
відповідно до якої метою цього Закону, серед іншого, є захист прав та законних інтересів споживачів і кредитодавців.
Проте, відповідно до преамбули Директиви 2008/48/ЄС, положення якої український законодавець
імплементує в Законі України «Про споживче кредитування», метою Директиви є посилення захисту прав та
інтересів економічно слабшої та менш інформаційно обізнаної сторони договору споживчого кредиту – споживача.
З огляду на визначення мети Закону «Про споживче кредитування» стає зрозумілим, чому український
законодавець замість того, щоб брати до уваги європейський досвід та юридично закріпити непрофесійний
та неприбутковий характер діяльності споживача в кредитних правовідносинах, як основну ознаку категорії
споживач, навпаки, нормативно виключає непрофесійний та неприбутковий характер діяльності споживача
в кредитних правовідносинах, як основну ознаку категорії споживач. Адже очевидно, що саме визначення
основної мети Закону «Про споживче кредитування» та дефініція «споживач», що випливає з його мети,
нівелює спеціальний статус споживача у процесі споживчого кредитування, оскільки між правовим статусом
кредитодавця і споживача в кредитних правовідносинах ставиться знак рівності, що суперечить не тільки
світовим тенденціям правового регулювання у зазначеній сфері, а й самому сенсу і призначенню законодавства про споживче кредитування.
У європейському праві основною метою правового регулювання споживчого кредитування є посилення
захисту прав саме споживача, що обумовлюється специфікою договору споживчого кредиту. Європейське
законодавство про споживче кредитування є складовою законодавства про захист прав споживачів. У Керівних принципах ООН щодо захисту інтересів споживачів від 9 квітня 1985 р. споживачі визначені як найслабша, незахищена сторона у відносинах з професіоналами – суб’єктами господарської діяльності, яка не
завжди має відповідну кваліфікацію та спроможність захистити свої інтереси і права. Саме тому в західноєвропейських правових системах основною метою регулювання законодавства про споживче кредитування
є врівноваження переговорних позицій сторін договору, створення балансу інтересів слабшої сторони договору – споживача та економічно сильнішою стороною договору – кредитодавця, шляхом запровадження спеціальних засобів та механізмів захисту прав та інтересів більш слабкої сторони договору споживчого кредиту – споживача.
У преамбулі Директиви 2014/17/ЄС визначено, що, оскільки споживач і підприємець мають різні позиції на ринку, вони не можуть мати однакового ступеня захисту13. Більш слабша позиція споживача у відносинах з фінансовою установою є очевидною, а тому він потребує більш потужного захисту його прав та інтересів для врівноваження договірної диспропорції.
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Отже, юридичним призначенням Директиви 2008/48/ЄС, 2014/17/ЄС, на відміну від Закону України
«Про споживче кредитування», є посилення захисту прав споживача у відносинах із сильнішою стороною
договору – кредитодавцем.
Узагальнення усього вищевикладеного дає можливість зробити наступні висновки:
1. Нове українське законодавство про споживче кредитування, встановлюючи знак рівності між правовим статусом споживача і кредитодавця, йде у розріз з європейською доктриною захисту прав споживачів у
цій галузі.
2. Оскільки специфіка категорії «споживач» пов’язана з непрофесійною і неприбутковою діяльністю
споживача, слід констатувати, що запроваджена Законом України «Про споживче кредитування» дефініція
«споживач» створює невизначеність правового статусу споживача у кредитних правовідносинах, що може
бути перепоною у забезпеченні реалізації спеціальних прав споживача у кредитних правовідносинах та
обов’язків держави захищати права громадян як споживачів відповідно до ст. 42 Конституції України.
3. Варто визнати і той факт, що Закон України «Про споживче кредитування», встановлюючи однаковий
рівень захисту прав споживачів та кредиторів, істотно послаблює існуючі права споживачів та водночас
посилює захист прав кредитодавців у процесі споживчого кредитування. Тоді як, виходячи із самого сенсу і
призначення законодавства про споживче кредитування, воно повинно бути спрямоване на захист прав споживача, як «слабкішої» сторони договору.
З метою врегулювання розбіжностей та суперечностей, що існують у законодавстві, а також для усунення суперечливих підходів до тлумачення і застосування поняття «споживач» у правозастосуванні, визначення цього поняття у Законі України «Про споживче кредитування» доцільно викласти відповідно до п. 22,
ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 3 Директиви 2008/48ЄС, а саме: споживач – фізична
особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит для потреб, не пов’язаних з її підприємницькою чи професійною діяльністю.
1 Про споживче кредитування: Закон України від 15 листопада 2016р. № 1734-VIII : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
2 Угода про Асоціацію Україна ЄС між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
3 Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
4 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка Андрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої
статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв’язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг). Справа № 1-26/2011; 10 листопада 2011 р. : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/v015p710-11
5 Богдан В. В. Теоретические проблемы определения специального правового статуса потребителя / В. В. Богдан : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-problemy-opredeleniya-spetsialnogo-pravovogostatusa-potrebitelya
6 Черняк О. Ю. Класифікація прав споживачів за законодавством України та Європейського союзу / О. Ю. Черняк : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/2008-2/08coytes.pdf
7 Старицька О. О. Поняття та критерії класифікації правового статусу споживача: теоретико-правове дослідження /
О. О. Старицька : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Maxim/Downloads/Npnau_2012_3_11.pdf
8 Директиви 93/13/ЄC Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо несправедливих умов споживчих договорів : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
9 Директива № 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо договорів споживчого кредиту та скасування //
Директиви Ради ЄС 87/102/ЄС : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b19
10 Директива 2014/17/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо договорів кредиту для житлової нерухомості для
споживачів та внесення змін до Директиви 2008/48/ЄС : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0017
11 Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг зокрема,
електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_224
12 Директива № 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про дистанційний маркетинг споживчих фінансових
послуг та про внесення змін до Директиви Ради № 90/619/ЄЕС та Директиви № 97/7/ЄС та 98/27/ЄС : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b31
13 Директива 2014/17/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо договорів кредиту для житлової нерухомості для
споживачів та внесення змін до Директиви 2008/48/ЄС : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0017

Резюме
Муляр М. С. Правовий статус споживача за договором споживчого кредиту в контексті новел Закону України
«Про споживче кредитування».
У статті досліджено та дано характеристику запроваджених Законом України «Про споживче кредитування» змін правового регулювання статусу споживача за договором споживчого кредиту. Проведено порівняльний аналіз вітчизняних правових
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Пасайлюк І. В. Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України
норм та норм права Європейського Союзу, які регулюють правовий статус споживача в галузі споживчого кредитування. За
результатами дослідження визначено напрями удосконалення законодавства щодо регулювання правового статусу споживача
в кредитних правовідносинах з урахуванням норм законодавства ЄС.
Ключові слова: споживач, захист прав споживачів, споживче кредитування, правовий статус.
Резюме
Муляр М. С. Правовой статус потребителя по договору потребительского кредита в контексте новелл Закона
Украины «О потребительском кредитовании».
В статье исследованы и дана характеристика внесенных Законом Украины «О потребительском кредитовании» изменений правового регулирования статуса потребителя по договору потребительского кредита. Проведен сравнительный анализ
отечественных правовых норм и норм права Европейского Союза, регулирующих правовой статус потребителя в области
потребительского кредитования. По результатам исследования определены направления совершенствования законодательства
по регулированию правового статуса потребителя в кредитных правоотношениях с учетом норм законодательства ЕС.
Ключевые слова: потребитель, защита прав потребителей, потребительское кредитование, правовой статус.
Summary
Muliar M. Legal status of a consumer under consumer loan agreement in the context of the novels of the Law of Ukraine
«On Consumer Lending».
The article explores and describes the changes introduced by the Law of Ukraine «On Consumer Lending» in the legal regulation
of consumer status under a consumer loan agreement. A comparative analysis of domestic and EU legislation that regulates the legal
status of consumers in the field of consumer lending was conducted. According to the results of the study, the directions of improvement
of the legislation on regulating the legal status of the consumer in the credit legal relations were determined, taking into account the
norms of the EU legislation.
Key words: consumer, consumer protection, consumer lending, legal status.
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ІНОЗЕМЦІ ТА ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЯК ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Суб’єктивні цивільні процесуальні права та обов’язки є правовою основою процесуальної діяльності
учасників цивільного процесу. Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України) наділяє
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин широким колом процесуальних прав та покладає на них
процесуальні обов’язки. Цивільний процесуальний статус іноземців та осіб без громадянства заснований на
принципі національного правового режиму. Іноземні особи наділяються процесуальними правами та
обов’язками нарівні з фізичними і юридичними особами України, за винятками, встановленими Конституцією України та іншими законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України (ст. 410 ЦПК України). Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти
цивільних процесуальних правовідносин наділяються процесуальними правами і обов’язками залежно від
мети їх участі у цих правовідносинах. Тобто, обсяг і характер процесуальних прав та обов’язків іноземних
осіб залежить від процесуальної ролі, яку такі особи виконують у конкретній цивільній справі.
На думку Н. О. Чучкової, аналізувати цивільні процесуальні права та обов’язки іноземних осіб доцільно
з урахуванням вказаної особливості1. Ми також дотримуємося такої позиції. Саме тому необхідно визначити,
які процесуальні ролі можуть виконувати іноземці та особи без громадянства у цивільному процесі України.
Суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин за їх процесуальною роллю у теорії цивільного процесуального права прийнято поділяти на три групи: 1) особи, які здійснюють правосуддя; 2) особи, які
беруть участь у справі; 3) інші учасники цивільного процесу2,3. До другої групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин належать особи, які беруть участь у справі. Так, у справах позовного провадження
особами, які беруть участь у справі, є сторони (позивач і відповідач), треті особи, представники сторін та
третіх осіб; у справах наказного та окремого провадження – заявник, інші заінтересовані особи, їхні представники. Також до осіб, які беруть участь у справі, належать органи та особи, яким законом надано право
захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Інститут третіх осіб, як і інститут сторін, забезпечує захист прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб. Разом із тим він має самостійне значення і розрахований на захист прав, свобод та інтересів,
відмінних і незалежних від прав, свобод та інтересів сторін. Правовий статус третіх осіб у процесі мають
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особи, які мають юридичний інтерес до справи, але інтерес, не рівноцінний інтересам сторін (позивача чи
відповідача). Цей інтерес диференційований і виражається в тому, що рішення суду безпосередньо стосується суб’єктивних прав та обов’язків третіх осіб чи, встановивши між сторонами відповідні правовідносини,
побічно впливає на їх суб’єктивні права та обов’язки. Звідси – неоднорідний склад третіх осіб і відмінності
у правовому становищі не тільки між сторонами, а й між собою.
У цілому, треті особи своєю юридичною заінтересованістю певною мірою близькі до правового становища сторін, але метою участі третіх осіб є все-таки захист своїх прав, відмінних і незалежних від прав сторін. Тому захист прав, відмінних та незалежних від прав сторін, – основна функція інституту третіх осіб в
цивільному судочинстві4.
Сама назва – «треті особи» – означає, що такі особи є кількісно третіми щодо сторін (позивач – перша
особа, відповідач – друга особа)5.
Третіх осіб у цивільному процесуальному законодавстві прийнято поділяти на два види: треті особи,
які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, та треті особи, які не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору.
Аналіз законодавства України та теоретичних джерел дає змогу стверджувати, що іноземці та особи без
громадянства, можуть бути сторонами, третіми особами, представниками, а в деяких випадках – і особами,
яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Іноземці та особи без громадянства як треті особи у цивільному процесі – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають в уже розпочату сторонами цивільну справу для захисту самостійного суб’єктивного права у разі, якщо рішення у справі може вплинути на їх права або обов’язки щодо однієї
зі сторін6.
Як уже зазначалося, процесуальні права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства як третіх осіб
в цивільному процесі залежать від поділу їх на види та безпосередньої участі в судочинстві. Іноземці та
особи без громадянства – треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, відповідно до
ст. 34 ЦПК України мають усі процесуальні права позивача, а іноземці та особи без громадянства – треті
особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, відповідно до ст. 35 ЦПК України, мають
процесуальні права, встановлені ст. 27 ЦПК України, тобто вони не мають спеціальних цивільних процесуальних прав.
Покладення на іноземних осіб як осіб, які беруть участь у справі, спеціальних процесуальних обов’язків також здійснюється індивідуально, залежно від їх процесуальної ролі у справі.
Так, на іноземців та осіб без громадянства як третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, відповідно до ст. 34 ЦПК України покладаються усі процесуальні обов’язки позивача, а іноземці
та особи без громадянства як треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, відповідно до ст. 35 ЦПК України несуть процесуальні обов’язки, встановлені ст. 27 ЦПК України, тобто вони не
мають спеціальних цивільних процесуальних обов’язків7.
Відповідно до ст.ст. 43, 193 ЦПК України, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору, можуть вступити у справу до початку судових дебатів, подавши позов до однієї чи обох сторін. Вони
заінтересовані у вирішенні справи, користуються усіма правами і несуть усі обов’язки позивача, заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору та про наявність у них відмінних, самостійних прав, відмінних та
незалежних від прав сторін. Тому поряд із позивачем третя особа посідає окреме місце, а вступ її в процес
не тягне процесуальної співучасті на стороні позивача.
Вимоги позивача та третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, розглядаються
судом спільно, оскільки є єдиний предмет спору. Цей факт дуже важливий щодо питання прийняття заяви у
третьої особи та вступу її у процес. Якщо вимоги третьої особи до сторін не спрямовані на предмет спору
між ними, то в участі у справі третій особі потрібно відмовити.
Процесуальною формою вступу у справу іноземців та осіб без громадянства – третіх осіб, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору, є звернення до суду з позовною заявою, яка повинна відповідати
загальним правилам подання та прийняття заяв (ст.ст. 118–121 ЦПК України). Тобто, також сплачується
судовий збір, подається позовна заява з копіями відповідно до кількості відповідачів, за формою та змістом
повинна відповідати нормам закону (ст. 119 ЦПК України). Також у позовній заяві повинні бути викладені
нею обставини, що обґрунтовують її вимоги на предмет спору між сторонами. Цим підтверджується належність третіх осіб (іноземців та осіб без громадянства) до процесу між сторонами. Недотримання вимог щодо
процесуального порядку оформлення і подання позовної заяви породжує за собою такі процесуальні наслідки: залишення позовної заяви без руху (ст. 121 ЦПК України) та відмова в прийнятті позовної заяви (ст. 122
ЦПК України).
Вступити у справу іноземні особи, як треті особи, можуть лише за власною ініціативою. Ніхто не може
змусити їх до таких дій. Але у порядку п. 2 ч. 6 ст. 130 ЦПК України суддя за власною ініціативою або за
клопотанням однієї із сторін може повідомити заінтересовану в наслідках вирішення справи особу про можливість вступу її у розпочатий процес у якості третьої особи з самостійними вимогами.
За клопотанням третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору та після вступу її в
процес, справа розглядається спочатку. Потрібно не змішувати таких осіб із співпозивачами, оскільки вони
жодних вимог до позивача не пред’являють, а вимоги третіх осіб завжди виключають вимоги позивача. Реалізувати своє право на вступ у процес третя особа може після відкриття провадження у справі до закінчення
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судового розгляду (ч. 1 ст. 34 ЦПК України). Але в п. 9 ст. 193 ЦПК України уточнюється кінцевий момент
звернення такої особи, – до початку судових дебатів. Важливим моментом є також той факт, що рішення про
вступ або про відмову у допуску третьої особи (іноземця та особи без громадянства), яка заявляє самостійні
вимоги щодо предмета спору, оформляється ухвалою суду. На думку М. М. Ясинки, на ухвалу про відмову
в допуску до участі у справі третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, може бути
подана апеляційна скарга, а ухвала про допуск до участі у справі оскарженню не підлягає8. Виходячи із
загальних засад здійснення цивільного судочинства, ми також дотримуємося такої позиції.
Іноземці та особи без громадянства як треті особи, які заявляють самостійні вимоги, можуть пред’явити позов до позивача чи відповідача або ж до позивача чи відповідача одночасно. Однак у юридичній літературі деякі автори висловлюють думку, що відповідачами за позовами третьої особи завжди є дві сторони.
А інші, навпаки, вважають, що відповідачами можуть бути дві сторони разом, або тільки позивач, а звернення із позовом тільки до відповідача є неможливим9.
Дане питання досить важливе, оскільки залежно від того, хто залучений третьою особою як відповідач,
повинні розподілятися судові витрати і формулюватися рішення суду в справі. Суд (суддя) повинен приймати
заяву іноземної третьої особи тільки в тому випадку, коли в ній конкретно вказано відповідача (ст. 119 ЦПК
України). На думку В. В. Комарова, ст. 34 ЦПК України є обґрунтованою та передбачає всі можливі випадки
визначення відповідачів за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору10.
Іноземці та особи без громадянства – треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору, мають право нарівні із сторонами у справі закінчити її мировою угодою на будь-якій стадії процесу
(ч. 3 ст. 31 ЦПК України). У разі укладення мирової угоди в процесі, де бере участь третя особа з самостійними вимогами щодо предмета спору, учасниками цієї угоди повинні бути всі суб’єкти спірного матеріального правовідношення: позивач, відповідач і третя особа.
Також у процесуальній літературі існує ряд відмінних ознак, які дають нам змогу відрізняти іноземців
та осіб без громадянства як третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, від первісних позивачів та співпозивачів. Вимоги співпозивачів завжди адресовані до відповідачів і не виключають одна одну. Позов третьої
особи, на відміну від позову співучасників, не може бути заявлено спільно з первісним позовом: вимога первісного позивача і вимога третьої особи, направлена на один і той же об’єкт спору, але вони виключають
одна одну. Ці особи, як претенденти на один і той же об’єкт спору, знаходяться в спорі і між собою11.
Отже, співпозивачі можуть вступити у справу під час відкриття провадження у справі, або можуть
спільно пред’явити позов, треті особи, які заявляють самостійні вимоги, – вступають у справу до закінчення
судового розгляду. Що стосується інтересів співпозивачів, то вони збігаються, а інтереси третіх осіб – протилежні, як правило, інтересам позивача і відповідача. Співпозивачу протистоїть відповідач, а третій особі,
яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, як правило, протистоять і позивач, і відповідач. Якщо
об’єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог за позовом різних позивачів (співпозивачів) до одного й того самого відповідача не передбачає розгляду справи спочатку (ч. 1 ст. 126 ЦПК України), то після вступу в справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за
клопотанням цієї особи розглядається спочатку (ч. 2 ст. 34 ЦПК України).
Третіми особами – іноземцями та особами без громадянства, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, є учасники процесу, які вступають в уже розпочатий процес між сторонами для захисту
своїх прав, свобод та інтересів, оскільки рішення суду в справі може вплинути на права та обов’язки стосовно однієї із сторін.
Головна ознака, що відрізняє іноземців та осіб без громадянства як третіх осіб без самостійних вимог
від іноземних осіб як третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, – це характер заінтересованості у справі.
Вона проявляється не у предметі спору, а в результатах справи, оскільки рішення в справі може вплинути на
їхні взаємовідносини з однією зі сторін. Тому за змістом їхній інтерес процесуальний.
У справу таких третіх осіб допускають із власної ініціативи, але при цьому їм не потрібно писати позовну заяву. У змісті заяви про вступ у справу третьої особи (іноземця та особи без громадянства) без самостійних вимог досить зазначити її повне ім’я, місце проживання і підстави залучення до участі у справі (ч. 2
ст. 36 ЦПК України).
Залучити до участі у справі третю особу без самостійних вимог можна і за клопотанням сторін, інших
осіб, які беруть участь у справі або з ініціативи суду. Якщо учасники процесуальних відносин мають намір
залучити до участі у справі таку особу, вони повинні подати на адресу суду заяву такого ж змісту, як було
визначено для третіх осіб без самостійних вимог12.
Третю особу без самостійних вимог не залучають до участі у процесі в обов’язковому порядку, на відміну від відповідача. Взяти участь у розгляді справи, у якій рішення може вплинути на її інтереси, – це право
третьої особи без самостійних вимог. Тому, якщо така третя особа не відреагувала на повідомлення суду про
залучення її до участі у справі і не заявила про свою участь у провадженні, спір розглядають без її участі.
Вона вправі заперечити своє залучення до участі у справі, посилаючись на те, що вона не перебуває з жодною із сторін у правовідносинах, а рішення суду не вплине на її права та обов’язки. Такі заперечення можливі в письмовій чи усній формі.
Строк, упродовж якого така особа має прийняти рішення про участь у справі і повідомити про це суд,
закон не визначає, тому суд має брати за основу розумний строк. Цивільне процесуальне законодавство не
містить норми про оскарження ухвал суду про допуск до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самосЧасопис Київського університету права • 2017/2
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тійних вимог щодо предмета спору, чи про відмову в ньому. На думку науковців В. В. Комарова, К. В. Гусарова та Н. Ю. Сакари, в ЦПК України потрібно закріпити право третіх осіб оскаржити ухвалу про відмову в
допуску їх до участі у справі. Така відмова в допуску до справи означає неможливість здійснення захисту
своїх інтересів. Тобто, результат справи може вплинути на права та обов’язки третьої особи13. Ми також
поділяємо такі міркування, оскільки процесуальною гарантією здійснення захисту своїх інтересів при цьому
може бути право на оскарження ухвали. Слід зазначити, що проект ЦПК України також передбачає винесення ухвали про залучення третіх осіб до участі у справі14.
Враховуючи диспозитивність права участі іноземців та осіб без громадянства – третіх осіб без самостійних вимог у справі, значною практичною помилкою позивача, на думку С. В. Сеник та Р. Я. Лемик, є притягнення третіх осіб без самостійних вимог у спір через позовну заяву. Якщо в позовній заяві позивач серед
осіб, які беруть участь у справі (позивач, представник позивача, відповідач), вказує на участь іноземних третіх осіб без самостійних вимог, суд повинен таку позовну заяву залишити без руху, оскільки вона не відповідає вимогам ст. 119 ЦПК України15.
Іноземці та особи без громадянства – треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета
спору у справі, можуть брати участь як на стороні позивача, так і на стороні відповідача. Але здебільшого
вони беруть участь у справі на стороні відповідача, оскільки первинно участь таких осіб полягає у процесуальному забезпеченні права регресу учасників майнових правовідносин (наприклад, відшкодування
шкоди, завданої працівником, під час виконання своїх трудових обов’язків). Треті особи, без самостійних
вимог щодо предмета спору, також беруть участь і у справах, що не пов’язані із регресними вимогами,
наприклад, у справі про стягнення аліментів тощо. Так, при розгляді справ про відшкодування аліментів на
дітей суддя в ході підготовки справи до судового розгляду чи при розгляді справи, встановивши, що відповідач виплачує аліменти за рішенням суду на інших дітей чи ним проводяться виплати за іншими виконавчими документами, зобов’язаний залучити заінтересованих осіб до участі в розгляді справи як третіх осіб на
стороні відповідача. Це свідчить про те, що суть інституту третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору, полягає не тільки в тому, що треті особи беруть участь у цивільному процесі з метою
захисту своїх інтересів, у зв’язку з можливістю пред’явлення на майбутнє регресного позову, а й у зв’язку з
іншою заінтересованістю в результаті справи16.
Щодо рішення залучити у справу іноземців та осіб без громадянства як третіх осіб без самостійних
вимог, суд приймає ухвалу. Якщо є заперечення осіб, які беруть участь у справі про участь у ній третьої
особи, суд ухвалює рішення з урахуванням всіх обставин справи.
На відміну від третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, треті особи, які не
заявляють таких вимог, після вступу у справу, розгляд її не розпочинається спочатку, а продовжується. Законодавцем не обмежена кількість участі у справі іноземних третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору, ні на стороні позивача, а ні на стороні відповідача.
При розгляді питання процесуальних прав та обов’язків іноземців і осіб без громадянства, як третіх
осіб в цивільному судочинстві, поділу їх на види та з’ясуванні процесуального становища кожного із них
важливим моментом залишається розмежування їх від співучасників. Відмінність третьої особи від співучасника, на думку С. В. Васильєва, полягає у наступному: 1) треті особи без самостійних вимог, які беруть
участь у справі на стороні позивача, відрізняються від співпозивача тим, що перебувають (ймовірно) в матеріально-правовому відношенні тільки з позивачем. Що ж до відповідача, то третя особа, яка бере участь у
справі на стороні позивача, жодних матеріально-правових зв’язків з ним не має. Співпозивач, на відміну від
третьої особи, завжди пов’язаний (насамперед) з протилежною стороною, тобто з відповідачем; 2) треті
особи без самостійних вимог, які беруть участь у справі на стороні відповідача, відрізняються від співвідповідача тим, що перебувають (ймовірно) тільки в матеріально-правовому відношенні з відповідачем. З протилежною стороною, тобто позивачем, у іноземної третьої особи, на відміну від співвідповідача, немає (навіть
ймовірно) матеріально-правових зв’язків. Співвідповідач, на відміну від третьої особи, завжди пов’язаний із
протилежною стороною, тобто позивачем.
Отже, на відміну від співучасників, треті особи виступають у справі лише на певній стороні (на стороні
позивача або відповідача), не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, тому що не перебувають
і не мають перебувати в матеріально-правових відносинах з протилежною стороною17. Таким чином, основними критеріями відмінності іноземців та осіб без громадянства як третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору від процесуальних співучасників, ми можемо назвати: підстави їх участі у справі (ч. 1 ст. 35 ЦПК України, ч. 2 ст. 32 ЦПК України), строк вступу у справу (ч. 1 ст. 35 ЦПК України, ч. 1
ст. 32 ЦПК України) та порядок вступу у справу (ч. 2 ст. 35 ЦПК України, ч. 4 ст. 36 ЦПК України, ч. 1 ст. 32
ЦПК України).
Враховуючи вищезазначене, ми можемо виділити ряд основних ознак іноземців та осіб без громадянства – третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: 1) є суб’єктами спірних матеріальних правовідносин; 2) вони вступають у процес, що вже розпочатий позивачем; 3) вступають у процес
до ухвалення судом рішення; 4) вступають у процес, не заявляючи самостійних вимог; 5) беруть участь у
справі на стороні позивача або відповідача; 6) добровільно, з власної ініціативи беруть участь у справі, або
за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду; 7) їхня заінтересованість
має процесуальний характер; 8) вони не несуть судових витрат; 9) захищають власні інтереси, оскільки
рішення у справі може вплинути на їх права та обов’язки тощо.
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Іноземці та особи без громадянства, на нашу думку, як треті особи, що не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору, посідають тільки їм властиве процесуальне становище. Хоча вони беруть участь у
справі на стороні позивача чи відповідача, їх не можна ототожнювати зі сторонами.
Навпаки, як вважає В. В. Комаров, дуже важливо в кожному конкретному випадку точно визначити, яке
конкретне процесуальне становище повинна посідати у справі, що розглядається судом, та чи інша заінтересована особа18.
Треті особи із самостійними вимогами мають комплекс процесуальних прав та обов’язків, що є значно
відмінними від притаманних третім особам, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Так,
згідно зі ст. 35 ЦПК України останні користуються тими процесуальними правами і несуть ті процесуальні
обов’язки, які встановлені ст. 27 ЦПК України, і які притаманні всім особам, які беруть участь у справі.
Таким чином, випливає, що такі особи не мають лише тих прав, в яких реалізується принцип диспозитивності і які належать лише сторонам. Іноземцям та особам без громадянства як третім особам, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, притаманні лише загальні процесуальні права та обов’язки
осіб, які беруть участь у справі.
Отже, можемо зробити такі висновки. Визначення умов участі в цивільному процесі іноземців та осіб
без громадянства як третіх осіб повинно ґрунтуватися на сутнісних характеристиках даного інституту,
оскільки його існування зводиться до забезпечення захисту від можливого порушення цивільних прав та
інтересів такої третьої особи.
Іноземці та особи без громадянства в цивільному судочинстві України можуть бути носіями як загальних, так і спеціальних цивільних процесуальних прав і обов’язків. Іноземцям та особам без громадянства –
третім особам, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, притаманні спеціальні цивільні процесуальні права та обов’язки позивача і загальні процесуальні права й обов’язки, встановлені ст. 27 ЦПК
України. А іноземці та особи без громадянства, – треті особи без самостійних вимог, наділяються лише
загальними процесуальними правами та обов’язками. У зв’язку із цим для таких осіб на законодавчому рівні
повинна встановлюватись гарантія здійснення захисту їх прав та інтересів.
Процесуальними правами та обов’язками такі особи наділяються після вступу їх у цивільну справу, про
що судом постановляється ухвала. Однак порядок оскарження передбачено лише для окремих з них.
Наприклад, оскарженню підлягає ухвала про відмову в допуску до участі у справі третьої особи, яка заявляє
самостійні вимоги щодо предмета спору, а ухвала про допуск до участі у справі оскарженню не підлягає.
Враховуючи наведене, вважаємо за доцільне доповнити зміст ЦПК України нормою, яка б передбачала
право на оскарження ухвали суду про відмову в залученні або допуску третьої особи – іноземців та осіб без
громадянства без самостійних вимог щодо предмета спору.
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Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
Резюме
Пасайлюк І. В. Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України.
Наукова стаття присвячена встановленню процесуального статусу іноземців та осіб без громадянства як третіх осіб в
цивільному судочинстві. Визначено їх місце серед суб’єктів цивільних процесуальних відносин залежно від мети участі у них.
Також досліджено відмінності правового становища іноземців та осіб без громадянства як третіх осіб порівняно із правовим
становищем сторін, співучасників тощо. Значна увага зосереджена на їх юридичній заінтересованості у справі, яка не є тотожною інтересам сторін. Зазначене й зумовлює актуальність даного дослідження.
Ключові слова: цивільне судочинство, треті особи, іноземці та особи без громадянства, юридичний інтерес, співучасник.
Резюме
Пасайлюк И. В. Иностранцы и лица без гражданства в качестве третьего лица в гражданском судопроизводстве
Украины.
Научная статья посвящена установлению процессуального статуса иностранцев и лиц без гражданства в качестве третьих лиц в гражданском судопроизводстве. Определено их место среди субъектов гражданских процессуальных отношений в
зависимости от цели участия в них. Также исследованы различия правового положения иностранцев и лиц без гражданства в
качестве третьих лиц по сравнению с правовым положением сторон, соучастников и прочих. Значительное внимание сосредоточено на их юридической заинтересованности в деле, которая не является тождественной интересам сторон. Указанное и
обуславливает актуальность данного исследования.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, третьи лица, иностранцы и лица без гражданства, юридический интерес, соучастник.
Summary
Pasayliyuk І. Foreigners and stateless persons as third persons in the civil legal proceeding of Ukraine.
The article is devoted to establishing of procedural status of foreigners and stateless persons as third persons in civil legal proceeding. Their place among the parties of civil procedural relations depending on the purpose of participation in them is determined.
Also researched the differences of the legal status of foreigners and stateless persons as third persons in comparison with the legal status
of the parties, accomplices, etc. Much attention is paid to their legal interest in the case, which is not the same as interests of the parties.
This determines the relevance of this research.
Key words: civil legal proceeding, third persons, foreigners and stateless persons, legal interest, accomplice.
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НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЯК СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ СУБСИДІАРНОГО
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Субсидіарне цивільно-правове зобов’язання як і будь-яке інше цивільне правовідношення перебуває у
постійній динаміці. Кінцевою стадією функціонування зобов’язання є його припинення. Якість та ефективність зобов’язальних правовідношень безпосередньо залежать від порядку, підстав та умов припинення
зобов’язань, що спричиняє певні правові наслідки для його сторін. Субсидіарні цивільно-правові зобов’язання залежно від їх правової природи наділені винятковими особливостями, що є визначальними для можливості застосування того чи іншого способу припинення зобов’язань. Належне виконання субсидіарного
цивільно-правового зобов’язання має свої особливості й потребує глибокого дослідження.
Питання дослідження підстав припинення зобов’язань неодноразово було предметом дослідження
таких науковців, як А. Блащук, Т. Боднар, М. Брагінський, О. Йоффе, Н. Кузнєцова, В. Луць, А. Масляєв,
І. Продасевич, Ю. Сенін, Г. Шершеневич, Ф. Шимко та ін. Водночас припинення субсидіарних зобов’язань,
яке має низку своїх особливостей, є малодослідженим явищем. З цих причин з’ясування особливостей
порядку, підстав (способів) та умов припинення субсидіарних зобов’язань за цивільним законодавством
України зумовлене потребами практики.
У ст. 598 ЦК України передбачено загальні підстави припинення зобов’язань1. Їх зміст вказує на три
способи припинення зобов’язань. По-перше, це припинення зобов’язання частково або у повному обсязі на
підставах, встановлених договором або законом. По-друге, припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом. По-третє, особливості припинення
зобов’язань за окремими договорами встановлюються законодавством.
© Н. М. Сампара, 2017
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У сучасній цивілістичній літературі А. Блащук запропонував визначення поняття припинення
зобов’язань, під яким він розуміє припинення зобов’язального правовідношення, що виникло на правових
підставах і призвело до повної втрати правових зв’язків між його учасниками, у тому числі й щодо їх прав і
обов’язків2. З цим визначенням варто погодитися, проте з певним застереженням про те, що варто виокремлювати загальні й спеціальні підстави припинення субсидіарних цивільно-правових зобов’язань.
Поділ підстав припинення зобов’язань здійснив Г. Шершеневич, взявши за критерій їх класифікації
можливість погашення зобов’язання на підставі угоди кредитора та боржника (виконання, новація, заміна
виконання) і обставини, що не залежать від правочину (неможливість виконання, смерть фізичної особи,
позовна давність, ліквідація юридичної особи)3. М. Брагінський виокремлював три форми (підстави) припинення зобов’язань. До першої форми вченим віднесено підстави, що мають місце при погодженні сторін
(відступне, новація, прощення боргу). До другої форми належать підстави, що виходять з волі однієї зі сторін. До третьої форми віднесено підстави, які взагалі від волі сторін не залежать (неможливість виконання,
смерть громадянина тощо)4.
У сучасній цивілістичній доктрині здійснено розподіл підстав припинення охоронних зобов’язань на
два види: це підстави, при яких досягається мета зобов’язального правовідношення, тобто виконання, відступне, зарахування, новація і підстави, при яких мета не досягається. До останніх віднесено смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи, неможливість виконання, прощення боргу, поєднання боржника і
кредитора в одній особі5. Оскільки субсидіарні зобов’язання за своєю сутністю є охоронними, то ця класифікація має пряме застосування до означених цивільно-правових зобов’язань.
Метою даної статті є дослідження особливостей належного виконання як способу припинення субсидіарного цивільно-правового зобов’язання.
У главі 50 ЦК України передбачено чіткі підстави припинення зобов’язань, у тому числі й субсидіарних: 1) виконанням (ст. 599 ЦК України); 2) передання відступного (ст. 600 ЦК України); 3) зарахування
(ст. 601 ЦК України); 4) шляхом зарахування у разі заміни кредитора (ст. 603 ЦК України); 5) за домовленістю сторін, у тому числі шляхом новації (ст. 604 ЦК України); 6) прощення боргу (ст. 605 ЦК України); 7)
поєднання боржника і кредитора в одній особі (ст. 606 ЦК України); 8) неможливість його виконання (ст. 607
ЦК України); 9) смерть фізичної особи (ст. 608 ЦК України); 10) ліквідація юридичної особи (ст. 609 ЦК
України). Означені способи припинення зобов’язань є загальними для усіх зобов’язальних цивільних правовідношень. А припинення субсидіарного зобов’язання, як і його виникнення та виконання, має свою специфіку. З цих причин дослідження проблематики припинення субсидіарних зобов’язань слід здійснювати в
результаті детального аналізу можливості їх припинення за допомогою кожного з передбачених цивільних
законодавством способів, враховуючи їх особливу правову природу.
Належне виконання зобов’язання є найбільш бажаним способом припинення будь-якого цивільного
правовідношення, в тому числі й субсидіарного. Виконання зобов’язання у цивілістичній доктрині розуміють двояко. Одна група вчених вважає, що виконання зобов’язання за своєю юридичної природою є правочином6. Їх позиція базується саме на вольових властивостях зобов’язання. Інша ж група вчених обґрунтовує
позицію, згідно з якою зобов’язання є лише юридичним вчинком, тобто передбаченою договором або іншими актами цивільного законодавства дією7. Так, на думку Р. Шишки, під виконанням зобов’язання слід розуміти вчинення будь-яких дій, на підставі яких виникають, здійснюються та припиняються права й обов’язки
сторін з конкретного зобов’язання8. У контексті теми дослідження слід підтримати саме другий підхід вчених. І це з тих причин, що підставами виникнення субсидіарних зобов’язань є договір або закон. Виконання
ж субсидіарного зобов’язання є правовою можливістю кредитора реалізувати свої суб’єктивні права.
Виконання субсидіарного зобов’язання є тим наслідком, з метою настання якого сторони вступають у
правовідношення. Основною метою субсидіарного зобов’язання є запобігання виникненню негативних
наслідків невиконання або неналежного виконання основним боржником свого зобов’язання перед кредитором. Означене дає підстави стверджувати, що виконання є найбільш оптимальним та найкращим способом
припинення субсидіарних зобов’язань.
Загальний порядок виконання субсидіарного зобов’язання не передбачено цивільним законодавством
України. Проте у ст. 619 ЦК України містяться правові приписи, що лише визначають положення притягнення
до субсидіарної відповідальності. Оскільки субсидіарна відповідальність є складовою субсидіарного
зобов’язання, то слід застосувати ці норми для аналізу порядку їх виконання. Зокрема, ч. 2 ст. 619 ЦК України
передбачає чітку вимогу про черговість пред’явлення вимоги кредитором. Насамперед кредитор повинен
пред’явити вимогу до основного боржника. І лише після відмови основного боржника задовольнити вимогу кредитора або ненадання ним в розумний строк відповіді на пред’явлену вимогу, кредитор набуває права пред’явлення вимоги в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність, тобто субсидіарному боржнику.
У ч. 3 ст. 619 ЦК України передбачено заборону кредитору вимагати задоволення своєї вимоги від субсидіарного боржника, якщо ця вимога може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до
основного боржника. Підставою для виокремлення зарахування зустрічної вимоги як способу припинення
основного зобов’язання є можливість їх реалізації без обов’язкової участі основного боржника та його
добровільного волевиявлення. Однак на практиці мають місце випадки, коли кредитор умисно нівелює цей
правовий припис і пред’являє вимогу безпосередньо до субсидіарного боржника. Внаслідок таких дій кредитора порушується вимога ч. 3 ст. 13 ЦК України про заборону вчинення особою дій з наміром завдання
шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Це дає підстави для відмови у захисті прав
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кредитора, оскільки умисне ухилення кредитором від додержання положення ч. 3 ст. 619 ЦК України породжує зловживання правом з його щодо потенційного субсидіарного боржника9.
У ч. 4 ст. 619 ЦК України передбачено обов’язок субсидіарного боржника перед задоволенням вимоги,
пред’явленої йому кредитором, повідомити про це основного боржника, а у разі пред’явлення позову – подати клопотання про залучення основного боржника до участі у справі.
Специфіка додержання порядку й умов виконання субсидіарного зобов’язання полягає в наступному.
Закріплений законодавцем обов’язок кредитора задовольнити свою вимогу шляхом зарахування зустрічної
вимоги до основного боржника резюмує право субсидіарного боржника на невиконання пред’явленої вимоги кредитором. Доцільно розширити обсяг прав субсидіарного боржника шляхом висунення заперечень
проти пред’явленої кредитором вимоги у випадку подання достовірних відомостей про можливість виконання зобов’язання основним боржником. Наприклад, субсидіарний боржник може у своїх запереченнях вказати на наявність у основного боржника діючого розрахункового рахунку, на якому акумульовано грошові
кошти або надати відомості про майно, на яке може бути накладено стягнення тощо.
Хоча сутністю субсидіарного зобов’язання і є забезпечення пред’явленої вимоги кредитора у випадку
невиконання або неналежного виконання основним боржником свого зобов’язання, проте причина звернення до субсидіарного боржника відсутня, коли є всі підстави вважати, що існує можливість реального виконання основним боржником свого зобов’язання. Разом із тим заперечення субсидіарного боржника може
мати місце лише після факту пред’явлення до нього вимоги кредитором.
Означена пропозиція має практичне значення для врахування її у правозастосовній сфері. Зокрема, на
стороні захисту субсидіарного боржника в процесі судочинства. Так, якщо проти субсидіарного боржника
було порушено цивільне провадження, то сторона захисту повинна подати всі заперечення проти вимог кредитора для обов’язкового розгляду в судовому порядку. Це дасть підстави для залучення основного боржника як співвідповідача і для відмови в задоволенні позову проти субсидіарного боржника.
Також, зі сторони захисту субсидіарного боржника вбачаємо за доцільне передбачити у чинному
цивільному законодавстві право на зупинення виконання вимог кредитора субсидіарним боржником до того
часу, поки основний боржник оспорює в судовому порядку пред’явлену вимогу кредитора.
На практиці непоодинокі випадки, коли кредитор пред’являє вимогу до субсидіарного боржника у той
час, коли основний боржник в судовому порядку оспорює незаконність вимоги кредитора, зокрема шляхом
визнання договору недійсним та ін. Оскільки у цей час основне зобов’язання є дійсним і основний боржник
відмовляється від виконання свого зобов’язання, то кредитор має право, відповідно до положень ст. 619 ЦК
України, пред’явити вимогу в повному обсязі до субсидіарного боржника. Звичайно, особа, яка несе субсидіарну відповідальність, зобов’язана повідомити основного боржника про пред’явлену кредитором до нього
вимогу і має право залучити основного боржника до участі у справі за позовом кредитора з метою обґрунтування своїх заперечень проти пред’явленої вимоги.
На цій підставі, враховуючи потреби теорії та практики, слід надати субсидіарному боржнику право
відмовитися від виконання вимоги кредитора на час розгляду заперечень основного боржника проти вимог
кредитора в судовому порядку. Зміст ч. 4 ст. 619 ЦК України слід доповнити таким положенням: «Кредитор
не може вимагати задоволення своєї вимоги від особи, яка несе субсидіарну відповідальність, якщо законність цієї вимоги оспорюється основним боржником в судовому порядку, – на час розгляду справи, якщо
інше не передбачено договором».
Принагідно слід зазначити, що пропонована норма стосуватиметься тих субсидіарних цивільно-правових зобов’язань, у яких договором не передбачено інше. Тобто, субсидіарні зобов’язання, що виникають на
підставі договору між кредитором і субсидіарним боржником, безпосередньо містять пряме зобов’язання
субсидіарного боржника виконати додаткове майнове зобов’язання, розуміючи усі можливі наслідки від
виконання цього договору. Фактично, укладаючи договір, кредитор і субсидіарний боржник на засадах
доброї волі погоджують умови договору, відповідно до якого кожна зі сторін несе ризик невиконання чи
неналежного виконання зобов’язання чи ж недійсності вимоги відповідно. З цих причин у субсидіарних
зобов’язаннях, що виникають на підставі договору між кредитором та субсидіарним боржником, особа, яка
несе субсидіарну відповідальність не може зупинити виконання субсидіарного зобов’язання.
Наведене дає підстави для висновку про те, що виконання субсидіарного цивільно-правового
зобов’язання є одним зі способів припинення зобов’язань. Однак, оскільки субсидіарне зобов’язання є самостійним за своїм характером, то виконання субсидіарним боржником свого зобов’язання є підставою для
припинення лише його зобов’язання перед кредитором. Основне ж зобов’язання на цій підставі не припиняється, у ньому має місце заміна кредитора субсидіарним боржником, який чинним цивільним законодавством наділений правом регресної вимоги до основного боржника.
Окрім належного виконання цивільне законодавство передбачає й інші способи припинення субсидіарних зобов’язань. Зокрема, припинення субсидіарного зобов’язання переданням відступного є можливим
лише у випадку заміни об’єкта виконання (наприклад, заміна визначених договором до виконання робіт, відповідно до затвердженого кошторису на узгоджену сторонами грошову суму).
Новація, зарахування та передання відступного як способи припинення зобов’язання є можливими
лише у випадках договірної природи субсидіарних зобов’язань. Прощення боргу щодо субсидіарного боржника може мати місце у будь-який момент дії субсидіарного зобов’язання, однак його припинення у такий
спосіб є безумовним і безповоротним.
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Окрім загальних підстав припинення зобов’язань, субсидіарне зобов’язання припиняється у разі: припинення основного зобов’язання, забезпеченого субсидіарним зобов’язанням; зміни основного зобов’язання
без згоди субсидіарного боржника, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності; припинення
субсидіарного зобов’язання після закінчення встановленого договором або законом строку.
Отже, можемо зробити такі висновки. Хоча припинення субсидіарного зобов’язання у зв’язку з відсутністю спеціальних норм і регулюється загальними правилами, передбаченими у главі 50 ЦК України, однак
має свої особливості.
Моментом припинення субсидіарного зобов’язання належним виконанням є момент повного виконання
зобов’язання субсидіарним боржником.
Основними правилами належного виконання, яке є одним зі способів припинення субсидіарного
зобов’язання, закріпленими у чинному цивільному законодавстві України, є: необхідність у першочерговому
порядку пред’явлення вимоги кредитором до основного боржника; підтвердження факту невиконання або
неналежного виконання основним боржником вимоги кредитора чи відсутність у розумний строк відповіді
на неї; використання кредитором можливості задоволення своєї вимоги основним боржником шляхом зарахування зустрічної вимоги; законність та дійсність вимоги кредитора; повідомлення в обов’язковому порядку субсидіарним боржником основного боржника про пред’явлення йому вимоги кредитором.
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Резюме
Сампара Н. М. Належне виконання як спосіб припинення субсидіарного зобов’язання за цивільним законодавством України.
У статті розглянуто загальні підстави припинення субсидіарних зобов’язань, в тому числі й шляхом виконання. Здійснено аналіз чинного цивільного законодавства України, що регулює порядок і умови припинення субсидіарних зобов’язань
належним виконанням. Досліджено особливості належного виконання субсидіарних цивільно-правових зобов’язань. Доведено, що належне виконання зобов’язання є найбільш бажаним способом припинення будь-якого цивільного правовідношення,
в тому числі й субсидіарного. З’ясовано спеціальні підстави припинення субсидіарних зобов’язань, що передбачені чинним
цивільним законодавством.
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Резюме
Сампара Н. М. Надлежащее исполнение как способ прекращения субсидиарного обязательства по гражданскому
законодательству Украины.
В статье рассмотрены общие основания прекращения субсидиарных обязательств, в том числе и путем исполнения. Осуществлен анализ действующего гражданского законодательства Украины, регулирующего порядок и условия прекращения
субсидиарных обязательств надлежащим исполнением. Исследованы особенности надлежащего выполнения субсидиарных
гражданско-правовых обязательств. Доказано, что надлежащее исполнение обязательства является наиболее желанным способом прекращения любого гражданского правоотношения, в том числе и субсидиарного. Выяснены специальные основания
прекращения субсидиарных обязательств, предусмотренные действующим гражданским законодательством.
Ключевые слова: гражданское законодательство, субсидиарное обязательство, основания прекращения, надлежащее
исполнение, обязательственное право.
Summary
Sampara N. Proper execution as a way for the cessation of subsidiary obligations civil law of Ukraine.
The article deals with the general grounds for termination of subsidiary obligations, including through implementation. The
analysis of the current civil legislation of Ukraine governing the procedure and conditions for the termination of subsidiary obligations
proper performance. The features of the proper performance of subsidiary civil obligations. It was found special grounds for termination
of subsidiary obligations anticipation by the civil law.
Key words: civil law, subsidiary obligations, grounds for termination, proper implementation.
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ПЕРЕДУМОВИ ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ
Письмовий акт нотаріуса у формі виконавчого напису на оригіналі договору, пов’язаний із необхідністю примусового виконання боржником зобов’язання шляхом сплати грошових сум чи передачі майна та втілює у собі спрощену процедуру захисту порушених прав стягувача. З даного положення випливає, що при
його вчиненні нотаріусом слід неухильно дотримуватися норм законодавства, щоб безспірні правовідносини
не переросли у тривалі судові процеси.
Об’єктивними передумовами вчинення виконавчого напису слід розцінювати суспільні потреби в спрощеному порядку констатації і припиненні безспірного правопорушення, а також усуненні його наслідків, що
відтворено в спеціальній єдиній нотаріальній процедурі вчинення виконавчих написів нотаріусами. У широкому сенсі суб’єктивними передумовами вчинення виконавчого напису можна розцінювати необхідність
дотримання встановлених законодавством правил посвідчення угод у нотаріальному порядку, а також викладення їх змісту так, щоб наслідки правопорушення і способи захисту прав були чітко прописані у ньому.
Основним способом примусити боржника виконати обов’язок, який передбачений в договорі, є забезпечення виконання умов договору, а також створення належних умов для скорішого і гарантованого відновлення прав. Тому стимули для добровільного виконання умов договору закладаються безпосередньо у договорі, а у разі неналежного виконання зобов’язань мають застосовуватися способи захисту прав, зазначені в
Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) та в інших нормативних актах України, зокрема, й вчинення
нотаріусом виконавчого напису на оригіналі документа, що встановлює заборгованість. Отже, позитивним
моментом вчинення виконавчого напису слід визнати спрощену процедуру відновлення права та, водночас,
звернення із запитом до Реєстру судових рішень на сайті «Судова влада» свідчить про значну кількість судових справ, пов’язаних з виконавчими написами нотаріусів (більше чотирьох тисяч справ)1, що виявляє певні
проблеми, які мають місце у діяльності нотаріусів щодо вчинення даної нотаріальної дії.
При запланованій у законодавстві простоті відновлення порушеного права стягувача шляхом вчинення
нотаріусом виконавчого напису доволі часто на практиці ми зіштовхуємося з істотними проблемами,
пов’язані з численними судовими справами щодо діяльності нотаріусів з вчинення виконавчих написів. Тому
судова практика має ставати підставою для удосконалення законодавства, яке регламентує процедуру вчинення виконавчого напису, хоча автор не завжди погоджується з тезою, що її слід сприймати як джерело
права2,3, оскільки нині істотна недовіра, яка має місце з боку населення до судової влади та критичні зауваження фахівців щодо судових рішень4 свідчить про необхідність переоцінки вченими судової практики, з
метою усунення з неї суб’єктивних факторів.
Як бачимо, проблеми з «переходом» виконавчого напису нотаріуса у виконавче провадження реально
існують, і їх можна поділити на декілька груп, які зумовлюються різними обставинами.
З цією метою, методом від супротивного, проаналізуємо передумови вчинення виконавчого напису,
оскільки у ст. 49 Закону України «Про нотаріат» сформульовані доволі конкретні підстави відмови у вчиненні нотаріальної дії5. Головною передумовою вчинення виконавчого напису є відсутність суперечності вчинення такої нотаріальної дії законодавству України. Тобто, у даному випадку не йдеться про наявність дозволу на його вчинення нотаріусом, оскільки це питання є безспірним в силу положень ст. 18 ЦК України, Закону України «Про нотаріат» та інших нормативних актів. Водночас поняття «суперечність», яке має місце у
ст. 49 Закону, потребує детального аналізу, оскільки у п. 14 ст. 92 Конституції України встановлено, що
виключно законами України визначаються організація і діяльність нотаріату6. Тобто, діяльність нотаріуса
має бути чітко регламентована у законодавстві, щоб не йшлося про «суперечність», а нотаріус ніс відповідальність лише за недотримання вимог чинного законодавства.
Таким чином, виходячи з п. 14 ст. 92 Конституції України можна зробити висновок про необхідність
удосконалення Закону України «Про нотаріат» з метою чіткої і конкретної регламентації дій нотаріуса, щоб
правопорушення, які ними допускаються, були очевидними і приводили до відповідної дисциплінарної,
матеріальної чи кримінальної відповідальності. Для втілення даного положення слід комплексно вирішувати
проблему шляхом внесення змін та доповнень до Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, а також інших підзаконних актів, які мають системно увійти до їх змісту
та узгоджуватися між собою.
В останньому випадку автором мається на увазі, що окремі умови підзаконних актів не узгоджуються
зі змістом Закону не тільки формально, а й за логікою. По-перше, у Законі не сформульовані правовідносини
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між нотаріусом та особою, яка звернулася до нього за вчиненням нотаріальної дії. Так, згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вправі витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та
документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Звернемо увагу на те, що у цій нормі не зазначено
фізичних осіб, які можуть звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису.
Разом із тим у п. 2.2. Глави 16 «Вчинення виконавчих написів Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» дослівно встановлено таке: «У разі, якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію
чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача». Але згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, на думку автора, не наділений таким
правом. Отже, можна зробити висновок про те, що підзаконний акт вийшов за межі Закону і є таким, що йому
не відповідає. Таким чином, можна встановити суперечність нотаріальної дії, вчиненої на підставі п. 2.2.
глави 16. Вчинення виконавчих написів Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, вимогам
законодавства7. Але ж відповідний Порядок мусить бути основним «знаряддям» праці для нотаріусів.
Однак і в самому Законі України «Про нотаріат» закладено певну суперечність. Зокрема, можливим
аргументом опонентів такої позиції може стати посилання на ч. 2 ст. 42 Закону України «Про нотаріат», де
допускається відкладення вчинення нотаріальної дії в разі «необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб…». Але це положення викликає зауваження, оскільки в
такому випадку нотаріуси наділятимуться владними повноваженнями щодо фізичних осіб, що є не характерним для їх правового статусу8. Так само, безумовним правом особи, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, має вважатися її право на відмову від вчинення нотаріального провадження. Такий
висновок випливає із ч. 2 ст. 203 ЦК України, де встановлено: «Волевиявлення учасника правочину має бути
вільним і відповідати його внутрішній волі». Тому у разі зміни волі особи щодо посвідчуваного нотаріусом
правочину вона має наділятися безумовним правом на відмову від правочину і, відповідно, його посвідчення
нотаріусом.
При цьому в нотаріуса немає права затримувати документи особи для вчинення нотаріальної дії, коли
вона відмовляється продовжувати і закінчувати її вчинення. Тому нотаріус не може витребувати в такої
особи додаткові відомості або документи, коли вона не згодна або не здатна їх надати. Крім того, він не може
до неї застосувати заходи процесуального примусу, оскільки, на відміну від суду, такими повноваженнями
не наділений.
Отже, положення ч. 2 ст. 42 Закону України «Про нотаріат», де допускається відкладення вчинення
нотаріальної дії в разі «необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та
юридичних осіб…» та п. 2.2. Глави 16. Вчинення виконавчих написів Порядку вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, не відповідають повноваженням нотаріуса. Так, якщо для надання додаткових документів потрібна згода особи, то це вже не витребування додаткових документів, а пропозиція їх надати,
наслідком якої може стати відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії або відмова такої особи від посвідчення правочину. Ми ж не допускаємо можливості вчинення виконавчого напису у примусовому порядку?!
Крім того, сама процедура відкладення вчинення нотаріальної дії не регламентована Законом України
«Про нотаріат», а розкрита лише на теоретичному рівні9, тому відкритим є питання, а чи залишаються вже
подані документи в нотаріуса чи вони повертаються особі. В останньому випадку особа може вже і не звернутися до цього нотаріуса, тому, фактично, матиме місце не відкладення, а відмова від вчинення нотаріального провадження. Дискусійним буде й питання щодо належного оформлення відкладення вчинення нотаріального провадження, оскільки будь-які важливі нотаріальні обставини потребують їх фіксації. Зокрема,
автор вважає, що у разі відкладення нотаріального провадження нотаріус має виносити відповідну постанову, особливо в тих випадках, коли в нього залишатимуться документи особи. Це зумовлюватиме зміст постанови, у якій повинен бути вказаний перелік документів, які залишилися у нього на оплатному чи безоплатному (якщо термін зберігання незначний) зберіганні. Тобто, в цьому випадку фактично йтиметься про вчинення такої самостійної нотаріальної дії, як прийняття нотаріусом документів на зберігання (п. 22 ст. 34
Закону).
Тому можна стверджувати, що відкладення вчинення нотаріальної дії обов’язково має оформлятися відповідною постановою нотаріуса:
– на вимогу особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, для того щоб зафіксувати факт звернення до нотаріуса і причини відкладення, а це дозволить оскаржити неправомірні дії нотаріуса на підставі
ст. 50 Закону України «Про нотаріат»;
– коли у нотаріуса залишаються документи особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії;
– коли особа не вимагає повернення коштів, сплачених відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про
нотаріат».
Тут може виникнути питання, а як повинен діяти нотаріус у цій ситуації, коли йому у визначений строк
не було надано всіх необхідних документів для вчинення нотаріальної дії? Відповідь, на нашу думку, очевидна – відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про нотаріат» – відмовити у вчиненні виконавчого напису або за згодою особи подовжити термін відкладення і сприяти особі, тобто лише на її клопотання, у витребуванні необхідних документів на підставі ч. 1 ст. 4 Закону України «Про нотаріат» шляхом звернення до відповідних установ, підприємств і організацій.
Тому можна зробити висновок про те, що не тільки сама (реальна) діяльність нотаріусів, а й процедура
вчинення нотаріальних проваджень, зокрема загальні правила вчинення нотаріальних дій, а також спеціальні
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та специфічні мають відповідати принципу законності і бути приведені у відповідність даному принципу.
Так, автор вважає, що на відміну від діяльності суду, який може діяти згідно з принципом верховенства
права, діяльність нотаріусів щодо захисту права нотаріусом, який нині передбачено у ст. 18 ЦК України, має
підпорядковуватися лише принципу законності. Цей висновок автора, з урахуванням положень ст. 18 ЦК
України, ґрунтується на тому, що нотаріуси мають захищати лише безспірні права та встановлювати безспірні обов’язки осіб. Хоча автор підтримує думку вчених10, що межу між охороною та захистом слід проводити
через момент настання правопорушення, тому до функцій нотаріуса відносить охорону безспірних прав на
стадії їх реалізації, а функцію захисту пов’язує із правопорушенням та діяльністю суду (ст. 3 Цивільного
процесуального кодексу України (далі – ЦПК України)).
При цьому слід зазначити, що множина варіацій на тему вчинення виконавчого напису або ні не йде на
користь безспірності стягнення. Так, поряд з чіткими вказівками у законодавстві щодо можливості вчинення
виконавчого напису існує Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному
порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 1999 р. № 1172 (зі змінами та доповненнями) (далі – Перелік)11, який виваженим і обґрунтованим важко назвати. Але саме цей документ конкретизує можливість вчинення нотаріусом виконавчого напису і може розцінюватися як елемент законодавства, що є передумовою його діяльності у цій сфері. Загальний
аналіз цього документа надав автору підстави зробити висновок про те, що він має ряд істотних неузгодженостей.
Так, розбалансованість цього документа випливає з того, що в одних випадках для вчинення виконавчого напису мають надаватися нотаріально посвідчені документи, зокрема, у п. 1 йдеться про стягнення
заборгованості за нотаріально посвідченими договорами, а у п. 11 щодо іпотечних договорів, які передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов’язанням
до закінчення строку виконання основного зобов’язання, нотаріальна форма не передбачена. Тобто, в такому
варіанті звернення стягнення не є самостійним провадженням, оскільки воно має бути підпорядкованим
основному зобов’язанню. Разом із тим у п. 2 йдеться про кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями, і це без будь-яких обмежень щодо форми кредитного договору,
його суб’єктів. В останньому випадку всі документи надаються лише стягувачем, тому не треба навіть з’ясовувати позицію з цього приводу боржника. У цьому зв’язку виникає запитання, а чи можна у даному випадку
говорити про безспірність стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса?
Характерно, що в окремих випадках серед документів, які мають надаватися для підтвердження наявності заборгованості, вимагається довідка фінансової установи про ненадходження платежу або оригінали
розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та опису вкладення, що підтверджують
надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів.
Тобто, у Переліку виявляється непослідовність не тільки щодо підходів до віднесення їх до категорії документів, які встановлюють безспірну заборгованість, а й щодо заходів, які мають доводити можливість вчинення виконавчого напису.
Крім того, у Переліку закладено не тільки доволі загальні риси вчинення виконавчого напису, а й певні
суперечності щодо окремих випадків. Зокрема, коли йдеться про стягнення заборгованості за векселями,
опротестованими нотаріусами в установленому законом порядку, то відбувається змішування двох нотаріальних дій:
1) протест векселя;
2) виконавчий напис на векселі.
Але ж згідно зі ст. 92 Закону України «Про нотаріат» протест векселя – це самостійна нотаріальна дія,
де передбачена можливість опротестовувати вексель про неоплату, неакцепт або недатування акцепту, тому
має бути зафіксована специфіка вчинення виконавчого напису на опротестованому векселі. Зокрема, у разі
неакцепту виникає запитання, а до кого має пред’являтися вимога щодо оплати векселя? Коли ж йдеться про
недатування, то має вказуватися строк, з якого виникає право вимоги тощо. До цього можна додати позицію
українських науковців, які встановили: «В Уніфікованому законі про переказні векселі та прості векселі
передбачено десять видів протестів»12.
Ускладнює вчинення виконавчого напису на векселі і ч. 2 ст. 92 Закону України «Про нотаріат», де встановлено, що у разі пред’явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом
ухвалу про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов’язаний повідомити відповідний суд про
пред’явлення такого векселя для вчинення протесту. Знову виникає запитання, а звідки нотаріус має довідатися про існування ухвали про заборону будь-яких операцій за векселем? Тобто, наведені обставини мали б
бути чітко встановлені в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та у Переліку, а також
узгоджувати процедуру вчинення таких двох нотаріальних дій, як опротестування векселів та вчинення на
них виконавчих написів. На цій підставі автор поділяє концепцію С. Я. Фурси щодо визнання опротестованого в неплатежі векселя таким, що не потребує вчинення на ньому виконавчого напису, оскільки в такому
випадку заборгованість очевидна і матеріальна відповідальність векселедавця безспірна. Навіщо вчиняти дві
подібні нотаріальні дії та змушувати особу їх оплачувати, якщо самим нотаріусом буде встановлена заборгованість по безспірному платіжному документу – векселю.
Наведене зумовлює необхідність порівняти виконавчий напис нотаріуса із видачею судом судового
наказу. Тобто, підходи до спрощення стягнення заборгованості з боржника очевидні, але реалізуються вони
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різними способами. Так, у наказному провадженні обов’язковим елементом є надіслання боржникові копії
судового наказу (ст. 104 ЦПК України) та врахування позиції боржника щодо пред’явленої стягувачем вимоги (ст. ст. 105, 105-1 ЦПК України). Деякі вчені вбачають у цьому явищі подібні риси і визначають конкуренцію між діяльністю нотаріусів та суддів, з чим важко не погодитися, але до цього слід додати, що це – наслідок неузгодженості нормативних актів, які мають бути кваліфіковано розмежовані за певними критеріями.
Так, в основу розмежування компетенції суду в наказному провадженні і нотаріусів у порядку вчинення
виконавчих написів автор пропонує покласти просту письмову та нотаріальну форму, яка має бути визначальною для віднесення заборгованості до абсолютно безспірної, коли нотаріуси мають вчиняти виконавчі
написи, та умовно безспірну, коли заборгованість має стягуватися в порядку цивільного судочинства шляхом
видачі судового наказу. На цій підставі слід встановлювати та узгоджувати відповідні процедури видання
судового наказу, а також вчинення нотаріусом виконавчого напису, який в силу його вищої безспірності, яка
випливатиме з нотаріальної форми, не повинен узгоджуватися з боржником. Для реалізації цієї пропозиції
договори, які посвідчувались у нотаріальному порядку, мають бути настільки конкретні та узгоджені, щоб
факт правопорушення був очевидним і доводився на підставі безспірних доказів, наприклад, довідкою з
банку про рух коштів на рахунку кредитора тощо.
Якщо ж у Переліку допускається вчиняти виконавчі написи на підставі доказів, які надаються лише кредитором, то факти зловживання правом або злочинів будуть існувати, і наступний судовий розгляд таких
правовідносин ставатиме неминучим. Особливо актуалізуватиметься це питання, коли вартість договорів
буде істотною. Для таких випадків слід передбачати й кримінальну відповідальність з повним відшкодуванням завданої шкоди і стягненням штрафу.
Тому позицію вчених, щоб «нотаріально посвідчений факт невиконання однією із сторін своїх обов’язків згідно нотаріально посвідченого договору був підставою для суду видати судовий наказ»13, автор сприймає як відповідну реакцію на сучасні проблеми в нотаріальній процедурі вчинення виконавчих написів, коли
значна кількість виконавчих написів переглядається судами тощо. Але існує безліч проблем і в судочинстві,
тому необхідно удосконалити нормативні акти, які регламентують діяльність нотаріусів, виключити з їх компетенції сумнівні підстави для вчинення виконавчих написів, які не пов’язані з нотаріально посвідченими
угодами.
Ця теоретична концепція може бути перевірена на практичному прикладі. Відповідно до Переліку можливим є стягнення заборгованості за аграрними розписками, а саме: за нотаріально посвідченими товарними
та фінансовими аграрними розписками. Виходячи зі змісту ст. 545 ЦК України можна зробити висновок про
те, що знаходження розписки в кредитора є доказом відсутності виконання зобов’язання. Тому, виходячи із
логіки, така нотаріальна розписка має стати єдиним необхідним доказом для підтвердження можливості вчинення нотаріусом на ній виконавчого напису. Водночас у ч. 2 ст. 1047 ЦК України йдеться про те, що на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або
інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної
кількості речей. Таким чином, факт заборгованості може бути підтверджений розпискою боржника, а факт
виконання зобов’язання – поверненням розписки боржнику чи розпискою кредитора.
Звідси випливає, що факт наявності розписки в кредитора не є єдиним достатнім доказом наявності
заборгованості боржника, і це положення має бути враховано при укладанні договору позики або нотаріальному посвідченні розписки. Зокрема, при складанні відповідних актів нотаріусом варто застерегти й випадки ухилення кредитора від прийняття виконання зобов’язання, коли кредитор ухиляється від прийняття
виконання, не може чи не хоче повернути розписку боржнику. У такому випадку, на нашу думку, грошові
кошти мають вноситися в депозит нотаріуса (ст. 537 ЦК України, ст. 85 Закону України «Про нотаріат»),
який офіційно повідомить кредитора про виконання зобов’язання боржником. Така конкретизація умов виконання зобов’язань боржником дасть змогу усунути спірність в питаннях його виконання і прийняття кредитором.
У п. 12 Переліку передбачається, що для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал аграрної розписки без відмітки про її виконання;
б) засвідчена кредитором копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання, що
була надіслана боржнику;
в) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та опису вкладення, що
підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання.
По суті, два останні докази є наслідком претензійної роботи, яка не є обов’язковою для звернення за
захистом прав кредитора до нотаріуса, особливо, коли йдеться про відносини між фізичними особами. Такий
порядок є ускладненим. Тому виникає запитання, а чи зможуть пересічні громадяни належно скласти письмову вимогу про усунення порушення виконання зобов’язання? Отже, для таких випадків варто використовувати правову допомогу нотаріуса, який здатен грамотно скласти такий документ (ст. 4 Закону України
«Про нотаріат») і передати його боржнику (ст. 84 Закону України «Про нотаріат»). Згідно зі ст. 534 ЦК України такі витрати кредитора на правову допомогу нотаріуса мають відшкодовуватися першочергово, оскільки
пов’язані з одержанням виконання.
Тому не можна абстрактно розглядати поняття «документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника» та встановлюють прострочення виконання зобов’язання (п. 1 Переліку), оскільки нотаріус
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ний цей доказ, чи ні. Виконавчий напис нотаріуса, на нашу думку, – це не той спосіб захисту прав, де можуть
застосовуватися аналогії, оціночні судження, які властиві для діяльності суддів14.
Не зважаючи на те, що діяльності нотаріуса з вчинення виконавчого напису присвячено лише п’ять статей в Законі України «Про нотаріат» та на зовнішню простоту вчинення даної нотаріальної дії, все наведене
вище свідчить про необхідність проведення глибоких теоретичних досліджень проблем захисту прав осіб
шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису на документах, що встановлюють безспірну заборгованість.
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Научная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме института исполнительных надписей нотариуса в
Украине. Автором исследованы предпосылки совершения исполнительной надписи: актуальные вопросы теории, законодательства и практики. Особое внимание уделяется процедуре отложения совершения нотариального действия.
Ключевые слова: исполнительная надпись, нотариус, должник, кредитор, нотариальное действие, исполнительное производство, взыскание задолженности, вексель.
Summary
Strokach I. Preconditions for executing the executive inscription: current issues of theory, legislation and practice.
The scientific article is devoted to the actual problem of the institute of executive notary notations in Ukraine. The author investigates the preconditions for the fulfillment of the executive inscription: actual questions of theory, legislation and practice. Particular
attention is paid to the procedure for depositing the performance of a notarial act.
Key words: executive inscription, notary, debtor, creditor, notarial act, enforcement proceedings, debt collection, bill.
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ПРАВОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МИРОВА УГОДА»
Інститут мирової угоди існує тисячоліттями – і досліджується вченими як в історичній ретроспективі,
так і на рівні галузевого та міжгалузевого простору. Зокрема, С. В. Лазарев стверджує: «Інститут мирової
угоди має давню історію. Він мав місце ще в Древньому Римі. У Росії норми цього інституту були закріплені
в Статуті цивільного судочинства 1864 р., в усіх радянських і російських Цивільних процесуальних і Арбітражних процесуальних кодексах … XX століття, а також в діючих ЦПК РФ і АПК РФ»1.
На тій підставі, що мирова угода використовується у багатьох процесуальних кодексах, зокрема,
цивільному і арбітражному (в Україні – господарському) робиться висновок про те, що мирова угода є міжгалузевим інститутом. Але автор цього висновку робить порівняння лише двох близьких за правовим змістом процесуальних кодексів і не враховує правове значення мирової угоди в загально-правовому аспекті та
специфіку її регламентації в різних кодексах та інших нормативних актах. Зокрема, важко погодитися з думкою цього вченого про можливість затвердження позасудових мирових угод нотаріусами»2, оскільки в такій
ситуації сам термін «мирова угода» втрачатиме свою специфічну рису – врегулювання спору, який знаходиться на розгляді суду.
Дійсно, саме сторони мають називати угоду, яку вони укладають, певною назвою, що випливає з принципу свободи договору (п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК України), але певні терміни, назви договорів (угод) мають законодавче закріплення та певне правове значення. Це означає, що позивач може укладати мирову угоду з відповідачем, тобто у процесі розгляду справи судом вони можуть піти на взаємні уступки – щодо своїх прав та
обов’язків і предмета спору (ст. 175 ЦПК). Але позивач і відповідач – сторони (ст. 30 ЦПК) як – суб’єкти з
протилежними юридичними інтересами до нотаріуса (саме у такому статусі) не звертаються. Правовий зміст
діяльності нотаріуса в таких відносинах істотно відрізняється від діяльності суду, оскільки нотаріус лише
фіксує домовленість між сторонами, в якій вони визначають умови їх правовідносин, а не врегульовує спори.
Сутність же діяльності суду – це владне вирішення спору або конфлікту між сторонами, якому властива
певна, наперед визначена, процедура розгляду справи, комплекс прав та обов’язків, серед яких важливим є
процес доведення, гарантії виправлення помилок, допущених судом, а також загальнообов’язковість судового рішення та процедура примусового виконання у майбутньому тощо.
Водночас посвідчена нотаріусом угода (договір) має менше правове значення, ніж визнана судом мирова угода. Зокрема, будь-яка нотаріально посвідчена угода (правочин) за заявою сторони може бути переглянута судом першої інстанції на предмет її відповідності закону (ст. 215 ЦК). Але визнана судом мирова угода
може бути переглянута на предмет її законності тільки судами вищих інстанцій, що робить її більш стабільною і загальнообов’язковою для виконання тощо.
Більш яскравим може стати інший аргумент, який випливає з аналізу ЦПК та Закону України «Про
виконавче провадження», де в останньому допускається укладання мирової угоди, але визнання її має проводити суд (ст. 372 ЦПК), а не виконавець. Тому необхідно розглядати мирову угоду в загально-правовому
сенсі, а також враховувати специфіку її галузевого та міжгалузевого сприйняття і регламентації.
Отже, в загально-правовому контексті важко погодитися з такою тезою: «Затвердження позасудових
непроцесуальних мирових угод, зокрема й тих, які укладаються у виконавчому провадженні при реалізації
виконавчих документів, виданих несудовими юрисдикційними органами, а також при реструктуризації кредитних організацій, доцільно покласти на нотаріусів. Вказані угоди необхідно забезпечити можливістю примусової реалізації у разі добровільного невиконання»3. Як у Російській Федерації, так і в Україні з часів
радянської влади нотаріуси були наділені повноваженням вчиняти виконавчі написи на нотаріально посвідчених документах, які встановлювали безспірну заборгованість. Такі документи ставали підставою для їх
примусового виконання, але тепер таке повноваження нотаріусів потребує перегляду і узгодження з діяльністю третейських судів. У часи радянської влади існували тільки державні нотаріуси, приватних не було, і
вони входили до складу Міністерства юстиції, що обумовлювало їх специфічний статус. Крім того, у той
період у громадян не існувало значних боргових зобов’язань, оскільки тоді не було такого розшарування
населення за рівнем життя. У зв’язку з цим нотаріуси виконували дрібні функції, і виконавчі написи стосувалися дрібних угод, оскільки в той час не продавалися ні земельні ділянки, ні фабрики та заводи тощо.
Нині існують державні і приватні нотаріуси. Останні не мають прямого підпорядкування Міністерству
юстиції України, здійснюють свою діяльність самостійно і незалежно, фактично на власний ризик, і від цієї
діяльності мають певний власний дохід. Для порівняння, приблизно на таких само засадах організовуються
і діють третейські суди, рішення яких не підлягають примусовому виконанню. Отже, приватні нотаріуси,
наділені повноваженнями вчиняти виконавчі написи, що мають примусово виконуватися, наділені більшими
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владними повноваженнями, ніж третейські суди, а це положення важко сприйняти в загально-правовому
сенсі. Тому нині слід вирівнювати повноваження приватних нотаріусів та третейських судів щодо допустимості примусового виконання виконавчих написів нотаріусів і рішень третейських судів тільки в тих випадках, коли сторони на це однозначно погодяться в первісній нотаріальній угоді чи в угоді про передачу спору
на розгляд третейського суду.
До речі, поняття «мирова угода» десять раз використовується й у Законі України «Про третейські
суди»4, але жодного разу не застосовано в Законі України «Про нотаріат». І це зрозуміло, оскільки нотаріуси
нині не посвідчують мирові угоди у сенсі загально-правового значення цього інституту, який притаманний
лише суду. Тому пропозиція С. В. Лазарева є неприйнятною для правової системи України. При цьому автор
погоджується з позицією українського вченого О. Г. Бортнік, яка зазначає, що «…у разі неявки сторін до апеляційного суду мирова угода має бути викладена у письмовій формі з підписами обох сторін. Крім того, підписи фізичної особи можуть бути засвідчені нотаріусом, оскільки у випадку відсутності сторін на засіданні
суд не має можливості перевірити наявність вільного волевиявлення при укладенні мирової угоди»5. Як
бачимо, автор робить акцент на діяльності нотаріусів, яка зводиться до засвідчення і посвідчення безспірних
юридичних фактів, зокрема засвідчення справжності підпису особи на документі (ст. 34 Закону України
«Про нотаріат»), а така функція властива нотаріату як правоохоронному органу.
Цілком можливо і доцільно, щоб сторони спору мали можливість вирішувати спірні відносини шляхом
укладання певних угод в нотаріальному або іншому порядку, але не слід їх називати мировими угодами, щоб
не знецінювати загально-правовий зміст останнього терміна. Наприклад, порушник правил дорожнього
руху, що завдав шкоди правам застрахованої особи, укладає угоду і компенсує страховику завдану ним
шкоду, але ця позасудова угода не повинна називатися мировою угодою. Достатньо назвати такий договір
добровільним відшкодуванням завданої шкоди, і всім фахівцям стане очевидний її зміст. Нині дискутується
питання про запровадження в Україні інституту «медіації» та обґрунтовується доцільність наділення нотаріусів повноваженнями медіаторів6, і тоді таку угоду можна буде називати «медіативна угода нотаріуса».
У міжгалузевому просторі назва «мирова угода» вже стала специфічною через те, що в сучасному
цивільному праві і, зокрема, у ЦК термін «угода» був замінений на «правочин». І нині поняття «угода» застосовують лише в ст. 1267 ЦК та, на нашу думку, випадково, а не цілеспрямовано для позначення домовленості
між сторонами. Отже, таким чином відбувся розрив між понятійним апаратом цивільного права та цивільного процесу щодо правового сприйняття терміна «угода», оскільки його було замінено близьким за зазначенням терміном «домовленість», який застосовано у чинному ЦК аж вісімдесят три рази. На нашу думку,
для пересічних громадян, не зважаючи на зовнішню схожість цих термінів, вони мають істотну різницю в
змісті для їх правового застосування. Спробуємо це пояснити на наочному прикладі. Якщо сторони досягли
домовленості, то вона, вважаємо, має бути відповідно оформлена. Інакше сторони мають звернутися з такою
домовленістю до суду, який повинен їх вислуховувати та зафіксувати умови такої угоди, щоб в наступному
визнати її законність тощо. Але нині суд не має таких повноважень.
Разом із тим слово «угода», на думку автора, має означати кінцеву фазу переговорів і досягнення домовленості, коли результати останньої викладаються письмово у формі угоди. Тому більш близькими за значенням автор сприймає терміни «переговори» та «домовленості», а термін «угода» істотно наближеним до
«договору». Водночас у цивільному праві і, відповідно, ЦК поняття «договір» використовується з конкретним змістом, вимогами до форми тощо, а термін «угода», на нашу думку, слід сприймати як ширше, але
неконкретне поняття, що включає й поняття договір.
Якщо запропонована гіпотеза буде сприйнята фахівцями, то у ЦПК та інших нормативних актах, де
використовується термін «мирова угода», доцільно слово «угода» замінити на термін «договір» в силу запровадження нової термінології в цивільному праві. Зокрема, з наведеного раніше випливає, що мирова угода
визнається судом. Отже, при спеціальному сприйнятті мирової угоди як специфічного договору можна говорити й про те, що її законність фактично посвідчується судом, і це зумовлює судову форму договорів. Такий
висновок зроблено за аналогією з нотаріальною формою посвідчення договорів. Але на відміну від нотаріальної форми судова форма визнання мирової угоди (договору) законною залишається нерозкритою.
Так, О. Г. Бортнік у наведеній вище гіпотезі зробила поштовх до того, щоб спростити реалізацію права
на укладання мирової угоди сторонами, які не можуть з’явитися в судове засіданні до апеляційного суду.
Однак така гіпотеза має сприйматися значно ширше і запроваджуватися у подальшому в цивільне судочинство шляхом створення спеціальної конкретної процедури визнання мирової угоди судом та порядку її
пред’явлення суду. Автор у даному випадку має на увазі дискусійність зробленої О. Г. Бортнік пропозиції,
що пов’язано зі складністю нотаріальної процедури і її правовим значенням.
Так, у ч. 1 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріус та інші уповноважені на вчинення нотаріальних дій особи засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить
законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини7.
Отже, з цього положення випливає неможливість нотаріального засвідчення підписів сторін на мировій
угоді, що подаватиметься до суду в силу прямої заборони та обов’язку нотаріуса перевірити її на відповідність вимогам закону. Крім того, щодо перевірки мирової угоди на відповідність закону та чи не суперечить
вона інтересам інших осіб, то це є обов’язком суду при визнанні мирової угоди (ч. 5 ст. 175 ЦПК).
Виходом з цієї ситуації може стати підготовка двох процесуальних документів, які, зазвичай, подаються
суду для визнання мирової угоди: 1) заява (клопотання) про визнання мирової угоди і застосування проце160
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суальних наслідків її визнання; 2) мирова угода. Автор вважає, що нотаріус може засвідчити підписи сторін
або уповноважених ними представників під клопотанням до суду, але не на самій мировій угоді.
Отже, до аналізу поняття «мирова угода» слід підходити не тільки з точки зору галузевого або міжгалузевого процесуального простору, а й обов’язково з позицій загально-правового аналізу, що допоможе кристалізувати її сутність в широкому, а, в наступному, уточнити у вузькому розумінні. Зокрема, з цієї позиції
варто говорити про доцільність заміни терміна «мирова угода» на «мировий договір», що дасть змогу перейти до загальновизнаного поняття «правочин» та інтегрувати його з умовами визнання правочинів недійсними, передбаченими ЦК. Застерігаючи заперечення російськомовних опонентів проти такої назви, зауважимо, що українська мова дозволяє використовувати таку назву без подвійного значення, оскільки слово «мирний» не слід ототожнювати за значенням зі словом «світовий». При цьому автор не наполягає на застосуванні саме такого словосполучення, але вважає більш доцільним і необхідним застосовувати сучасний термін
«договір» замість абстрактного та таким, що не використовується у чинному цивільному законодавстві терміна «угода».
Виходячи з наведених раніше міркувань звернемося до безпосереднього формулювання поняття «мирова угода». Так, О. Г. Бортнік вважає, що мирову угоду слід розглядати «як цивільно-процесуальний акт, яким
припиняється цивільно-правовий спір на основі взаємоузгодженої волі сторін шляхом визнання судом. Крім
того, мирова угода втілюється у певній процесуальній формі: ухвалі про визнання мирової угоди та закриття
провадження у справі»8. Але така дефініція настільки загальна, що в ній важко знайти характерні риси і
договірні основи, а також повноваження суду.
Однак наведене визначення краще, ніж помилкова позиція інших вчених, які визначають мирову угоду
як засіб позасудового врегулювання приватного спору, тобто свідомо відмежовують від судочинства і пропонують включити до ЦК РФ, а також розглядають процесуальні аспекти врегулювання такого спору. «Мирова
угода є правовим інститутом особливого роду. Поєднуючи в собі матеріально-правові і процесуальні елементи, вона вимагає спеціального регулювання як в матеріальному, так і в процесуальному і колізійному праві.
При цьому у своїй основі вона є цивільно-правовим договором окремого виду, який може бути укладений
сторонами як в ході судового процесу, так і до його початку. Позасудові мирові угоди повинні регулюватися
матеріальним правом, а судові – також і процесуальним правом (відносно їх процесуальних наслідків, порядку їх укладення, зміни, спростування і виконання)»9.
На нашу думку, така позиція призведе до знецінення мирової угоди як особливого інституту цивільного
процесу і використання цього терміна до будь-яких угод. Наприклад, коли сторони уклали договір і потім
виявиться, що одна із них не здатна його виконати, а інша погоджується на внесення змін до його умов, то
як має називатися новий договір? Виходячи з буквального сприйняття нової мирної домовленості сторін,
потрібно говорити про мирову угоду між ними, але буквально новий договір має відповідати змісту волевиявлення сторін, тобто договір про внесення змін до первісного договору. Абсолютизуючи слово «мирова»,
можна дійти висновку, що будь-яка угода є мировою, коли сторони мирно домовляються про укладання договору. Наприклад, за ст. 17 ЦПК сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом. Отже, щодо вирішення питання про передачу справи на розгляд третейського
суду – у сторін має бути угода, яку так само можна назвати мировою, якщо буквально дотримуватися широкого значення терміна «мирова угода» тощо. Але з таким положенням важко погодитися в силу специфіки
мирової угоди як інституту – судового процесу.
Водночас інші науковці поняття «мирова угода» формують за різними істотними ознаками, зокрема,
С.В. Лазарев звертає увагу на те, що «мирова угода – складне явище, що одночасно належить до різних сфер.
Поняття «мирова угода» охоплює спосіб врегулювання спору. При укладенні мирової угоди суд не вирішує
справу по суті – сторони самостійно врегулюють спір на основі примирення. Процедура врегулювання
спору – це порядок здійснення дій, спрямованих на врегулювання спору (примирне провадження). Реалізацію сторонами цивільного процесуального права: укладення мирової угоди, звернення до суду з проханням
про її затвердження, затвердження цього акту – процесуальні дії. Договір, в якому містяться зобов’язання
сторін. Відповідно він розглядається як правовідношення (є правами і обов’язками його сторін), як юридичний факт (його укладення – юридичний факт в області процесуального права, матеріальні правовідносини
ще не змінюються»10.
Останній найбільш широкий підхід до визначення поняття «мирова угода» імпонує автору, оскільки дає
змогу відокремити важливі характерні риси такого явища, як мирова угода, а не спрощувати його або розширювати до невизначених меж. Водночас поряд з позитивними рисами ця позиція потребує уточнення. Так,
С. В. Лазарев деякою мірою абсолютизує укладання мирової угоди, оскільки допускає, що «сторони самостійно врегулюють спір на основі примирення», але останнім часом доволі популярною є тенденція до
запровадження медіативних процедур, а також за ч. 3 ст. 124 Конституції України допускається: «Законом
може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору»11.
Останнє положення може бути матеріалізоване в повноваження суду досягати мирової угоди різними
способами, що вже відображено в проекті ЦПК, але з певними, на нашу думку, перебільшеннями в бік впливу суду на сторони у справі. Звідси можливими негативними наслідками можуть стати тиск суду на одну із
сторін або на обидві одночасно для стимулювання до укладання мирової угоди тощо. Тобто під «примирним
провадженням» можна розуміти як медіацію, так і спеціальну діяльність суду, орієнтовану на досягнення
мирової «домовленості» і її фіксування у формі мирової угоди. Єдине і важливе положення, що вважається
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необхідним застерегти в такій ситуації, – це поворот правової системи до пострадянських норм, коли без
вирішення трудового спору комісією по трудових спорах суди не приймали заяв від працівників, що ставало
непереборною перешкодою для захисту прав громадян. Таке положення існувало до 1996 р., коли Конституцією України було гарантовано право на безпосереднє звернення до суду, тому відновлення обов’язкового
досудового врегулювання спору важко назвати позитивною конституційною новелою.
Автор впевнений в тому, що для прийняття правильного рішення щодо вирішення спору шляхом укладання мирової угоди потрібно зважувати всі можливі ризики, а також позитивні риси відповідного договору
на кожній стадії розвитку правовідносин. Цілком зрозуміло, що найкращим варіантом вирішення спору є
досягнення компромісу і укладання відповідного договору про врегулювання спору без звернення до суду,
що допоможе істотно зекономити час, зусилля та кошти, а після звернення до суду і понесення додаткових
витрат компроміс знайти стає важче. Тому слід пропагувати такі способи врегулювання спору серед населення, а не фахівців, яким буває складно переорієнтувати свою професійну діяльність на вирішення спору,
замість тривалого й затратного виконання професійних обов’язків у суді. Тобто, саме сторони спору мають
ставити завдання для юристів – вирішити спір мирним шляхом і досягти найоптимальнішого способу виходу
зі складних правовідносин, а не тільки звернутися до суду.
Тому серед головних ознак мирової угоди автор ставить на перше місце цивільну процесуальну форму,
яка має бути властива мировій угоді в цивільному процесі і пов’язуватися з досягненням домовленості сторін, для чого їм може надаватися процесуальний строк для примирення тощо. Суд може сприяти їм в узгодженні процесуальних питань для примирення, зокрема шляхом об’єднання позовних вимог в одне провадження, перенесення судових засідань тощо. Процесуальна форма має визначати й специфіку діяльності суду
щодо визнання умов мирової угоди, процесуального акта і наслідків її укладання тощо.
Якщо ж ми розглядаємо мирову угоду як правовий акт, то йому мають бути властиві такі риси, як дія в
часі, в просторі та за колом осіб. Тут слід зробити акцент на тому, що ці елементи можуть регламентуватися
як у змісті мирової угоди, так і обумовлюватися в законодавстві, тобто об’єктивно. Виходячи з того фактору,
що мирова угода після її визнання «супроводжується ухвалою суду, яка має загальнообов’язковий характер,
та її першоджерела – волі сторін, які діють у власних інтересах, вважається доцільним обмежити дію мирової угоди за колом осіб лише щодо суб’єктів, які брали участь у її укладенні. Так, автор передбачає можливість застерегти випадки зловживання правом. Зокрема, у ч. 2 ст. 42 Закону України «Про нотаріат» перед
вчиненням нотаріальної дії «…відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності в заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії». До судді таких вимог не висувається, а згідно ст. 36 ЦПК
самі сторони мають заявити про наявність у справі інтересів третіх осіб, але будь-яких наслідків щодо невиконання такого обов’язку не регламентовано. При цьому положення ст. 130 ЦПК стосовно вирішення судом
питання про склад осіб, які братимуть участь у справі, не є обов’язковим. Тому для застереження випадків
зловживання сторонами процесуальним правом на укладання мирової угоди слід обмежити дію цієї угоди
лише колом осіб, які брали участь в її укладанні і фіксуванні тощо. Такий висновок обумовлений абз. 2 ч. 3
ст. 202 ЦК, що передбачає: «Односторонній правочин може створювати обов’язки лише для особи, яка його
вчинила». Отже, таке положення має бути відображене і у ЦПК.
Наведене дає змогу сформувати коротку дефініцію «мирова угода» – це домовленість сторін про компромісне вирішення спору, заявленого в суді, зафіксована в цивільній процесуальній формі. У подальшому
дане визначення мирової угоди конкретизуватиметься та наповнюватиметься спеціальним змістом щодо відповідності цивільної процесуальної форми багатофакторності цивільного судочинства, відмежуванню подібних процесуальних дій, таких як визнання позову, відмова від позову, зменшення або збільшення позовних
вимог тощо від поняття «мирова угода».
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Резюме
Ткаченко М. О. Правова сутність поняття «мирова угода».
Стаття присвячена розгляду правового значення, поняття та змісту мирової угоди в загально-правовому аспекті. Проаналізовано деякі підходи до визначення поняття «мирова угода». Надано пропозиції щодо вдосконалення використання термінології, зокрема вказано на доцільність заміни терміна «мирова угода» на «мировий договір». У статті враховано специфіку як
галузевого, так і міжгалузевого сприйняття і правової регламентації мирової угоди, порівнюється поняття та значення мирової
угоди з нотаріально посвідченим договором. Встановлено, що поняття «мирова угода» слід розглядати не тільки з точки зору
галузевого або міжгалузевого процесуального простору, а й обов’язково з позицій загально-правового аналізу, що допоможе
визначити її сутність в широкому і, в наступному, уточнити у вузькому розумінні.
Ключові слова: мирова угода, мировий договір, укладення, врегулювання, цивільне судочинство.
Резюме
Ткаченко М. О. Правовая сущность понятия «мировое соглашение».
Статья посвящена рассмотрению правового значения, понятия и содержания мирового соглашения в общеправовом
аспекте. Проанализировано некоторые подходы к определению понятия «мировое соглашение». Даны предложения по усовершенствованию использования терминологии, в частности указано на целесообразность замены термина «мировое соглашение» на «мировой договор». В статье учтено специфику как отраслевого, так и межотраслевого восприятия и правовой регламентации мирового соглашения, сравнивается понятие и значение мирового соглашения с нотариально удостоверенным договором. Установлено, что понятие «мировое соглашение» следует рассматривать не только с точки зрения отраслевого или межотраслевого процессуального пространства, но и обязательно с позиций общеправового анализа, что позволит определить ее
сущность в широком, и, в последующем, уточнить в узком смысле.
Ключевые слова: мировое соглашение, мировой договор, заключение, урегулирование, гражданское судопроизводство.
Summery
Tkachenko M. The legal essence of the concept of «settlement agreement».
The article is devoted to the consideration of the legal meaning, concept and content of the settlement agreement in the general
legal aspect. Some approaches to the definition of settlement agreement have been implemented. The proposals on improving the use
of terminology are given, in particular, the expediency of replacing the term settlement agreement with the settlement treaty is given.
The article takes into account the specifics of both sectoral and inter-industrial perception and legal regulation of the settlement, comparing the notion and meaning of the settlement agreement with a notarized agreement. It is established that the concept of “settlement
agreement” should be considered not only from the point of view of sectoral or inter-branch procedural space, but also necessarily from
the standpoint of general legal analysis, which will determine its essence in the broad and, further, clarify in the narrow sense.
Key words: settlement agreement, settlement treaty, settlement, civil justice.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
До 2014 р. Україна не стикалася з проблемою внутрішньо переміщених осіб. У березні цього ж року
тисячі осіб змушені були раптово залишити свої місця постійного проживання у Автономній Республіці
Крим і Донецькій та Луганській областях в результаті російської агресії. Фактично ці внутрішньо переміщені особи – це особи, які підпадають під визначення «вимушені переселенці», але які, покинувши місце свого
постійного проживання, залишаються в країні та можуть користуватися її захистом. Специфіка внутрішньо
переміщених осіб полягає в тому, що будучи громадянами держави і залишаючись на її території, вони знаходяться під юрисдикцію і захистом своєї країни.
У вітчизняній правовій науці до 2014 р. питання правового забезпечення права і свобод внутрішніх переселенців науковці розглядали виключно в контексті дослідження міжнародних міграційних процесів або
захисту права біженців. Певні аспекти правового регулювання статусу внутрішніх переселенців висвітлювали
у свої публікаціях такі вітчизняні дослідники, як О. М. Балакірєва, Н. П. Бортник, В. В. Володьков, А. В. Осау© Д. А. Чижов, 2017
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ленко, А. Є. Краковська, А. О. Медвідь, О. Р. П’ятковська, О. А. Ровенчак, К. М. Соколецька, О. С. Саінчин,
М. М. Сірант.
Метою статті є аналіз нормативно-правових аспектів і практики соціального захисту вимушених переселенців в України та надання пропозицій для удосконалення законодавства щодо регулювання правового
статусу цієї категорії громадян України.
У звіті Центру моніторингу внутрішніх переміщень (The Internal Displacement Monitoring Centre
(IDMC) зазначено, що у 2016 р. в результаті конфліктів і насильства внутрішніми переселенцями стало
6,9 млн осіб. Найбільше переселенців нараховується у Демократичній Республіці Конго, майже мільйон осіб
були вимушені покинути свої домівки внаслідок насильницьких зіткнень у провінціях Північне Ківу, Південне Ківу і Касаї. У загальній кількості на Близькому Сході (Сирія, Іран та Ємен), кількість вимушених переселенців сягнула понад 2 млн осіб.
Країни з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб через військові конфлікти і насильство у
2016 р.: Демократична Республіка Конго (922 000 осіб); Сирія (824 000 осіб); Ірак (659 000 осіб); Афганістан
(653 000 осіб); Нігерія (501 000 осіб); Ємен (478 000 осіб); Індія (448 000 осіб); Ефіопія (296 000 осіб); Південний Судан (281 000 осіб); Філіппіни (280 000 осіб)1.
На пострадянському просторі неодноразово виникали збройні конфлікти, які зумовлювали появу значної кількості внутрішньо переміщених осіб. Так, це Молдова – конфлікт в Придністров’ї (1992 р.); Грузія –
Абхазія і Південна Осетія (2008 р.); конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах
(1987–1994 рр.); військовий конфлікт між Російською Федерацією та Чеченською Республікою Ічкерією
(1994–1996 рр.; 1999–2009 рр.).
На початку 2014 р. Росія анексувала Крим і здійснила збройне вторгнення на Схід України. Це зумовило
появу активної внутрішньої міграції в Україні2.
Проблема регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб для світового співтовариства виникла в
ХХ ст. у зв’язку з громадянськими війнами на території країн Африки та Південного Сходу. Проблема
ускладнювалася тим, що особи, які хоча і за зовнішніми ознаками знаходилися в ситуації, що є аналогічною
до проблем біженців, проте не підпадали під цю категорію (не перетинали міжнародно визнаних кордонів
держави), їхні права не гарантувалися міжнародно-правовими актами.
На початку 90-х рр. ХХ ст. проблеми осіб, переміщених всередині країни, не були предметом правового
регулювання у міжнародних договорах на універсальному рівні. У 1992 р. затверджено посаду Представника
Генерального секретаря ООН з прав переміщених всередині країни осіб, якому було доручено розроблення
міжнародних стандартів щодо права внутрішньо переміщених осіб3.
У січні 1998 р. було прийнято Керівні принципи з питань внутрішньо переміщених осіб (далі – Керівні
принципи). З моменту прийняття цей міжнародний документ загалом отримав загальне визнання як нормативна
основа для захисту внутрішніх переселенців. Глави держав і урядів, які зібралися у вересні 2005 р. в Нью-Йорку
на Всесвітній саміт, визнали Керівні принципи «важливими міжнародними рамками для захисту внутрішньо
переміщених осіб». На Саміті безпеки, стабільності і розвитку у 2006 р. прийнято протокол, який зобов’язує держави прийняти національне законодавство з урахуванням положень Керівних принципів. Інші регіональні організації, включаючи Африканський союз, Організацію Американських держави і Раду Європи, закликали свої
держави-члени використовувати Керівні принципи і включити їх в свої внутрішні закони й політику4.
У Керівних принципах термін «внутрішнє переміщення» описує ситуацію, за якої окремі особи та
групи змушені або зобов’язані покинути свої будинки і перебувати далеко від власних домівок, але залишаються в межах своїх країн. Другий елемент відрізняє їх від біженців, які також є вимушеними переселенцями, але через міжнародно визнані державні кордони.
Ці Принципи відображають міжнародні норми у сфері прав людини і положення міжнародного гуманітарного права. Вони є обов’язковими для застосування: Представником Генерального секретаря з питання
про переміщених всередині країни осіб при виконанні його мандата; державами, що зіткнулися з проблемою
внутрішніх переселенців; іншими органами влади, групами осіб і окремих осіб в їх відносинах з переміщеними всередині країни особами; міжурядовими і неурядовими організацій при прийнятті заходів у зв’язку з
наявністю внутрішньо переміщених осіб.
Крім цього, у Керівних принципах детально описано гарантії, доступні внутрішньо переміщеним особам, які мають надаватися як для запобігання довільного переміщення, так і для його пом’якшення та припинення. Крім того, в Керівних принципах викладено стандарти, що стосуються надання гуманітарної допомоги. Керівні принципи засновані на існуючих нормах у сфері прав людини і вимог гуманітарного права.
Таким чином, вони відображають існуючі правила та роз’яснюють, як вони застосовуються до умов внутрішнього переміщення. Цей підхід сприяв міжнародному схваленню Керівних принципів, що відображено в
їх все більш поширеному відображені у внутрішньому законодавстві багатьох країн світу.
У 2014 р. в Україні виникала необхідність забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України
прав і свобод громадянин України, що стали внутрішньо переміщеними особами, внаслідок тимчасової окупації частини території України і були вимушені покинути своє місце проживання, з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства і масових порушень прав людини.
15 квітня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України»5. У нормах даного закону не містилося поняття «внутрішньо переміщені особи», а використовувалися наступні терміни: «громадяни України, які проживають на тимчасово
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окупованій території», «громадяни, які переселилися з тимчасово окупованої території», «громадяни України, які виїхали за межі тимчасово окупованої території».
У ч. 1 ст. 18 цього Закону України визначено гарантії права і свобод для такої категорії осіб, зокрема
зазначено: «Громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території»6.
Для встановлення і забезпечення гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо
переміщених осіб 20 жовтня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб»7.
У ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначено
поняття внутрішньо переміщеної особи, гарантії дотримання їх права і свобод, захист від примусового внутрішнього переміщення та примусового повернення на попереднє місце проживання, облік та реєстрація
місця проживання внутрішньо переміщених осіб, забезпечення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо
переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту тощо.
Не заважаючи на прийняття нових нормативно-правових актів та внесення змін до чинних з метою врегулювання реалізації та захисту права і свобод вимушеними переселенцями, залишається ціла низка невирішених проблем.
Під час проведення 17 лютого 2016 р. Парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України
та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції»,
заступник Міністра соціальної політики України наголосив, що основні виклики, пов’язані з вимушеним
переміщенням громадян, полягають у таких основних моментах, які визначають потреби людей у соціальному захисті: розміщення для проживання людей; працевлаштування людей, які можуть працювати, але не
можуть знайти роботу; медичне обслуговування та психологічна реабілітація громадян; питання доступу до
освіти, культурної й соціальної реінтеграції8.
Однак найбільш негативним явищем стала практика ігнорування органами влади положення ч. 1 ст. 4
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»9, яким встановлено, що
«факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи, що діє безстроково». Це призводило до неможливості реалізації прав внутрішньо переміщених осіб
отримати соціальні виплати. Так, працівники Державної міграційної служби після набрання чинності вказаним законом10 перестали проставляти штампи про реєстрацію місця проживання на довідках внутрішньо
переселених осіб, оскільки втратили відповідні повноваження відповідно до цього Закону11.
Водночас органи соціального захисту населення нерідко розглядали довідку внутрішньо переселених
осіб без відмітки органу міграційної служби як недійсну, керуючись постановами Кабінету Міністрів України «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 1 жовтня 2014 р. № 50912 та «Про надання щомісячної
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг» від 1 жовтня 2014 р. № 50513, які протягом значного часу залишались
неузгодженими із нормами Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб»14. З огляду на це частина внутрішньо переміщених осіб не могла отримати соціальних виплат через
небажання ряду органів влади дотримуватись нормативно-правового акту вищої юридичної сили.
У січні 2016 р. Міністерство соціальної політики України направило структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення лист із вказівкою про те, що постанови Кабінету Міністрів України щодо
обліку внутрішньо переміщених осіб15 та надання їм адресної щомісячної допомоги повинні застосовуватися без змін, що були внесені до Закону16. Практика невиконання Закону України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб»17 в частині безстроковості дії довідки внутрішньо переміщених осіб
в окремих випадках зустрічалася впродовж усього року, проте масові порушення прав внутрішньо переселених осіб у зв’язку з невизнанням довідок внутрішньо переміщених осіб без відміток ДМС припинились
після внесення відповідних змін до постанов Кабінету Міністрів України 8 червня 2016 року18.
Крім цього, у звіті Спеціальної моніторингової місії в Україні Організації з безпеки та співробітництва
в Європі за липень 2016 р. зазначено, що призупинення виплати пенсій особам, які проживають у непідконтрольних уряду районах, мало негативні для них наслідки і особливо незадовільно вплинуло на літніх людей
та очолювані жінками домогосподарства, які залишилися з обмеженими коштами для існування або без них.
Крім того, переміщення державних соціальних служб призвело до того, що доступ до них все більш ускладнювався, що негативно позначилося на людях, які залежали від діяльності цих установ19.
У доповіді спеціального доповідача з питання права внутрішньо переміщених осіб ООН Чалокі Бейані
від 18 квітня 2017 р. міститься короткий аналіз проблем забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в
Україні, Сербії та Косово і Грузії у 2016 році. Зокрема, зазначено, що однією з головних проблем, які зачіпають благополуччя внутрішньо переміщених осіб в Україні, є залежність виплати їм пенсій та соціальних
допомог від наявності реєстрації за місцем проживання, що пов’язано з системою, заснованою на посвідченні фактичного місця проживання. Це призводить до затримки виплат майже 500 000 внутрішньо переміщеним особам, які проживають на сході України. Спеціальний доповідач рекомендує вжити заходів з тим, щоб
такі виплати не залежали від місця реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Свобода пересування також
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залишається проблематичною. На кількох контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії зіткнення люди змушені проводити в чергах години, а то й дні з ризиком для безпеки. Для літніх людей, дітей, вагітних жінок
та осіб з обмеженими можливостями не створено жодних спеціальних умов. Спеціальний доповідач закликав усі сторони надати безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги і дозволити людям вільно переміщатися з метою забезпечення безпеки, отримання доступу до послуг та забезпечення їх прав.
Також спеціальний доповідач з питання про права людини внутрішньо переміщених осіб ООН рекомендував уряду України розробити всеосяжну і перспективну стратегію щодо внутрішньо переміщених
осіб, яка буде спрямована на облік їх потреб і прав (в тому числі у сфері зайнятості, житла, соціальної допомоги, реєстрації та участі в політичному житті) в рамках політики і програм з урахуванням переміщення, з
кінцевою метою вироблення довгострокових рішень для внутрішньо переміщених осіб20.
Отже, можемо зробити такі висновки. Законодавче врегулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб стало важливим кроком для забезпечення реалізації та захисту прав цієї соціально вразливої
категорії населення. Аналіз нормативно-правових актів щодо статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні та проблем забезпечення їх права на соціальний захист свідчить про необхідність подальшого вдосконалення підзаконних актів та приведення їх у відповідність до Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб».
1 DMC GRID 2017. Global Report on Internal Displacement : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internaldisplacement.org/global-report/grid2017/#
2 Обліковано 1 586 439 переселенців, – Мінсоцполітики : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/
news/13732.html
3 Бекяшев Д. К. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции : моногр. / Д. К. Бекяшев,
Д. В. Иванов. – М. : Проспект, 2013. – С. 8.
4 Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymakers October 2008 : [Електроний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.unhcr.org/50f955599.pdf
5 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 26. – Ст. 892.
6 Там само.
7 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 10 жовтня 2014 р. № 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 1. – Ст. 1.
8 Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій
території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції: Стенограма Парламентських слухань 17 лютого 2016 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/zakon/
new/par_sl/sl1702116%20.htm
9 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 10 жовтня 2014 р. № 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 1. – Ст. 1.
10 Там само.
11 Там само.
12 Про облік внутрішньо переміщених осіб: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 81. – Ст. 43.
13 Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 80. – Ст. 22.
14 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 10 жовтня 2014 р. № 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 1. – Ст. 1.
15 Звернення до Голови Верховної Ради України, народних депутатів, Прем’єр-міністра України та Мінсоцполітики від
групи НУО, які опікуються правами внутрішньо переміщених осіб від 08 лютого 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vpl.com.ua/uk/news/відкрите-звернення/
16 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 26. – Ст. 892.
17 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 10 жовтня 2014 р. № 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 1. – Ст. 1.
18 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 р. № 167 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 23. – Ст. 91.
19 Внутрішнє переміщення внаслідок конфлікту в Україні: підвищена незахищеність постраждалого населення та чинники
напруженості в громадах: тематичний звіт Спеціальної моніторингової місії в Україні Організації з безпеки та співробітництва
в Європі за липень 2016 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/261206?download=true
20 Доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц от 18 апреля 2017 г.
№ A/HRC/35/27 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=593a950c4
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International and national regulations on legal support for the rights of internally displaced persons are defined. The problems of
ensuring the realization and protection of the right to social protection of internally displaced persons in Ukraine are analyzed.
Key words: human rights, internally displaced persons, right to social protection.

УДК 346.9

Т. М. ЧУБАР
Тетяна Миколаївна Чубар, здобувач Київського
університету права НАН України, суддя Черкаського окружного адміністративного суду

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРАХУВАННЯ
ЗУСТРІЧНИХ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ
Зарахування зустрічних однорідних вимог (далі – зарахування) набуває популярності в умовах фінансової кризи. Більшість розрахунків за придбані товари (послуги) можуть бути «проведені» саме завдяки
погашенню взаємної заборгованості, що є предметом взаємних зобов’язань. При цьому даний вид припинення зобов’язань дає змогу також зменшити фінансове навантаження взаємно зобов’язаних сторін за рахунок
економії як витрат на здійснення розрахунків, так і витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань.
З огляду на зазначене метою даної статті є розкриття сутності зарахування зустрічних однорідних
вимог з метою уточнення його визначення та систематизації загальнотеоретичних умов застосування.
До відносин щодо припинення господарських зобов’язань, в тому числі шляхом зарахування, застосовуються статті ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України (ст. 202 ГК України1).
Так, відповідно до ст. 203 ГК України господарське зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування.
Стаття 601 ЦК України2, в свою чергу, встановлює, що зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. Тож вона передбачає загальне правило, яке при неплатоспроможності боржника застосовується з урахуванням законодавства про банкрутство.
Отже, задля застосування зарахування мають бути наявні три умови:
– по-перше, вимоги сторін мають бути зустрічні. Зустрічні – це такі вимоги, що випливають з двох різних зобов’язань між двома особами, де кредитор одного зобов’язання є боржником іншого. Те саме повинно
бути і з боржником;
– по-друге, вимоги мають бути однорідні (гроші, однорідні речі). Однорідні – це такі вимоги, предметом яких є майно, визначене родовими ознаками. Можна зарахувати грошовий борг проти грошового, але не
можна, наприклад, утримувати чужу річ за грошовий борг власника цієї речі. Частіше зарахуванням погашаються зустрічні грошові вимоги3.
Воно неможливе, якщо предметом зустрічних вимог є індивідуально визначені речі. При цьому слід
мати на увазі таке: якщо сторони з метою проведення зарахування своєю домовленістю змінять предмет
вимог (наприклад, оцінять речі, послуги тощо в грошах), то така «однорідність» не відповідає вимогам ЦК
і зарахування буде неможливим4;
– по-третє, необхідно, щоб за обома вимогами уже настав строк виконання зобов’язання. Не можна
зобов’язанню, виконання якого прострочено, протиставити зобов’язання, якому строк ще не настав, а, може,
й ніколи не настане. З цієї ж підстави кредитор за безумовним зобов’язанням не зобов’язаний приймати до
зарахування умовне зобов’язання5.
До зарахування може бути пред’явлена й вимога, строк якої не встановлено або яка підлягає виконанню
за першою вимогою кредитора6. В даному випадку має місце фікція: особа, заявляючи свою вимогу про
виконання, одразу ж припиняє її заявою про зарахування.
© Т. М. Чубар, 2017
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Водночас окремі правознавці вважають, що настання строку виконання припускається лише щодо зустрічного зобов’язання, пояснюючи це тим, що оскільки зобов’язання може бути, за загальним правилом, виконане достроково, не потрібно вимагати від сторони, яка заявила про зарахування, щоб вона чекала настання
строку виконання за зобов’язанням, в якому сама виступає боржником. Для грошових зобов’язань можливість
дострокового погашення витікає з їх сутності та правил виконання таких зобов’язань (ст. 531 ЦК України).
В інших випадках допустимість дострокового виконання залежить від конкретних обставин справи7.
Деякі правники виділяють також і четверту умову, наявність якої також необхідна для проведення зарахування:
– вимоги мають бути «ясними» (безспірними). Хоча в цивільному законодавстві й говориться про те,
що для зарахування досить заяви однієї сторони, але інша сторона зобов’язання може протиставити цій
вимозі заперечення щодо характеру, строку, розміру виконання тощо. У такому випаду суперечка підлягає
судовому розгляду, і зарахування можливе за рішенням суду (господарського суду) з дотриманням вимог
цивільного/господарського процесуального законодавства8.
З цього приводу Вищий господарський суд України зазначив, що умовою, за наявності якої можливе
припинення зобов’язання зарахуванням, є прозорість вимог, коли між сторонами немає спору стосовно
характеру зобов’язання, його змісту, умов виконання. Якщо ж одна зі сторін звернулась із заявою про зарахування, а інша сторона зобов’язання звернулась до суду з позовом про стягнення тієї суми, на яку проводиться зарахування зустрічної вимоги, тобто фактично наявним є протиставлення цій вимозі заперечення
відносно характеру, терміну, розміру виконання тощо, то в такому випадку спір підлягає судовому розгляду
(постанова Вищого господарського суду України від 14 березня 2006 р. у справі № 8/600)9.
Вважаємо, що у випадку заявлення відповідачем про зарахування в судовому процесі та підтвердження
правомірності останнього відповідними доказами суд має припинити провадження у справі в сумі вимог, що
збігаються, оскільки відсутній предмет спору.
На практиці виникає запитання: чи є правомірним зарахування вимог, за якими видано виконавчі документи? Деякі юристи вважають, що після вступу рішення в законну силу та видачі згідно з останнім виконавчим документом вимога не може бути припинена зарахуванням. Разом із тим рішення лише підтверджує
наявність права та правомірність вимоги, тому видача виконавчого документа не перешкоджає припиненню
вимоги як примусовим виконанням, так і іншими способами, передбаченими цивільним законодавством.
Характеризуючи умови проведення зарахування, виникає запитання стосовно можливості проведення
останнього, якщо є декілька вимог і в заяві про зарахування не вказано, яка з них підлягає погашенню. Вважається, що погашенню насамперед підлягає та вимога, строк виконання якої настав раніше. За умови ж,
якщо боржник не зазначив, яку вимогу він припиняє зарахуванням, то цим правом може скористатись кредитор, і лише за відсутності його рішення діють диспозитивні правила закону10.
Не уточнюється у статтях (ЦК та ГК України (примітка наша. – Т.Ч.) про зарахування і правову підставу
зобов’язань, запропонованих до зарахування. Видається, не потрібно, щоб запропонована до зарахування
вимога виникла з тієї самої чи хоча б однорідної правової підстави. Іншими словами, запропоновані до зарахування вимоги можуть мати різні правові підстави, що на практиці здебільшого означає різні договори11.
Отже, характер зобов’язань, їх мета, зміст та види при зарахуванні не мають значення12. Головне, щоб
предмет зустрічних зобов’язань був один і той же13. Як наслідок, під однорідністю слід розуміти однорідність предмета пред’явлених до зарахування вимог, а не підстав їх виникнення14.
Необхідність умови однорідності вимог за їх предметом пояснюється намаганням забезпечити рівність
сторін, оскільки лише при однорідності вимог кожна зі сторін, зберігаючи те, що вона винна іншій, потрапляє в той стан, в якому вона перебувала б у випадку реального виконання зобов’язання15.
Серед неоднорідних вимог, що не дозволяють провести зарахування, деякі автори виокремили ситуацію, коли до зарахування пред’являються два зустрічних зобов’язання, за одним із яких боржник має сплатити певну суму згідно з договором, а за іншим борг випливає з не договірних зобов’язань, наприклад, відшкодування збитків. Це пояснюється насамперед відносною вартісною невизначеністю не договірних
зобов’язань, адже остання знаходить свій вираз, як правило, або в констатації сторонами (за умови відсутності спору) грошового еквіваленту не договірних зобов’язань, або при винесенні рішення суду за деліктною
вимогою. Як наслідок, зарахування договірної вимоги проти вимоги не договірної бути не може не тому, що
ці вимоги неоднорідні, а тому, що перші носять безспірних характер, другі ж, навпаки, такого характеру не
мають16.
Складним видається й випадок юридичної неоднорідності вимог, кожна з яких при зіткненні характеризується такою неоднорідністю. Наприклад, коли до зарахування пред’являються дві зустрічні вимоги,
засновані на кредитному договорі. При цьому з кожної сторони є вимоги як про повернення суми кредиту,
так і про повернення суми відсотків за користування ним. У даній ситуації вважається за необхідне зараховувати такі вимоги з урахуванням їх юридичної неоднорідності: основний борг проти основного боргу; відсотки – проти відсотків17.
Потребує з’ясування також питання можливості проведення зарахування щодо двох зустрічних вимог,
номінованих в різних валютах. Чи йдеться в даному випадку про однорідність вимог? Якщо згідно з одним
із договорів зобов’язання має бути виконано лише в іноземній валюті, остання виконує функцію товару, а не
грошей. У зв’язку з чим зарахування не є можливим. За умови наявності застереження в договорі про можливість виконання зобов’язання в національній валюті жодних перешкод для зарахування не вбачається.
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Єдиною умовою для його проведення є те, що вимога, виражена в іноземній валюті, має бути вирахувана в
гривні по курсу на день, коли настали всі умови для зарахування.
Отже, у разі проведення зарахування потрібно, щоб вимоги були не лише однорідними, а й одного
виду18. Тобто, однорідні гроші, але гривня проти гривні, а не гривня проти валюти. Так само як яблуко проти
яблука, але обов’язково одного сорту.
Відмінністю зарахування є також те, що останній дозволяє припинити одразу ж два зустрічних
зобов’язання за умови рівності розміру вимог.
Виокремлення умов проведення зарахування надає змогу більш змістовно охарактеризувати його
поняття. Так, зарахування зустрічних однорідних вимог – це такий спосіб припинення господарського
зобов’язання, відповідно до якого припиненню підлягають дві або більше зустрічні однорідні вимоги, строк
виконання яких настав чи строк виконання яких не встановлено або визначено моментом заявлення вимоги,
та безспірність яких є безсумнівною.
Згідно з ч. 2 ст. 601 ЦК України для проведення зарахування достатньо заяви (волевиявлення) однієї
сторони, що характеризує його як односторонній правочин. Це створює обов’язки не лише для сторони, що
робить заяву про зарахування, але й для сторони, проти вимоги якої воно спрямоване. Отже, за наявності
всіх перелічених вище умов для його проведення згоди іншої сторони не потрібно. Як підкреслював
Г. С. Васильєв, фікція згоди контрагента на безумовну сплату отриманих коштів назад незаперечна. Очевидно, законодавець повинен мати безперечні підстави для того, щоб вводити таку примусову добросовісність,
обмежуючи при цьому приватні права, в тому числі й на свободу розпорядження власним майном19.
Як зазначали Р. С. Бевзенко та Т. Р. Фахретдінов, для зарахування достатньо заяви однієї сторони, і це
право є диспозитивним. Тобто, припинити зустрічні вимоги зарахуванням сторони зобов’язань, з яких ці
вимоги виникли, можуть або шляхом заяви про зарахування однієї сторони, заявленої іншій стороні, або згодою сторін про зарахування. Судова ж практика надає можливість оформлення зарахування і актом звірки
взаємних розрахунків20.
Дійсно, стверджувати про автоматичність зарахування не можна, адже сторона, що має намір його
здійснити, повинна або надіслати заяву своєму контрагентові, або звернутися з зустрічним позовом до суду.
При цьому заява про зарахування має містити волевиявлення сторони на припинення зустрічного
зобов’язання зарахуванням та визначення конкретної суми, що підлягає зарахуванню. Автоматичне зарахування без повідомлення про останнє іншої сторони створило б невизначеність у відносинах сторін21. Більше
того, одностороннє волевиявлення потребує також сприйняття адресатом. Отже, збіг усіх умов – лише передумова для проведення зарахування.
Якщо йдеться про договірне зарахування (за згодою обох сторін), деякі автори надають можливість
його проведення навіть за умови недотримання встановлених цивільним законодавством підстав для його
здійснення. Так, ще Д. І. Мейер зазначав, що коли зарахування проводиться незалежно від суду, коли боржник сам переконує вірителя прийняти в розрахунок претензію, за якою віритель є боржником, тоді – які б
не були умови за окремими зобов’язаннями, що підлягають до зарахування, – він може здійснитись22.
М. І. Брагінський вважав, що визначені цивільним законодавством обмеження є такими, що відносяться
лише до зарахування, яке настає в результаті односторонньої дії. Якщо ж зарахування є договірним, дані
обмеження не мають сили.
Разом із тим проведення договірного зарахування за умови недотримання встановлених ЦК України
підстав для його здійснення не означає, що в даному випадку має місце відмінний від зарахування договір.
Оскільки суть зарахування полягає в припиненні однієї зустрічної вимоги з одночасним припиненням іншої,
необхідність зокрема зустрічного волевиявлення є недостатнім для виділення нового способу припинення
зобов’язань, але цілком достатнім для висновку про наявність двох різновидів зарахування – одностороннього і договірного23.
Оскільки проведення зарахування допускається навіть за умови різних за розміром вимог, в разі, якщо
зустрічні вимоги рівні, то зобов’язання припиняється (повне зарахування), якщо ж вимоги нерівні, то одне
із зобов’язань припиняється повністю, а в іншому зменшується обсяг вимог, але зобов’язання продовжує
існувати (часткове зарахування).
Отже, при повному зарахуванні анулюються всі суб’єктивні права та юридичні обов’язки сторін. При
частковому ж зарахуванні правовий зв’язок не переривається, але змінюється його зміст внаслідок зменшення обсягу суб’єктивних прав та юридичних обов’язків сторін, що виключає виникнення інших правових
наслідків, як-то відповідальність боржника за невиконання зобов’язання, що відпало24.
Зустрічні однорідні вимоги вважаються погашеними не з моменту проведення зарахування, а з моменту
настання строку їх виконання25, тобто, коли наявні всі умови для зарахування. При цьому зобов’язання є
припиненими з моменту настання строку виконання того зобов’язання, строк виконання якого настав пізніше. Заява про зарахування є формальною підставою привести зарахування у дію, але вона не є способом
визначення того моменту, з якого починається дія зарахування. Як наслідок, заява про зарахування спричиняє зворотну дію26.
В основу цього покладено доцільність та справедливість. Нечесно, якщо одна зі сторін буде вигравати
на відсотковій ставці, вимовленій нею на свою користь в більшому розмірі, ніж за зустрічною вимогою.
Таким чином, той, хто знає, що має право на зарахування, більше не зобов’язаний проводити виконання
за своїм боргом, навіть якщо він одразу ж не заявить про нього. З цього моменту не нараховуються відсотки
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(за умови, що про зарахування було заявлено). Сплачені в цьому проміжку часу відсотки можуть бути повернуті за правилами про необґрунтоване збагачення. Так само, після заяви про зарахування прострочення боржника вважається таким, що не настало27.
Виникає питання щодо можливості проведення зарахування на стадії виконавчого провадження. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 2 червня 2016 р.28 виконавче
провадження підлягає закінченню у разі, зокрема, фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з
виконавчим документом. Зарахування як і належне виконання є підставою для припинення зобов’язання.
Тобто, в цій частині тягне такі ж наслідки, як і виконання. Рішення ж суду з подальшою видачею виконавчого
документа лише підтверджує наявність права та правомірність вимоги.
Слід зазначити також, що не є зарахуванням зустрічних однорідних вимог так звані «взаємозарахування», які здійснюються за розпорядженням уряду та не мають нічого спільного з цивільно-правовим інститутом зарахування зустрічних однорідних вимог як підставою припинення зобов’язання. Цивільне законодавство не застосовується до майнових відносин, що побудовані на адміністративному чи іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, зокрема, до податкових та бюджетних відносин, якщо інше не передбачене законодавством.
Чинним законодавством встановлено також і вичерпний перелік підстав, за яких зарахування зустрічних однорідних вимог не допускається (ст. 602 ЦК України): про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров’я або смертю; про стягнення аліментів; щодо довічного утримання (догляду); у
разі спливу позовної давності; в інших випадках, встановлених договором, або законом.
Характеризуючи зазначені вище випадки недопустимості зарахування, слід підкреслити, що останні
пов’язані насамперед зі значущістю відповідних правовідносин та засадою справедливості (п. 6 ст. 3 ЦК
України).
Так, вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я або смертю, про стягнення аліментів та щодо довічного утримання пов’язані безпосередньо з особистістю боржника
та можуть бути єдиним джерелом існування пов’язаних зі стороною зобов’язання осіб, що взагалі виключає
можливість застосування зарахування. Зазначені вимоги тривалі за часом, що з урахуванням такої обов’язкової вимоги проведення зарахування, як настання строку виконання, зі свого боку, також виключає можливість застосування зарахування.
Заборона на застосування зарахування щодо вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи
іншим ушкодженням здоров’я або смертю, пояснюється також тим, що особа, яка завдала шкоди, не повинна
мати можливості уникнути відповідальності, застосувавши зарахування власною вимогою до потерпілого,
яку, можливо, і не можна було виконати іншим чином (з огляду на неплатоспроможність останнього тощо).
Що стосується спливу строку позовної давності, слід зазначити, що оскільки позовна давність згідно зі
ст. 267 ЦК України застосовується судом за заявою сторони у спорі, поданою до винесення ним рішення,
лише в судовому процесі про сплив останньої і можна заявити. Це пояснюється також відсутністю в законі
обов’язку тієї сторони, до якої звернено заяву про зарахування, повідомляти заявника про задавненість вимоги29. Як наслідок, застосовувати положення ст. 267 ЦК України можна лише тоді, коли пред’явлено зустрічний позов, спрямований до зарахування. При цьому сплив позовної давності є підставою для відмови у позові, що, в свою чергу, виключає можливість проведення зарахування.
При тому давно визнано, що сплив позовної давності не погашає матеріальне право вимоги, а позбавляє
особу можливості реалізувати його шляхом державного примусу30. Оскільки закон не передбачає обов’язку
особи звертатись до суду за захистом своїх прав, а лише надає їй відповідне право, відсутність факту звернення не виключає можливості припинення зобов’язань, в тому числі шляхом зарахування. Зокрема, вважається цілком правомірним зарахування за заявою суб’єкта незалежно від спливу строку позовної давності за
вимогою щодо цього суб’єкта.
Положення про недопустимість зарахування у випадках, передбачених законом, потрібно тлумачити
ширше, маючи на увазі, що недопустимість зарахування може також виходити з норм підзаконних актів,
адміністративних актів тощо31. Новелою в сучасному цивільному законодавстві є те, що останнє надає сторонам зобов’язання право самостійно встановлювати в договорі випадки, за яких зарахування не допускається.
Вищевикладене надає змогу уточнити позитивне визначення «зарахування зустрічних однорідних
вимог» як способу припинення господарського зобов’язання, відповідно до якого припиненню підлягають
дві або більше зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав чи строк виконання яких не встановлено або визначено моментом заявлення вимоги, та безспірність яких є безсумнівною. При цьому зарахування характеризується як односторонній правочин, для якого достатньо заяви однієї сторони, зустрічні ж
однорідні вимоги вважаються погашеними з моменту настання строку їх виконання.
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Чубар Т. М. Поняття та загальнотеоретичні умови застосування зарахування зустрічних однорідних вимог.
У статті досліджується сутність зарахування зустрічних однорідних вимог. Проводиться аналіз умов його застосування,
як-то: зустрічність, однорідність, настання строку виконання зобов’язання та безспірність вимог. Стверджується, що для зарахування достатньо заяви однієї сторони. Акцентується увага на тому, що зустрічні однорідні вимоги вважаються погашеними
з моменту настання строку їх виконання.
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Чубарь Т. Н. Понятие и общетеоретические условия применения зачета встречных однородных требований.
В статье исследуется сущность зачета встречных однородных требований. Проводится анализ условий его применения,
таких как: встречность, однородность, наступление срока исполнения обязательства и бесспорность требований. Утверждается, что для зачета достаточно заявления одной стороны. Акцентируется внимание на том, что встречные однородные требования считаются погашенными с момента наступления срока их исполнения.
Ключевые слова: зачет встречных однородных требований, встречность, однородность, срок исполнения обязательств,
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Summary
Chubar T. The concept and general theoretical conditions for the application of offset against homogeneous requirements.
In the article the essence of offset of counter homogeneous requirements is investigated. The analysis of the conditions of its
application, such as: controversy, uniformity, maturity and indisputability of claims. It is asserted that for the set-off it is enough for the
statement of one side. Attention is focused on the fact that counter homogeneous claims are considered to be extinguished from the
moment of the onset of their execution.
Key words: counterclaim of homogeneous claims, controversy, uniformity, maturity of obligations, indisputability, limitation
period.
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АБСОЛЮТНІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Абсолютний характер багатьох цивільних прав відображає їх значимість у системі цивільного права.
Багато цивільно-правових інститутів містять норми щодо змісту та здійснення саме абсолютних прав. Зокрема, йдеться про особисті немайнові права, право власності, право інтелектуальної власності, а це три
Книги Цивільного кодексу України. Окрім того, відшкодування майнової та моральної шкоди нерідко
пов’язане саме з захистом абсолютних цивільних прав.
Актуальність наукового дослідження зумовлена тим, що на теоретичному рівні недостатньо уваги приділяється аналізу абсолютних цивільних прав як окремої групи прав, не аналізуються їх ознаки, правова природа тощо. Визначення загальних теоретичних положень про абсолютні права в цивільному праві є важливою основою їх подальшого здійснення та захисту. Окрім того, велика кількість законодавчих норм покликана врегулювати відносини, предметом яких є абсолютні цивільні права. Проте ці норми також не позбавлені недоліків. Судова практика не завжди уніфіковано вирішує спори захисту окремих абсолютних цивільних прав, має місце неоднакове застосування відповідних правових норм.
Упродовж останніх років багато наукових досліджень були присвячені характеристиці окремих абсолютних цивільних прав (йдеться про різні аспекти здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичних осіб, речових прав, прав інтелектуальної власності). У цих наукових публікаціях розкриваються вузькі
особливості, притаманні окремим правовим інститутам, які наведено вище. Водночас досі немає жодної
комплексної наукової праці про абсолютні цивільні права загалом, порядок їх здійснення, захисту тощо.
Метою статті є здійснення характеристики абсолютних цивільних прав у системі цивільного права
України, вивчення їх правової природи та визначення ознак.
Абсолютні цивільні права посідають вагоме місце в системі цивільного права України. Предметом
цивільного права, як вказано у ст. 1 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), є особисті немайнові
та майнові відносини. Об’єктом цих відносин є права (відповідно особисті немайнові та майнові). Абсолютні цивільні права є різновидом обох цих видів цивільних прав. У теорії цивільного права при характеристиці
окремих цивільних прав згадують про їх абсолютний або відносний характер. Зокрема, йдеться про більшість особистих немайнових прав, про речові права, про виключні права інтелектуальної власності тощо, які
наділені абсолютним характером.
У структурі ЦК України розділи (книги) про абсолютні цивільні права містяться одразу після загальних
положень. Зокрема, це Книга 2 «Особисті немайнові права фізичної особи», Книга 3 «Право власності та
інші речові права», Книга 4 «Право інтелектуальної власності». Більшість вказаних цивільних прав, про які
йдеться в цих книгах ЦК України, є абсолютними. Така послідовність викладу правових інститутів в ЦК
України є невипадковою. Як слушно зазначає О. В. Кохановська, важливе значення має соціальна значущість
певної групи прав, зокрема, особисті немайнові права, яким притаманний абсолютний характер, є більш значимими для особи, порівняно з правами, які існують у матеріальній сфері1. Саме тому особисті немайнові
права передують речовим правам, правам інтелектуальної власності, зобов’язальним та спадковим правам.
Зазвичай у науковій літературі, надаючи характеристику цивільним правовідносинам, здійснюють їх
класифікацію, і за критерієм визначеності суб’єктів правовідносини поділяються на абсолютні та відносні.
Будь-які правовідносини мають обов’язкові елементи: суб’єкти, об’єкт і зміст. Абсолютні права є об’єктом
абсолютних цивільних правовідносин. Водночас суб’єктами цих правовідносин є з однієї сторони власник
відповідного абсолютного права, наприклад, власник майна, а з іншої – будь-яка особа, визначити яку наперед неможливо. Тобто, в абсолютних правовідносинах беруть участь особа, яка має абсолютне право, і
особа, на яку покладається обов’язок це право не порушувати. Як слушно вказують у науковій літературі,
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носієм обов’язку у таких відносинах є «усі і кожен»2. Справді, ці відносини виникають між власником (володільцем) абсолютного права і невизначеним, необмеженим колом осіб, які зобов’язані не порушувати право
цієї особи.
На думку І. В. Жилінкової, особливістю цього роду відносин є те, що управомочена особа в них завжди
чітко визначена (наприклад, власник майна); що ж до зобов’язаної особи, то нею виступає будь-який i кожний, хто так чи інакше взаємодіє із власником майна i в силу цього має обов’язок утримуватися від будь-яких
дій, що порушують інтереси власника3. Варто погодитися з такою позицією, оскільки лише одна із сторін
абсолютних правовідносин є чітко визначеною. Інша сторона (яка має назву зобов’язана сторона) цим не
характеризується.
Натомість відносні правовідносини завжди виникають між визначеними суб’єктами, наприклад, договірні відносини, суб’єктами яких є конкретні учасники (які водночас можуть і не ідентифікуватися один
перед одним, зокрема, купівля продуктів у магазині).
Тому абсолютне цивільне право як право суб’єктивне характеризується тим, що ніхто, тобто жоден
суб’єкт, не має права його порушувати. Водночас більшість позицій, що наведені у науковій літературі, обмежуються вказаними вище твердженнями про те, що суб’єкту абсолютного цивільного права протистоїть
невизначене коло осіб, які зобов’язані не вчиняти дій (бездіяльності) щодо порушення цього права (так званий «пасивний» обов’язок). Виникає питання, чи взагалі володілець абсолютного цивільного права перебуває з усіма іншими зобов’язаними суб’єктами у правовідносинах. Адже другу сторону неможливо ідентифікувати та, відповідно, визначити одну або декілька зобов’язаних осіб.
Поняття «всі і кожен» – це характеристика зобов’язаної сторони цього правовідношення. Безумовно,
така позиція заслуговує на увагу, але під цим обов’язком «всіх інших осіб» слід розуміти пасивні дії щодо
утримання від порушення права.
Коло зобов’язаних суб’єктів не обмежено ні територією певної держави, ні суб’єктним складом (фізична чи юридична особа, віковий ценз тощо). Зокрема, майнове право автора на використання певного твору
(наприклад, літературний чи музичний твір) може бути порушено особою, яка, перебуваючи в іншій державі,
здійснює протиправне (без згоди автора) розміщення цього твору в мережі Інтернет на певному веб-сайті.
Іншим прикладом може бути поширення про фізичну особу недостовірної інформації у друкованому виданні, яке видається в іншій області (в межах України) або також в іншій державі. Враховуючи цю обставину,
абсолютне цивільне право може характеризуватися як право екстериторіальне, здійснення якого не має кордонів.
Очевидно, що право особи (у нашому випадку – абсолютне цивільне право як об’єкт) не може існувати
поза межами правовідносин, оскільки кожному праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої сторони
(яка може бути представлена однією або кількома особами, а в нашому випадку – «усіма іншими особами»).
Варто погодитися з думкою, яка висловлена у науковій літературі, що в абсолютних відносинах сутність
суб’єктивного права зводиться до права на власну поведінку, тоді як у відносних правовідносинах вона стає
правом вимоги конкретної поведінки від зобов’язаних осіб. Тому предмет зобов’язань становлять цілком
визначені дії з передання майна, виконання робіт, надання послуг або утримання від конкретних дій (наприклад, не розголошувати ноу-хау тощо), а не загальний обов’язок не перешкоджати будь-кому в здійсненні його
права, як в абсолютних правовідносинах4. Справді, змістом абсолютного цивільного права є можливість певної поведінки, право на власні дії. Суб’єкт права має свободу щодо власних дій і від втручання в його право
інших осіб.
Йдеться, зокрема, про можливість здійснювати певне право. Наприклад, право власності, яке здійснюється за волею власника, незалежно від волі інших осіб, чи виключне майнове право використовувати певний об’єкт інтелектуальної власності тощо. Безумовно, ці чи інші абсолютні цивільні права повинні здійснюватися відповідно до загальних положень про здійснення цивільних прав, що передбачені ст.ст. 12, 13 ЦК
України (а саме право здійснюється вільно, на власний розсуд, нездійснення особою своїх цивільних прав не
є підставою для їх припинення, не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій
особі, а також зловживання правом в інших формах, при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства тощо). Окрім того, умови здійснення окремих цивільних прав можуть
передбачатися і спеціальними нормами, наприклад, ст. 319 ЦК України (про здійснення права власності).
Абсолютні правовідносини (предметом яких є абсолютне цивільне право) трансформуються у відносні
у випадку, коли певний конкретний суб’єкт здійснить порушення цього абсолютного права. У даному випадку навіть доцільно у більш широкому розумінні охарактеризувати невиконання обов’язку не порушувати
абсолютне цивільне право. Зокрема, йдеться не лише про порушення права, а й про його невизнання чи
оспорення. Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у
разі його порушення, невизнання або оспорювання. Норми аналогічного змісту містяться і в процесуальному законодавстві (ст.ст. 1, 3 Цивільного процесуального кодексу України, далі – ЦПК України). У разі порушення абсолютного цивільного права особа має право звернутися до суду, обравши певний спосіб (способи)
захисту залежно від виду цивільного права, що порушено, невизнано або оспорено (наприклад, загальні способи захисту передбачено ст. 16 ЦК України, спеціальні – ст.ст. 387, 391, 392, 432 та іншими статтями ЦК
України або спеціального законодавства). При зверненні до суду з’являється відповідач (відповідачі) як
особа, що певним чином посягає на право позивача. Правовідносини частково (певною мірою) трансформуються у відносні, оскільки виникає спір між двома протилежними сторонами (володільцем абсолютного
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цивільного права та порушником, який це право порушує, оспорює або не визнає). Але в частині всіх інших
осіб (за винятком порушника) правовідносини залишаються абсолютними. Зазвичай у випадках, коли виникає спір, який передано на розгляд суду, позивач проситиме про припинення порушення його прав, відшкодування майнової або моральної шкоди (стягнення певної компенсації). Ці відносини завжди носитимуть
недоговірний характер.
Звертаємо увагу, що відповідь на питання, чи виникли взагалі будь-які правовідносини між сторонами
(між позивачем та відповідачем) повинен дати саме суд в ухваленому ним рішенні. Зокрема, це вбачається
зі змісту ст. 214 ЦПК України, в якій вказано, що суд під час ухвалення рішення вирішує в тому числі і
питання про те, які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин. Тому суд, безумовно,
дослідить під час судового розгляду, чи виникло право у позивача (у даному випадку абсолютне цивільне
право певного виду, наприклад, право власності, доказом цього може правовстановлюючий документ на
майно – договір, свідоцтво тощо), який обов’язок порушив відповідач (наприклад, має місце факт заподіяння
шкоди майну позивача), чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх
підтвердження.
Абсолютні цивільні права можна охарактеризувати як непорушні (мається на увазі – здійснення яких
охороняються законом). Закон зазвичай регламентує зміст певного права (наприклад, зміст особистого
немайнового права наведено у ст. 271 ЦК України, зміст права власності – у ст. 317 ЦК України, зміст майнових прав інтелектуальної власності – ст. 424 ЦК України), порядок його здійснення та умови настання відповідальності у разі його порушення.
Абсолютні цивільні права можуть мати різний строк дії. Наприклад, право власності діє упродовж існування самої речі (аж до її фізичного знищення), це право може передаватися у спадок, тобто право власності
може «пережити» самого власника. Натомість особисті немайнові права (більшість з яких є абсолютними
цивільними правами) належать кожній фізичній особі від народження, і ними фізична особа володіє довічно,
тобто до смерті. Майнові права інтелектуальної власності як абсолютні права також обмежені строком дії –
зокрема, майнові права автора твору діють протягом його життя і сімдесят років після його смерті (відповідно переходять у спадок), майнові на торговельну марку діють упродовж десяти років (з можливістю продовження ще на десять років невизначену кількість разів) тощо. Тобто, строковість абсолютних цивільних прав
може проявлятися по-різному, залежно від виду абсолютного права.
Абсолютні цивільні права можуть бути пов’язані з особою або з майном (в широкому розумінні). Особисті немайнові права, передбачені Книгою 2 ЦК України, особисті немайнові права інтелектуальної власності, передбачені Книгою 4 ЦК України, тісно пов’язані саме з фізичною особою, і фізична особа не може
відмовитися від них, а також не може бути позбавлена цих прав (ч. 3 ст. 269 ЦК України). Натомість речові
права, передбачені Книгою 3 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності, передбачені Книгою 4
ЦК України, пов’язані з майном (майновими правами).
Від окремих абсолютних цивільних прав можна відмовитися, а від окремих – ні. Зокрема, власник може
відмовитися від права власності на річ. Так, особа може відмовитися від права власності на майно, заявивши
про це або вчинивши інші дії, які свідчать про її відмову від права власності; право власності припиняється
з моменту вчинення дії, яка свідчить про таку відмову. У разі відмови від права власності на майно, права на
яке підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється з моменту внесення за заявою
власника відповідного запису до державного реєстру. Це регламентовано ст. 347 ЦК України. Також володілець окремих майнових прав інтелектуальної власності може не вчинити дій, необхідних для підтримання їх
чинності (або продовження дії), наприклад, несплата щорічного збору за підтримання дії патенту на винахід.
У такому разі майнові права також припиняться. Або власник торговельної марки після спливу 10 років не
захоче продовжити строк її дії ще на 10 років. Водночас фізична особа не може відмовитися від особистих
немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав (ч. 3 ст. 269 ЦК України).
Абсолютні цивільні права можуть бути як невідчужувані, так і передаватися іншим особам. Так, особисті немайнові права фізичної особи та особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними. Натомість речові права, майнові права інтелектуальної власності (за винятком, що передбачені законом, зокрема, майнові права на комерційне найменування, на зазначення походження товару та деякі інші)
можуть бути предметом цивільно-правових договорів та відповідно можуть переходити до від їх власників
до інших осіб (причому неодноразово).
Отже, можемо зробити такі висновки. Абсолютні цивільні права – це можливості певної поведінки
суб’єкта (володільця цих прав), яким кореспондує обов’язок невизначеного кола осіб («усіх і кожного») не
порушувати ці права. Здійснення цих прав забезпечується державою. Абсолютне цивільне право як право
суб’єктивне характеризується тим, що ніхто не має права його порушувати. Під цим обов’язком слід розуміти пасивні дії щодо утримання від порушення права. Коло зобов’язаних суб’єктів не обмежено ні територією
певної держави, ні суб’єктним складом. Тому абсолютне цивільне право може характеризуватися як право
екстериторіальне, здійснення якого не має кордонів.
Абсолютне цивільне право (як і будь-яке інше право) не може існувати поза межами правовідносин,
оскільки кожному праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої сторони (яка може бути представлена
однією або кількома особами, а в нашому випадку – «усіма іншими особами»).
Абсолютні правовідносини (предметом яких є абсолютне цивільне право) трансформуються у відносні
у випадку, коли певний конкретний суб’єкт здійснить порушення цього абсолютного права.
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Абсолютні цивільні права можуть мати різний строк дії (право власності діє упродовж існування самої
речі, особисті немайнові права належать кожній фізичній особі довічно). Абсолютні цивільні права можуть
бути пов’язані з особою або з майном. Від окремих абсолютних цивільних прав (право власності) можна відмовитися або їх можна відчужити, а окремі (особисті немайнові права) не можуть бути відчужені, і від них
не можна відмовитися.
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Резюме
Щербина Б. С. Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України.
У статті досліджувалися проблемні питання щодо абсолютних цивільних прав в системі цивільного права України.
Здійснено аналіз теоретичних позицій, що висловлені в науковій літературі, та правових норм чинного законодавства щодо
окремих абсолютних цивільних прав. Встановлено, що абсолютне цивільне право може характеризуватися як право екстериторіальне, здійснення якого не має кордонів. Це право не може існувати поза межами правовідносин, оскільки кожному праву
однієї сторони кореспондує обов’язок іншої сторони (яка може бути представлена однією або кількома особами, а в нашому
випадку – «усіма іншими особами»). Зроблено висновки, що абсолютні правовідносини (предметом яких є абсолютне цивільне право) трансформуються у відносні у випадку, коли певний конкретний суб’єкт здійснить порушення цього абсолютного
права.
Ключові слова: особисті немайнові права, право власності, право інтелектуальної власності, здійснення, порушення, суд.
Резюме
Щербина Б. С. Абсолютные гражданские права в системе гражданского права Украины.
В статье исследовались проблемные вопросы абсолютных гражданских прав в системе гражданского права Украины.
Осуществлен анализ теоретических позиций, высказанных в научной литературе, и правовых норм действующего законодательства по отдельным абсолютных гражданских правам. Установлено, что абсолютное гражданское право может характеризоваться как право экстерриториальное, осуществление которого не имеет границ. Это право не может существовать вне правоотношений, поскольку каждому праву одной стороны корреспондирует обязанность другой стороны (которая может быть
представлена одним или несколькими лицами, а в нашем случае – «всеми другими лицами»). Сделаны выводы, что абсолютные правоотношения (предметом которых является абсолютное гражданское право) трансформируются в относительные в
случае, когда определенный конкретный субъект совершит нарушение этого абсолютного права.
Ключевые слова: личные неимущественные права, право собственности, право интеллектуальной собственности, осуществление, нарушение, суд.
Summary
Shcherbyna В. Absolute civil rights in the system of civil law of Ukraine.
The article considers the problem of absolute civil rights in the system of civil law of Ukraine. The analysis of theoretical positions, expressed in the scientific literature, and the legal norms of the current legislation concerning certain absolute civil rights was
done. It is established that absolute civil law may be characterized as an extraterritorial right, the exercise of which has no borders. This
right cannot exist outside the legal relationships, since each right of one side corresponds to the duty of the other party (which may be
represented by one or more persons, and in our case, by “all other persons”). It is concluded that the absolute legal relationship (the
subject of which is absolute civil law) is transformed into relative in the case when a particular subject violates this absolute right.
Key words: personal non-property rights, property, intellectual property, implementation, violation, court.
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ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ, ЩО Є ОПИСОВИМИ, У ПРАВІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, США ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
Питання про те, чи має позначення, яке заявлено на реєстрацію в якості торговельної марки, розрізняльну здатність, є складним. Для його вирішення необхідно мати спеціальні знання про саму розрізняльну здатність і про факти, які впливають на її набуття внаслідок використання. Однією зі складових змістовного
обсягу критерію розрізняльної здатності є вимога про те, що знак не повинен бути описовим позначенням.
Нині в різних нормативно-правових актах спеціального законодавства ми часто бачимо неточності в нормативному визначенні змісту такої підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню, як його описовий характер, а у практиці і навіть науковій доктрині – недостатнє розуміння його змісту та порядку застосування. Але в умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору
реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки має бути належною й забезпечуватися ефективним правовим регулюванням. Тому, варто розглянути та, можливо, частково запозичити досвід та законодавчу практику зарубіжних держав щодо нормативного закріплення та порядку застосування даного критерію, необхідного для набуття та підтримання чинності прав на торговельну марку.
Дослідженню даного критерію охороноздатності торговельних марок присвячено чимало наукових
праць, зокрема, Є. А. Арієвича1, В. І. Березанської2, Г. Боденхаузена3, Т. С. Демченко4, О. Ю. Кашинцевої5,
І. Ю. Кожарської6, О. Д. Лєвічевої7, Т. С. Макаришевої8, О. М. Мельник9, Г. П. Рабець10, Ю. І. Свядосца11,
А. А. Шестимірова12 та інших. Разом із тим, недостатньо дослідженими залишаються питання законодавчого
регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням даної підстави для відмови у наданні правової охорони
знаку, зокрема, правовий досвід зарубіжних держав у цій сфері, а також питання, пов’язані з практикою
застосування даної підстави для відмови у наданні правової охорони знаку в зарубіжних державах, а також
питання тлумачення змісту відповідних законодавчих норм, які визначають обсяг, умови і порядок застосування даного критерію правової охорони торговельних марок під час процедури набуття прав на позначення
у зарубіжних державах.
Враховуючи те, що міжнародний досвід є не лише взірцем вирішення проблемних питань правозастосовної практики, а й дає змогу зрозуміти витоки реформ, які відбуваються в законодавстві України, а також
те, що порівняння права корисно для кращого розуміння та вдосконалення власного національного права,
пропоную дослідити положення законодавства Європейського Союзу, США та інших зарубіжних держав, які
закріплюють таку підставу для відмови у наданні правової охорони позначенням у якості торговельних
марок, як їх описовий характер, генезис розвитку відповідних нормативних положень, і виробити в результаті дослідження відповідні пропозиції та рекомендації і для України з метою удосконалення правозастосовної практики у цій сфері.
Підстави для відмови у наданні правової охорони позначенням, що є описовими, у праві Європейського
Союзу. Найважливішими джерелами європейського права у галузі правової охорони торговельних марок є
такі нормативно-правові акти Європейського Союзу:
– Директива Європейського Парламенту та Ради «Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної
власності» від 29 квітня 2004 р. № 2004/48;
– Директива (ЄС) № 2015/2436 Європейського парламенту і Ради від 16 грудня 2015 р. «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок»;
– Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р. «Про торговельну марку Європейського
союзу» (кодифікована версія) (зі змінами);
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– Регламент Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 р. «Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС)
№ 40/94 про торговельну марку Спільноти» (зі змінами);
– Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського парламенту і Ради від 16 грудня 2015 р. про внесення
змін Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 «Про торговельну марку Європейського союзу» та Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 «Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти»,
і що скасовує норми Регламенту Комісії (EC) № 2869/95 у частині стосовно зборів, що підлягають сплаті в
Офіс з гармонізації внутрішнього ринку (товарних знаків і промислових зразків)13.
Усі вказані в даних нормативно-правових актах підстави для відмови у реєстрації перевіряються окремо одна від одної.
Для отримання правової охорони у якості торговельної марки позначення повинно відповідати вимогам
законодавства стосовно форми (або виду) та змісту.
За формою позначення можуть бути словесними, зображувальними та об’ємними, комбінованими.
Тепер буде полегшеною охорона нетрадиційних, зокрема, звукових, колірних, рухових позначень, для яких з
1 жовтня 2017 р. не потребуватиметься графічного представлення, від такої вимоги відмовилися у зв’язку з
останніми змінами до законодавства14.
Стосовно змісту позначення, воно має бути новим, тобто не повинно бути тотожним чи схожим із
комерційними позначеннями, які раніше введенні до обороту стосовно тотожних або схожих товарів та
послуг. Також позначення має бути оригінальним, тобто повинно ефективно виконувати функцію індивідуалізації товару або послуги, зокрема, позначення не повинно бути позбавленим будь-яких вирізняльних рис,
не повинно бути звичайним для повсякденного вжитку, родовим, описовим або оманливим позначенням.
Крім того, позначення мають відповідати міжнародним договорам, зокрема Паризькій конвенції про охорону
промислової власності, забороняється застосування геральдичних позначень держав, зокрема, гербів та прапорів, емблем міжнародних організацій, офіційних пробірних клейм тощо, позначення не повинно порушувати публічний порядок та норми моралі15. Також, у зв’язку із новими змінами, застосування власних імен у
позначеннях, що заявляються на реєстрацію, дозволено лише для фізичних осіб16.
Описові позначення належать до групи позначень, які об’єктивно позбавлені розрізняльної здатності17.
Термін «описовість» вживається на позначення здатності терміна вказувати на характеристики продукту в торгівлі18. Відмова в наданні правової охорони у якості торговельних марок описовим позначенням у
праві ЄС базується на принципі загальнодоступності описових позначень19.
Слід зазначити, що Офіс Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) оновив Рекомендації щодо проведення експертизи (далі – Рекомендації), які являють собою загальні вказівки, що роз’яснюють
порядок застосування відповідних норм Регламенту (ЄС) № 207/200920.
Згідно з Рекомендаціями описові торговельні марки – це позначення, зміст яких обмежений наданням
інформації про товари та послуги, а саме «зміст яких одразу сприймається відповідним колом суспільства як
такий, що надає інформацію про товари та послуги». Для застосування ст. 7 п. 1 підпункт с) Регламенту
№ 207/2009 необхідно, щоб торговельна марка складалася виключно з описового позначення. Якщо до описового елемента додано додатковий неописовий елемент, тоді позначення не входить до обсягу даної норми.
Описовість позначення може бути підтверджено даними зі словників, прикладами вживання терміна в
описовому значенні на Інтернет-сайтах, або ж вона може впливати зі звичайного розуміння цього терміна.
Проте, це не означає, що для того, щоб відмовити у правовій охороні, екзаменатору слід посилатися на дані
словника. Зокрема, що стосується складних слів, адже словники не містять усіх їх комбінацій.
Слова, які належать до спеціальної термінології для позначення відповідних характеристик товарів і
послуг, вважаються описовими. У цих випадках не потрібно доводити, що значення цього терміна є очевидним для відповідних споживачів стосовно певних товарів та послуг, достатньо, щоб цей термін використовується в описовій манері.
Наступну категорію описових позначень складають абревіатури. Для відмови таким позначенням у
правовій охороні, необхідно не тільки довести, що абревіатура в дійсності являє собою поєднання термінів,
кожен з яких є описовим, має бути доведено, що ця абревіатура зазвичай використовується або, принаймні,
є зрозумілою фахівцями в певній галузі як абревіатура, яка позначає певні товари або їх характеристики, а
не просто використовується лише одним або двома підприємцями для позначення своєї продукції.
Ще одну категорію описових позначень складають ті, описовість яких встановлюється на основі закону.
Це стосується всіх зареєстрованих географічних зазначень, а також міжнародних непатентованих назв,
тощо. Для кожного типу та виду позначення, зокрема словесного, виписані відповідні правила застосування
та заборони у реєстрації21.
Стаття 7 пункт 1 підпункт с) Регламенту № 207/2009 поширюється на позначення, які визначають:
– вид товару або послуги, їх тип або природу (родові терміни);
– якість – хвалебні терміни та природні показники якості товарів, такі як «легкий», «екстра», «свіжий»;
– кількість – одиниці виміру товарів;
– призначення – спосіб, засоби або функції, для яких товар використовується. Це стосується також і
приналежності товарів;
– вартість – охоплює різного роду вирази, які характеризують ціну товару;
– географічне походження товару;
– час виробництва товарів або надання послуг;
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– інші характеристики товару – будь-яка істотна характеристика товарів і послуг може бути причиною
відмови у правовій охороні на основі ст. 7 (1) (с)22.
Зв’язок між знаком і характеристиками товару повинен бути конкретним, прямими і таким, що не
потребує подальших роздумів. Стаття 7 (1) (с) не поширюються на натякальні знаки, розпливчасті або непрямі посилання на товари або їх властивості.
Знаку має бути відмовлено у правовій охороні, якщо він носить описовий характер у будь-якій з офіційних мов Європейського співтовариства, незалежно від чисельності населення у відповідній країні.
Інтернет-пошук також є дійсним засобом доказування описовості позначення, зокрема, для нових термінів і жаргонних слів, проте, докази мають ретельно оцінюватися, оскільки Інтернет містить величезну
кількість неструктурованої та неперевіреної інформації23.
Слід зазначити, що погляди фахівців у галузі права інтелектуальної власності ЄС щодо розмежування
підстав відмови у наданні правової охорони описовим торговельним маркам, таких як, відсутність будь-якої
розрізняльної здатності (ст. 7 пункт 1 підпункт b) Регламенту ЄС №207/2009) та описовість позначення (ст. 7
п. 1 підпункт с) Регламенту ЄС № 207/2009) не є однозначними.
Так, Генеральний адвокат Ф. Г. Якобс вказує, що дані підстави слід розглядати як незалежні, проте не
всі поділяють цей погляд. Якщо Суд першої інстанції, як показує судова практика, притримується точки
зору, що ці критерії, хоча частково і співпадають, але є незалежними, то Європейський Суд Справедливості,
певним чином їх ототожнює (у даному випадку фахівець посилається на два рішення Європейського Суду
Справедливості 2000 р. (позначення Trustedlink) і 2002 р. (позначення Eurocool)). Дійсно, термін, що є описовим, майже безумовно позбавлений розрізняльної здатності, проте, на думку фахівця, дані критерії не слід,
ні поєднувати, ні розглядати як абсолютно незалежні (пп. 51–53)24.
В Україні згідно усталеної практики діє такий підхід, що описові позначення не можуть бути зареєстровані саме на основі абсолютних підстав для відмови в реєстрації, якими є: відсутність будь-якої відмітної
ознаки та/або позначення складається винятково із позначень або зазначень, які можуть слугувати в торгівлі для визначення різновиду, якості, кількості, призначення, ціни, географічного походження або часу
виробництва товарів або надання послуги, або інших характеристик товарів або послуг. При цьому, слід
зазначити, що для відмови в реєстрації достатньо наявності однієї із даних абсолютних підстав, хоча дані
підстави не є незалежними одна від одної і не виключають одна одну.
А. Хіммельрайх зазначає, що від вимоги про наявність розрізняльної здатності слід відрізняти необхідність зберігати загальнодоступність описових зазначень та позначень для загального користування. Обидві
підстави для відмови у реєстрації є самостійними, не залежать одна від одної25. Далі фахівець наводить
приклад, що Європейський суд справедливості визнав неправомірною німецьку практику брати до уваги
рівень необхідності зберігати загальнодоступність описових позначень під час вирішення питання про наявність або відсутність розрізняльної здатності позначення26.
Необхідно також провести межу між термінами, які можуть слугувати для визначення різновиду товарів або їх характеристик, та тими, які тільки натякають на такі характеристики, хоча точно не ясно, де провести цю грань. Очевидно, немає чіткої різниці між зазначеннями, які вказують на характеристику товару, та
позначеннями, які вказують на неї за допомогою натяку. Немає чіткої грані, коли одне поняття переходить з
однієї категорії до іншої, є лише суб’єктивне судження, яке визначає, до якої із протилежних категорій належить термін (пп. 57–58, 61)27.
Існуюча практика показує, що під час вирішення питання про описовість позначення його слід розглядати з трьох точок зору.
По-перше, слід з’ясувати, яким чином термін стосується товару або його характеристики: чим більш
об’єктивним та дійсним є зв’язок між терміном та товаром або його характеристикою, тим більше даний термін може вживатися як позначення в торгівлі, і підпадатиме під підставу для відмови в наданні правової охорони на онові ст. 7 пункту 1 підпункту с) Регламенту ЄС № 207/2009; навпаки, чим більше суб’єктивним та
уявним є зв’язок між терміном та товаром, тим більш придатним є позначення для реєстрації.
По-друге, слід з’ясувати, яким чином сприймається даний термін: чим більш звичайним, визначеним
та практичним є термін, тим легше споживач передбачатиме певну вказівку на характеристику товару, відповідно термін не буде придатним для реєстрації; якщо ж виявити зв’язок між терміном та позначуваною
характеристикою складно, підстави для відмови в реєстрації є слабкими.
По-третє, слід враховувати, яке значення має характеристика для продукту, особливо з точки зору
споживача. Якщо позначення вказує на характеристику, яка є суттєвою або основною для продукту, або має
особливе значення під час вибору продукту споживачем, тоді позначення підпадає під підстави для відмови;
якщо існує вказівка на несуттєву або довільну характеристику товару, скоріше за все, підстави для відмови
у реєстрації є слабкими (пп. 61–64)28.
У двох рішеннях щодо торговельних марок, які складаються із комбінації слів, Суд зробив уточнення,
що торговельною маркою може бути тільки комбінація слів, яка є незвичайною і не лише описовою29.
У попередніх справах Суд встановив, що неоднозначне позначення не підлягає реєстрації у вигляді торговельної марки вже тоді, коли одне з його значень є описовим30. Тобто, Суд відмовився від більш широкого
тлумачення, якого він дотримувався раніше, під час розгляду питання про реєстрацію в якості торговельної
марки позначень, які складаються із словосполучень, які не містяться у словнику31.
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У рішеннях по ряду справ Суд застосував цей принцип також стосовно об’ємних торговельних марок,
які являють собою форму товару, якщо вони складаються виключно з позначень або зазначень, які описують
характеристики товарів або послуг. Поки таке об’ємне позначення не набуло розрізняльної здатності внаслідок широкого використання, воно в інтересах суспільства визнається загальнодоступним і тому не може
бути зареєстроване у вигляді торговельної марки. Цей принцип стосується також об’ємної торговельної
марки, яка є упаковкою товару тією мірою, якою ця форма може бути описовим зазначенням товару32. Таким
чином, не зважаючи на те, що це не передбачено як виняток Європейським законодавством, об’ємні позначення, які являють собою форму товару, за наявності певних підстав можуть вважатися такими, що набули
розрізняльної здатності у процесі використання.
Положення законодавства деяких зарубіжних країн, у тому числі США, щодо підстав для відмови у
наданні правової охорони торговельним маркам. Для отримання правової охорони у якості торговельної
марки позначення повинно відповідати вимогам законодавства стосовно форми (або виду) та змісту.
Якщо враховувати досвід США у цій сфері, що є актуальним і для України для кращого розуміння умов
та можливостей набуття, у тому числі описовим позначенням розрізняльної здатності у процесі використання, слід зауважити, що товарний знак є самостійним об’єктом права лише за умови виконання основних
своїх функцій, що, у свою чергу, передбачає використання торговельної марки у господарському обороті.
Відповідно до § 1051 (а) (2) Акта Ленхема 1946 р. заявка на реєстрацію товарного знака має містити дату
першого використання товарного знака заявником, дату першого використання товарного знака в комерції, а
§ 1051 (а) (3) (с) говорить про те, що в заявці заявник має підтвердити, що товарний знак використовується
в комерційній діяльності. Адже, якщо він не використовується, вважається, що споживач просто не в змозі
ідентифікувати товарний знак з відповідним джерелом походження. Дані норми слід враховувати й під час
розробки національного законодавства. У 1984 р. з’явилася поправка про те, що реєстрація товарного знака
має відбуватися за умови, що в заявника є «добросовісні наміри використовувати знак у торгівлі між штатами» (§ 1051 (b) (1), (b) (3) (B)), але заявник у такому випадку повинен започаткувати використання товарного
знака не пізніше, ніж через шість місяців після подачі заявки, а за наявності поважних причин додають два
роки для початку використання товарного знака (§ 1051 (d) (1), (d) (2)). Тобто все йде до того, що власника
товарного знака стимулюють використовувати товарний знак.
Хоча більшість країн віддають перевагу реєстраційному способу набуття прав на торговельну марку, що
підтверджується й вимогою ВОІВ про те, що одним із основних завдань правової політики у сфері охорони
торговельних марок є встановлення охорони торговельних марок лише на основі їх реєстрації, слід усвідомлювати й те, що в деяких випадках, це стосується й України, набуття прав інтелектуальної власності щодо
торговельної марки здійснюється на основі використання: це відбувається, зокрема, у разі надання охорони
добре відомим маркам та у випадку дії права попереднього користування.
У своєму коментарі до норми ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності Г. Боденхаузен зазначає, що: мета такої норми (про охорону добре відомих знаків) – запобігти реєстрації та використання товарних знаків, здатних викликати змішування з іншим знаком, загальновідомим у країні, де здійснюється
реєстрація чи використовується знак, навіть якщо цей загальновідомий знак не охороняється або ще не охороняється в даній країні внаслідок реєстрації, яка би могла правомірно перешкодити реєстрації або використанню
спірного знака. Цей автор вважає, що знак може стати загальновідомим у якій-небудь одній країні, ще й до його
реєстрації там, а беручи до уваги можливі відгуки на публікацію про нього, ще до його використання у даній
країні. Лісабонська конференція 1958 р. відхилила пропозицію, за якою використання загальновідомого знака
у країні, де вимагається охорона, не обов’язкове для її надання. Це означає, що держава-учасниця Союзу не
зобов’язана охороняти загальновідомі знаки, які не використовуються на її території, але вправі це робити33.
Тобто, відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції охорона добре відомих знаків здійснюється незалежно від їх
реєстрації. Але щодо підстави, на основі якої у правоволодільця виникають права на торговельну марку в такому випадку, у науковій літературі одностайної думки немає. У правовій доктрині зазвичай виділяють дві підстави набуття прав на торговельні марки, якими є реєстрація або першість у використанні. Відповідно до змісту
норми ст. 6 bis (1) Паризької конвенції знаки, визнані загальновідомими, охороняються від реєстрації і використання інших знаків, які являють собою відтворення, імітацію або переклад знака, визнаного загальновідомим, якщо це призведе до виникнення змішування із загальновідомим знаком щодо ідентичних або подібних
(споріднених) товарів, для яких використовується загальновідомий знак. Дана норма дає підставу Г. П. Рабець
робити висновок про те, що охорона добре відомих знаків відповідно до Паризької конвенції здійснюється без
спеціальної реєстрації і відповідно робиться висновок про те, що охорона таких знаків у національному законодавстві держав-учасниць має бути пов’язана не з умовою реєстрації позначення, а з фактом його використання у господарському обороті. Цей автор вбачає у прийнятті компетентним органом позитивного рішення про
задоволення заяви про визнання товарного знака добре відомим риси державної реєстрації34. На думку
Г. П. Рабець, такий порядок не відповідає нормам Паризької конвенції, адже відповідно до ст. 6 bis загальновідомі знаки охороняються у країнах-учасницях конвенції незалежно від реєстрації, тому відповідно право на
загальновідомий знак виникає на підставі факту його широкого інтенсивного використання та отримання
таким чином відомості без спеціальної реєстрації навіть в країнах, де вона необхідна35. Таким чином, бачимо,
що багато чого залежить від порядку первинного набуття прав на такі знаки, а також, що сам факт використання такого знака входить як обов’язковий елемент до юридичного складу, необхідного для отримання позначенням такого статусу. Згідно з п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак
Часопис Київського університету права • 2017/2

179

Проблеми права інтелектуальної власності

визнається добре відомими на дату, вказану в рішенні адміністративного чи судового органу, відповідно саме
з цієї дати він може отримати розширену правову охорону як добре відомий знак, тому, слід вважати, що права
на такі позначення набувають в силу відповідного юридичного акту. А використання є однією з фактичних підстав, необхідних для введення в дію всього юридичного складу, необхідного для визнання позначення добре
відомим знаком в Україні. Таким чином, дискусія навколо питання про підставу набуття прав на торговельні
марки, які визнаються добре відомими, на сьогодні є майже завершеною.
Враховуючи все сказане вище, можна зробити наступні висновки. Відповідно до вимог законодавства
Європейського Союзу, для того, щоб позначення вважалося описовим повною мірою, воно має розкривати
природу товару, його склад, властивості, які дозволяють ідентифікувати цей товар і визначають вибір
цього товару покупцем.
Описові позначення належать до групи позначень, які об’єктивно позбавлені розрізняльної здатності.
Проте питання про описовий характер торговельної марки є одним із найскладніших, його вирішення
досить часто є суб’єктивним.
Для того, щоб визнати позначення непридатним для реєстрації в якості торговельної марки, достатньо, щоб позначення було описовим у одній із офіційних мов, що використовується в торгівлі певної держави-члена ЄС.
Дану підставу слід застосовувати, оцінюючи позначення з точки зору споживача, а не об’єкта позначення. Вона застосовується щодо позначення в цілому, а не до окремих його складових. Якщо торговельна
марка складається із декількох позначень, описовість має визначатися не лише стосовно кожного окремого
елемента, а й стосовно позначення в цілому. Так, якщо торговельна утворюється із словосполучення, описовість має визначатися не лише стосовно кожного окремого слова, а й стосовно словосполучення в цілому.
Практика свідчить, що якщо словосполучення в цілому, і кожне слово окремо, мають чіткі семантичні
поняття і для їх розуміння споживачу не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, а висновки
щодо таких асоціацій не можуть бути різними, то таке словосполучення не може розглядатися як новостворене, не характерне для прямої мови. Якщо торговельна марка складається із комбінації слів, тоді вона
може отримати правову охорону тільки тоді, коли є незвичайною і не лише описовою.
Дана підстава відмови у правовій охороні знаку, так само, як і в Україні, не застосовується, якщо буде
доведено, що позначення торговельної марки набуло розрізняльної здатності у процесі використання.
В Україні, згідно з усталеною практикою проведення експертизи, описові позначення не можуть бути
зареєстровані на основі абсолютних підстав для відмови у реєстрації, якими є: відсутність будь-якої відмітної ознаки та/або якщо позначення складається винятково із позначень або зазначень, які можуть слугувати у торгівлі для визначення різновиду, якості, кількості, призначення, ціни, географічного походження
або часу виробництва товарів або надання послуги, або інших характеристик товарів або послуг. При
цьому, слід зазначити, що для відмови в реєстрації достатньо наявності однієї з абсолютних підстав, хоча
дані підстави не є незалежними одна від одної і не виключають одна одну.
У праві Європейського Союзу, так само як і в Україні, також постало питання про розмежування підстав для відмови в охороні описовим позначенням у якості торговельної марки. Від вимог про наявність у
позначення будь-якої розрізняльної здатності слід відрізняти необхідність зберігати загальнодоступність
описових зазначень та позначень для загального користування. Практика поєднання даних підстав певний
період діяла в Німеччині. У цілому, вважається, що обидві підстави для відмови у реєстрації є самостійними, не залежать одна від одної.
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Резюме
Рассомахіна О. А. Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у
праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних держав.
У статті досліджено положення законодавства Європейського Союзу, США та інших зарубіжних держав, які закріплюють таку підставу для відмови у наданні правової охорони позначенням у якості торговельних марок, як їх описовий характер,
генезис розвитку відповідних нормативних положень. За результатами дослідження вироблено відповідні доктринальні положення, а також пропозиції та рекомендації й для України з метою удосконалення правозастосовної практики у даній сфері.
Ключові слова: торговельна марка, розрізняльна здатність, описовість позначення, набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, державна реєстрація прав на торговельну марку, набуття позначенням розрізняльної здатності у
процесі використання.
Резюме
Рассомахина О. А. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны описательным товарным знакам в
праве Европейского Союза, США и некоторых других зарубежных государств.
В статье исследованы положения законодательства Европейского Союза, США и других зарубежных государств, в которых закреплено такое основание для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям в качестве товарных знаков, как
их описательный характер, генезис развития соответствующих нормативных положений. В результате исследования вырабо-
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таны соответствующие доктринальные положения, а также предложения и рекомендации и для Украины с целью усовершенствования правоприменительной практики в данной сфере.
Ключевые слова: товарный знак, различительная способность, описательность обозначения, приобретение прав интеллектуальной собственности на товарный знак, государственная регистрация прав на товарный знак, приобретение обозначением различительной способности в процессе использования.
Summary
Rassomakhina O. Grounds for refusal to grant legal protection to a sign, that is descriptive, in law of the European Union,
USA and some other foreign states.
In the article author makes research of legislation of the European Union, USA and some other foreign states that determine
grounds for refusal to grant legal protection to trademark, that is descriptive, genesis of development of these normative provisions. As
a result of the research, the author formulates some new doctrinal provisions and makes certain propositions and recommendations that
will be important for Ukraine with the aim to improve legal practice in this field.
Key words: trademark, distinctive character of trademark, descriptiveness of trademark, the acquisition of intellectual property
rights to the trademark, the state registration of trademark rights, trademark’s acquired distinctiveness through use.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
В українській науці права інтелектуальної власності є певні дослідження, присвячені зближенню законодавства України із правом Європейського Союзу, зокрема, із acquis communautaires ЄС (правовою спадщиною), яка включає законодавчий масив органів ЄС та його адміністративних і судових органів. Разом із тим
існують лише спорадичні спроби дослідження забезпечення права інтелектуальної власності окремих країн
ЄС. Хоча як країни колишнього «соціалістичного табору» дослідження національних правових систем становить інтерес для розвитку права інтелектуальної власності України. Адже цей досвід є позитивний щодо
охорони права інтелектуальної власності, оскільки він доволі ефективний, і порушення цих прав є порівняно
меншим, ніж в Україні.
Ця стаття спрямована на заповнення прогалини у дослідженні права інтелектуальної власності Чеської
Республіки. Її мета – здійснити огляд основних доктрин у чеському праві інтелектуальної власності, зокрема
патентного права, авторського права, промислових зразків, торгових марок тощо.
Для аналізу основних теоретичних підходів до права інтелектуальної власності тут буде розкрито його
місце у системі права Чехії, особливості доктринального тлумачення патентного, авторського права та інших
об’єктів інтелектуальної власності. Також коротко буде висвітлено особливості верховенство права Європейського Союзу стосовно чеського права інтелектуальної власності.
Місце права інтелектуальної власності у системі права Чеської Республіки. Цей огляд слід розпочати
з того, що право інтелектуальної власності (pravo dusevniho vlastnictvi) у чеському праві розглядається як
елемент прав людини та цивільного права. Це має ключове значення для вирішення наукових спорів щодо
джерел окремих інститутів права інтелектуальної власності як комплексного правового інституту (підгалузі). Загалом прийнято вважати, що згідно із Конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. до об’єктів права інтелектуальної власності належать: 1) літературні, художні та
наукові твори; 2) виконання, фонограми та мовлення; 3) винаходи в усіх видах людської діяльності; 4) наукові відкриття; 5) промислові зразки; 6) знаки та комерційні назви й зазначення; 7) охорони від недобросовісної
конкуренції; 8) всі інші права, що виникають внаслідок інтелектуальної діяльності в галузях промисловості,
науки, літератури та мистецтва.
Право інтелектуальної власності у чеській науці виводиться із конституційних гарантій прав людини,
закладених у Хартії основних прав і свобод. І. Телец зазначає, що у Хартію закладена доктрина природних
прав людини, відповідно до якої держава несе обов’язок захисту права інтелектуальної власності як форми
прояву людської особистості, результатів її творчої діяльності. Науковець наголошує при цьому, що йдеться
«про виконання правового обов’язку»1. Такі правила базуються на постулаті, що природні права не залежать
від форми їх вираження у позитивному праві, зокрема у законодавстві чи судових рішеннях2. З урахуванням
досягнень науки та судової практики вважається, що законодавство покликано охороняти права інтелектуальної власності та визначати якомога ширше коло засобів їх правового захисту. З моральної точки зору
права інтелектуальної власності мають характер законних прав монополії. Така природна монополія творця
© Р. В. Будка, 2017

182

Будка Р. В. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності…

має онтологічну підставу – є вираженням результату творчої діяльності окремої особистості (tvorby vyronu
tvurcovy jedinecne osobnosti). У цьому контексті право інтелектуальної власності (pravo dusevnimu vlastnictvi)
розглядається як культурне право та у взаємозв’язку із основоположними правами на володіння майном,
права на підприємницьку діяльність.
Право інтелектуальної власності І. Телец визначає як «володіння ментальними плодами, що не є матеріальними за своїм характером, які іноді розуміються як не «володіння» взагалі, а конкретний предмет права
на інтелектуальні плоди, що, певною мірою, як і саме це право, містить зміст (хоча й не ідентичний), з власним і речовим правом на нього»3.
З точки зору співвідношення права інтелектуальної власності з цивільним правом та виходячи із його
природи виділяють його характеристики, що мають значення для самовизначення особистості автора результату творчої діяльності, тобто результати душевної діяльності людини. З точки зору зобов’язального права –
право інтелектуальної власності для обслуговування цивільного обігу у формі ліцензійних договорів щодо
передачі авторських прав та прав на використання результатів творчої діяльності4. Оскільки право інтелектуальної власності виражає природну монополію, то важливим компонентом вважається аналіз його співвідношення із принципом свободи договору.
Авторське право та суміжні права. У чеській літературі з авторського права проводиться компаративний аналіз правових систем його охорони. Відносячи правову систему Чехії до континентального права,
чеські дослідники називають ознаки патерналізму в системі захисту авторського права. Це визначається критерієм меж охорони авторського права, яким притаманно: унікальність, розмежування задуму та створеного,
період тривалості власності на авторські права та виключність такого права. У вужчому розумінні під обмеженням захисту авторських прав маються на увазі межі його охорони, що випливають із авторського свідоцтва, з чого робляться відповідні винятки та обмеження5. Таке розуміння авторського права зумовлено дискусією між доктриною природного права та позитивного права.
Власне кажучи, авторське право у правій системі Чехії імплементувало ознаки обсягу поняття copyright,
притаманного англо-американській системі загального права (common law). В американському праві завжди
вважалося, що набуте copyright ніколи не було природним, а є певною державною гарантією позитивного
права, що розглядається як патерналістський підхід, пов’язаний із засадою підтримки творчої діяльності6.
У свою чергу, прибічники теорії природного права як підставу захисту авторського права визнають
наслідок творчої діяльності людини, що виражає індивідуальність людської особистості. Принцип унікальності як основа природно-правового підходу є вразливий тим, що аспекти задуму та особливості твору
мають відмінні риси, а посилання на міжнародні договори не є достатнім аргументом у цьому відношенні,
оскільки вони є результатом угод між державами щодо охорони певних прав7.
Попри зазначену дискусію чеський Закон про авторські права тяжіє до доктрини природного права, в
основі якого лежить охорона людської особистості, унікальності авторства, розмежування питань задуму та
його втілення у творах літератури, мистецтва. Концепція чеського Закону про авторське право спирається на
ідею розмежування авторського права та майнових прав, оскільки воно носить нематеріальний (nehmotne)
характер, яке виражене в якій-небудь формі, що надає йому змісту у певному людському розумінні8. Під
захист Закону про авторське право підпадають: літературні твори, результати наукових досліджень, мистецькі твори, драматичні, хореографічні, пантомімічні, фільмові, фотографічні, театральні, дизайнерські твори,
суміжні права, переклади, збірники творів чи певний спосіб побудови збірника.
Промислова власність. Її зародження чеськими вченими виводиться від Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року. Визначення промислової власності часто плутають у теорії з терміном
промислових прав. Використання цих двох нерозбірливих термінів було у чеській юридичній науці предметом критики. За словами К. Кнапа, визначення промислової власності зовсім неможливо застосовувати щодо
промислових прав. З того часу розуміння цивільного чеського права не відповідає тому факту, що предмет
промислового права становить нематеріальне майно, якому підпорядковані принципи, відмінні від тих, що
регулюють право власності9.
Згідно з сучасними тенденціями розуміння охорони промислової власності, промислова власність
включає право на нематеріальні активи, прийнятні в промисловому відношенні, на максимально можливій
основі. Натомість в українському праві прийнято вважати, що до об’єктів промислової власності належать
винаходи, корисні моделі, промислові зразки; селекційні досягнення; компонування інтегральних мікросхем; комерційна таємниця, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау) та інші результати науково-технічної діяльності, що відповідно до чинного законодавства можуть бути визнані об’єктами правової охорони,
тобто об’єктами інтелектуальної власності10.
Порівняно з іншими суб’єктам інтелектуальної власності характерний (за певними винятками), зокрема, захист, який забезпечується реєстрацією таких об’єктів у державному реєстрі. Це все застосовується
також до предмета патентної охорони.
Загалом до сфери права інтелектуальної власності за чеським правом також належать топографічні
зразки напівпровідників, промислові зразки, нові сорти рослин та охоронювані знаки й фірмові найменування, гудвіл, ноу-хау.
Патентне право. Зазвичай під патентним правом у Чехії правову охорону патентів, промислових зразків, товарні знаки (ochranne znamky), зазначення місця походження (zemepisna oznaceni) та ноу-хау (obchodni
tajemstvi, буквально – таємниця виробництва). У співвідношенні із інститутом права власності аналіз права
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інтелектуальної власності у чеській доктрині має наслідком те, що йому притаманні традиційні правомочності власника щодо володіння, користування майном. Однак, на відміну від права власності, немайнова
природа патентного права накладає свій відбиток, зокрема розрізнення автора та власника результату творчої
діяльності у формі винаходу, промислового зразку тощо. Також наголошується, що для патентного права не
властивий поділ речей на рухомі та нерухомі, оскільки це нетілесне майно (nehmotne statky)11.
Також є автори, які розглядають досліджуваний предмет крізь призму права промислової власності, що
розкривається як сукупність належних особі абсолютних суб’єктивних прав до безтілесного майна, яке
застосовується у промисловості, в тому числі застосовуване неодноразово в економіці, його правову охорону12. Окрім названих вище об’єктів власне патентного права, до права промислової власності відносять
також топографії напівпровідників, сорти рослин, а також назви фірм. Однак такий підхід критикується з
міркувань розуміння природи відповідних об’єктів права інтелектуальної власності, які охоплюються патентним правом. Тут йдеться про захист не стільки предметів матеріального світу, скільки результату інтелектуальної діяльності. Іншими словами, для захисту патентного права не потрібно практичного втілення
винаходу Леонардо да Вінчі, який так ніколи й не побудував фізично, наприклад, гвинтокрила, хоча він сформулював докладно принципи його дії та склав схему відповідної конструкції.
Зазвичай патентне право є правовим засобом захисту приватних осіб та інвестиційних компаній щодо
дослідження і розробки нових пристроїв, процедур і методів. Як таке, патентне право сприяє не лише самим
винахідникам, а й окремим компаніям, які користуються результатами своєї роботи. Патентне право відіграє
важливу роль у поширенні знань і передачі та комерціалізації нових технологій. При характеристиці патентного права зазвичай наголошують на тому, що патент надає винахідникові виняткові права, що охороняються
на підставі закону, і дозволяють йому виготовляти, використовувати або продавати вироби, які втілюють
його винахід, протягом обмеженого періоду часу13.
Згідно із чеським правом власник патентного права на винаходи та пропозиції щодо вдосконалення
явно надає право «використовувати винахід, щоб забезпечити згоду на використання винаходу іншими особами або передати патент» (п. 1 § 11 Закону про винаходи та пропозиції щодо покращення). Крім того, закон
захищає власника прямою забороною прямого та опосередкованого характеру використання патенту без
згоди його власника (§ 13 та § 13а). Пряме використання патенту в такому разі, наприклад, виробництво та
постачання предмета самого патенту, а також непряма експлуатація полягає в тому, щоб забезпечити виробництво суб’єкт патенту іншою особою, надаючи істотні й конкретні деталі для такого виготовлення.
Власне кажучи, патентне право в Чехії отримало свою назву від правової форми охорони відповідних
об’єктів інтелектуальної власності – патенту14. У вузькому розумінні патент – це документ, що посвідчує
право його володільця на винахід або промисловий зразок, які є наслідком винахідницької діяльності,
оскільки це не випливає із відомого способу використання техніки.
Окремі питання верховенства права Європейського Союзу щодо права інтелектуальної власності
Чеської Республіки. Пряма дія права ЄС стосовно країн-членів ґрунтується на юриспруденції European Court
of Justice, зокрема і щодо законодавства про інтелектуальну власність. Суд ЄС таке розуміння права ще сформулював у справі Costa v. ENEL15, в якій визнав, що Європейські Співтовариства формують правовий порядок sui generis, який однаковою мірою поширюється як на держави-учасниці Співтовариств, такі і їх фізичних і юридичних осіб та володіє верховенством стосовно національних правопорядків, на розвиток позиції
у справі van Gend and Loos16. Слід наголосити, що згідно зі ст. 267 Договору про функціонування ЄС у Суді
ЄС діє процедура преюдиціального запиту, відповідно до якого забезпечується єдність розуміння принципів
права, сформульованих у прецедентному праві ЄСПЛ, у світлі положень первинного права ЄС. Така можливість звернення до Суду ЄС також впливає на практику застосування чеськими судами у сфері права інтелектуальної власності, якщо ці питання стосуються права ЄС, яке володіє верховенством щодо права ЄС.
Стосовно права інтелектуальної власності Суд ЄС переважно тлумачить свободу пересування товарів як
одну із фундаментальних засад правопорядку ЄС.
Відповідно до цього підходу в Директиві 2001/29/ЕС сформульовано концептуальні підходи до формування єдиного правового простору щодо руху інтелектуальної власності на єдиному європейському ринку з
метою запровадження конкуренції на ньому цієї категорії товарів та гармонізації національних законодавств
країн-членів ЄС, що важливо для поглиблення розвитку загальних та гнучких правових рамок формування
інформаційного суспільства, зокрема, для існування внутрішнього ринку нових продуктів та послуг.
У Директиві наголошується, що авторські та суміжні права відіграють важливу роль у розвитку та позиціюванні на ринку нових продуктів та послуг, сприяючи використанню їх креативного контексту17. На важливості цієї Директиви також наголошує українська вчена Н. Бочарова, яка розглядає цей документ у якості
методологічної основи гармонізації національних законодавств з метою консолідації єдиного ринку ЄС у
сфері інтелектуально власності18.
З метою подолання колізій між наднаціональним правом ЄС та національними правопорядками Судом
ЄС вироблено концепцію «існування–здійснення» прав інтелектуальної власності, сформульовану в рішеннях у справах Centrafarm v Sterling і Centrafarm v Winthrop19. Суд ЄС зазначив, що існування права інтелектуальної власності означає, що хтось ним володіє, а здійснення – це використання цього права. Хоча з теоретичної точки зору концепція «існування–здійснення» не є досконалою, оскільки здійснення (або використання) не може бути без існування прав, таке розмежування виявилося корисним для практики. Воно визначає, що права інтелектуальної власності залишаються національними, але їх використання регулюється пра184
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вом Співтовариств. Дихотомія «існування–здійснення» стосовно інтелектуальної власності означає, що саме
існування прав на об’єкти інтелектуальної діяльності у принципі не зачіпаються положеннями Договору про
ЄС, проте здійснення цих прав не може відбуватися довільно, без урахування положень установчих договорів та інших джерел права Співтовариств. Як підкреслив Суд ЄС, ст. 36 Римського договору лише допускає
відступ від принципів свободи руху товарів тією мірою, якою це необхідно і виправдано з метою збереження
тієї правомірності, що становить суть особливого роду об’єкта права, яким є інтелектуальна власність20. Тим
самим забезпечується гнучкий механізм гармонізації права Чеської Республіки із правом ЄС у сфері інтелектуальної власності та підвищення його конкурентоспроможності.
Отже, дослідження основних наукових праць та джерел закріплення права інтелектуальної власності у
чеському праві дає змогу дійти висновків, що цій країні доктрина тяжіє до концепції природного права. Згідно
із цією концепцією права інтелектуальна власність як продукт розумової діяльності людини виражає її гідність та можливість вільного розвитку, на підставі чого результати такої діяльності індивіда мають отримати
належне визнання та правову охорону. Тому виводиться позитивний обов’язок законодавця якісно визнавати
виключні права авторів чи інших володільців результатів інтелектуальної діяльності. Виключні права мають
бути належним чином оформлені, чому має відповідати процедури державного реєстру відповідних прав, які
посвідчують права особи на виключне володіння результатами інтелектуальної діяльності. Право ЄС відіграє
важливу роль для інтеграції чеського права в єдиний європейський простір та підвищення конкурентоспроможності об’єктів, що підлягають охороні згідно із вимогами права інтелектуальної власності.
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Науково-технічний прогрес стрімкими темпами набуває значущості в контексті розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства. Важливими напрямами при створенні сприятливого економічного, технічного,
соціального клімату є пріоритетні для більшості держав системи нормативного регулювання відносин у
сфері винахідництва та інновацій, збалансована побудова яких сприяє формуванню конкурентоспроможної
позиції країни в контексті швидкої глобалізації та міжнародного співробітництва. Важливу роль у цьому
процесі відіграють органи державної влади, діяльність яких має бути ефективною та скоординованою, а нормативна підстава діяльності приведена у відповідність до європейських вимог.
Проаналізувавши ряд наукових праць із державного управління, авторами яких є, зокрема, О. П. Рябченко, Г. В. Атаманчук, А. П. Альохін, А. П. Коренєв, В. Б. Авер’янов, С. Г. Стеценко, А. В. Омельченко, С. Г. Гордієнко, ми можемо побачити, що одностайного погляду на класифікацію форм державного управління в науці
адміністративного права об’єктивно не існує. Крім того, специфіка об’єктів права інтелектуальної власності
створює додаткові теоретичні та практичні питання управління ними, що розглядаються такими авторитетними вченими в питаннях права інтелектуальної власності, як Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, В. Д. Базилевич, І. І. Вашинець, М. К. Галянтич, Л. Й. Глухівський, І. І. Дахно, Ю. М. Капіца, О. Ю. Кашинцева, М. В. Ковальова, П. П. Крайнєв, І. О. Мікульонок, О. М. Мельвіль, О. П. Орлюк, М. В. Паладій, О. А. Підопригора,
О. О. Підопригора, О. А. Рассомахіна, О. Д. Святоцький, О. І. Харитонова, Є. І. Ходаківський, Р. Б. Шишка,
Т. В. Ярошевська та інші. Однак основна проблема полягає в тому, що більшість наукових та практичних здобутків не можуть подолати «кабінетну бюрократію» на вищих рівнях і тому залишаються лише проектами без
можливості їх реального застосування та імплементації в економіку країни.
Мета статті – окреслити коло органів, що залучені в процес управління об’єктами інтелектуальної
власності; визначити нормативні підстави їх діяльності, повноваження, механізми взаємодії, а також проблемні питання співпраці для пошуку оптимальних шляхів досягнення поставлених перед ними завдань з
державного управління сектором інновацій.
Кабінет Міністрів України як виконавчий орган державної влади має достатньо передбачених законодавством важелів впливу на формування державної політики у сфері винахідництва. Для цього ст. 116 Конституції України1 за даним органом закріплено ряд функцій, зокрема, розробляти і здійснювати загальнодержавні
програми економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку України (п. 4). У минулому
році на виконання положень Закону України (далі – ЗУ) «Про наукову та науково-технічну діяльність» 6 червня 2016 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову про створення Ідентифікаційного комітету, що обере
склад Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій2.
Виходячи з положень Конституції України, Кабінет Міністрів України у співпраці з Президентом та
Верховною Радою може значною мірою впливати на формування основної концепції розвитку винахідництва та інновацій в нашій державі, спираючись та погоджуючи їх з іншими суб’єктами даної діяльності через
видання постанов і розпоряджень, що є обов’язковими до виконання.
Міністерства, відомства та інші державні структури й організації відіграють важливу роль у формуванні державної політики, спрямованої на підтримку вітчизняного інтелектуального потенціалу. До їх переліку
можна включити насамперед Міністерство освіти та науки України, яке відповідно до покладених на нього
завдань на підставі Положення про Міністерство освіти та науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 6303, здійснює свою діяльність, впливаючи на переважну
більшість питань, що пов’язані з правовою охороною винаходів.
© А. В. Лузан, 2017
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Таким чином, МОН України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у
сферах освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності,
інформатизації, формування й використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення
умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю)
за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності. У його структурі
діють Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також Департамент науково-технічного розвитку, які мають опікуватися, зокрема, питаннями підтримки винахідництва та інновацій.
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій складається з чотирьох відділів, кожен з
яких покликаний виконувати ряд специфічних завдань та функцій. Так, основним завданням відділу державної інноваційної політики є:
– методологічне забезпечення державної політики у сфері інноваційної діяльності;
– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності,
трансферу технологій;
– створення сприятливих умов для інноваційної діяльності;
– організація проведення публічних заходів з популяризації інноваційної діяльності та розвитку інноваційної культури в суспільстві;
– формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
– координація діяльності відповідних структур і підрозділів органів виконавчої влади з питань інноваційної діяльності;
– координація діяльності науково-дослідних, науково-виробничих підприємств, державної інноваційної
фінансово-кредитної установи, підприємств та установ науково-технічної інформації, центрів науки, інновацій та інформатизації, що належать до сфери управління Міністерства;
– розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах.
Основними завданнями для відділу інноваційних програм та інноваційної інфраструктури є:
– формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів державних цільових програм
та здійснення моніторингу їх реалізації;
– формування інноваційної інфраструктури;
– розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах;
– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності,
трансферу технологій.
Що стосується відділу інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів, то його діяльність має на меті:
– організацію роботи технологічних та наукових парків;
– державну реєстрацію та моніторинг реалізації інноваційних проектів, проектів технологічних та
наукових парків;
– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності,
трансферу технологій;
– розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах.
А до компетенції відділу трансферу технологій належить:
– створення сприятливих умов діяльності у сфері трансферу технологій;
– розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначеній сфері;
– формування інфраструктури у сфері трансферу технологій;
– сприяння комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в інноваційній сфері;
– координація діяльності відповідних структур і підрозділів органів виконавчої влади з питань діяльності у сфері трансферу технологій;
– методологічне забезпечення державної політики у сфері трансферу технологій;
– участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності,
трансферу технологій.
Поєднання в одному центральному органі виконавчої влади координуючих функцій в інноваційній сфері
відповідає досвіду країни Європи та СНД. Міністерства освіти і науки успішно працюють у Росії, Казахстані,
Молдові та Болгарії. У Німеччині діє Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень, а у Франції –
Міністерство у справах молоді, науки і освіти. Сьогодні саме на ці міністерства покладено завдання щодо
управління інноваційним процесом та підвищення конкурентоспроможності економіки на цій основі4.
Однак необхідно зазначити й низку проблем, що стосуються координації діяльності виконавчих органів
влади. Так, наприклад, Державний комітет з питань науково-технічного та інноваційного розвитку встановлює порядок державної акредитації фізичних і юридичних осіб, що надає даним суб’єктам право проводити
наукові та науково-технічні експертизи, затверджує форму відповідного свідоцтва, а також перелік документів державного зразка, що дають право особам на провадження експертної діяльності та надання експертних
послуг без отримання свідоцтва (постанова Кабміну від 31 травня 2010 р. № 376)5. Однак необхідно зауважити, що дана норма українського законодавства є колізійною, адже протиставляється п. 37 ст. 4 Положення
про Міністерство освіти і науки України (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
16 жовтня 2014 р. № 630), і цей недолік підлягає виправленню, особливо в контексті створення Наукового
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комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Крім того, необхідно налагодити співпрацю між МОН та іншими профільними міністерствами й установами, зокрема тими, що відповідають за фінансові аспекти діяльності держави, наприклад Національним фондом досліджень України.
Цей крок значно підвищить ефективність роботи всього державного апарату, що опікується питанням розвитку науки та високих технологій, а також забезпечить реальну підтримку існуючих та проектних програм
у цій сфері.
Необхідно зазначити вагомий внесок у підтримку та розвиток винахідництва й таких суб’єктів, як Державна служба інтелектуальної власності, що діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента
України від 8 квітня 2011 р. № 436/2011, і є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі
України. А також ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), яке надає платні послуги, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на об’єкти промислової власності.
Однак, як зазначають фахівці, які працюють у цих структурах і робота яких безпосередньо пов’язана з
оформленням прав на об’єкти інтелектуальної власності, відсутність повномасштабної підтримки з боку
вищих ешелонів державної влади зводить нанівець багато напрацювань науковців та практиків, що опікуються розвитком сфери інтелектуальної діяльності та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
В умовах децентралізації, органи місцевої влади та самоврядування також можуть опосередковано бути
суб’єктами із виконання ряду функцій з охорони винаходів та інших об’єктів ІВ, однак у чинному Законі
України «Про місцеве самоврядування в Україні»6 такі повноваження прямо не передбачені. Водночас ст. 25
Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та ч. 2 ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»7 передбачає можливість створення Регіональних наукових центрів, і до суб’єктів, залучених у даний процес, належать НАН України, МОН та відповідні місцеві органи виконавчої влади. Враховуючи те, що на даний час постійно говорять про децентралізацію влади та розширення повноважень місцевих рад, доречним було б звернути увагу й на питання законодавчого закріплення за ними ряду власних
(самоврядних) та делегованих повноважень саме в питаннях розвитку інтелектуальної власності на місцях.
На наш погляд, це може здійснюватися зокрема через запровадження відповідних локальних програм та концепцій розвитку інтелектуальної власності, а також шляхом участі місцевих органів влади у процесі трансферу технологій, створених за державні кошти.
Наприклад, аналіз зарубіжної практики правового регулювання відносин у сфері трансферу технологій
свідчить про ефективність цього напряму. Так, у США Закон Бая-Доула, прийнятий у 1980 р., регулює відносини щодо прав на інтелектуальну власність, створену за рахунок урядового фінансування в неурядових
організаціях. Уряд за цим законом надає університетам, лабораторіям та дослідним центрам право власності
на винаходи (технології), створені за рахунок федерального бюджету, що сприяє виходу на ринок науковотехнічних розробок. Це заохочує співробітництво між науковими закладами та бізнесом, стимулює передачу
й застосування технологій у виробництво, прискорює вихід на ринок інноваційної продукції. Контроль при
цьому за дотриманням істотних умов договору залишається за місцевою владою.
Стаття 26 та глава 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає компетенцію
сільських, селищних та міських рад, а також повноваження їх виконавчих органів у багатьох сферах. Майже
за всіма напрямами впровадження технічних інновацій дало б змогу місцевим громадам побачити позитивний результат. Так, на даний час актуальним та дискусійним залишається питання про фінансування органами місцевого самоврядування професійно-технічної освіти та катастрофічного браку коштів на дану графу
витрат. Ефективне залучення органів місцевого самоврядування до трансферу технологій може сприяти й
розвитку відповідних галузей промисловості в тій чи іншій місцевості через впровадження інноваційних
технологічних рішень, і більш мобільну взаємодію між бізнес-спільнотою та владою на місцях, і надходження до місцевих бюджетів, в тому числі й за рахунок закордонних інвестицій.
Спеціальне законодавство, що регулює імпорт технологій і встановлює дозвільний порядок укладання
контрактів на передачу технологій, – як основа самостійної технологічної політики і національного розвитку – прийнято в Південній Кореї, Китаї, Греції, Франції, Мексиці, Аргентині, Бразилії, Польщі та інших країнах. У ряді країн на перше місце виходить не технологічний бік контракту, а контроль за валютною окупністю контрактів, розміром ліцензійних платежів з обов’язковою державною реєстрацією контракту. Подібний
порядок встановлений в Австралії, Чилі, Швейцарії, Швеції, Південній Африці, Японії, Австрії. У цих державах переклад ліцензійних платежів може здійснюватися лише після наявності дозволу, які надаються після
вивчення ефективності контракту8.
Тому, на нашу думку, необхідно перейнятися цим питанням, проаналізувати вірогідні форми участі та
законодавчо забезпечити можливість влади на місцях безпосередньо впливати на діяльність, що пов’язана із
трансфером технологій та охороною прав на винаходи й інші об’єкти ІВ.
До інших суб’єктів, що залучені в процес управління об’єктами інтелектуальної власності, зокрема
можна віднести Національну академію наук України, що як вища наукова самоврядна організація України
здійснює незалежну наукову оцінку проектів стратегічних, прогнозних та програмних документів (доктрин,
концепцій, стратегій тощо), а також за дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України та/або з власної ініціативи розробляє пропозиції щодо засад державної наукової і науково-технічної політики, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного та гуманітарного розвитку
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держави, здійснює наукову експертизу проектів законів, державних рішень і програм. (ст. 17 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»). А також таких суб’єктів, як Національні галузеві академії наук, Національна рада України з питань розвитку науки і технологій та діючі при ній Науковий та Адміністративний
комітети, Ідентифікаційний комітет з питань науки, громадські наукові організації, Рада молодих вчених,
учнівська молодь9.
Таким чином, ми бачимо значну кількість суб’єктів влади й управління, діяльність яких має бути спрямована на досягнення поставленої раніше мети. Однак необхідно зазначити, що за останні роки правові та
організаційні засади їх діяльності знаходяться у стані постійної трансформації та реорганізації, що негативно впливає на процес чіткого розподілу повноважень між ними, невизначеності та ілюзії безвідповідальності. Крім того, можна навести багато прикладів того, як ініціативи з боку одних владних суб’єктів після їх
швидкоплинної реорганізації чи зміни керівництва через політичні мотиви або ж зміни в законодавстві згасали, так і не показавши очікуваних від них результатів. Тому система органів управління інтелектуальним
капіталом на державному рівні має бути сталою, чітко визначеною, прозорою й ефективною, що забезпечить
досягнення максимально вигідного результату її діяльності.
На вирішення даного питання була спрямована Концепція реформування державної системи правової
охорони інтелектуальної власності в Україні (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1
червня 2016 р. № 402-р)10, реалізація якої була запланована на 2016 р. – І квартал 2017 року. Концепція
передбачала ліквідацію Державної служби інтелектуальної власності, ДП «Інтелзахист», реорганізацію державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» і, як наслідок, запровадження прозорої дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності, загальне керівництво якої здійснюватиме Мінекономрозвитку. Однак і на даний час дана Концепція не реалізована, а, отже,
про сталу систему органів державного управління об’єктами інтелектуальної власності говорити ще зарано.
1 Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. –
№ 30. – Ст. 141 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page2
2 Уряд підтримав створення Ідентифікаційного комітету з науки / Міністерство освіти та науки України // Офіційний
сайт. Новини : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/07/06/uryad-pidtrimav-stvorennya-identifikaczijnogo-komitetu/
3 Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-п
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Наука та інновації. – 2008. – Т. 4. – № 5. – С. 21–32.
5 Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку : постанова Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2010 р. № 376 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/376-2010-п
6 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. –
Ст. 170 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/page3
7 Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України
(ВВР). – 1999. – № 20–21. – Ст. 190 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14/page
8 Капица Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / Ю. М. Капица. – К. : Интергид, 2000. – 106 с. –
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9 Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII // Відомості Верховної
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Лузан А. В. Проблеми державного управління об’єктами патентного права та шляхи їх подолання в сучасній
Україні.
У статті досліджуються основні напрями державної політики з питань інноваційного розвитку та винахідництва в Україні. Описується хронологія становлення державних органів, що забезпечують адміністрування сферою інтелектуальної власності. Висвітлюються недоліки в діяльності владних структур у даному напрямі, а також пропонуються ймовірні шляхи подолання кризи в питаннях управління об’єктами інтелектуальної власності.
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Резюме
Лузан А. В. Проблемы государственного управления объектами патентного права и пути их решения в современной Украине.
В статье исследуются основные направления государственной политики по вопросам инновационного развития и изобретательства в Украине. Описывается хронология становления государственных органов, обеспечивающих администрирование сферой интеллектуальной собственности. Освещаются недостатки в деятельности властных структур в данном направлении, а также предлагаются возможные пути преодоления кризиса в вопросах управления объектами интеллектуальной собственности.
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Summary
Luzan A. Problems of state management of objects of patent law and ways of their solution in modern Ukraine.
The article examines the main directions of state policy on issues of innovative development and invention in Ukraine. The
chronology of the formation of state bodies providing administration of the sphere of intellectual property is described. The shortcomings in the activity of power structures in this direction are also highlighted, and possible ways of overcoming the crisis in the management of intellectual property objects are suggested.
Key words: invention; objects of intellectual property, government departments, commercialization, public administration.
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ЗАХИСТ СУМІЖНИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Створення ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності в Інтернет-середовищі є
однією з найнагальніших проблем сьогодення, що постає перед медіа-спільнотою, кінематографістами та
іншими правовласниками. З огляду на обсяги поширення Інтернет-піратства у світі дане питання має глобальний характер і стосується будь-якого володільця прав, незалежно від країни його місцезнаходження.
Для прикладу, 13 червня 2017 р. 30 найвпливовіших виробників контенту, телевізійних компаній і
легальних онлайн-платформ заявили про створення Альянсу для боротьби з Інтернет-піратством («Alliance
for Creativity and Entertainment» – «ACE»). До складу Альянсу увійшли наступні світові компанії-лідери:
«Amazon», «AMC Networks», «BBC Worldwide», «Bell Canada and Bell Media», «Canal + Group», «CBS Corporation», «Constantin Film», «Foxtel», «Grupo Globo», ЦHBO», «Hulu», «Lionsgate», «Metro-Goldwyn-Mayer»
(«MGM»), «Millennium Media», «NBCUniversal», «Netflix»,«Paramount Pictures», «SF Studios», «Sky», «Sony
Pictures Entertainment», «Star India», «Studio Babelsberg», «STX Entertainment», «Telemundo», «Televisa»,
«Twentieth Century Fox», «Univision Communications Inc.», «Village Roadshow», «The Walt Disney Company»
та «Warner Bros. Entertainment Inc.».
Як зазначається в заяві про створення Альянсу, за останні роки ринок легального креативного контенту
значно зріс1. На сьогодні у світі існує понад 480 онлайн-сервісів, що надають Інтернет-користувачам можливість дивитися фільми та телевізійні програми (передачі) на законній основі. Проте чим швидше розвивається ринок креативного контенту онлайн, тим більш відчутною стає триваюча загроза Інтернет-піратства для
користувачів, споживачів і міжнародної економіки. Тільки протягом 2016 р. у світі зафіксовано понад
5,4 млрд скачувань фільмів і програм (передач), розміщених в Інтернеті у незаконний спосіб, а також близько
21,4 млрд відвідувань стрімінгових піратських майданчиків через комп’ютери і мобільні телефони.
Стосовно України, відповідно до Звіту «2017 Спеціальна доповідь 301» («The 2017 Special 301 Report»),
що готується на щорічній основі Офісом торговельного представника США, у 2017 р. вона залишається країною пріоритетного спостереження (є включеною до «Priority Watch List»). Сполучені Штати Америки констатують, що, незважаючи на те, що певні кроки до покращення ситуації були зроблені, з 2013 р. і по теперішній час Україна не змогла вирішити проблему щодо запровадження дієвих засобів для боротьби з поширенням Інтернет-піратства2.
Серед позитивних тенденцій автори документа називають прийняття у 2016 р. законодавства, направленого на утворення у вересні 2017 р. спеціалізованого Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Як
відомо, 29 вересня Президент України підписав відповідний Указ «Про утворення Вищого суду з питань
інтелектуальної власності» № 299/2017, яким доручив Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з утворенням і діяльністю такого суду.
У Звіті «2017 Спеціальна доповідь 301» зазначається, що Україна ліквідувала Державну службу України з питань інтелектуальної власності, яка тривалий час зазнавала критики через непрозору діяльність.
Проте автори документа не впевнені у тому, чи інші державні органи України виконують всі функції, які
раніше покладалися на службу. Аналіз цього питання наведено у цій статті.
У документі серед позитивних зрушень у боротьбі з Інтернет-піратством в Україні називається закриття
веб-ресурсів: ex.ua та fs.to, які постійно з’являлися у переліку «Notorious Markets». Як відомо, 15 листопада
2016 р. Департамент кіберполіції Національної поліції України припинив роботу групи веб-ресурсів «FS»,
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до якої входили: fs.to, fs.ua, brb.to та cxz.to. Після появи цієї інформації веб-ресурс ex.ua оголосив про своє
закриття.
З останніх успішних прикладів боротьби з Інтернет-піратством можна навести припинення у вересні
2017 р. роботи онлайн-кінотеатру «tovideo.net» працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за два роки
діяльності якого правовласникам було завдано збитків в особливо великому розмірі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав» Кримінального
кодексу України.
Тим не менше, в Україні продовжують функціонувати інші веб-ресурси, за допомогою яких здійснюються незаконна трансляція і ретрансляція об’єктів авторського права та суміжних прав, про що прямо зазначається у Звіті «2017 Спеціальна доповідь 301».
26 квітня 2017 року вступив у силу Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
від 23 березня 2017 р. № 1977-VII, прийняттю якого передували гострі дискусії стосовно питання захисту
авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет серед правовласників, з одного боку, і Інтернет-провайдерами, з другого.
Так, 17 жовтня 2016 р. Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) звернулась з листом до Президента
України з проханням застосувати право вето до Закону, прийнятого Верховною Радою України 22 вересня
2016 року. Зокрема, ІнАУ просила доопрацювати Закон у частині видалення зобов’язання постачальників
послуг технічного зберігання інформації (хостингу) в позасудовому порядку на підставі письмових тверджень правовласників закривати доступ до електронної інформації, що створює загрозу порушення або
порушує авторське право і суміжні права, а також скасування юридичної відповідальності таких постачальників за дії, вчинені їхніми клієнтами – власниками веб-сайтів.
У Звіті «2017 Спеціальна доповідь 301» позитивно оцінюється прийняття Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» і зазначається про те, що багато українських операторів веб-ресурсів,
знаючи про розміщення нелегального об’єкта авторського права та/або суміжних прав на їхніх сайтах, жодним чином не реагують на законну вимогу правовласника видалити такий контент. Як вказано у документі,
запровадження процедури «Повідомлення і припинення» («Notice and Takedown Procedure») у Законі «Про
державну підтримку кінематографії в Україні» виступає важливим кроком уперед для подолання такого
ганебного явища, як Інтернет-піратство. При цьому автори Звіту «2017 Спеціальна доповідь 301» закликають зробити механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет подібними до тих, що
існують у законодавстві Сполучних Штатів Америки.
Процедура «Повідомлення і припинення» («Notice and Takedown Procedure») детально врегульована у
Законі США «Про авторське право в цифрове тисячоліття» («The Digital Millennium Copyright Act» –
«DMCA») від 1998 року3. Встановлено, що Інтернет-провайдери не можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення авторського права за трансляцію або розміщення творів у своїх мережах та/або надання
посилань на такі матеріали, що порушують авторське право, у випадку виконання наступних умов:
– Інтернет-провайдер не повинен попередньо знати про порушення авторського права таким матеріалом;
– у випадку інформування правовласником про порушення авторського права Інтернет-провайдер
зобов’язаний видалити спірний матеріал зі своєї мережі та повідомити правовласника про таке видалення;
– у випадку отримання судового запиту Інтернет-провайдер має повідомити правовласника про особу
порушника.
З метою уникнення хибних або оманних повідомлень «DMCA» надає можливість власнику веб-ресурсу
або веб-сторінки направити Інтернет-провайдеру контрповідомлення («counter-notification»)4.
Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» запроваджує зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права», зокрема надає визначення поняттям «веб-сайт», «веб-сторінка»,
«власник веб-сайту», «власник веб-сторінки», «електронна (цифрова) інформація», «постачальник послуг
хостингу» тощо.
Потрібно зауважити, що термін «електронна (цифрова) інформація» охоплює програми (передачі) організацій мовлення, що знаходяться в електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення
комп’ютером, які можуть існувати та/або зберігатися у вигляді одного або декількох файлів (частин файлів),
записів у базі даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів тощо, у мережі Інтернет, а також програми (передачі) організацій мовлення, що ретранслюються з використанням мережі Інтернет.
Таким чином, захисту підлягає як запис програми організацій мовлення, так і поширення програми у
реальному часі у мережі Інтернет одночасно з основною трансляцією в ефір, через супутник, за допомогою
кабелю тощо.
Закон відносить до піратства у сфері авторського права та/або суміжних прав незаконне оприлюднення
програм організацій мовлення, а також Інтернет-піратство щодо цього виду об’єктів суміжних прав.
Закон доповнено ст. 521 «Порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з
використанням мережі Інтернет», у якій розкривається зміст процедури «Повідомлення і припинення»
(«Notice and Takedown Procedure»).
У частині другій ст. 521 Закону наголошується, що вказана процедура застосовується до відносин,
пов’язаних, зокрема, з використанням передач (програм) організацій мовлення.
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До позитивних нововведень Закону можна віднести детальну регламентацію відомостей, що повинні
міститися у заяві про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням мережі Інтернет, зокрема, даних про заявника, необхідні для його ідентифікації. Отже, у жодному
разі така заява не може бути направлена анонімно.
Для гарантування прав і законних інтересів осіб, що залучені до процедури «Повідомлення і припинення» («Notice and Takedown Procedure»), у заяві про припинення порушення в якості обов’язкового елементу
повинно міститися твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною. У разі наведення
завідомо недостовірної інформації щодо наявності авторського права та/або суміжного права у заявах про
припинення порушення до заявника застосовується штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Слід зауважити, що, натомість, «DMCA» передбачає відшкодування завданих збитків (включаючи
оплату гонорару адвоката) особою, яка надала недостовірні відомості у заяві про припинення порушення і
знала про цей факт, як на користь Інтернет-провайдера, так і особи, яка несправедливо була названа порушником авторського права, а також власника прав на контент, що було помилково видалено. Законодавство
України хоча і не містить такої конкретизації щодо відшкодування збитків унаслідок зазначення недостовірних відомостей у заяві, жодним чином не забороняє постраждалим особам звернутися до суду. Найбільшою
складністю для постраждалої особи буде довести розмір спричинених матеріальних збитків і моральної
шкоди (якщо такої завдано).
Цікавим і неоднозначним нововведенням Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» є
перевірка наявності прав, про порушення яких зазначено у заяві, адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого подається заява. Заявник звертається із заявою про припинення порушення виключно за
представництвом (посередництвом) адвоката. Законом встановлено, що адвокат надсилає відповідну заяву,
за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних та підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога.
Очевидно, що автори Закону намагалися обмежити випадки надсилання помилкових або оманливих заяв про
припинення порушення та, відповідно, безпідставного блокування електронної (цифрової) інформації. Разом
із тим у професійних колах досі тривають дискусії, чи потрібно було таким способом штучно звужувати коло
осіб, які вправі перевірити подану заяву і ідентифікувати особу правовласника.
Закон передбачає подачу заяви про припинення порушення власнику веб-сайту. При цьому Закон
детально врегульовує порядок дій власника веб-сайту, який отримав заяву, але не є власником веб-сторінки,
на якій розміщена електронна (цифрова) інформація, щодо унеможливлення доступу до якої подано заяву.
Важливим кроком у захисті авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет є передбачена Законом можливість заявника звернутися безпосередньо до постачальника послуг хостингу, який надає послуги
та/або ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, із заявою про припинення порушення, допущеного
власником веб-сайту. Закон встановлює чіткі межі для реалізації права заявника на звернення до постачальника послуг хостингу – така заява подається виключно у випадках, встановлених Законом.
Важливо звернути увагу на наступну підставу для звернення із заявою про припинення порушення до
постачальника послуг хостингу:
– на веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) відсутні відомості про
власника веб-сайту в обсязі, що дає змогу звернутися до нього із заявою про припинення порушення. Такими
відомостями є інформація про адресу електронної пошти для зв’язку із власником веб-сайту та інші відомості, розміщення яких передбачено Законом.
Слід підкреслити, що заява про припинення порушення, що подається безпосередньо до постачальника
послуг хостингу, також підлягає перевірці адвокатом, який надсилає таку заяву за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних, підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких йдеться у відповідній заяві.
Законодавець попіклувався про належне договірне оформлення відносин між постачальниками послуг
хостингу і власниками веб-сайтів. Законом передбачено зобов’язання постачальників послуг хостингу зазначити в договорах про надання таких послуг умови і правила, що забороняють замовникам послуг вчиняти
дії з розміщення електронної (цифрової) інформації з порушенням авторського права та/або суміжних прав
третіх осіб, а також зобов’язують замовників послуг вказувати достовірну і коректну інформацію про себе,
у тому числі свої контактні дані, а у разі їх зміни – невідкладно інформувати про це в порядку, визначеному
законодавством України.
Важливою новелою, яка покликана захистити права і законні інтереси постачальника Інтернет-послуг,
є положення Закону про те, що постачальник послуг хостингу не несе перед замовником таких послуг відповідальності за наслідки вжиття заходів, передбачених ст. 521 Закону, за умови належного оформлення
договірних відносин, як вказано вище.
Потрібно звернути особливу увагу на те, що Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони (далі – «Угода про асоціацію»), містить окремий підрозділ у рамках Глави 9 «Інтелектуальна
власність», який присвячений питанню відповідальності постачальників посередницьких послуг. Як зазначено у ст. 244 Угоди про асоціацію, «обидві Сторони визнають, що послуги посередників можуть використовуватись третіми особами для протиправної діяльності»5. З метою забезпечення вільного обігу інформа192
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ційних послуг та водночас захисту права інтелектуальної власності, зокрема авторського права та/або суміжних прав, у цифровому середовищі, Україна повинна забезпечити заходи, визначені підрозділом «Відповідальність постачальників посередницьких послуг» («Liability of Intermediary Service Providers»).
Угода про асоціацію передбачає особливості застосування заходів відповідальності до наступних категорій постачальників посередницьких послуг у мережі Інтернет:
– «просто посередник» («Mere conduit»);
– «кешування» («Caching»);
– «хостинг» («Hosting»).
Щодо постачальника послуг хостингу, ст. 247 Угоди про асоціацію встановлює, що постачальник послуги не несе відповідальності за інформацію, яка зберігається на вимогу одержувача послуги, у випадку дотримання наступних двох умов:
1) постачальнику фактично невідомо про незаконну діяльність або інформацію, а щодо позову про відшкодування збитків йому невідомо про факти або обставини, з яких випливає незаконна діяльність або інформація;
або
2) постачальник після одержання таких відомостей діє оперативно, щоб зняти або зробити неможливим
доступ до інформації.
Окремо зазначається, що ст. 247 Угоди про асоціацію не впливає на можливість для судового або адміністративного органу відповідно до правових систем сторін вимагати від постачальника послуг припинити
або попередити порушення, а також не впливає на можливість запровадження сторонами процедури контролю за зняттям або блокуванням доступу до інформації.
Вказані положення також передбачені у ст. 14 «Розміщення інформації» Директиви 2000/31/ЄС «Про
деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (так
званої «Директиви про електронну комерцію») від 8 червня 2000 року6.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що з прийняттям Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» український законотворець здійснив необхідні заходи для належної адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Слід зауважити, що вказаний Закон доповнив Кодекс України про адміністративні правопорушення
новою ст. 16417 «Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського
права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет». Передбачено невичерпний перелік порушень
такого роду, зокрема: невчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу передбачених законодавством про авторське право і суміжні права дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі
Інтернет до об’єктів авторського права та/або суміжних прав, ненадання або несвоєчасне надання відповіді
на заяву суб’єкта авторського права та/або суміжних прав власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, наведення завідомо недостовірних відомостей у відповіді на заяву суб’єкта авторського права та/або
суміжних прав, власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, а також нерозміщення власниками
веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про
доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе. Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від
п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом
року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених вище, тягнуть за
собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X встановлює, що у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 16417 Кодексу, протоколи про
адміністративні правопорушення мають право складати державні інспектори з питань інтелектуальної власності. На сьогодні це положення законодавства створює значні перепони для формування ефективної правозастосовної практики щодо захисту прав організацій мовлення у мережі Інтернет.
Як вже зазначалося, Державну службу України з питань інтелектуальної власності було ліквідовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 р.
№ 585. На жаль, досі не призначено державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, які були б
уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 16417 «Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет» Кодексу про адміністративні правопорушення. Вирішити це питання можливо одним
із наступних шляхів: або призначивши інспекторів з питань інтелектуальної власності; або запровадивши
зміни до ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо уповноважених на складання
протоколів про адміністративні правопорушення осіб. Як нам здається, перший спосіб врегулювання проблеми є більш простим і прийнятним для реалізації.
Деякі експерти зазначають, що ліквідація Державної служби України з питань інтелектуальної власності може мати певні правові наслідки також для встановлення підсудності справ стосовно порушення прав
інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет. Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» доповнив Господарський процесуальний кодекс України наступним положенням:
«Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності».
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Зважаючи на це положення, в експертному середовищі постало питання, чи є Міністерство економічного
розвитку і торгівлі (далі – МЕРТ) «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері інтелектуальної власності». На наш погляд, з огляду на те, що постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової
охорони інтелектуальної власності» прямо визначає МЕРТ правонаступником Державної служби України з
питань інтелектуальної власності, а також на те, що постанова Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» від 20 серпня 2014 р. № 459 (з останніми змінами від 16 січня
2017 р.) закріплює за МЕРТ завдання формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної
власності, маємо однозначну відповідь, що МЕРТ є згаданим центральним органом виконавчої влади.
Таким чином, підсумовуючи, можна констатувати, що прийняття і набрання чинності Законом України
«Про державну підтримку кінематографії в Україні» є важливою віхою для посилення захисту суміжних
прав організацій мовлення у мережі Інтернет в Україні. Виявлені недоліки можуть бути подолані шляхом
незначних організаційних змін і накопичення відповідної правозастосовної практики.
Потрібно зауважити, що у рамках Європейського Союзу постійно триває робота з удосконалення законодавства, спрямована на збільшення ефективності й результативності захисту авторського права і суміжних
прав у мережі Інтернет, про що, наприклад, зазначається у Комунікації від Комісії Європейського Союзу «Про
контент на цифровому єдиному ринку» («On Content in the Digital Single Market») від 18 грудня 2012 року7.
Україна, будучи невід’ємною частиною Європи, має брати активну участь у таких перетвореннях та
імплементувати у власне законодавство вдалі приклади боротьби з Інтернет-піратством.
1 Global Entertainment Companies Join Forces to Launch the Alliance for Creativity and Entertainment to Reduce Online
Piracy. – 13 June 2017. – 1 p. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://alliance4creativity.com/news/ace-launch
2 Звіт «2017 Спеціальна доповідь 301» (“The 2017 Special 301 Report”) // Офіс торговельного представника США. – 2017. –
71 с. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20Report%
20FINAL.PDF
3 The Digital Millennium Copyright Act of 1998. – PUBLIC LAW 105 – 304. – October 28, 1998. – 60 p. : [Електронний
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Резюме
Стройко І. А. Захист суміжних прав організацій мовлення у мережі Інтернет.
У цій статті автор розглядає складне питання захисту суміжних прав організацій мовлення у мережі Інтернет на території
України, беручи до уваги міжнародні зобов’язання нашої держави. Вона досліджує міри відповідальності постачальників
посередницьких послуг відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Директиви Європейського Союзу та аналізує належну імплементацію таких положень до національного законодавства. Автор надає оцінку Закону
«Про державну підтримку кінематографії в Україні» у частині ефективної боротьби з Інтернет-піратством. Вона показує особливості застосування процедури «Повідомлення і припинення» відповідно до згаданого Закону, порівнюючи з нормами Закону
США «Про авторське право в цифрове тисячоліття» і європейським законодавством. Автор наводить приклади позитивних
зрушень, здійснених Україною у напрямку удосконалення охорони прав організацій мовлення в Інтернет-середовищі.
Ключові слова: Інтернет, Інтернет-піратство, організація мовлення, креативний контент, процедура «Повідомлення і
припинення», постачальник послуг хостингу, адвокат.
Резюме
Стройко И. А. Защита смежных прав организаций вещания в сети Интернет.
В этой статье автор рассматривает сложный вопрос защиты смежных прав организаций вещания в сети Интернет на территории Украины, принимая во внимание международные обязательства нашего государства. Она исследует меры ответственности поставщиков посреднических услуг согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и
Директиве Европейского Союза и анализирует надлежащую имплементацию таких положений в национальное законодательство Украины. Автор предоставляет оценку Закону «О государственной поддержке кинематографии в Украине» в части эффективной борьбы с Интернет-пиратством. Она показывает особенности применения процедуры «Уведомление и прекращение»
согласно упомянутому Закону, сравнивая с нормами Закона США «Об авторском праве в цифровое тысячелетие» и европейским законодательством. Автор приводит примеры положительных шагов, предпринятых Украиной в направлении усовершенствования охраны смежных прав организаций вещания в Интернет-среде.
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Summary
Stroyko I. Enforcement of the related rigths of the broadcasting organizations in the Internet.
In this Article the author considers the complicated issue of enforcement of the related rights of broadcasting organizations via
Internet in the territory of Ukraine, taking into account the international obligations of our state. She explores liability of intermediary
service providers under the Ukraine - European Union Association Agreement and EU Directive and analyses the proper implementation of such provisions into the national legislation. The author gives an estimate to the Law on the State Support of the Cinematography
in Ukraine in the part of the effective combating of Internet piracy. She reveals the peculiarities of application of the Notice and Takedown Procedure under the mentioned Law comparing with the norms of the Digital Millennium Copyright Act and EU legislation. The
author gives the examples of the positive steps taken by Ukraine aimed at the improvement of the protection of the rights of broadcasting organizations in the sphere of Internet.
Key words: Internet, Internet Piracy, broadcasting organization, creative content, notice and takedown procedure, hosting service
provider, attorney at law.

УДК 347.772

О. С. ШЕВЧЕНКО
Олександр Сергійович Шевченко, аспірант Київського університету права НАН України

ОХОРОНА ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ
В умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору різко зростає конкуренція між суб’єктами господарювання за збут своїх товарів та послуг. Ефективне залучення майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки до господарського та цивільного обороту дає
змогу суб’єкту господарювання збільшити вартість своїх активів та їх інвестиційну привабливість на ринку.
Стрімке зростання промисловості, розширення торгівельних відносин і економічного співробітництва між
державами СОТ є характерною рисою розвитку суспільства у XXI сторіччі. Зазначені процеси неможливі
без введення одного із найважливіших інструментів господарської діяльності – торговельних марок. Сьогодні в світі зареєстровано понад 30 млн торговельних марок і їх число збільшується кожний рік приблизно на
один мільйон. Не буде перебільшенням сказати, що ми живемо у світі торговельних марок, які надають можливість виокремити товари та послуги серед споріднених, слугують показником їх якості, заохочують споживачів придбати такі товари або скористатись послугами. Вдало вибрана торговельна марка стає гарантом
успіху тієї чи іншої компанії, запорукою успіху нової продукції того ж виробника, допомагає споживачам
відрізняти товари один від одного, вибирати між конкурентними товарами, заохочує виробника до підтримання високої якості продукції. Правова охорона торговельної марки захищає споживача від введення в
оману виробника, розвиває добросовісну конкуренцію, надає можливість використовувати репутацію та
престиж, не допускаючи ситуації, коли споживач користується продукцією тих, хто створив торговельну
марку, а не тих, хто не має до неї ніякого відношення. Саме тому належна реалізація прав інтелектуальної
власності на торговельні марки розглядається світовою спільнотою як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції та створює можливості для отримання додаткових прибутків.
Наявні у чинному законодавстві України про охорону прав на торговельні марки норми щодо визначення поняття, обсягу, форм та видів використання позначень торговельних марок є недостатньо точними та
деталізованими за своїм змістом стосовно даної сфери. У законодавстві відсутнє визначення понять належного, добросовісного, номінального та описового використання позначень торговельних марок, що ускладнює процедуру реалізації прав на торговельні марки суб’єктами прав на них у нашій державі. Удосконаленню підлягають питання, пов’язані із набуття прав на торговельні марки, зокрема на міжнародні та добре відмові торговельні марки. Тому одним із завдань законопроектної роботи у сфері правової охорони торговельних марок є усунення недоліків у правовому визначенні й закріплені норм, що визначають умови використання та правової охорони позначень торговельних марок у цілому.
Дослідженню умов правової охорони торговельних марок присвячено чимало наукових праць, зокрема,
Є. А. Арієвича1, В. І. Березанської2, Г. Боденхаузена3, Т. С. Демченко4, О. Ю. Кашинцевої5, І. Ю. Кожарської6,
О. Д. Лєвічевої7, Т. С. Макаришевої8, О. М. Мельник9, Г. П. Рабець10, Ю. І. Свядосца11, А. А. Шестимірова12
та інших. Разом із тим недостатньо дослідженими залишаються питання законодавчого врегулювання окремих спеціальних питань, пов’язаних із охороною прав на торговельні марки, що, зокрема, пояснюється
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повільними темпами прийняття відповідних проектів законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності,
гальмуванням розвитку законодавства у даній сфері. Тому все ще важливим є дослідження й урахування правового досвіду зарубіжних держав у зазначеній сфері, зокрема питань, пов’язаних із практикою застосування
законодавства про правову охорону торговельних марок у зарубіжних державах, а також питань тлумачення
змісту відповідних законодавчих норм, які визначають обсяг, умови й порядок правової охорони торговельних марок у зарубіжних державах. Враховуючи те, що міжнародний досвід є не тільки взірцем вирішення
проблемних питань правозастосовної практики, а й дає змогу зрозуміти витоки реформ, які відбуваються
у законодавстві України, а також те, що порівняння права корисно для кращого розуміння та вдосконалення
власного національного права, пропонуємо дослідити положення законодавства Європейського Союзу та
інших зарубіжних держав, які закріплюють умови й підстави правової охорони позначенням у якості торговельних марок, і виробити в результаті дослідження відповідні пропозиції та рекомендації і для України з
метою удосконалення правозастосовної практики у даній сфері.
Існує чимало питань у даній сфері, які потребують особливої уваги. Однак, проаналізуймо тільки ті
правові проблеми охорони торговельних марок, які першочергово мають бути наближеними до законодавства Європейського Союзу вже найближчим часом. Одним із проблемних питань у галузі інтелектуальної
власності, які потрібно негайно вирішувати відповідно до євроінтеграційних вимог, є відсутність чіткого
законодавчого регулювання комерційних позначень у різних сферах господарської діяльності. У ринкових
умовах важливе комерційне значення мають знаки, слова й символи, що допомагають споживачам орієнтуватися в однорідних товарах і послугах різних фірм, одержувати найбільш якісні товари та уникати підробок.
Таку функцію виконують знаки для товарів і послуг.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак для товарів
і послуг – це позначення, за яким товари і послуги одних юридичних чи фізичних осіб відрізняються від
однорідних товарів і послуг інших юридичних чи фізичних осіб. У ЦК України знакам для товарів і послуг
присвячено дев’ять статей Глави 44 «Право інтелектуальної власності на торговельну марку». Як бачимо із
назви цієї глави, знаки для товарів і послуг відповідно до кодексу отримали нову назву – «торговельні
марки». Враховуючи, що ЦК України є основним актом національного цивільного законодавства, і всі інші
закони України приймаються відповідно цього кодексу, слід користуватися саме його термінологію. Таким
чином, знаки для товарів і послуг називатимуться торговельними марками. Відповідно до ст. 492 ЦК України
торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для
вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть
бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Торговельна марка для товарів і послуг міститься на продукції, що вводиться в цивільний оборот, її упаковці або в супровідній документації і заміняє собою часом довгу і складну назву виробника товару. Тому не
може вважатися охороноздатною маркою позначення, яке складається з розміщених на виробі повних відомостей, що стосуються виробника товару, а також вказують на час, спосіб і місце виробництва, на вид, якість
та властивості товару тощо, їх заміняє умовне позначення, яке легко сприймається та запам’ятовується. Дана
юридична ознака торговельної марки випливає з того, що, як було зазначено раніше, торговельна марка є
чимось ззовні наданим товару і не є частиною його самого.
Торговельна марка повинна допомагати споживачу без особливого напруження впізнати потрібну йому
продукцію і не сплутати її з аналогічною продукцією інших виробників. Тому необхідною умовою правової
охорони торговельної марки є її новизна. Новими вважаються торговельні марки, які за своїм змістом не є
тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з марками, раніше зареєстрованими чи заявленими
на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для однорідних товарів і послуг; марками, права на які належать
іншим особам, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею
яких є Україна, зокрема з так званими добре відомими марками; комерційними найменуваннями або їхньою
частиною, що відомі в Україні, права на які належать іншим особам та одержані до дати подання до відповідного відомства України заявки на марку щодо однорідних товарів і послуг; географічними зазначеннями
товарів, крім випадків, коли вони включені до марки для товарів і послуг як елементи, що не охороняються,
і зареєстровані на ім’я осіб, які мають право використання таких географічних зазначень товарів; сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку; об’єктами інших раніше набутих прав.
Якість відповідних асоціацій, які викликає у споживача торговельна марка, буде залежати від наступної
ознаки торговельної марки, якою є її розрізняльна здатність. Вимога розрізняльної здатності передбачає, що
знак сам по собі має бути оригінальним, тобто містити в собі своєрідні відмітні ознаки, що дають йому змогу
достатньою мірою індивідуалізувати товар. Ця вимога стосується як його форми (видів товарних знаків), так і
змісту. Товарний знак треба обирати довільно і незалежно від позначуваного предмета, що випливає із суті
умовного позначення. Товарний знак не повинен складатися виключно із звичайного слова (слово не має бути
звичайним саме стосовно об’єкта, що ним маркується), бути видовим, описовим чи необхідним позначенням.
У даному випадку розрізняльна здатність розглядається у вузькому розумінні. Якщо ж розглядати її широко, то
тоді до неї треба включити всі інші вимоги, окрім вимоги про відповідність принципам гуманності й моралі.
Особливе місце серед вимог до торговельних марок посідає вимога їх відповідності публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Це обумовлено необхідністю виконання державою однієї з основних її
функцій – загальносоціальної, тобто створювати умови для дотримання розумного балансу приватноправових та публічних інтересів у суспільстві. Проте визначення змісту даних понять законодавство оминає. Про196
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понуємо розглядати публічний порядок як правові основи конституційного ладу; принцип гуманності – як
вимогу людяності, поваги до людини, визнання цінності людської особистості; принципи моралі – як основні (базові) вимоги християнської культури (релігії).
Ще один аспект поняття торговельної марки, а, власне, роль і призначення у суспільстві, аналізується
шляхом розкриття її функцій. Функції торговельної марки – це ті завдання, які вона покликана виконувати при
позначенні нею продукції. Вони не є незмінними, постійно розвиваються, є тісно взаємопов’язаними, одні із
них випливають з інших. У науковій літературі розглядаються різноманітні класифікації функцій товарних знаків, котрі охоплюють увесь спектр суспільних відносин, на які мають вплив знаки. Більшість авторів виділяє
такі основні функції товарних знаків: функція індивідуалізації товарів та послуг, а також їх виробника; пов’язані з нею господарсько-економічні функції гарантування якості товару та рекламування товару; і, нарешті,
охоронна функція. Вже потім кожен із авторів наводить інші, похідні функції товарних знаків. І хоча за своєю
природою товарний знак є об’єктом, що виконує економічні функції, деякі з них мають юридичне значення.
Охорона репутації виробника. Торговельні марки як носії репутації і престижу компанії, її товарів та
послуг є неодмінною умовою існування конкурентної економіки і, що дуже важливо, часто є найбільш цінним
активом компаній. Вони являють собою сутність конкуренції, оскільки забезпечують можливість зробити вибір
між конкуруючими товарами, дають покупцеві змогу відрізнити один товар від іншого. Ефективний захист
товарних знаків – це захист споживачів від обману, стимулювання чесної конкуренції, можливість користування перевагами заслуженої репутації і захист від тих, хто не має на це права. Вплив товарних знаків компанії та,
відповідно, її престижу й репутації, виходить далеко за межі місцевих ринків та існує навіть за відсутності у
цій країні товарів чи послуг, які містять цей товарний знак. Часто товарні знаки створюють світову репутацію
задовго до того, як товари чи послуги, які вони представляють, стають досяжними на конкретній території.
Логічним продовженням такого розвитку світової торгівлі та сучасної технології стало визнання юридичними
системами різних країн необхідності захисту загальновідомих знаків на міжнародному рівні.
Орієнтація на право Європейського Союзу є істотним фактором розвитку національних законодавств
багатьох країн Східної Європи. Це стосується і українського законодавства. В цьому контексті аналітика та
порівняльні підходи до законодавств сусідніх країн є не тільки важливими для українського законодавця, а
й конче корисними. Однією із таких країн-сусідок України є Угорська Республіка. Незважаючи на те, що
Угорщина вже кілька років є членом ЄС, у цій країні продовжуються процеси поступового зближення її
національного законодавства з європейським в сенсі нормального функціонування загального ринку. Директиви, регламенти і значна кількість прийнятих ЄС рішень, спрямовано на гармонізацію законів, що стосуються й інтелектуальної власності, зокрема комерційних позначень. Гармонізація передбачає також і використання судової практики забезпечення позовів та доказів, визначення розміру збитку при порушенні майнових прав, моніторингу поширення піратської продукції, а також використання досвіду органів поліції,
прокуратури в припиненні масових порушень прав інтелектуальної власності13.
Деякі питання набуття прав на торговельні марки в Угорщині. Як відомо, торговельна марка може бути
захищена на підставі використання або реєстрації. Обидва підходи виникли і розвивалися історично. Разом із
тим при захисті торговельної марки вони практично використаються разом. В Угорщині охорона торговельних
марок ґрунтується тільки на основі реєстрації. Міжнародна торгівля сприяла виникненню і розвитку правовідносин в Угорщині, які важко врегулювати чинними нормами права інтелектуальної власності на торговельну
марку. У даному випадку йдеться про захист торговельних марок від використання знаків, здатних викликати
змішування з іншими знаками. Практика свідчить, що конкуренти намагаються імітувати не тільки торговельну
марку, а також ярлики, упаковки, зовнішнє оформлення продукції. Інколи продукція імітується настільки, що її
важко відрізнити від оригіналу. У таких випадках порушення не може бути врегульоване за допомогою права
інтелектуальної власності на торговельну марку. Власник торговельної марки може посилатися на захист від
недобросовісної конкуренції та ряд інших спеціальних правил, що захищають його від імітації14.
Аналізуючи призначення позначень, слід зазначити, що будь-який знак, який придатний відрізнити одні
товари від інших, може бути складовою торговельної марки. Тому угорське право інтелектуальної власності на
торговельну марку не передбачає якого-небудь переліку знаків, придатних для реєстрації. Говорячи про те, що
позначення повинно передусім виконувати розпізнавальну функцію продукції певного виробника, можна припустити існування деяких видів і категорій знаків. Йдеться про такі категорії, як слова, букви, цифри, емблеми,
комбінації видів знаків, включаючи логотипи і ярлики. Угорський досвід в цій сфері є достатньо вагомий.
Не маючи розпізнавальної здатності, торговельна марка не може допомогти споживачеві вибрати
потрібний йому товар. Угорська практика свідчить, що нерідко на реєстрацію пропонуються позначення, які
раніше ніколи не застосовувалися. І тому виникає питання, чи володіють вони розпізнавальною здатністю
для товарів, які вони представляють. З цієї точки зору можна зробити висновок, що знак має розпізнавальну
здатність для товарів, які він представляє, якщо його розпізнають ті, кому він призначений. Іншими словами,
як засіб для визначення продукції певного виробника, або здатністю бути впізнаним у такій якості. Оскільки
ця обставина є підставою для відмови в реєстрації, заявникові не потрібно доводити наявність розпізнавальної здатності. Довести відсутність розпізнавальної здатності – це обов’язок реєстратора.
В Угорщині законодавчо закріплені критерії, що регламентують відмову в реєстрації через відсутність
розрізняльної здатності. Спробуємо зупинитися на них детальніше та почнемо з родових термінів. Так,
позначення є родовим, коли воно визначає категорію або вид, до якого належать товари. До іншої категорії
критеріїв належать описові позначення, які вказують на вид, якість, передбачуване призначення, вартість,
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місце походження, час виготовлення або будь-яку іншу властивість товарів, на яких торговельна марка
повинна використовуватися або використовується15.
Знаки можуть бути позбавлені розрізняльної здатності також із деяких інших причин16. Це стосується
зображень, які завдяки своїй простоті або чисто орнаментальному характеру можуть звернути увагу споживача не як знак, що вказує на походження товару, а як частину упаковки товарів. Посилання на географічне
походження викликають у споживача асоціацію з географічним походженням товару, зазначеним як місце
виробництва тих або інших товарів або компонентів, використовуваних для їхнього виробництва, або, залежно від фактичних обстави, – з певними властивостями товарів, які визначаються їх походженням. Для того,
щоб викликати у споживача таку асоціацію, згадане географічне місце розташування повинне бути йому ледь
відомо. Тому позначення, що вказують на невідомі місцевості, є розрізняльноздатними. Посилання на райони,
у яких ніхто не очікував би виробництва тих або інших товарів, також є розрізняльними. Торговельним маркам, які можуть увести в оману споживачів відповідно характеру, якості або будь-яких інших властивостей
товарів або їхнього географічного походження, в інтересах суспільства не надається можливість реєстрації. Ті
торговельні марки, що мають описове значення, інколи можуть бути помилковими. Такі торговельні марки
варто розглядати із двох позицій – вони мають бути розрізняльними, по-перше, а, по-друге, вони не повинні
бути помилковими. Угорське національне законодавство про торговельні марки відхиляє реєстрацію знаків,
що суперечать моралі або публічному порядку. Угорщина охороняє свій національний прапор, свою офіційну
назву й найменування офіційних установ у своїх же власних інтересах. А також згідно зі ст. 6-ter Паризької
конвенції охороняє заявлені позначення інших країн-учасниць і міжнародних міжурядових організацій. Угорське законодавство передбачає експертизу й по відносних підставах для відмови. Йдеться про права, які заявляють на ідентичні або подібні товари. Така експертиза носить гіпотетичний характер, оскільки експерт не
знає, чи існують виключні права, чи був знак у використанні тощо. Зазначена експертиза залежить від інформативних можливостей і досвіду експерта. Таким чином, експерт може визнати торговельну марку схожою на
попередню і відмовити в реєстрації. Водночас, коли конкуренти домовилися, що будуть використовувати свої
торговельні марки, не створюючи змішування на ринку, вступає в дію запропонована Європейським Співтовариством система надання можливості власникам виключних прав захищати свої інтереси, заперечуючи
проти реєстрації торговельної марки в адміністративному порядку. Також вони можуть вживати заходів проти
знака, що вже був зареєстрований і котрий, на їхню думку, порушує їх виключні права17.
Юридичні та фізичні особи, які зареєстрували своє ім’я, торговельні марки, набувають майнові права
на цю марку, зокрема, право на її використання для позначення відповідних товарів чи послуг на всій території України. Дані права чинні упродовж десяти років, починаючи від дати подання заявки до Патентного
відомства України. При цьому цей термін розглядається законом лише як початковий період правової охорони, що пов’язується з первинною реєстрацією позначення як торговельної марки. В принципі строк чинності
прав на торговельну марку може бути необмеженим, оскільки строк дії свідоцтва на торговельну марку може
неодноразово продовжуватися в порядку, встановленому ст. 5 Закону України про товарні знаки. Заява щодо
продовження строку чинності прав щоразу на десять років має бути подана володільцем свідоцтва протягом
останнього року його дії.
Права на торговельні марки є абсолютними і виключними суб’єктивними правами. Це означає, що власник прав на торговельну марку має право використовувати цю марку, а також виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю марку іншим особам. Відтак, ніхто не може використовувати торговельну марку, що охороняється в Україні, без дозволу власника прав на неї. Суть права на використання торговельної марки полягає в можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються. Використанням торговельної марки
вважається насамперед застосування її на товарах і (або) на їхній упаковці. При цьому особою, яка використовує торговельну марку, може бути як сам власник прав на цю марку, так і особа, якій такі права надані на
підставі ліцензійного договору. За наявності поважних причин щодо неможливості використання торговельної марки у такій формі, може бути визнано також застосування цієї торговельної марки в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні.
Використання торговельної марки розглядається законодавством не тільки як право, а й як обов’язок
власника прав на нього. Зокрема, ст. 17 Закону України про товарні знаки передбачає можливість дострокового припинення дії прав на торговельну марку, яке може бути повним або частковим. Дане питання вирішується в судовому порядку за заявою будь-якої заінтересованої юридичної або фізичної особи. Підставою для
цього може бути невикористання торговельної марки безперервно протягом трьох років від дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва на цю марку або від дати, коли використання цієї торговельної марки було
припинено. При вирішенні питання про дострокове припинення дії реєстрації торговельної марки у зв’язку
з її невикористанням можуть бути прийняті до уваги докази того, що торговельна марка не використовувалась за незалежних від власника прав на неї причин, наприклад, через стихійне лихо, відсутність необхідної
сировини, зміну профілю діяльності.
При використанні торговельної марки власник прав на неї може проставляти поряд із цим позначенням
попереджувальне маркування, яке вказує на те, що застосоване позначення зареєстроване в Україні як торговельна марка. Таке маркування виконує рекламно-інформаційну та патентно-правову функції. З одного
боку, воно дає змогу виокремити торговельну марку з-поміж інших видів позначень, якими маркується товар
чи його упаковка, завдяки чому увага споживачів привертається до специфіки такого позначення. Крім того,
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застосування попереджувального маркування є додатковою рекламою певних товарів і послуг. З іншого, –
завдяки попереджувальному маркуванню можна оперативно встановити факт реєстрації торговельної марки.
А це застерігає інших осіб від порушення прав на цю марку.
Основними способами комерціалізації торговельної марки є: використання відповідної торговельної
марки у власному виробництві; внесення прав інтелектуальної власності на торговельну марку до статутного
капіталу підприємства; передача (продаж) прав на торговельну марку.
Власник прав на торговельну марку не тільки може її використовувати, а й має виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти іншим особам використовувати цю торговельну марку. Розпорядження
правами на торговельну марку має позитивні моменти що охоплюють уступку прав на торговельну марку та
надання прав на використання торговельної марки (ст. 16 Закону України про товарні знаки). Згідно з абзацом 2 п. 7 ст. 16 Закону України про товарні знаки уступка прав на торговельну марку не допускається, якщо
вона може бути причиною введення в оману споживачів щодо товарів чи послуг стосовно особи, яка виробляє ці товари або надає зазначені послуги. Це обмеження дає змогу блокувати майже кожен недобросовісний
договір про уступку прав на торговельну марку. Власник прав на торговельну марку може надати право на
використання цієї марки іншій особі за ліцензійним договором.
Важливість охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку підкреслюється і тим, що
відповідно до положень ст. 20 Закону України про товарні знаки будь-яке посягання на зазначені права, в
тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва на торговельну марку дій, що потребують його згоди, та
готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення
повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Також власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених
зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Захист прав
інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється в порядку, передбаченому цивільним, адміністративним та кримінальним законодавством України.
З наведеного випливає висновок про те, що на сучасному етапі розвитку України торговельна марка є
невід’ємним інструментом бізнесу в економіці, необхідним елементом господарського обороту. Враховуючи
те, що торговельна марка – це істотний компонент нематеріальних активів, вона не лише відіграє роль важливого джерела інформації для споживачів, а й формує значну частину ринкової вартості фірми. Включення
ринкової вартості торговельної марки у ціну продажу підприємства дуже часто дає змогу збільшувати останню у 4–5 разів порівняно з балансовою вартістю активів підприємства. На нашу думку, є кілька варіантів
щодо оптимізації шляхів регулювання суспільних відносин у сфері, пов’язаній з комерційними позначеннями в Україні. Вони можуть бути запропоновані у вигляді загальних та спеціальних пропозицій.
Стосовно пропозицій загального плану на законодавчому рівні потрібно забезпечити належну, таку, що
відповідає вимогам сьогодення й міжнародній практиці, правову охорону комерційних позначень. Керівникам міністерств і відомств, підприємств та компаній усіх форм власності необхідно усвідомити, що комерційні позначення є важливим чинником економічного зростання України та її міжнародної торгівлі, у визначенні ринкової вартості вітчизняних підприємств, формуванні їх конкурентоспроможності. Застосовування
ефективних заходів для запобігання порушенню прав на комерційні позначення сприятиме удосконаленню
процедури надання прав на торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення,
прискорить процедуру здійснення експертизи заявок на комерційні позначення. У цьому контексті є важливим створення підрозділів з питань інтелектуальної власності у галузевих міністерствах і відомствах, а
також відновлення роботи патентно-ліцензійних підрозділів в установах, організаціях, на підприємствах.
Підсумовуючи, стосовно шляхів оптимізації цивільно-правової охорони комерційних позначень в
Україні зазначимо, що багато проблем, які сьогодні існують в аналізованій сфері, могли бути врегульовані
шляхом розробки та прийняття єдиного комплексного закону або комплексного внесення змін до спеціального законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності, зокрема, прав на засоби індивідуалізації. Економічне відродження нашої країни, орієнтація на розвиток ринкових відносин, прагнення ввійти
повноправним членом до світового співтовариства потребують і чітко визначених перспектив розвитку та
удосконалення суспільних відносин у цій важливій сфері.
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Summary
Shevchenko О. Protection of rights to trademarks in Ukraine and the countries of the European Union: realities and
prospects.
The article explores the provisions of the legislation of some countries of the European Union and international treaties on the
conditions for the legal protection of trademarks, the genesis of the development of relevant provisions and the mechanism for its application. The main attention is paid to the relevant standards of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the TRIPS
Agreement and special regulatory and legal acts in this field. As the results of the study, relevant proposals and recommendations were
developed concerning the legislation of Ukraine with the aim to improve law enforcement practice on this issue.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ»
Важливим правовим засобом забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування може бути процедура оцінки впливів на довкілля, необхідність запровадження якої визначена євроінтеграційними зобов’язаннями України. З метою їх реалізації 23 травня 2017 р. Верховною Радою України,
після суттєвого доопрацювання та врахування зауважень Президента України, було прийнято Закон України
«Про оцінку впливів на довкілля» (далі – Закон)1, який вводиться в дію з 18 грудня 2017 року. Відповідно до
преамбули, цей Закон має встановити правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального
використання й відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. З огляду на зазначену мету, а також враховуючи, що серед об’єктів оцінки впливу на довкілля Законом визначені також окремі види спеціального природокористування, що викликає потребу у дослідженні можливостей вказаної процедури в контексті забезпечення екологічної безпеки.
Слід звернути увагу, що різні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки досліджуються вченими – представниками вітчизняної науки екологічного права, як-от: В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, Ю. Л. Власенко,
А. П. Гетьман, Т. Г. Ковальчук, М. В. Краснова, Ю. А. Краснова, Н. Р. Малишева, Е. В. Позняк, О. В. Сушик,
О. А. Шомпол, Ю. С. Шемшученко та ін.
Водночас спеціальні правові дослідження процедури оцінки впливу на довкілля як засобу забезпечення
екологічної безпеки спеціального природокористування у науці екологічного права не здійснювались, що
обумовлює актуальність проведеного у цій статті дослідження.
Відповідно до преамбули, Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля,
спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та
приватних інтересів.
Законом передбачається запровадження процедури оцінки впливів на довкілля видів діяльності, визначених у його ст. 3. Основними стадіями запровадженої Законом процедури оцінки є наступні: 1) інформування суб’єктом господарювання, що має намір здійснювати відповідну діяльність, уповноваженого територіального органу про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, у письмовій формі (на паперових
носіях та в електронному вигляді) за місцем провадження такої діяльності (ст. 5); вказане повідомлення
оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет уповноваженого територіального або центрального органу; 2) оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня подання їх уповноваженому органу (територіальному чи центральному) шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох),
визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується прова© А. С. Євстігнєєв, 2017
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дити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення
об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та інших
заінтересованих осіб; 3) забезпечення суб’єктом господарювання підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог ст. 6; 4) подання суб’єктом господарювання підготованого звіту з оцінки впливу на
довкілля та оголошення про початок громадського обговорення такого звіту в письмовій формі на паперових
носіях та в електронному вигляді, а також визначену зазначеним суб’єктом іншу додаткову інформацію,
необхідну для розгляду звіту уповноваженому територіальному або центральному органу; вищевказаний
звіт та оголошення підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет уповноваженого територіального або центрального органу (ст. 6); 5) проведення громадського обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля проводиться з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і громадськістю уповноваженому органу, зауваження і пропозиції до планованої діяльності пропозицій
громадськості до планованої діяльності надання у визначені строки (не менше 25 робочих днів і не більше
35 робочих днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля для ознайомлення); громадське обговорення проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді); 6) видача уповноваженим центральним або
територіальним органом висновку з оцінки впливу на довкілля. У відповідному висновку, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території
та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі – транскордонного), інтенсивності й складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти та невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий,
середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, визначається допустимість чи обґрунтовується недопустимість провадження планованої діяльності та
визначаються екологічні умови її провадження. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим для
виконання. Екологічні умови провадження планованої діяльності, зазначені у частині п’ятій цієї статті, є
обов’язковими. Висновок з оцінки впливу на довкілля враховується при прийнятті рішення про провадження
планованої діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планованої
діяльності. При підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля розглядаються та беруться до уваги звіт з
оцінки впливу на довкілля та звіт про громадське обговорення. Підготовка вказаного висновку здійснюється
безкоштовно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу – з дня завершення цієї процедури та затвердження рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля.
При цьому серед визначених у ст. 3 Закону видів діяльності, що підлягають такій оцінці, визначено
лише декілька із тих, які в цій роботі запропоновано вважати різновидами спеціального природокористування. Зокрема, йдеться про: а) операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення,
перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення); б) операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше; в) забір підземних вод із щорічним забором води 10 мільйонів
кубічних метрів або більше; г) видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення,
які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; ґ) сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та
меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше; д) зміна цільового призначення
земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду
діяльності, зазначеного у частинах другій та третій статті 3) та зміна цільового призначення особливо цінних
земель; і) видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються
землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим
використанням; ж) господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні
об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу тощо.
Слід виділити наступні позитивні характеристики аналізованого Закону. Насамперед нормативно
передбачено, що обов’язковим об’єктом, можливі впливи на який планованої діяльності оцінюються, є здоров’я людини. Так, закріплений у ст. 1 термін «вплив на довкілля» визначається як будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я. Відповідно до положень ст. 6 Закону, при підготовці звіту про оцінку впливу на довкілля повинно бути
проаналізовано стан факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я населення, а в самому звіті має бути наведено опис і оцінку
можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа
території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності – транскордонного),
інтенсивності й складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу
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(включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний вплив),
зумовленого в тому числі ризиками для здоров’я людей.
Водночас, не зважаючи на перший погляд достатньо прогресивний зміст аналізованого Закону, а також
його відповідність євроінтеграційним зобов’язанням України, слід констатувати наступні його недоліки, які,
на нашу думку, унеможливлять ефективне застосування передбачених ним превентивних процедур як засобу
забезпечення ЕБ у сфері природокористування, що обґрунтовується наступним.
По-перше, положення Закону поширюються лише на деякі різновиди спеціального природокористування (на нашу думку, визначені без достатньої обґрунтованості), що унеможливлює системне застосування
його процедур щодо всіх різновидів вказаного природокористування. Так, поза межами регулювання чомусь
опинились не менш небезпечні, аніж названі в Законі, види використання природних ресурсів на підставі
дозвільних документів, як-от: а) здійснення заготівлі деревини на пні у промислових масштабах; б) застосування пестицидів і агрохімікатів при використанні земель сільськогосподарського призначення; в) господарська діяльність, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при здійсненні
видів діяльності, що не є об’єктом оцінки впливу на довкілля; г) використання надр для цілей, не пов’язаних
із видобуванням корисних копалин (наприклад, створення підземних сховищ нафти або газу), окрім поверхневого та підземного зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше тощо.
По-друге, необґрунтованими видаються визначені в Закону кількісні показники діяльності, за умови
досягнення яких вона підлягає оцінці впливів за визначеною процедурою. Так, очевидно, що відсутні істотні
відмінності у рівні екологічного ризику між, наприклад, операціями у сфері поводження з побутовими та
іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом
100 тонн і 99,5 тонн, при цьому перші підлягають оцінці впливу, а другі – ні.
По-третє, Закон не передбачає жодних правових гарантій напрочуд важливих аспектів встановлюваної
ним процедури. Так, відсутні належні й достатні гарантії повноти і достовірності інформації, що наводиться
як у повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, так і в звіті про оцінку
впливу на довкілля. Організація розробки обидвох цих ключових документів покладається на апріорі упереджену особу – заінтересованого у прийнятті позитивного рішення щодо планованої діяльності суб’єкта
господарювання. Жодних реальних правових можливостей щодо перевірки достовірності й повноти вищевказаної інформації як з боку органів державної влади, так і з боку громадськості, Закон не передбачає. Так,
відповідно до положень ч. 3 ст. 9 Закону перевірка поданої інформації на місцевості, проведення контрольних вимірювань кількісно-якісних показників не передбачається, навпаки – допускається лише оцінка поданих заявником документів, адже в силу положень ч. 3 ст. 9 Закону при підготовці висновку з оцінки впливу
на довкілля, уповноважений відповідний центральний або територіальний орган розглядає та бере до уваги
звіт з оцінки впливу на довкілля та звіт про громадське обговорення, конкретних повноважень щодо перевірки наведеної у вказаних документах інформації, в тому числі – на місцевості, зазначеним органам не надається.
По-четверте, не зважаючи на приділення важливого значення процедурі оцінки впливу на довкілля громадськості, Закон чітко не встановлює процедуру проведення відповідного громадського обговорення, що
дає можливості для зловживань при його проведенні (насамперед у формі імітації такого обговорення, проведення його із залученням «потрібних» представників «громадськості»). Більш того, Законом навіть не
передбачається детальне аргументування відповідним органом при прийнятті рішення з оцінки впливу на
довкілля мотивів відхилення позиції громадськості, передбачено лише «розгляд та взяття до уваги» звіту про
результати названого обговорення, без жодної деталізації, що ж саме мається на увазі, які є підстави для врахування (повного, часткового) наведених аргументів або їх відхилення.
По-п’яте, закон не передбачає жодних ефективних позасудових процедур оскарження рішень, прийнятих за наслідками процедури оцінки впливу на довкілля. На нашу думку, саме позасудова процедура в даному випадку є більш ефективною, аніж судове оскарження, адже є можливість організувати її із залученням
фахівців у сфері природокористування й оцінки екологічних наслідків планованої діяльності, які зможуть
самостійно фахово приймати рішення по суті. Суд же завжди потребуватиме допомоги експертів і далеко не
факт, що нині існуючі вітчизняні судово-експертні установи можуть проводити відповідні експертні дослідження, в межах яких може бути встановлено обґрунтованість рішення, прийнятого за наслідками процедури
оцінки впливу на довкілля. Водночас ст. 10 Закону передбачає лише можливість уповноваженого центрального чи територіального органу утворювати експертні комісії з оцінки впливу на довкілля, члени яких призначаються строком на три роки. При цьому жодних вказівок на статус і повноваження таких комісій не наведено. Також не закріплено навіть бланкетної норми щодо права відповідного уповноваженого органу визначати повноваження таких комісій. Отже, враховуючи положення ч. 2 ст. 19 Конституції України, вважаємо,
що утворити вищевказані комісії в законний спосіб наразі неможливо.
Проведений у цій статті критичний аналіз положень Закону дає підстави для висновку про необхідність
його суттєвого доопрацювання з метою посилення ефективності його матеріально-правових та процесуально-правових норм, чому будуть присвячені подальші дослідження автора.
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1 Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 22 травня 2017 р. № 2059-VIII // Офіційний вісник України. – 2017. –
№ 50. – Ст. 1549.

Резюме
Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
У статті проведено аналіз положень актів європейського та національного законодавства з питань оцінки впливу на
довкілля як засобу забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування, систематизовано основні правові
проблеми вказаної процедури, запропоновано окремі авторські пропозиції щодо їх вирішення.
Ключові слова: забезпечення екологічної безпеки, оцінка впливу на довкілля, спеціальне природокористування, екологічна безпека спеціального природокористування.
Резюме
Евстигнеев А. С. Правовое обеспечение экологической безопасности специального природопользования в контексте Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду».
В статье проведен анализ положений актов европейского и национального законодательства по вопросам оценки воздействия на окружающую среду как средства обеспечения экологической безопасности специального природопользования, систематизированы выделены основные правовые проблемы указанной процедуры, даны отдельные авторские предложения по их
решению.
Ключевые слова: обеспечение экологической безопасности, оценка воздействия на окружающую среду, специальное
природопользование, экологическая безопасность специального природопользования.
Summary
Yevstigneyev A. Legal providing of ecological safety of special nature use in the context of the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment».
The article analyzes the provisions of the acts of European and national legislation on environmental impact assessment as a
means of ensuring environmental safety in a special nature resources usage sphere, analyzes the main legal problems of respective procedure, proposed individual authorial proposals for their solution.
Key words: Ecological safety, environmental impact assessment, special natural resources usage, environmental safety of special
natural resources usage.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗРОШУВАНИХ
ТА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах розвитку, коли пріоритетом сталого розвитку для України є охорона та збереження
природних ресурсів, одним із важливих завдань чинного земельного законодавства виступає забезпечення
ефективного правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель. Як відомо, в системі меліорацій у
світі особливе місце належить саме зрошенню та осушенню. Певною мірою дане положення стосується і
України.
Правова регламентація зрошуваних та осушуваних земель в Україні перш за все спрямована на поведінку власників земельних ділянок та землекористувачів, на яких згідно із законом покладаються обов’язки
так використовувати зрошувані та осушувані земельні ділянки, вилучаючи корисні властивості, щоб наносити землі як природному об’єкту якнайменшу шкоду, задовольняючи при цьому власні інтереси. Відповідні
правові приписи з цього приводу достатньо повно і чітко регламентують діяльність носіїв земельних прав,
пов’язану з використанням та охороною зрошуваних та осушуваних земель. Вони визначають міру належної
поведінки суб’єктів, тобто зобов’язують їх до виконання певних вимог.
Незважаючи на наявність у законодавстві приписів, присвячених регламентації відносин стимулювання
раціонального використання та охорони зрошуваних та осушуваних земель, навряд чи можна вважати ці відносини повною мірою врегульованими. По-перше, у ряді випадків законом лише декларуються певні стимулюючі заходи забезпечення раціонального використання та охорони зрошуваних та осушуваних земель, але
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відсутня процедура їх реалізації. По-друге, окремі аспекти названих відносин врегульовані суперечливо. Потретє, практика правозастосування потребує унормування деяких важливих питань, які поки що залишаються відкритими.
Вивченню особливостей сучасного стану правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в
Україні в ринкових умовах та обґрунтуванню шляхів вирішення проблем у зазначеній сфері присвячені численні праці таких відомих науковців, як О. О. Погрібний, Ю. С. Шемшученко, Н. М. Новіцька, М. А. Дейнега, С. Д. Йосіфіді та ін.
Слід вказати, що більша частина науковців у своїх працях акцентує увагу лише на конкретних джерелах
правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні, не розглядуючи дане питання комплексно. Питання дослідження сучасного стану правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в
Україні, вивчення його особливостей з метою розробки пропозицій його удосконалення також є недостатньо
вивченими.
Мета статті – системний розгляд сучасного стану правового регулювання зрошуваних та осушуваних
земель в Україні.
У процесі здійснення виробничої та іншої діяльності, пов’язаної із використанням земель, нерідко
виникає питання про погіршення їх якісного стану. Погіршення якості земель може бути наслідком неналежного їхнього використання чи результатом стихійних природних процесів. Найчастіше якісний стан земель
змінюється в результаті деградації. Це може стосуватися всіх земель, але особливі наслідки вона спричиняє
для земель сільськогосподарського призначення. Необхідність розробки і здійснення заходів, пов’язаних із
ліквідацією наслідків, обумовлених деградацією земель, очевидна. Зазначимо, що зрошення земель та осушення земель – це найбільш поширений вид меліорацій, спрямований на докорінне поліпшення земель з
несприятливим водним та повітряним режимами, хімічними і фізичними властивостями, схильних до механічної дії вітру або води.
Проблема правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні у сучасних умовах набуває теоретичного інтересу і практичної значущості. Правове забезпечення використання і охорони зрошуваних та осушуваних земель припускає наявність системи таких правових приписів, які б закріплювали комплекс заходів, що виключають виникнення деградаційних процесів щодо відповідних земель, які характеризуються своїм цільовим призначенням і певними якісними характеристиками.
Не можна не зазначити, що меліорація дійсно забезпечує створення оптимальних умов для одержання
високих і стійких урожаїв сільськогосподарських культур, а з іншого при недотриманні встановлених
вимог – нерідко призводить до заболочування і засолення зрошуваних земель. Особливої уваги потребує гідромеліорація сільськогосподарських угідь, здійснення якої часто породжує гострі екологічні проблеми. Так
створення, величезних штучних водойм для здійснення гідромеліорації призводить до затоплення значних
площ цінних сільськогосподарських земель, їх водно-вітровий режим різко погіршується, відбувається заболочування і засолення ґрунтового покриву на значних територіях. Високопродуктивні сільськогосподарські
угіддя при цьому часто перетворюються в малопродуктивні чи деградовані землі1.
Переходячи безпосередньо до джерел правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в
Україні зазначимо, що в будь-якій державі в обов’язковому порядку функціонує правова система, яка склалася історично, включаючи наступні види джерел права:правовий звичай, нормативний акт, судовий прецедент, договір, загальні принципи, ідеї та доктрини, релігійні звичаї тощо. Для України найбільш характерний
спосіб правового регулювання – нормативний акт, що зумовлюється масштабами, централізацією і багатонаціональністю держави, необхідністю забезпечити одноманітність застосування правових норм.
У зв’язку з різноманіттям соціально-економічних і природно-екологічних умов нашої країни нормативні державні акти з питань земельних відносин, як правило, приймають тільки відносно великих загальнодержавних проблем, а вирішення конкретних завдань передають суб’єктам держави відповідно до їх правотворчої компетенції. Нормативні акти складають ієрархічну систему, в якій їх юридична сила залежить від місця
і компетенції органу, що приймає акт. Серед нормативних актів розрізняють Конституцію, закони і підпорядковані їм підзаконні акти. До останніх відносять як акти державних органів, так і місцевого самоврядування.
До джерел земельного права останнім часом також починають відносити загальні принципи права, нормативні договори та угоди, які мають юридичну силу2.
У галузі регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні норми Конституції3 можна умовно
розділити на дві великі групи: перша безпосередньо присвячена земельним відносинам, а бере участь у регулюванні земельних відносин і управлінні земельними ресурсами.
Крім Конституції України, законодавство у сфері регулювання зрошуваних та осушуваних земель складають Земельний кодекс України, Водний кодекс України закони України, Постанови Верховної Ради України, які ухвалені в межах їх повноважень та відповідно до норм Конституції України і законів України.
Одним із основних законодавчих актів України, що регулює земельні відносини, є Земельний кодекс
України, який дає змогу визначити: мету й завдання державної політики у сфері регулювання земельних відносин при використанні та охороні земель; принципи формування земельних відносин; основи державної політики щодо регулювання охорони земель та управління земельними ресурсами; законодавче регулювання окремих категорій земель, повноваження органів місцевого самоврядування в регулюванні земельних відносин4.
Норми Водного кодексу України визначають склад земель водного фонду, підстави та порядок користування ними, встановлюють відповідальність за порушення вимог використання цих земель. Водний кодекс
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України спрямований на регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних
ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування5.
За вітчизняним земельним законодавством землі, покриті поверхневими водами, зосередженими у водних об’єктах, а також зайняті гідротехнічними та іншими спорудами, розташованими на водних об’єктах,
включені до окремої категорії земель водного фонду. Однак аналіз норм ЗК України дозволяє говорити, що
землі, покриті поверхневими водами, включаються і в інші категорії земель. Так, наприклад, до складу
земель сільськогосподарського призначення включені земля, зайняті водними об’єктами. Їхня площа становить близько 3,4 % загальної площі земель сільськогосподарського призначення, або 18,1% загальної площі
земель під водою6.
Порівняльний аналіз норм водного та земельного законодавства дозволяє нам обґрунтувати необхідність
комплексного регулювання відносин, що виникають при використанні земель, покритих поверхневими водними об’єктами, і прилеглих до них, а також оцінити значення водного законодавства при регулюванні цих
відносин. А тому, при аналізі правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні необхідно
виходити із взаємообумовленості такого регулювання нормами земельного, водного та екологічного права.
До основних законодавчих та нормативно-правових актів у сфері правового регулювання зрошуваних
та осушуваних земель в Україні також належать:
– закони України: «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 № 1389-XIV7, «Про охорону навколишнього
природного середовища» № 1264-ХІІ від 25 червня 1991 р.8, «Про охорону земель» № 94/962-ІV від 19 червня
2003 р.9, Про трубопровідний транспорт від 15.05.1996 № 192/96-ВР10 та ін. Особливе місце в системі земельного законодавства посідає чинний Закон України «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 р. № 1389-XIV,
який згідно з преамбулою визначає принципи правового регулювання суспільних відносин, які виникають у
процесі проведення меліорації земель, використання меліорованих земель і меліоративних систем, і повноважень органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, у сфері меліорації земель і направлений
на забезпечення екологічної безпеки меліоративних систем і захисту суспільних інтересів. Названий нормативно-правовий акт законодавчо закріпив понятійний апарат і затвердив формулювання таких термінів:
«меліорація земель», «меліоративні заходи», «меліоровані землі», «меліоративна система» тощо. Крім того,
вперше на законодавчому рівні ст. 3 Закону України «Про меліорацію земель» визначено види меліорації
земель залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів: гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна, агротехнічна, агролісотехнічна. У подальших статтях Закону надається їхня характеристика;
– постанови Верховної Ради України: «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» № 188/98-ВР від
05 березня 1998 р.11, «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища»№2751-XII від 29 жовтня 1992 р.12;
– укази Президента України: «Про Положення про Державнеагентство земельних ресурсів України»
№ 445/2011 від 08 квітня 2011 р.13, «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» № 454/2011
від 13 квітня 2011 р.14, «Про Державну інспекцію сільського господарства України» № 459/2011 від 13 квітня
2011 р.15;
– постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» від 29.03.2017 № 20516, «Питання розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь» від 24.06.2006 № 86317.
– важлива роль у правовому регулюванні земельних відносин належить нормативно-правовим актам
центральних органів виконавчої влади. Тут варто виділити «Інструкцію з організації та здійснення моніторингу
зрошуваних та осушуваних земель» № 503 від 16 серпня 2013 року18, «Порядок використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» від 27 лютого 2002 р. № 58/13619.
Згідно Наказу головним розпорядником коштів, що виділяються з державного бюджету, є Міністерство аграрної політики та продовольства України. Кошти державного бюджету виділяються сільськогосподарським підприємствам (науково-дослідним господарствам) виключно на підставі рішень конкурсних комісій;
– поряд із нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які регулюють земельні відносини, діють законодавчі акти та нормативні акти інших міністерств та відомств, зокрема Державного
агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної санітарноепідеміологічної служби України, які регулюють земельні відносини, що виникають при використанні зрошуваних та осушуваних земель В Україні, оскільки реалізація їх повноважень нерозривно пов’язана з використанням земель для розміщення об’єктів інфраструктури та з її охороною.
Слід також зазначити неабияку роль ратифікованих міжнародно-правових актів України, що врегульовують використання та охорону зрошуваних та осушуваних земель. Це, зокрема, міжнародні договори України, укладені з іноземними державами та іншими суб’єктами міжнародного права. Зазначені правові акти
регулюють, насамперед, відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання
природних ресурсів та створюють загальні засади нормативно-правового регулювання агромеліоративних
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відносин. Наприклад, Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку від 14 червня 1992 р., ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 1994 р.20, закріпила найважливіші принципи
охорони довкілля, у тому числі у сільському господарстві: екологізація землекористування, раціональне
використання вразливих екосистем, боротьба з опустелюванням і посухою, знелісненням тощо.
Крім того, численні міжурядові нормативні акти України з іноземними державами про співробітництво
в галузі сільського господарства також опосередковано врегульовують використання та охорону зрошуваних
та осушуваних земель. Наприклад, Меморандум про взаєморозуміння щодо діалогу з питань сільського господарства між Міністерством аграрної політики України та Генеральним Директоратом Європейської Комісії «Сільське господарство і розвиток сільської місцевості» від 18.10.200621, Угода між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі агропромислового комплексу від 04.12.200822, Угода про співробітництво в галузі сільського господарства між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства Китайської Народної Республіки від 12.04.200723 та ін.
Зазначимо, що наразі у Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про збереження ґрунтів
та охорону їх родючості» № 179824. Законопроект розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України за участю державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Метою законопроекту
є прийняття повномасштабного нормативно-правого акта, якій містить всі необхідні положення і норми, що
регулюють правові взаємовідносини в сфері охорони ґрунтів, у тому числі, зрошуваних та осушуваних
земель. Так, ст. 31 законопроекту закріплено вимоги щодо охорони ґрунтів від підтоплення, заболочення та
переосушення. У цілому, законопроект спрямовано на законодавче забезпечення раціонального використання та збереження ґрунтів України. Автори законопроекту переконані, що прийняття проекту закону України
«Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» дасть можливість на законодавчому рівні визначити особливий статус ґрунтового покриву, у тому числі, зрошуваних та осушуваних земель, формувати дбайливе
ставлення всіх верств населення до ґрунту, унеможливлювати процеси його збіднення та деградації25.
На нашу думку, «переозброєння» нормативної документації неможливо без визначення першочергових
завдань, спрямованих на вирішення проблем сектора зрошуваних та осушуваних земель в Україні. Проведений аналіз перспективної потреби сільгоспвиробництва в проведенні зрошувальних та осушувальних заходів, а також проблема подальшого розвитку гідромеліорації в цілому, що включає численні меліоративні системи, системи експлуатації та необхідний для цього виробничо-технічний потенціал, обумовлює наступні
аспекти вирішення проблем:
– формування чіткої стратегії та ідеології створення і реконструкції меліоративних систем, заснованої
на підвищенні технічного і технологічного рівнів;
– вдосконалення системи експлуатації меліоративних систем і водогосподарських об’єктів меліоративного призначення шляхом розробки класифікаційних карт аварійних ситуацій на об’єктах осушувальної
мережі, в якій за масштабами можливих наслідків та за галузевими класифікаційними ознаками виділити
рівні аварійних ситуацій (аварій) та встановити їхні порогові значення.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що сучасний стан
законодавства щодо правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні не забезпечує
належного правового регулювання відносин у цій галузі. Крім того, є суттєві прогалини у правовому регулюванні зазначених відносин. Зокрема, відсутнє визначення поняття «зрошувані та осушувані землі», не
визначений комплекс основних вимог щодо забезпечення раціонального використання і охорони меліоративних угідь, порядок виявлення та обліку земель, що підлягають меліорації, процедура передачі меліоративних
споруд в експлуатацію і ряд інших питань. Існуюча нормативно-правова база не забезпечує збереження і розвиток меліоративного фонду країни, а його державну підтримку зводить в досить вузький сектор, що функціонує в рамках окремих програм.
Першим і найбільш важливим з точки зору нормативного забезпечення меліоративної галузі кроком, на
наш погляд, є розробка технічного регламенту «Про порядок влаштування меліоративних систем та проведення меліоративних заходів», який би враховував специфіку та особливості застосовуваних меліоративних
технологій.
Даний технічний регламент повинен пред’являти обов’язкові вимоги до процесів проектування, будівництва і експлуатації в меліоративній галузі, виконання яких дозволить уникнути надзвичайних ситуацій,
що тягнуть за собою:
– нанесення шкоди майну і господарським об’єктам;
– забруднення навколишнього середовища;
– погіршення умов життєдіяльності людини;
– нанесення шкоди здоров’ю і законним інтересам громадян.
Потребує прийняття проекту закону «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» № 1798, який
буде містити всі необхідні положення і норми, що регулюють правові взаємовідносини в сфері охорони ґрунтів, у тому числі, зрошуваних та осушуваних земель.
На нашу думку, для подальшого розвитку правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в
Україні необхідно створити повноцінне земельне законодавство, спрямоване на комплексне регулювання
правових відносин щодо зрошуваних та осушуваних земель як об’єктів земельного права. Виходячи з особливостей цих об’єктів, можна виділити такі основні напрямами у формуванні правової системи використанЧасопис Київського університету права • 2017/2
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ня та охорони зрошуваних та осушуваних земель в Україні:правове регулювання зрошуваних та осушуваних
земель як основного природного ресурсу; правове регулювання зрошуваних та осушуваних земель як об’єкта права власності; правове регулювання зрошуваних та осушуваних земель як основи життя і діяльності
народів, що проживають на території України.
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Резюме
Злий Я. В. Сучасний стан правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні.
Статтю присвячено розробці комплексного теоретичного підходу до розуміння поняття правового забезпечення використання та охорони зрошуваних та осушуваних земель, формулюванню власних наукових висновків щодо правової сутності правового забезпечення використання та охорони зрошуваних та осушуваних земель, обґрунтуванню пропозицій та рекомендацій,
спрямованих на вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері правового забезпечення зрошуваних та
осушуваних земель в Україні. Доведено, що потреби сталого розвитку України вимагають формування якісної правової регламентації зрошуваних та осушуваних земель. Наводяться аргументи на користь доцільності прийняття комплексного норматив-
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но-правового акта «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» та технічного регламенту «Про порядок влаштування
меліоративних систем та проведення меліоративних заходів», який би враховував специфіку та особливості застосовуваних
меліоративних технологій.
Ключові слова: правове регулювання, зрошувані землі, осушувані землі, законодавство, земельні відносини, використання земель, охорона земель.
Резюме
Злой Я. В. Современное состояние правового регулирования орошаемых и осушаемых земель в Украине.
Статья посвящена разработке комплексного теоретического подхода к пониманию понятия правового обеспечения
использования и охраны орошаемых и осушаемых земель, формулировке собственных научных выводов о правовой сущности
правового обеспечения использования и охраны орошаемых и осушаемых земель, обоснованию предложений и рекомендаций,
направленных на совершенствование правового регулирования общественных отношений в сфере правового обеспечения орошаемых и осушаемых земель в Украине. Доказано, что потребности устойчивого развития Украины требуют формирования
качественной правовой регламентации орошаемых и осушаемых земель. Приводятся аргументы в пользу целесообразности
принятия комплексного нормативно-правового акта «О сохранении почв и охране их плодородия» и технического регламента
«О порядке устройства мелиоративных систем и проведения мелиоративных мероприятий», который бы учитывал специфику
и особенности применяемых мелиоративных технологий.
Ключевые слова: правовое регулирование, орошаемые земли, осушаемые земли, законодательство, земельные отношения, использование земель, охрана земель.
Summary
Zlyi Y. The current state of legal regulation of irrigated and drained land in Ukraine.
The article is devoted to the development of a comprehensive theoretical approach to understanding the concept of legal support
for the use and protection of irrigated and drained lands, the formulation of their own scientific conclusions on the legal nature of legal
support for the use and protection of irrigated and drained lands, substantiating proposals and recommendations aimed at improving the
legal regulation of public relations in the sphere legal support for irrigated and drained land in Ukraine. It is proved that the needs of
Ukraine’s sustainable development require the formation of a qualitative legal regulation of irrigated and drained lands. Arguments in
favor of the advisability of adopting a comprehensive legal act «On soil conservation and protection of their fertility» and technical regulations «On the order of reclamation systems and reclamation measures», which would take into account the specifics and features
of the reclamation technologies used.
Key words: legal regulation, irrigated lands, drained land, legislation, land relations, land use, land protection.
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МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ЯК СУБ’ЄКТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Міська територіальна громада є різновидом територіальних громад, основні риси яких визначені у чинному законодавстві України. Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
територіальна громада являє собою сукупність жителів, які об’єднані постійним проживанням у межах села,
селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, що мають єдиний адміністративний центр1.
Поняття та юридичні ознаки територіальних громад були предметом численних досліджень представників науки конституційного права2. Їх аналіз свідчить, що в доктрині конституційного права територіальна громада розглядається як складне правове утворення, що являє собою сукупність жителів території, які об’єднані
не тільки спільністю місця проживання, а й тісними демографічними, політико-правовими, майновими, професійними та соціально-культурними зв’язками, які мають прояв у відповідних правових відносинах за участі
таких жителів. Основне призначення територіальної громади полягає в забезпеченні життєдіяльності певної
території як безпосередньо, так і через сформовані ними органи місцевого самоврядування.
Для усвідомлення ролі територіальної громади у місцевому самоврядуванні важливе значення має її
видова характеристика, яка обумовлена дефінітивним визначенням місцевого самоуправління і безпосередньо пов’язана з системою органів місцевого самоуправління в Україні3.
З аналізу ч. 1 ст. 140 Конституції України4 можна зробити висновок, що в Україні існують такі види
територіальних громад: а) територіальна громада села або добровільне об’єднання в сільську громаду жителів декількох сіл; 6) територіальна громада селища; в) територіальна громада міста. Аналогічний висновок
можна зробити і проаналізувавши п. 1 ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редак© А. П. Кулинич, 2017
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ції від 26 квітня 2015 р.5, де сказано, що первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм
його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
Водночас прийнятий 5 лютого 2015 р. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»6 (далі – Закон) передбачає формування в Україні нових видів територіальних громад. Відповідно до
ст. 3 зазначеного Закону суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст можуть добровільно об’єднатися в:
1) міську територіальну громаду, адміністративним центром якої має бути місто; 2) селищну територіальну
громаду з селищем як її адміністративним центром; 3) сільську територіальну громаду, адміністративним
центром якої є село. Отже, вид новоутвореної об’єднаної територіальної громади залежить від статусу її
адміністративного центру.
Вищезазначений Закон містить певні вимоги до населеного пункту як адміністративного центру новосформованої територіальної громади. Так, згідно з ч. 2 ст. 4 Закону адміністративним центром об’єднаної
територіальної громади може бути населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної
громади. Це одна з вимог (умов) добровільного об’єднання громад. При цьому найменування об’єднаної
територіальної громади здебільшого є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста),
визначеного її адміністративним центром. Водночас добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.
Крім того, у ст. 6 Закону в редакції Закону від 17 січня 2017 р. уточнено, що територіальні громади
можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову. Отже, чинне законодавство України передбачає функціонування двох видів територіальних громад, які включають міста: територіальні громади міст та міські територіальні громади.
У літературі протягом тривалого часу предметом наукового аналізу були правові питання, пов’язані з
функціонуванням територіальних громад міст. Так, на думку А.Т. Назарка, територіальна громада міста – це
«соціальна спільнота, яка складається з людей, що об’єднані колективними інтересами та проживають у
межах міста»7. Фактично такої ж позиції дотримується й І. В. Ідесіс, яка вважає, що територіальна громада
міста – «це сукупність громадян України, які постійно проживають у межах адміністративно-територіальної
одиниці відповідного типу»8. А С. Є. Саханенко зазначає, що територіальна громада міста «розвивається в
певних природних, економічних, соціальних і політичних умовах і несе на собі відбиття їхнього сукупного
впливу». Він вважає, що «умовну схему утворення територіальної громади міста можна зобразити в такий
спосіб: територія – загальне проживання – відносини, які складаються між людьми в межах території –
виникнення спільних інтересів – колективна свідомість»9. Отже, основним фактором виокремлення міської
громади, на його думку, є факт загального проживання людей на одній території.
Базуючись на постулаті спільності території проживання громадян як членів територіальної громади
міста, В. І. Брудний, А. С. Крупник та О. С. Орловський вказують на основні фактори, які обумовлюють
спільність проживання людей на такій території. Так, вони підкреслюють, що територіальна громада міста –
це «територіальний колектив, до складу якого входять громадяни України, іноземці, особи, без громадянства,
біженці та вимушені переселенці, що постійно на законних підставах проживають в місті та/або є платниками місцевих податків і зборів»10.
Більш широкий підхід до визначення кола членів територіальної громади міста пропонує О. Мучнік. На
його думку, її членами мають бути визнані люди, що постійно проживають у цьому місті, а також, навіть
якщо проживають за його межами, але об’єднані у єдине співтовариство фактом свого народження у тому чи
іншому місті та поважають його історію, культуру і традиції як особистісну цінність11. Крім того, вчений
вказує на такий об’єднуючий фактор територіальних громад міста, як наявність культурних та інших зв’язків
між містом і його жителями.
З огляду на викладені вище визначення ознак територіальних громад міста як різновиду територіальних
громад взагалі, можна зробити такі висновки: 1) територіальні громади міст є соціальними спільнотами, які
складаються в результаті взаємодії людей; 2) в основі їх формування перебувають місцеві суспільні інтереси;
3) територіальні громади міст формуються не довільно, а тісно пов’язані з міською поселенською мережею;
4) ці громади виконують у суспільстві специфічні функції, насамперед вони є територіальною базою для
виникнення переважної більшості видів діяльності людей, які доповнюють одна одну і характеризують якісний стан розвитку всього суспільства.
Крім того, територіальним громадам міст притаманні ознаки, які І. В. Ідесіс пропонує поділяти на дві
групи. Для першої групи характерними є загальні ознаки, які вони мають, оскільки належать до територіальних
громад у цілому: належність членів громади до громадянства України та їхнє постійне проживання на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці; самоврядність; можливість безпосередньо здійснювати
властиві їм соціальні функції й первинність щодо тих суб’єктів права, які формуються народом, націями.
А другу групу становлять спеціальні ознаки, які відрізняють їх від інших територіальних громад, насамперед
сільських: низька питома вага в регулюванні суспільних відносин такого джерела муніципального права, як
звичаї та традиції; менша кількість і більш низька якість зв’язків між членами територіальної громади12.
Слід також зазначити, що територіальні громади міст можуть включатися в систему управління містом
опосередковано, виконуючи свої функції через органи міського самоврядування й безпосередньо через різні
форми прямої демократії.
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На відміну від територіальної громади міста, міські територіальні громади не були предметом комплексних наукових досліджень. Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 3 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»13 міська територіальні громада – це громада, створена шляхом об’єднання суміжних
територіальних громад міста, сіл і селищ, адміністративним центром якої визначено місто. Отже, територіально така громада охоплює більшу територію, ніж територіальна громада міста.
У складі міської територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій
представницький орган місцевого самоврядування (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону). Вона має бути нерозривною, її межі
визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону). Міська територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим,
однієї області (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону). При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток міської територіальної громади (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону). Вона має надавати публічні
послуги, якість та доступність яких не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону).
Таким чином, вищевикладене дає підстави для висновку, що міську територіальну громаду доцільно
розглядати як створену шляхом об’єднання територіальних громад міста, сіл і селищ соціальну спільноту,
яка: 1) складається з громадяни України, іноземців, осіб, без громадянства, біженців і вимушених переселенців, що постійно на законних підставах проживають у місті як адміністративному центрі громади та інших
суміжних населених пунктах (селах, селищах); 2) має спільну нерозривну земельну територію, що розташована в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (область, Автономна Республіка Крим); 3) безпосередньо або через сформовані ними муніципальні структури вирішує питання місцевого значення; 4) має
достатній для самостійного функціонування набір об’єктів комунальної власності; 5) отримує до бюджету
громади комунальні та інші податкові надходження; 6) пов’язана територіально-особистісними соціальноекономічними, демографічними, культурними та іншими зв’язками системного характеру.
Як вже було зазначено вище, міська територіальна громада – це об’єднання суміжних територіальних
громад сіл і селищ навколо міст, які відповідно до ДБН 360-92*, залежно від кількості мешканців, поділяються на: малі – від 10 до 50 тис. чоловік, середні – від 50 до 250; великі – від 250 до 500; значні (крупні ) –
від 500 до 1000; найзначніші (міста-мільйонники) – понад 1000 тис. чоловік.
На наш погляд, створення міських територіальних громад відповідно до Закону «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» можливе навколо малих, середніх і великих міст. Навколо значних
(крупних) і особливо найзначніших (мільйонників) міст, як свідчить світовий досвід, шляхом
об’єднання/приєднання до них міст-супутників, сіл і селищ мають створюватись міські агломерації. На сьогодні це вже не виклик, а нагальна потреба, оскільки навколо міст-мільйонників у радіусі 30 км поряд вже з
існуючими містами-супутниками (наприклад, навколо м. Києва розташовані міста-супутники Васильків,
Боярка, Вишневе, Буча, Ірпінь, Бровари, Бориспіль), селами і селищами будуються нові котеджні містечка та
мікрорайони багатоповерхової забудови. Ці населені пункти тісно пов’язані між собою, їх ефективне й
раціональне функціонування, включаючи і місто-мільйонник, потребують об’єднання в одне ціле. На жаль,
таке об’єднання не передбачено Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». На
нашу думку, воно має відбуватись на іншій правовій основі.
Отже, міські агломерації являють собою територіальне скупчення навколо міст-мільйонників населених
пунктів (міст-супутників, сіл і селищ), які об’єктивно об’єднані в єдине ціле (складну багатокомпонентну
динамічну систему) з інтенсивними функціональними, у тому числі економічними, трудовими й соціальними,
культурно-побутовими, рекреаційними та іншими зв’язками, а також екологічними інтересами. Тому міські
агломерації не можна вважати різновидом міських територіальних громад. Таким чином, на нашу думку,
міській територіальній громаді як об’єкту правових відносин притаманні всі вищерозглянуті ознаки територіальної громади, а саме: територіальна, інтегративна, інтелектуальна, майнова, фіскальна, самоврядна.
Водночас виникає питання, чи є міська територіальна громада суб’єктом земельних правовідносин. На
жаль, Конституція України не дає прямої відповіді на нього. Адже з прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» виникла правова колізія, коли норми цього Закону в частині
добровільного об’єднання територіальних громад сіл і селищ, сіл і міст, сіл, селищ і міст не повною мірою
відповідають положенням ч. 1 ст. 140 Конституції України та ч. 1 ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які визначають систему місцевого самоврядування в Україні, засади організації й
діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Отже,
якщо сьогодні жителі села і селища, чи села, селища і міста добровільно об’єднаються, то таке об’єднання
суперечитиме Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». По суті, Конституція України визнає легітимним лише об’єднання сільських громад. А створення та діяльність міських
територіальних громад Основним Законом країни не визнається.
Однак, на наш погляд, міські територіальні громади все-таки набувають земельну правосуб’єктність з
моменту їх створення. Такий висновок випливає з того, що складовими частинами міських територіальних
громад при їх створенні стають територіальні громади міст, селищ та сіл, які наділені земельною правосуб’єктністю відповідно до ст. 142 Конституції України, у якій зазначено, що матеріальною і фінансовою
основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,
земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також
об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Оскільки КонстиЧасопис Київського університету права • 2017/2
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туція України визнає територіальні громади міст, селищ та сіл здатними набувати і здійснювати право комунальної власності на землю, що є складовою їх земельної правосуб’єктності, а міські територіальні громади
створюються шляхом об’єднання територіальних громад міст, селищ та сіл, то від останніх переходить до
міських територіальних громад і здатність виступати суб’єктом земельних правовідносин, зокрема, здатність
набувати і здійснювати право комунальної власності на землю. Таким чином, міські територіальні громади
набувають певну земельну правосуб’єктність в силу правонаступництва, оскільки в момент юридичної
появи міської територіальної громади як суб’єкта правових відносин їх правоздатність у повному обсязі
переходить до цієї громади. Зокрема, міські територіальні громади набувають земельну правосуб’єктність в
обсязі, яка дає їм можливість набувати і здійснювати право комунальної власності на землю.
Більш складним у теоретичному плані є питання про наявність у міських територіальних громад такої
земельної правосуб’єктності, як можливість бути суб’єктом земельно-управлінських правовідносин. Іншими
словами, дане питання можна поставити й таким чином: чи наділена міська територіальна громада правовою
можливістю здійснювати управлінські функції щодо земель в межах її території? Адже, якщо проаналізувати
норми Глави 2 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. (ст.ст. 6–171), то можна зробити висновок
про те, що чинне законодавство наділяє земельно-управлінською правосуб’єктністю виключно органи
влади, зокрема, ради, державні адміністрації, деякі центральні органи виконавчої влади та Кабінет Міністрів
України. Оскільки міська територіальна громада не є органом влади, то з цього випливає висновок про те,
що вони не є суб’єктом земельно-управлінських правовідносин.
Однак такий висновок є, на наш погляд, не зовсім правильним. Справа в тому, що згідно з ч. 3 ст. 140
Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради
та їх виконавчі органи. Оскільки сільські, селищні та міські ради є органами місцевого самоврядування, то
й здійснювані ними управлінські функції, в тому числі й функції щодо управління землями, є, на нашу
думку, самоврядними.
Безперечно, зазначена вище ч. 3 ст. 140 Конституції України не містить прямого припису про те, що
територіальні громади, в тому числі й міські, є суб’єктами земельно-управлінських правовідносин, однак у
ній є уточнення, згідно з яким місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. А закон, зокрема,
Земельний кодекс України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 33 та інші) покладає здійснення земельно-управлінських повноважень виключно на органи самоврядування – ради.
Водночас ч. 3 ст. 140 Конституції України містить уточнення про те, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. А це означає,
що всі повноваження рад як органів місцевого самоврядування, крім делегованих державою (ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), є й функціями територіальної громади як суб’єкта місцевого
самоврядування. І хоча відповідно до Земельного кодексу України та Закону «Про місцеве самоврядування в
Україні» територіальна громада, в тому числі й міська, не може здійснювати безпосередньо управлінські повноваження, це не означає, що територіальна громада не має правових важелів впливу на діяльність створених
ними рад. На нашу думку, територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування має право
втрутитися у здійснення обраною нею радою як вторинного суб’єкта місцевого самоврядування будь-якого
самоврядного земельно-управлінського повноваження. При цьому правовими формами здійснення міською
територіальною громадою земельно-управлінських повноважень можуть бути: 1) скасування рішення ради
щодо здійснення самоврядного земельно-управлінського повноваження; 2) покладення на раду обов’язку щодо
здійснення певного земельно-управлінського повноваження; 3) покладення на раду обов’язку щодо внесення
змін у прийняте нею рішення стосовно здійснення певного земельно-управлінського повноваження. Крім того,
міська територіальна громада має бути наділена й повноваженнями щодо безпосереднього здійснення певних
земельно-управлінських повноважень, наприклад, повноваження про затвердження плану використання та
охорони земель громади, якщо обрана нею рада з певних причин не затвердила такий план. З цією метою необхідно внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідні зміни та доповнення.
Таким чином, з вищевикладеного випливають такі загальні висновки:
1) міська територіальна громада як суб’єкт земельних правовідносин – це створена шляхом об’єднання
територіальних громад міста, сіл і селищ соціальна спільнота, яка: а) складається з громадяни України, іноземців, осіб, без громадянства, біженців і вимушених переселенців, що постійно на законних підставах проживають у місті як адміністративному центрі громади та інших суміжних населених пунктах (селах, селищах); б) має спільну нерозривну земельну територію, що розташована в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (область, Автономна Республіка Крим); в) безпосередньо або через сформовані ними
муніципальні структури вирішує питання місцевого значення; г) має достатній для самостійного функціонування перелік об’єктів комунальної власності; д) отримує до бюджету громади комунальні та інші податкові
надходження; е) пов’язана територіально-особистісними соціально-економічними, демографічними, культурними та іншими зв’язками системного характеру;
2) міська територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, а рада міської територіальної громади – вторинним суб’єктом місцевого самоврядування;
3) міські агломерації не містять ознак міських територіальних громад, а тому не є їх різновидом та не
мають земельної правосуб’єктності;
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4) міська територіальна громада як правонаступник територіальних громад міст, селищ та сіл, які
ввійшли до її складу, є їх правонаступником і в питанні права комунальної власності на землю, а тому набуває статус суб’єкта цього права з моменту утворення;
5) міська територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування наділена земельноуправлінською правосуб’єктністю, яка реалізується як через обрану нею радою, так і безпосередньо;
6) необхідно внести зміни і доповнення до Земельного кодексу України та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», які б конкретизували конституційний статус міської територіальної громади як
первинного суб’єкта місцевого самоврядування у частині безпосереднього здійснення територіальною громадою самоврядних земельно-управлінських повноважень.
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Резюме
Кулинич А. П. Міська територіальна громада як суб’єкт земельних правовідносин.
Аналізуються особливості створення та ознаки міської територіальної громади. Формулюється поняття міської територіальної громади як суб’єкта правових відносин. Доводиться, що міські територіальні громади є суб’єктом правовідносин
комунальної власності на землю та земельно-управлінських правовідносин.
Ключові слова: міська територіальна громада, земля, земельна правосуб’єктність, право власності на землю, управління
землями.
Резюме
Кулинич А. П. Городская территориальная громада как субъект земельных правоотношений.
Анализируются особенности создания и черты городской территориальной громады. Формулируется понятие городской
территориальной громады как субъекта правовых отношений. Обосновывается вывод о том, что городские территориальные
громады являются субъектами правоотношений земельной собственности и земельно-управленческих правоотношений.
Ключевые слова: городская территориальная громада, земля, земельная правосубъектность, право собственности на
землю, управление землями.
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Summary
Kulinich A. City territorial community as a subject of legal relations regarding land.
The peculiarities of creation and features of city territorial community is analyzed. The notion of city territorial community as a
subject of legal relation is formulated. It is proved that city territorial communities are subject both land relations of communal ownership to land and land management legal relation.
Key words: city territorial community, land, land legal subjectness, ownership right to land, land management legal relations.
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ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Серед інструментів регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, за сучасних умов територіальне планування набуває все більшого
значення, оскільки обмеженість простору стає відчутнішою, а можливість гармонійного поєднання різноманітних суспільних інтересів при цьому в межах певної території все більш проблемним.
За цих обставин зростає актуальність удосконалення теоретико-методологічних і методичних засад
планування територій, відповідної понятійно-термінологічної бази, забезпечення її концептуальної цілісності та однозначності визначення насамперед основних понять.
У науковій літературі1,2,3, а також законодавчих і нормативних документах4,5,6 поняття «територіальне
планування», «планування територій», «регіональне планування», «районне планування», «містобудування», нерідко вживаються одночасно, часто як синоніми, підміняючи одне одного, а інколи – у несумісних
значеннях, що є некоректним, перешкоджає їх інтеграції в єдину понятійну систему для ефективного регулювання відносин у даній сфері.
Історично у планувальному лексиконі домінувало планування територіальне, що на сьогодні в більшості європейських країн поступово замінюється терміном «просторове планування» (відповідно до поняття
«просторовий розвиток»). Лінгвістично ж це фактично переклад німецького поняття «Raumplanung» та голландського «Ruimtelijk Planning»7. Синонімічним є й німецьке «Raumordnung» – «всеосяжний, надлокальний, найвищий рівень планування структури і розвитку простору»8.
Планування у загальному розумінні зазвичай розуміють як діяльність з оцінювання та перспективної
організації ресурсів для досягнення різних завдань і цілей. У конкретизованішому вигляді планування є
«комплексним процесом, що веде до консенсусу, заснованому на визнанні всіх включених проблем, їх оцінці
та визначенні цілей. Кінцевою метою є розроблення шаблону/моделі для майбутнього розвитку»9.
У широкому сенсі термін «планування» поширюється на різні сфери соціально-економічних галузей і
територіальної діяльності, що входять до складу народногосподарського планування, а у вузькому «планування» є одним із методів і окремою стадією містобудівного проектування на рівні регіонів. У такому значенні уже тривалий час в містобудівній діяльності існує поняття «територіальне планування». Із цього слідує, що необхідно враховувати наукові та практичні досягнення не лише територіального міжгалузевого планування, а також традиції й досвід містобудівного планування і проектування регіонів.
Причиною того, що планування одержало назву «територіального» стало, очевидно, насамперед оперування при цьому поняттям території як географічним таксоном та його картографування, акцентування на ознаці територіальності, на противагу галузевому підходу. Поняття «територія» активно використовується в містобудівній діяльності та трактується як «планувальна територія», а також «територіальна містобудівна система».
Поняття «територіальне планування» використовують як у постсоціалістичних європейських країнах,
так і в деяких документах ЄС (наприклад «Територіальний порядок денний Європейського Союзу 2020»).
Поширене воно і в Україні, інших пострадянських країнах, у багатьох наукових публікаціях радянського
періоду.
У багатьох країн територіальне планування є одним із важливих методів державного регулювання
земельних відносин, як і управління земельними ресурсами. У зарубіжних країнах воно має різну назву: у
Великобританії – «планування міської та сільської території», у ФРН – «планувальне упорядкування території», у Франції – «впорядкування території», у США – «зонування» або «планування поверхні»10, в Росії з
тим самим значенням більш поширений термін «територіальне планування». Для діяльності, спрямованої на
прийняття рішень з просторового розвитку в межах міст та інших поселень, застосовується частіше термін
«містобудівне планування», для рішень з трансформації ландшафтів – «ландшафтне планування» тощо.
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Територіальне, або просторове планування є нині одним із невід’ємних атрибутів управлінської діяльності розвинених країн, де саме завдяки сучасним планам і програмам можливе ефективне використання
ресурсів усіх рівнів і видів, забезпечення якості середовища проживання, збереження культурної спадщини,
задоволення потреб громади та узгодження індивідуальних запитів11.
Фактично йдеться про оптимальну організацію простору з урахуванням його особливостей, характеристик та часових параметрів. Для означення цього процесу та його результатів зазвичай використовують
два терміни – «територіальне планування» і «просторове планування». Але досить важливим є те, що ці
поняття слід відрізняти. «Просторове планування» є ширшим, ніж «територіальне планування» та включає
його в себе.
Територіальне планування – це органічна складова планування економічного, екологічного й соціального розвитку країни, що відображає специфічний просторовий аспект процесів відтворення матеріальних
благ, робочої сили, виробничих відносин і вирішення проблем соціального й економічного характеру. Його
завданням є найбільш повне використання ресурсного потенціалу регіонів з метою максимального задоволення потреб суспільних матеріальних благ і підвищення ефективності виробництва та забезпечення комплексного розвитку регіонів. Тобто, це діяльність, яка впливає на територіальну структуру для управління
територіальним розвитком та здійснення координації секторних політик з метою мінімізації конфліктів при
їх реалізації, максимально ефективного використання потенціалу території.
Територіальне планування – це регламентоване чинним законодавством планування територій, здійснюване в контексті масштабної містобудівної діяльності із дотриманням правового режиму земель, атмосферного повітря, вод, надр, флори і фауни, визначеного відповідними актами законодавства України12.
У правовій доктрині земельного права з територіальним плануванням значною мірою пов’язують перспективи принципового перегляду системи законодавчих норм щодо цільового призначення земельних ділянок та розподілу земель на категорії. При цьому можуть застосовуватись різні концептуальні підходи до
територіального планування. Особливо перспективним може бути ландшафтний підхід, де фізично об’єктом
територіального планування виступає ландшафт, якому надається передусім функціональне значення,
оскільки території, певні ділянки мають виконувати відповідні функції, а територіальне планування полягає
в обґрунтуванні такого впорядкування ландшафту, за якого створюється конфігурація його територіальних
елементів, що забезпечує максимально ефективне виконання заданих функцій13.
А під просторовим плануванням розуміють «суспільну політику та дії, спрямовані на розподіл видів
діяльності у просторі та зв’язки між ними. Вона має здійснюватись на європейському, національному та
локальному рівнях і поєднувати планування землекористування та регіональну політику», що зазначено у
збірнику (Компендіумі) ЄС щодо просторових планувальних систем та політик14. Тобто, це сукупність дій,
пов’язаних з підготовкою рішень щодо розміщення населення, різних видів діяльності та об’єктів на територіях різного масштабу – від поселень та їх частин до груп країн або регіонів.
У документах ЄЕК ООН, підготовлених з урахуванням досвіду країн з перехідною економікою, просторове планування (Spatial Planning) є одним із ключових інструментів установлення довготермінової сталої
системи для соціального, територіального, економічного та екологічного розвиту всередині країни та у відносинах між країнами.
Просторове планування включає в себе містобудівне і ландшафтне планування, що можуть розглядатись як його розділи. В якості складної організованої спільної діяльності різних рівнів влади та фахівців безлічі професій просторове планування існує всього близько століття, проте просторові рішення в тій чи іншій
формі готувалися людьми набагато раніше.
При плануванні територій та розробленні містобудівної документації суб’єкти містобудівної діяльності
зобов’язані «дотримуватися основних завдань і заходів щодо забезпечення збалансованого розвитку та екологічної безпеки територій».
У практиці територіального планування дотримання законодавчих вимог щодо запобігання екологічних
проблем досягається створенням планувальної організації території – раціонального просторового поєднання функціонально-територіальних елементів (виробництва, розселення, природокористування), які об’єднуються структурами управління15.
Моделювання планувальної організації території спирається на оцінку території з позицій, передбачених стратегіями розвитку держави і регіонів, згідно з показниками, визначеними у нормативно-правових
документах (ДБН, санітарно-гігієнічні норми і т.п.), у тому числі екологічного змісту.
Поряд із тим залишається актуальним питання вдосконалення методики цільового оцінювання природних умов території, визначення ступеня антропогенного тиску й ідентифікації екологічних проблем, ризиків
і конфліктів для розроблення обґрунтованих планувальних рішень.
Ландшафтне планування – це просторове планування навколишнього середовища, спрямоване на
вивчення мультифункціональності ландшафтів (як природних, так і антропогенно змінених), основою якого
є збалансоване природокористування, завданням якого є обґрунтувати виділення зон, придатних і обов’язкових для впровадження цілей захисту природи і догляду за ландшафтами і визначити пріоритетність реалізації природоохоронних цілей у таких зонах16.
За суттю, це – галузеве екологічно орієнтоване планування, мета якого – визначення та наукове обґрунтування рекомендацій з охорони, догляду або поліпшення стану ландшафтів, що має сприяти здійсненню
природоохоронних цілей загалом17.
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Цілі у ландшафтному плануванні – це орієнтири, що вказують на найбільш оптимальний і бажаний стан
ландшафтів. В узагальненому вигляді вони відображаються на результуючих картах ландшафтних планів –
концепціях цілей і заходів з охорони, розвитку й поліпшення ландшафтів. Формулювання цілей ґрунтується
на результатах оцінки значущості функцій ландшафтів і чутливості до існуючих і запланованих видів господарської діяльності.
Впровадження результатів ландшафтного планування в загальне територіальне та інші галузеві види
планування на основі законодавчо зумовлених вимог щодо виконання приписів планів територіального розвитку є найефективнішим способом реалізації природоохоронних цілей. Водночас завдання ландшафтного
планування полягає у визначенні територій, пріоритетних для охорони природи і ландшафту зокрема, а
також обґрунтуванні з природоохоронних позицій інших видів землекористування. Отже, ландшафтне планування є інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування.
У багатьох країнах використання землі всіма власниками відбувається у суворій відповідності до правових режимів зон, хоч і регулюється по-різному. У законодавстві є специфічні норми, які зобов’язують землевласників використовувати землю найраціональніше.
У Шотландії, наприклад, власнику, який порушив його, залишається земля, яка може бути від нього
вилучена в примусовому порядку. В США при порушені цього діє система штрафів.
Цивільний кодекс Франції передбачає можливість вилучення земельних ділянок (з виплатою їх вартості) у власників, які не обробляють їх чи допустили зниження родючості або інших властивостей, або нанесли
використанням цієї землі збитки суспільним інтересам.
В Іспанії закон 1953 р. про охорону і поліпшення сільськогосподарських угідь зобов’язує власників
застосовувати агротехнічні прийоми відповідно до норм, визначених міністерством землеробства.
Заходи, які використовуються в США для регулювання земельних відносин, і зорієнтовані на створення
умов для екологічно здорового і економічно ефективного використання землі, можна поділити на чотири
типи: система регулювання відносин щодо земельної власності; правила і вказівки щодо режиму використання земель; процедура управління громадськими землями; процедури, які гарантують виконання правил і
вказівок щодо використання земель.
Для значної частини європейських країн земля – це ресурс особливого виду, що суттєво законодавчо
врегульовується й відповідно «територіально-просторове планування» розуміється як процес, що є більш
складним порівняно зі звичайним регулюванням землекористування, що передбачає виділенню категорії
земель за цільовим призначенням і видами функціонального використання земель в Україні.
Територіальне планування землекористування є невід’ємною складовою інструментів ринкової трансформації аграрного сектору економіки. У свою чергу, забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення як головного засобу виробництва значною мірою пов’язано з реформуванням земельних відносин.
Гармонізація територіального планування землекористування з упорядкуванням земельних відносин,
по суті, стає запорукою ефективного використання земельних ресурсів на засадах урахування їх багатофункціональності та ролі в забезпеченні життєдіяльності суспільства, зокрема як простору, аграрного ресурсу та
головного базису навколишнього природного середовища.
Проблемні питання впорядкування територіального планування землекористування значною мірою
пов’язані з визначенням напрямів розвитку сільських територій. Ключовими аспектами цього завдання є
пропозиції щодо визначення ролі територіального планування у стимулюванні виробничої діяльності, зокрема створенні нових агропромислових об’єктів змішаного корпоративного типу, покращення соціальної
інфраструктури, удосконалення інституціонального середовища, які в остаточному підсумку сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності економічної діяльності сільськогосподарської сфери як на національному, так і регіональному та локальному рівнях.
Слід відрізняти також поняття «територіальне планування» та «стратегічне планування», бо територіальне планування на відміну від стратегічного планування дещо вужче, територіальне планування є елементом стратегічного планування, яке має чітко регламентований законодавством зміст – процес, що регулює
використання території, у тому числі йдеться про визначення функціональних зон, зон запланованого розміщення об’єктів капітального будівництва, зон з особливими умовами використання, метою якого є розвиток
продуктивних сил на основі збалансованого урахування соціальних, екологічних та економічних факторів;
формування єдиного господарського комплексу на основі погодженого розвитку основних та допоміжних
галузей регіонального значення, транспортної, інженерної та соціальної інфраструктур18.
Стратегічне планування є інструментом узгодження державних, територіальних і галузевих інтересів та
планів, що здійснюється на засадах концепції сталого гармонійного розвитку, яка визначає, що сталий розвиток територій – це соціально, економічно й екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на формування їхнього економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища
для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання наявних ресурсів (природних,
трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення й реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктур, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення,
збереження й збагачення біологічного різноманіття природного середовища та збереження культурної та
історичної спадщини19.
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У свою чергу, стратегічне планування також є важливим інструментом державного регулювання, що
допомагає підтримувати необхідні економічні пропорції, забезпечує узгоджене цілеспрямоване функціонування всіх ланок господарської системи суспільства, який дає змогу створювати умови та використовувати
потенціал для перспективного розвитку регіонів.
Зміст стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій зводиться до визначення цілей
та пріоритетів розвитку складних соціально-економічних систем (країни, регіонів, міст) на середньострокову та
довгострокову перспективу, шляхів, ресурсів, етапів та термінів їх досягнення. За умов стратегічного планування комплексний розвиток спрямований на досягнення головної мети управління – підвищення рівня та якості
життя населення відповідної території, успіх якого можливий лише за умови тісної співпраці, узгодженості дій
і координації ресурсів органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадськими організаціями,
політичними силами, підприємцями й промисловцями та консолідації зусиль усієї спільноти регіону.
Стратегічне планування є організаційним центром стратегічного управління, на основі функціонування
якого формуються необхідні передумови та приймаються рішення щодо практичної реалізації соціальноекономічної трансформації регіону. Це систематичний процес визначення мети, завдань діяльності підприємства, організації, регіону, а також комплексу заходів з реалізації розробленої стратегії, який спрямований
на забезпечення їх ефективного функціонування в майбутньому. Результатом стратегічного планування є
розроблена стратегія, реалізація якої здійснюється в процесі стратегічного управління20.
Завдання державної стратегії регіонального розвитку, яка є інструментом здійснення державної регіональної політики, – створити умови для підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва та зайнятості населення. Це здійснюватиметься, серед іншого, через розроблення стратегій розвитку регіонів на основі збалансованого поєднання місцевих і національних інтересів та ресурсів.
Розроблення стратегії розвитку регіону актуальне через низку причин: По-перше, стратегія становить
основу для подальшого розроблення інших програмних і проектних документів щодо розвитку області. Подруге, вона містить обґрунтування для укладання угоди між центром і регіоном на спільне фінансування
протягом кількох років тих завдань, які відображають сферу інтересів як держави, так і регіону і підлягають
першочерговому виконанню. По-третє, розроблення стратегії сприяє формуванню нових відносин між учасниками регіонального розвитку.
Оскільки сучасна система територіального планування в Україні сформувалась на основі багаторічного
вітчизняного досвіду, який постійно розвивається, а останнім часом ще більш актуальними ці питання стали у
зв’язку з політичними орієнтирами України на євроінтеграцію та децентралізацію владних повноважень, зростанням дефіциту багатьох природних ресурсів, ускладненням узгодження суспільних інтересів в межах окремих територій, документів Ради Європи, а також Європейського Союзу, то особливе значення ролі територіального планування для вирішення проблем збереження довкілля було наголошено у Декларації Стокгольмської
конференції з навколишнього середовища 1972 р., Декларації Всесвітнього саміту з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), Європейської ландшафтної конвенції, ратифікованою Верховною
Радою України у 2005 р., а також у основному документі, що визначає політику держав Ради Європи у цій
сфері – Керівних принципах сталого просторового розвитку Європейського континенту, схвалених Європейською конференцією міністрів, відповідальних та регіональне (просторове) планування (СЕМАТ, 2000)21.
Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту відповідно до концепції
сталості враховують потреби населення всіх регіонів Європи, без обмеження фундаментальних прав і можливостей для розвитку майбутніх поколінь. Вони спрямовані на узгодження соціальних і економічних вимог до
території з її екологічними і культурними функціями, що в свою чергу сприяє довготривалому, широкомасштабному і збалансованому просторовому розвитку.
Аналіз наднаціональної регіональної політики ЄС корисний для України з точки зору її стимулу до інтеграції не лише на міждержавному рівні, а й на рівні регіонів. Поступове перетворення Західної Європи, яка складається з держав, на «Європу регіонів» – це унікальне соціально-економічне явище кінця ХХ ст., що є результатом тривалого поетапного процесу, де важливу роль відіграє питання просторового розвитку та ініціатив для
Європейського континенту, зокрема, у сфері транснаціонального i міжнародного спiвробiтництва, де територіальне планування виступає виміром демократії й соціальної єдності та, відповідно, інструментом забезпечення
при цьому збереження довкілля, раціонального використання природних ресурсів, спричиненого цим сталого та
цілісного, регіонально збалансованого й гармонійного розвитку держав, її регіонів з урахуванням особливостей
їх природного, економічного, соціального та іншого потенціалу, сучасних та перспективних потреб суспільства.
Важливою складовою системи управління та регулювання раціонального природокористування й охорони довкілля є територіальне планування, яке вирізняється особливою роллю і виступає як запобіжник виникнення екологічних проблем, спричинених неадекватною координацією галузевих програм, а також рішень, що
ухвалюються на місцевому рівні, що сприяє запобіганню або обмеженню різноманітних збитків, завданих
навколишньому середовищу, зокрема, зумовлює запровадження найменш шкідливих для навколишнього
середовища методів господарювання в лісовому та сільському господарстві, екологічно безпечних транспортних і енергетичних систем, відродженню депресивних міських територій та оздоровленню їхніх околиць,
запобіганню промислових аварій, відродженню територій, що постраждали внаслідок промислового забруднення або військових дій, а також підтримує проживання населення за офіційними межами міст та забезпечує
формування сприятливого для життя людини довкілля.
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Територіальне планування має розглядатись як інструмент державного управління суспільними відносинами, що виникають у процесі інтеграції секторальних політик на конкретних територіях з урахуванням
завдань щодо збереження довкілля та раціонального використання природних ресурсів у межах просторів
різних масштабів і рівнів.
Отже, територіальне планування в Україні можна визначити як один із ефективних механізмів збереження довкілля та раціонального використання природних ресурсів, стимулювання подальшого розвитку
інших сучасних механізмів регулювання у цій сфері, зокрема, прогнозування та планування, моніторингу
довкілля, екологічної експертизи та екологічного аудиту, оцінки впливу на навколишнє середовище, землеустрою, лісовпорядкування та інших видів територіального планування.
Також територіальне планування розглядається як врегульований законодавством засіб фіксації сучасного стану та визначення перспектив територіального розвитку, містобудівної й іншої діяльності та як
інструмент забезпечення при цьому збереження довкілля, раціонального використання природних ресурсів,
спричиненого цим сталого та цілісного розвитку держави, її регіонів з урахуванням особливостей їх природного, економічного, соціального та іншого потенціалу, сучасних і перспективних потреб суспільства. До того
ж територіальне планування визначається як ефективний засіб узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів, інтенсифікації транскордонного співробітництва, належного входження України
до єдиного європейського простору, що має системно забезпечуватись з урахуванням вимог вітчизняного
законодавства у сфері територіального планування, а також інтересів збереження довкілля та раціонального
використання природних ресурсів.
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У статті розкривається правова сутність територіального планування, яке охоплює суспільні відносини, що виникають у
процесі системної інтеграції секторальних політик на конкретних територіях з урахуванням завдань, зокрема щодо збереження
довкілля та раціонального використання природних ресурсів.
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Маленко Я. В. Правова сутність територіального планування: вітчизняний та європейський досвід
Викладаються результати аналізу вітчизняного та європейського досвіду формування понятійно-термінологічної бази у
цій сфері в контексті забезпечення концептуальної цілісності та однозначності основних понять, зокрема «територіальне планування», «просторове планування», «ландшафтне планування», «стратегічне планування».
Ключові слова: територія, стратегія, територіальне планування, просторове планування, ландшафтне планування, стратегічне планування, навколишнє природне середовище, збереження довкілля, раціональне використання природних ресурсів.
Резюме
Маленко Я. В. Правовая сущность территориального планирования: отечественный и европейский опыт.
В статье раскрывается правовая сущность территориального планирования, которое охватывает общественные отношения, возникающие в процессе системной интеграции секторальных политик на конкретных территориях с учетом задач, в частности по сохранению окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Излагаются результаты анализа отечественного и европейского опыта формирования понятийно-терминологической
базы в этой сфере в контексте обеспечения концептуальной целостности и однозначности основных понятий, в частности
«территориальное планирование», «пространственное планирование», «ландшафтное планирование», «стратегическое планирование».
Ключевые слова: территория, стратегия, территориальное планирование, пространственное планирование, ландшафтное планирование, стратегическое планирование, окружающая природная среда, сохранение окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов.
Summary
Malenko Y. The legal nature of spatial planning, domestic and European experience.
The article deals with legal nature of spatial planning, which includes public relations, resulting in the system integration of sectoral policies in specific areas based tasks, including the preservation of the environment and natural resources.
We present an analysis of domestic and European experience of forming conceptual and terminological framework in this area
in the context of conceptual integrity and uniqueness of basic concepts, such as “territorial planning”, “spatial planning”, “landscape
planning”, “strategic planning”.
Key words: territory, strategy, spatial planning, spatial planning, landscape planning, strategic planning, environment, environmental protection, sustainable use of natural resources.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Відомо, що визначення поняття «кримінальне право України» залежить від з’ясування того, в якому
саме значенні (розумінні) використовується це поняття. Але у сучасній науковій та навчальній літературі
немає єдності з приводу вирішення цього питання.
Одні автори вважають, що поняття «кримінальне право» можливо та доцільно використовувати у чотирьох значеннях: 1) як галузь законодавства; 2) як галузь права; 3) як різновид юридичної науки; 4) як
навчальна юридична дисципліна1.
На думку інших науковців, поняття «кримінальне право» слід виокремлювати у трьох значеннях, а саме:
1) як галузь права; 2) як наука кримінального права; 3) як навчальна дисципліна2, тобто, тим самим ототожнюючи поняття кримінального права як галузі законодавства і як галузі права. Однак з такою позицією важко
погодитись, оскільки кримінальне право як галузь законодавства і як галузь права – це хоча досить близькі, але
зовсім не тотожні поняття. Вочевидь, тому деякі закони іноді характеризуються у суспільстві як «неправові».
Галузь права, хоча й будується на галузі законодавства, але не вичерпується цим і містить багато інших
складових. Отже, «галузь права» є більш широким поняттям, ніж «галузь законодавства», про що прямо вказується також у рішенні Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання).
Отже, у цьому рішенні Конституційного Суду України вказується наступне: «Відповідно до частини
першої статті 8 Конституції України визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права – це
панування права у суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями
соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не
обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема
норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України»3.
Таким чином, поняття «кримінальне право» слід розглядати у вищевказаних чотирьох значеннях, тобто
виокремлюючи кримінальне право як галузь законодавства і кримінальне право як галузь права, зміст яких
полягає у наступному.
Поняття кримінального права як галузі законодавства чітко надається у ст. 3 Кримінального кодексу
України (далі – КК України), яка має назву «Законодавство України про кримінальну відповідальність» та
містить у ч. 1–3 положення про те, що законодавство України про кримінальну відповідальність становить
Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і
нормах міжнародного права, що закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання
чинності цим Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності, що злочинність діяння, а
також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом4.
З урахуванням зазначених положень можна констатувати, що предметом кримінального права як галузі
законодавства є законодавство про кримінальну відповідальність та інші кримінально-правові наслідки.
На метод кримінального законодавства прямо вказується у ч. 2 ст. 1 КК, відповідно до змісту якої він
складається з двох частин: 1) визначення, які суспільно небезпечні діяння є злочинами; 2) визначення, які
покарання застосовуються до осіб, що вчинили злочини.
© В. П. Ємельянов 2017
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З предметом і методом кримінального законодавства тісно пов’язані його завдання та функції.
Згідно з ч. 1 ст. 1 КК України цей Кодекс має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру й безпеки людства, а також запобігання
злочинам.
Тому основною функцією кримінального законодавства є охоронна функція. Вона пов’язана з предметом та завданнями кримінального законодавства, адже відповідно до ч. 1 ст. 1 КК цей Кодекс здійснює правове забезпечення саме охорони, а не регулювання зазначених тут сфер життєдіяльності людей. У ч. 1 ст. 1
КК прямо вказується також на запобіжну (превентивну) функцію кримінального законодавства, яка тісно
пов’язана з його методом, оскільки встановлюючи, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання застосовуються до осіб, що вчинюють злочини, законодавець тим самим спрямовує громадян на відмову від вчинення таких діянь. При цьому деякі норми кримінального законодавства виконують регулятивну
функцію, але не стосовно сфер життєдіяльності людей, а щодо сфери застосування певних кримінально-правових норм. Це такі, наприклад, норми, які вказують на обставини, що виключають злочинність діяння
(необхідна оборона, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження тощо), норми про звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, погашення та зняття
судимості, норми, які роз’яснюють зміст певних термінів, що використовуються у Кодексі та ін.
У кримінальних кодексах деяких пострадянських держав прямо вказується також на виховну функцію,
яка пов’язана з одним із відповідних завдань цього Кодексу (ст. 2 КК Республіки Білорусь, ст. 2 КК Республіки Таджикистан, ст. 2 КК Республіки Узбекистан).
Отже, кримінальне право як галузь законодавства – це система юридичних норм, прийнятих Верховною Радою України, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, види й розміри покарань
за ці злочини, а також інші кримінально-правові наслідки.
Система кримінального законодавства (законодавства про кримінальну відповідальність) визначається
системою Кримінального кодексу України, оскільки відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст. 3 КК законодавство України
про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, а знов прийняті закони України
про кримінальну відповідальність включаються до нього після набрання ними чинності.
Виходячи з цього, а також враховуючи положення ч. 3, ч. 4 і ч. 5 ст. 3 КК, можемо дійти висновку, що
єдиним джерелом кримінального права як галузі законодавства є Кримінальний кодекс України, оскільки
злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим
Кодексом. При цьому застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено. Що
ж стосується положень Конституції України, то з цими положеннями повинні бути узгоджені саме кримінально-правові норми, бо за нормами Конституції притягнути до кримінальної відповідальності неможливо,
а щодо чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, то
поки стосовно них не буде здійснено процес імплементації з включенням їх положень у відповідні статті КК
України, вони не можуть застосовуватися правоохоронними органами і судом з метою притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності. Тобто, вони не мають прямої дії щодо визначення злочинності та
караності діяння, а тому не можуть бути безпосередніми джерелами кримінального законодавства. Інша
справа, що вони, маючи вплив на формування кримінального законодавства, можуть розглядатися в якості
джерел кримінального права як галузі права, яке, у свою чергу, не обмежується лише кримінально-правовими нормами та має багато інших складових частин. У цьому зв’язку слід цілком погодитись з тими авторами,
котрі положення Конституції України, КК України та чинних міжнародних договорів поряд з актами Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду України, у
тому числі постанови Пленуму Верховного Суду України, розглядають в якості джерел кримінального права
як галузі права5, але саме права, а не законодавства, адже єдиним джерелом кримінального законодавства є
тільки Кримінальний кодекс України.
Кримінальне право як галузь права – поняття більш широке і відповідно до положень вищезгаданого
рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 охоплює не тільки кримінальне законодавство з його предметом, методом, завданнями та функціями, а й принципи кримінального права,
правозастосування та правотворчість.
Принципи кримінального права – це основні, провідні засади, які визначають побудову кримінального
законодавства, правозастосовну та правотворчу діяльність. Механізм дії принципів кримінального права
полягає в тому, що вони є підґрунтям правової свідомості осіб, які мають безпосереднє відношення до застосування кримінального закону чи його вдосконалення. Хоча КК України не містить норм, в яких би безпосередньо визначалися принципи кримінального права, але вони чітко та досконало розроблені кримінально-правовою наукою, об’єктивно існують і обумовлюють зміст кримінально-правових норм, їх застосування та вдосконалення. Це такі принципи: принцип законності, принцип винної відповідальності (принцип суб’єктивного
ставлення у провину), принцип особистої відповідальності, принцип справедливості, принцип гуманізму.
Правозастосування не тільки реалізує законодавчі приписи, а й має зворотний вплив на кримінальне
законодавство шляхом виявлення його недоліків, надання тлумачень, створення судової практики, що може
стати підставами для внесення певних змін та доповнень до чинного кримінального законодавства. Правозастосування здійснюється на таких трьох основних рівнях: 1) діяльність правоохоронних органів та судів;
2) акти Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного
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Суду України, у тому числі постанови Пленуму Верховного Суду України; 3) рішення Конституційного Суду
України, в яких надаються тлумачення певних положень кримінального законодавства або ці положення
визнаються неконституційними.
Правотворчість здійснюється з метою удосконалення кримінального законодавства і може охоплювати
як окремі кримінально-правові норми, так і Кримінальний кодекс в цілому. Зокрема, в Українській державі
в різні періоди її історії діяли Кодекси, прийняті у 1922, 1927, 1960 рр., а в сучасний період чинним є Кримінальний кодекс України, який прийнято у 2001 році. Суб’єктом правотворчості є Верховна Рада України
(законодавець), оскільки відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно законами України
визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них, а право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України згідно з ч. 1 ст. 93 Конституції України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Якість і ефективність правотворчості значною мірою залежать
від того, наскільки вона обумовлена потребами правозастосування та науково обґрунтована.
Наука кримінального права – це система наукових положень, понять, поглядів та уявлень про соціальну
й історичну обумовленість і сутність кримінального закону, підстави і принципи криміналізації чи декриміналізації суспільно небезпечних діянь, злочини й покарання та інші заходи кримінально-правового характеру, а також ефективність застосування кримінально-правових норм та шляхи їх удосконалення. Тобто, кримінальне право як галузь законодавства і як галузь права виступає для кримінально-правової науки в якості
предмета вивчення.
Таким чином, предмет науки кримінального права включає: 1) надання коментарів до чинного кримінального законодавства; 2) вивчення історії вітчизняного кримінального законодавства; 3) порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства; 4) дослідження міжнародного кримінального
права; 5) вивчення історії та сучасного стану правозастосування; 6) вивчення розробок та поглядів вітчизняних і зарубіжних науковців; 7) розробка пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення кримінального
законодавства та правозастосовної практики з урахуванням соціальної обумовленості, підстав і принципів
криміналізації чи декриміналізації суспільно небезпечних діянь.
Методи науки кримінального права – це ті способи, прийоми, за допомогою яких пізнаються явища, що
становлять предмет даної науки. Існують різноманітні методи, якими користується наука кримінального
права, котрі поділяють на основні та допоміжні. До основних методів науки кримінального права зазвичай
відносять: філософський (або діалектичний) метод пізнання, історико-правовий (або генетичний), логікоюридичний (або догматичний), порівняльно-правовий (або компаративістський), соціологічний, системноструктурний методи дослідження. В якості допоміжних вказують, наприклад, такі, як методи математичного
моделювання, психологічного аналізу, експертних оцінок тощо.
Наука кримінального права має зворотний зв’язок з кримінальним законодавством, особливо з позиції
необхідності врахування при законотворенні підстав і принципів криміналізації (декриміналізації).
Підстави і принципи криміналізації (декриміналізації) суспільно небезпечних діянь – це наукові засади
законотворчої діяльності, узгодженість з якими значно підвищує якість та ефективність кримінального закону.
Питання щодо криміналізації (декриміналізації) суспільно небезпечних діянь докладним чином розроблені сучасною кримінально-правовою наукою, однак, на жаль, не завжди враховуються при розробці та прийнятті певних законів про кримінальну відповідальність, що може породжувати недосконалість цих законоположень та суперечливість правозастосовної практики. Отже, враховуючи наукові дослідження з цього
питання6, вважаємо за можливе коротко надати таку характеристику цим підставам і принципам криміналізації (декриміналізації).
Поняття «підстави криміналізації (декриміналізації)» означає ті процеси, що відбуваються в матеріальному та духовному житті суспільства, розвиток яких породжує об’єктивну необхідність встановлення кримінально-правової охорони тих чи інших сфер життєдіяльності людей або скасування такої, тобто підстави
криміналізації (декриміналізації) – це те, що створює дійсну потребу в кримінально-правовій новелі.
Підстави криміналізації можуть бути різними, але як основні й типові в науці виділяють такі шість із
них:
1) несприятлива динаміка певного виду суспільно небезпечних діянь, які раніше не визнавалися кримінально караними;
2) виникнення або суттєвий розвиток нової групи суспільних відносин, що відбувається на базі економічного чи технічного прогресу;
3) відкриття шкідливих наслідків господарської та іншої діяльності, у зв’язку з чим виникає необхідність обмежити її певні форми та межі;
4) суттєва і раптова зміна соціального, економічного чи політичного стану, що може обумовити превентивну криміналізацію, яка здійснюється ще до того, як відповідні можливі суспільно небезпечні діяння отримають реальну розповсюдженість;
5) такий розвиток суспільства, що визначає нетерпимість, особливу небезпеку певних діянь, з якими
раніше доводилось (або можливо було) миритися, але за нових умов подібні діяння суперечать існуючому
ладу суспільного життя або отримують реальну базу для їх викорінення;
6) необхідність виконання зобов’язань за міжнародними угодами.
Для криміналізації суспільно небезпечних діянь зовсім не обов’язково, щоб всі зазначені підстави мали
місце одночасно й у сукупності, може бути цілком достатнім будь-якої однієї або деяких з цих підстав.
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Відповідно, відсутність, суттєва зміна чи зникнення зазначених підстав або деяких із них породжує
необхідність у декриміналізації тих чи інших діянь, які раніше визнавались злочинами.
Принципи криміналізації в кримінально-правовій науці представляють як найбільш абстрактний і
загальний рівень забезпечення і обґрунтування кримінально-правової законотворчості, тобто як ті відправні
позиції, урахування яких необхідне при будь-якій зміні кримінального законодавства.
Розрізняють дві групи принципів криміналізації:
1. Соціальні та соціально-психологічні принципи криміналізації, тобто принципи, що відбивають суспільну необхідність і політичну доцільність встановлення кримінальної відповідальності, забезпечують
соціальну адекватність криміналізації, її допустимість з точки зору основних характеристик розвитку суспільства та відповідності кримінально-правової норми рівню, характеру суспільної свідомості й стану суспільної думки.
2. Системно-правові принципи криміналізації, тобто принципи, що визначаються вимогою внутрішньої
логічної несуперечливості системи кримінально-правових норм.
Соціальні та соціально-психологічні принципи криміналізації – це такі принципи, як:
1) принцип суспільної небезпечності;
2) принцип відносної поширеності діяння;
3) принцип домірності позитивних і негативних наслідків криміналізації;
4) принцип кримінально-політичної адекватності криміналізації.
Системно-правові принципи криміналізації поділяються на загальноправові та кримінально-правові
системні принципи.
Загальноправові системні принципи – це такі, як:
1) принцип конституційної адекватності;
2) принцип системно-правової несуперечливості;
3) принцип міжнародно-правової необхідності та допустимості;
4) принцип процесуальної здійсненності переслідування.
Кримінально-правові системні принципи – це такі, як:
1) принцип безпрогалинності та ненадмірності заборони;
2) принцип визначеності та єдності термінології;
3) принцип повноти складу злочину;
4) принцип домірності санкцій та економії репресії.
Криміналізація діянь повинна здійснюватися згідно з усіма зазначеними принципами криміналізації в
їх сукупності, тоді як проведення декриміналізації тих чи інших діянь можливе при наявності встановлення
невідповідності певного законоположення хоча б кільком або навіть одному з цих принципів, наприклад,
такому як принцип суспільної небезпечності, принцип конституційної адекватності, принцип системно-правової несуперечливості, принцип ненадмірності заборони.
Принципи криміналізації (декриміналізації) знаходяться у тісному зв’язку та відповідності з принципами кримінального права, тобто такими, як принципи законності, винної відповідальності (суб’єктивного
ставлення у провину), особистої відповідальності, справедливості, гуманізму. Таким чином, принципи криміналізації (декриміналізації) направлені на розвиток принципів кримінального права. Інакше кажучи, принципи кримінального права мають основоположне значення для розробки та існування принципів криміналізації (декриміналізації), тому їх співвідношення можна уявити у вигляді співвідношення таких категорій, як
загальне та спеціальне, стратегія й тактика.
Кримінальне право як навчальна дисципліна – це сукупність навчального матеріалу, в якому розглядаються теоретичні положення, що розкривають зміст кримінально-правових норм. Порядок і послідовність
викладу курсу визначаються в основному системою чинного кримінального законодавства, але у деяких
моментах послідовність викладу навчального матеріалу може й не збігатися з послідовністю розміщення
статей КК. Особливо це стосується навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина».
Крім того, навчальна дисципліна включає також ознайомлення з правозастосовною практикою, з положеннями кримінального права зарубіжних країн та з певними науковими розробками.
Таким чином, поняття «кримінальне право України» слід розглядати у чотирьох значеннях: як галузь
законодавства, як галузь права, як наука і як навчальна дисципліна.
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У статті розглянуто дискусійні питання щодо визначення поняття «Кримінальне право України» та наведено аргументацію, згідно з якою це поняття необхідно розглядати у чотирьох значеннях: кримінальне право як галузь законодавства, кримінальне право як галузь права, як кримінально-правова наука, як навчальна дисципліна.
Ключові слова: кримінальне право, галузь законодавства, галузь права, кримінально-правова наука, навчальна дисципліна.
Резюме
Емельянов В. П. Актуальные вопросы определения понятия «Уголовное право Украины».
В статье рассматриваются спорные вопросы, касающиеся определения понятия «Уголовное право Украины», и наводится аргументация относительно того, что данное понятие необходимо рассматривать в четырех значениях: уголовное право как
отрасль законодательства, уголовное право как отрасль права, как уголовно-правовая наука, как учебная дисциплина.
Ключевые слова: уголовное право, отрасль законодательства, отрасль права, уголовно-правовая наука, учебная дисциплина.
Summary
Yemelyanov V. The urgent issues of definition of the concept of «Criminal law of Ukraine».
The article is dedicated to the discussion issues of definition of the concept of «Criminal law of Ukraine2. It has been argued,
that this concept should be considered as four meanings: criminal law as a branch of legislation, criminal law as a branch of law, as a
criminal legal science and as an educational subject.
Key words: criminal law, a branch of legislation, a branch of law, a criminal legal science, an educational subject.
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ТЕРОРИЗМ І ЙОГО ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, ХАРАКТЕРНІ РИСИ
МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПОНЯТІЙНОГО
І ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
Тероризм (від лат. terror – страх, жах) вважається одним із найнебезпечніших злочинів, що несе реальну
загрозу світовій цивілізації, правопорядку і національній безпеці кожної країни.
В етимологічному значенні під «терором» розуміють «найгострішу форму боротьби із застосуванням
насильства аж до знищення», під «тероризмом» – «здійснення, застосування терору; тактику діяльності
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терористів», а під «міжнародним тероризмом» – «вбивство чи інше посягання на життя глав держав, глав або
членів уряду, дипломатичних представників чи інших службових осіб, захоплення заручників, угон повітряного судна, піратство тощо»1.
Більш повну характеристику цьому явищу дає кримінальне законодавство, що передбачає відповідальність за терористичний акт.
Відповідно до ч. 1 ст. 258 КК України під терористичним актом слід розуміти «застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння
значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення
громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення,
або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій органами державної влади чи
органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою»2. Кваліфікуючими ознаками
теракту передбачені «ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони
призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків» (ч. 2) або «до загибелі людей»
(ч. 3).
Навіть з першого погляду не можна не помітити різноманітності підходів до понятійного та термінологічного визначення сутності терористичного явища, які характерні й іншим галузям науки і практики (філософії, соціології, політології, психології та ін.).
Це зумовлено тим, як нам здається, що до цього часу відсутній єдиний уніфікований понятійний підхід
щодо визначення поняття тероризму як у національній, так і світовій науковій школах на міжнародному
рівні, хоча країни зарубіжжя зіткнулися з проблемою терористичної загрози набагато раніше України, яка
безпосередньо зазнала й відчула її лише на початку нинішнього тисячоліття і особливо – за останні роки,
коли вона, ця загроза, стрімко зросла в рази з анексією Росією Криму та окупацією частини Донбаського
регіону країни і має стійку тенденцію до ще більшого загострення.
За даними опублікованого Інститутом економіки і миру (Institute for Economics and Peace) позаминулорічного рейтингу «Глобального індексу тероризму» (дослідження враховує дані про 144 тис. терористичних
інцидентів та охоплює терористичну активність у 162 країнах за останні 15 років з наголосом на минулому
році) Україна перемістилася з 51 на 12 місце і стала однією єдиної європейською державою, що потрапила
до топ-20 рейтингу. При цьому (довідково) перше місце стабільно посідає Ірак, Росія – 23 місце, Британія – 28, Греція – 29, Франція – 36, Ірландія – 48.
Кількість смертей у результаті актів тероризму зросла в 2014 р. на 80 % (78 % втрачених життів припадає на Ірак, Нігерію, Афганістан, Пакистан і Сирію), Україна, де кількість смертей від тероризму перевищила 500, стала однією з шести країн, які вперше потрапили до рейтингу3.
Численні збитки завдає тероризм і національній економіці країн, які стають його жертвами.
Так, унаслідок кривавих терактів у Нью-Йорку та Вашингтоні (США), що сталися 11 вересня 2001 р.,
за різними оцінками фахівців їх було спричинено у розмірі понад 95 млрд американських доларів4.
Отже, цілком очевидно, що за останні роки тероризм усе більш глобалізується і набуває транснаціональних міжнародних рис і форм.
Про це свідчать, зокрема, і події на Сході України, знищення проросійськими терористами 17 липня
2014 р. зенітним ракетним комплексом «Бук» (виробництва РФ) у небі над Донбасом неподалік від міста
Торез пасажирського літака малайзійських авіаліній «Боїнг-777». У результаті цього загинули всі 298 його
пасажирів та членів екіпажу, включаючи 80 неповнолітніх дітей, які перебували на борту літака, троє з них –
віком до двох років (доречно підкреслити, що автори зазначеного вище рейтингу «Глобального індексу тероризму»5 поставили збиття літака на п’яте місце найбільш смертоносних терористичних атак).
Свідченням тому є і серія терактів у Парижі, що сталися увечері 13 листопада 2015 р., коли невідомі
особи відкрили стрілянину в одному з ресторанів 10 округу французької столиці; пролунало три вибухи у
безпосередній близькості біля стадіону «Стад де Франс» під час футбольного матчу між збірними Франції
та Німеччини, на якому був присутній президент Республіки Франсуа Олланд, а на рок-концерті в театрі
«Батаклан» невідомі захопили заручників. У результаті загинуло 129 осіб, серед яких – журналіст сатиричного тижневика «Шарлі Ебда», сотні людей отримали тілесні поранення і ушкодження.
Невипадково, що європейські політики оцінили терористичні акції у Парижі «найбільшим викликом
безпеці після терактів 11 вересня 2001 р.», силовими структурами до широкомасштабних антитерористичних заходів були залучені правоохоронці та військовослужбовці не тільки Франції, а й Бельгії, Великобританії, Греції, Іспанії, Німеччини та інших країн Євросоюзу.
Відповідальність за серію терористичних атак у Парижі взяли на себе відоме міжнародне терористичне
угрупування «Ісламська держава», а також «Аль-Каїда в Ємені», які вважають Францію однією з 60 країни
світу, визнаних ними запеклими ворогами ісламу (прикро, що серед цих країн фігурує й Україна).
Ще більш знаковими щодо розгулу міжнародного тероризму виявився минулий рік. За даними Мерілендського університету (США), 2016 р. ознаменувався найбільшою кількістю смертей внаслідок терористичних актів у Західній Європі з 2004 р. – єдиного року з початку цього століття, в першій половині якого
жертвами серії терористичних вибухів у потягах в Мадриді стала 191 особа. Згідно з наведеними університетом статистичними даними, за перші сім місяців 2016 р. в Західній Європі внаслідок терактів загинули
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143 особи, а з урахуванням Туреччини – усього 892 особи (варто зауважити, що зазначений показник враховує також і жертв, які загинули внаслідок військового перевороту в Туреччині та її столиці).
Серед найбільш кривавих терористичних атак минулого року можна назвати такі:
1) терористичний вибух у тренувальному поліцейському таборі в лівійському Злітені 7 січня (65 жертв);
2) серію терористичних вибухів на ринках Багдада (Іран) 3 липня (загинуло 83, отримали поранення
близько 200 людей);
3) терористичний наїзд вантажівки на натовп людей, що гуляли набережною з нагоди святкування Дня
взяття Бастилії 14 липня у Ніцці (Франція), від якого загинуло 84 людини та отримали поранення 60 осіб;
4) зухвалі терористичні атаки на міську лікарню в Кветті (Пакистан) 8 серпня (60 загиблих);
5) теракт під час весілля в турецькому Газіантені 20 серпня (51загиблий) та ін.
Отже, зазначені факти досить яскраво свідчать, що в минулому році міжнародна терористична активність у європейській частині світу зросла вже в кілька разів, хоча найзухвалішими, такими, що викликали
найбільше обурення суспільства фахівці вважають все ж таки теракти у французькій Ніцці та іранському
Багдаді.
Слід звернути увагу, що відповідальність за кожну із наведених вище терористичних акцій узяли на
себе екстремісти того ж самого міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава».
Тобто, останнім часом усе більше простежується стійка тенденція «ісламізації» міжнародного тероризму, який має на меті реалізацію глобального проекту широкомасштабного втягування країн Західної Європи
у зіткнення між ідеологіями, що є суперниками ісламського світу і його релігійної віри.
Сьогодні за оцінками різних офіційних видань існує від 500 до 1000 ісламських об’єднань сектантського зразка: «Аль-Каїда», «Аль-Джамаа аль Ісламія», «Аль-Джихад», «Ажар аль-Іслам», «Джабхай ан-Сусра»,
«Всесвітній фронт боротьби проти іудеїв і хрестоносців», вищезазначена «Ісламська держава» та ін.
Їхні осередки і зони діяльності зосереджені в основному в Афганістані, Іраку, Нігерії, Пакистані й
Сирії, проте вони залучають до лав бойовиків не тільки громадян ісламських країни.
Так, для прикладу, на боці джихадистів у Іраку й Сирії воюють близько 500 вихідців із Великобританії,
понад 250 – з Австралії і стільки ж – з Німеччини. Загони «Ісламської держави» налічують майже тисячу
громадян Франції, серед яких є навіть колишні кадрові військові і ветерани елітного Іноземного легіону цієї
країни.
Тому, на нашу думку, «ісламізація» є однією з основних характерних рис і найнебезпечніших тенденцій
активізації сучасного міжнародного тероризму.
Не менш значущою його характерною рисою є глобалізація терористичної загрози, що має, так би
мовити, «подвійний характер», тобто такою, що створює реальну небезпеку як щодо міжнародного правопорядку, світової політичної системи, так і щодо внутрішньої національної безпеки держав, на території яких
вчиняються теракти.
У літературних джерелах з визначеної проблематики характерними рисами міжнародного тероризму
називають, зокрема, також такі:
– його специфічну ціль і мету, що передбачають прагнення до реалізації альтернативного проекту політичного розвитку світу на інших, більш справедливих, на розсуд терористів, засадах, що нібито цілком
виправдовує використання для переоблаштування існуючого політичного світу будь-яких засобів, у тому
числі терористичних акцій;
– так звану «самодіяльність» міжнародного тероризму, оскільки міжнародні терористичні зграї є формально недержавними й нерідко – нелегальними структурами, які розгортають свою діяльність на території
кількох держав і мають досить розвинену інфраструктуру, до якої входять органи управління, підрозділи
озброєння, військового та матеріального забезпечення, навчально-тренувальні центри і табори для підготовки бойовиків тощо;
– розширення меж та поглиблення співпраці між терористичними організаціями, надання одна одній
допомоги кадрами, вибухотехнічними засобами, інформаційними даними, фінансової допомоги, обмін
досвідом і т. ін.;
– інтеграцію міжнародної терористичної та загальнокримінальної діяльності, що має на меті використання звичайного криміналітету в якості виконавців терактів або як найманців в умовах військової терористичної загрози чи агресії або фінансову допомогу терористичній організації з його боку шляхом легалізації
(відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом;
– використання міжнародними терористичними угрупуваннями та їх лідерами міжнародних та національних фінансових систем для протиправного отримання коштів, власного збагачення або спрямування на
фінансування подальшої терористичної діяльності6.
На нашу думку, наведені вище характерні риси міжнародного тероризму сучасного зразка мають знайти
своє відображення в єдиному уніфікованому понятійному підході з визначення сутності цього явища.
На необхідність розроблення понятійного і термінологічного апарату у сфері боротьби з тероризмом
справедливо звертають увагу як правознавці, так і філологи.
Так, відомий вітчизняний філолог В. А. Левицький вважає методологічно хибним та таким, що передбачає негативні наслідки для практики, підхід, за якого терористична діяльність розглядається відокремлено
від антитерористичної діяльності держави, тероризм та антитероризм трактуються в абстрактній формі,
тобто, дослідження цих явищ здійснюється поза реальним суспільним життям, в якому вони перебувають у
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нерозривній діалектичній єдності. Автор висловлює, зокрема, досить оригінальну позицію щодо словосполучення «антитерористична операція», що вживається як загальна назва, тоді як у низці вітчизняних нормативно-правових актів, виданих у 2014–2016 рр., антитерористична операція позначає саме дії на Сході України. Отже, вважає він, доречною може бути подальша змістова спеціалізація, надання словосполученню статусу власної назви. Насамперед йдеться про поступове функціональне прирівнювання найменування «антитерористична операція» до історичного терміна7.
Здається, що вказана позиція заслуговує на підтримку з деякими уточненнями.
Безумовно, що будь-яка подія, будь-яка діяльність може мати місце і характеризуватися як певна подія
(вид діяльності) на конкретному історичному етапі чи протягом визначеного історичного періоду (терміну).
Але більш прийнятним і логічним, як ми вважаємо, було б функціонально прирівнювати ту чи іншу
діяльність (подію) до місця, де вона відбувається, по-перше, і коли саме, протягом якого історичного періоду
(терміну) має місце, по-друге.
На користь нашої думки свідчить і загальноприйнятий у мовленевому лексиконі та інформаційних
виданнях, у науковій літературі підхід, коли йдеться про терористичні акції чи антитерористичні операції
«на Сході України», «в Іраку», «у Парижі», «у Європі»8 тощо.
Глибоко впевнений у тому, що дослідження проблеми тероризму «здійснюється головним чином на емпіричному спеціально-науковому рівні методології, а отже й на часткових (окремих), позбавлених кримінально-правових, кримінологічних тощо» і дійсний член (академік) Національної Академії правових наук України
професор О. Н. Ярмиш. Вади цих підходів, вважає він, полягають «у відриві, відокремленості розгляду практичної діяльності від суспільних відносин взагалі, а в цьому випадку – у відокремленому дослідженні терористичної діяльності, тероризму як соціально-політичного явища від політичних відносин у суспільстві».
Полемізуючи з В. А. Левицьким, він зазначає, що «саме АТО на сході України вимагає сьогодні ретельної уваги з боку аналітиків для виявлення реальних особливостей протидії терористичній діяльності в умовах фактичної гібридної війни»9.
Від себе додамо, що гібридна війна, яка відбувається на Сході нашої країни, хоча й має національне
забарвлення, але ж зумовлена суто міжнародною терористичною агресією, насамперед з боку нещодавно
«дружньої» з нами Росії.
Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що у нинішньому XXI ст. тероризм перетворився на одну із
найбільш складних соціальних проблем, а подекуди став частиною політики, інструментом здійснення зовнішньополітичної діяльності для досягнення геополітичних цілей окремих держав, сил і рухів зухвало
налаштованого злочинного спрямування на світовій арені. У сучасних умовах тероризм – не тільки й не
стільки внутрішньодержавний злочин проти особистості, суспільства і держави, а й реальна загроза міждержавним і міжнародним відносинам. Тому набувають усе більшої актуальності заходи з комплексної протидії
тероризму в усіх без винятку державах світу. В умовах, коли тероризм перетнув кордон держав і став досить
серйозною проблемою міжнародного масштабу, жодна країна світу сьогодні не здатна протистояти йому
одноособово.
Чільне місце в такому співробітництві належить, безумовно, міжнародно-правовим чинникам. Утім,
зважаючи на те, що в сучасних умовах вагома частина засобів протидії тероризму (як і іншим злочинам міжнародного характеру) належить до внутрішньої компетенції кожної окремої держави, потрібно удосконалювати паралельно і національне антитерористичне законодавство, імплементуючи його до міжнародно-правових норм, використовувати існуючий позитивний досвід застосування й дотримання в практиці правоохоронної діяльності.
Тобто, настав час зробити все необхідне, щоб у реалізації міжнародної і державної політики країн світу
щодо протидії тероризму стратегія непримиренної боротьби з ним стала дійсно всеохоплюючою й безкомпромісною.
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.;
Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – С. 1145.
2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за
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3 Інтернет-сайт «Європейська правда» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/news/
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6 Кривоніс В., Тупало Н. Сучасний тероризм: тенденції, вияви, виклики та загрози для України / В. Кривоніс, Н. Тупало //
Протидія терористичній діяльності : міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнародної наук.-практ.
конференції (30 вересня 2016 р.). – К. : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 184–185.
7 Левицький В. А. Мова і тероризм : відображення реалій АТО в правовому письмі / В. А. Левицький // Державна політика
у сфері протидії тероризму і міжнародний досвід і його актуальність для України : збірник матеріалів Інтернет-конференції
(25 червня 2015 р.); Національна академія прокуратури України, МНДЦ при РНБО України. – К., 2015. – С. 125.
8 Коваль О. У Європі своя АТО / О. Коваль // Дзеркало тижня. – 2015. – 24 січня. – № 2 (198). – С. 5.

Часопис Київського університету права • 2017/2

227

Кримінальне право та кримінологія
9 Ярмиш О. Про теоретико-методологічні підходи у дослідженнях терористичної діяльності, або про практичну значущість теоретичних розвідок / О. Ярмиш // Протидія терористичній діяльності : міжнародний досвід і його актуальність для
України : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції (30 вересня 2016 р.). – К. : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 404–405.

Резюме
Підюков П. П., Калиновський О. В., Конюшенко Я. Ю. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення.
У статті розкрито актуальні питання поширення сучасного тероризму, досліджено його характерні поняття та риси,
транснаціоналізація, визначено виклики та загрози не лише для України, а й для усього світу. Акцентовано увагу на тому, що
тероризм перетворився на одну із найбільш складних соціальних проблем, а подекуди став частиною політики, інструментом
здійснення зовнішньополітичної діяльності для досягнення геополітичних цілей окремих держав, сил і рухів, зухвало налаштованого злочинного спрямування на світовій арені.
Ключові слова: тероризм, транснаціоналізація, характерні риси, терористична діяльність.
Резюме
Пидюков П. П., Калиновский А. В., Конюшенко Я. Ю. Терроризм и его транснационализация, характерные черты
международного терроризма и проблемы их понятийного и терминологического определения.
В статье раскрыты актуальные вопросы распространения современного терроризма, исследованы его характерные понятия и черты, транснационализация, определены вызовы и угрозы не только для Украины, но и для всего мира. Акцентировано
внимание на том, что терроризм превратился в одну из наиболее сложных социальных проблем, а кое-где стал частью политики, инструментом осуществления внешнеполитической деятельности для достижения геополитических целей отдельных
государств, сил и движений, вызывающе настроенного преступного направления на мировой арене.
Ключевые слова: терроризм, транснационализация, характерные черты, террористическая деятельность.
Summary
Pidyukov P., Kalynovskiy O., Konyushenko Y. Terrorism and him transnational character, personal touches of international
terrorism and problem them concept and terminologically decision.
The pressing questions of distribution of modern terrorism are exposed in the article, investigational him characteristic concepts
and lines, transnational character, calls and threats are certain not only for Ukraine but also for the whole world. Attention is accented
on that terrorism grew into one of the most thorny social problems, and here and there – by part of politics, by the instrument of realization of foreign-policy activity for the achievement of geopolitical aims of the separate states, forces and motions, defiantly adjusted
criminal aspiration on a world arena.
Key words: terrorism, transnational character, personal touches, terrorist activity.
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ОКРЕМІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ
Корінні перетворення і реформи, які здійснюються в Україні у всіх сферах державного та суспільного
життя, становлення правової держави невід’ємно пов’язано зі зміцненням законності, особливо у сфері економічних відношень. Від стану виконання економічних законів при здійсненні господарських відносин, у
тому числі при використанні бюджетів, залежать економічна могутність держави, добробут громадян.
Одним із ключових питань запобігання економічним злочинам залишається ефективність державного
регулювання та контролю за господарською діяльністю. Його правове забезпечення потребує суттєвого удосконалення.
Фундаментальні роботи у даному напрямі належать таким зарубіжним та вітчизняним вченим, як
Г. А. Аванесов, О. М. Бандурка, Б. М. Головкін, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. І. Долгова, А. П. Закалюк,
А. Ф. Зелінський, О. Г. Кальман, О. М. Костенко, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнєцова, І. П. Лановенко, О. М. Литвинов, О. Я. Свєтлов, В. П. Філонов, В. І. Шакун та ін.
Відповідно до позиції А.Ф. Зелінського, спеціально-кримінологічне запобігання злочинності характеризується тим, що ставить за мету насамперед недопущення вчинення можливих злочинів, а якщо вони вже
вчинені, то недопущення повторного вчинення у подальшому, зупинення їх на ранній стадії; виявлення й
усунення криміногенних факторів за допомогою організаційних, правових, оперативно-розшукових, економічних, педагогічних та медичних заходів1.
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Проблемам запобігання економічним злочинам та їх профілактики приділялась значна увага у вітчизняній кримінологічній літературі. Заходи загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання
економічній злочинності мають розроблятися і здійснюватися в рамках єдиної стратегії. Водночас загальносоціальні заходи за масштабами свого профілактичного впливу є визначальними, оскільки спрямовані на
чітке визначення функцій держави як регулятора економічних відносин щодо формування її економічної і
правової політики, розподілу повноважень між центральними і місцевими органами влади, створення відповідних умов для належної правової поведінки суб’єктів економічної діяльності, забезпечення рівного правового захисту державного і недержавного секторів економіки, формування такої ринкової інфраструктури, яка
б забезпечила однакові можливості для реалізації творчого потенціалу суб’єктів господарювання, налагодження демократичних принципів контролю за економічною діяльністю2.
Спеціально-кримінологічний рівень профілактики злочинів включає цілеспрямований вплив на злочинність у цілому, на окремі її види та групи злочинної поведінки. На цьому рівні профілактична діяльність здійснюється переважно особами, для яких попередження економічної злочинності є професійною функцією.
Розглядаючи теоретичні положення, слід зауважити, що кримінологічне запобігання має підвидом спеціально-кримінологічне запобігання, що полягає у здійсненні впливу на злочинність без застосування репресій. Проте запобігання злочинності як родове поняття, за визначенням А. Ф. Зелінського, – це система
заходів, які вживаються суспільством та державою для того, щоб стримувати зростання злочинності й у міру
можливості знизити її реальний рівень усунення та нейтралізацією детермінант, що їй сприяють, а також
через запобігання та припинення окремих конкретних злочинів3.
До спеціально-кримінологічного запобігання слід відносити реалізацію заходів, спрямованих на усунення, послаблення, нейтралізацію криміногенних факторів соціального середовища, виправлення осіб, від
яких можна очікувати вчинення злочинів.
Однією з умов підвищення ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинам є проведення їх кримінологічної експертизи. Таку експертизу повинні проходити не лише зміни до кримінального законодавства, а й нормативно-правові акти, що визначають порядок здійснення господарської діяльності, адже
це дає можливість не допустити прийняття правових норм, що детермінують злочини або створюють певні
колізії та суперечності в правовому регулюванні4.
Особливу вагу серед спеціальних засобів запобігання злочинності має покарання як одна з форм кримінально-правової реакції на вчинений злочин.
Така позиція ґрунтується на вимогах ч. 2 ст. 50 КК України, згідно з якою покарання має на меті запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Наявність покарання, з одного
боку, слугує важливим виховним інструментом, оскільки застерігає особу від вчинення злочину, а з іншого, –
застосування такого засобу примусу до особи, яка вчинила злочин, і пов’язані з цим обмеження прав і свобод
засудженого має утримати інших осіб від злочинної поведінки під загрозою покарання.
Застосування до порушників порядку ведення господарської діяльності покарань у виді обмеження чи
позбавлення волі може мати місце лише у виняткових випадках, коли було завдано непоправної шкоди інтересам держави чи суспільству, у разі вчинення таких діянь організованими групами чи в сукупності з тяжкими або особливо тяжкими злочинами. У решті випадків застосування таких покарань є невиправданим, за
винятком заміни покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян у разі його несплати. Крім того, значну запобіжну дію має покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що може бути застосовано до осіб, які вчинили
злочини у сфері господарської діяльності, навіть у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України.
За результатами вивчення матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що від
більшості покарань за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів, особу
звільняють (відповідно до ст. 75 КК України) через те, що злочин не є суспільно небезпечним і не наніс значної шкоди, але неізоляційна санкція дає змогу людині продовжувати злочинну діяльність, тому ми вважаємо,
що для злочинів у бюджетній сфері найбільш доцільним покаранням буде штраф.
Серед нагальних проблем, що потребують вирішення, варто визначити недосконалість законодавчих та
нормативно-правових актів у контексті забезпечення правового регулювання обігу бюджетних коштів у частині наповнення бюджету, розподілу та їх видання.
Практична частина реалізації заходів, спрямованих на запобігання злочинів у бюджетній сфері, визначається наступними заходами:
1) проведення перевірок органами, уповноваженими здійснювати заходи із виявленням та запобігання
бюджетних злочинів та злочинів щодо державних коштів;
2) відсутність законодавчого чи нормативного забезпечення щодо своєчасного отримання правоохоронними органами інформації про розподілення бюджетних та державних коштів;
3) невжиття заходів щодо відшкодування збитків державі.
Потребує невідкладного комплексного вирішення внесення змін до законодавства щодо встановлення
фіксованого порогу, з якого настає кримінальна відповідальність. Норми КК України для визначення розміру
збитків у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян застосовуються з урахуванням податкової соціальної пільги. Це призвело до того, що розмір завданих матеріальних збитків, з якого наступає кримінальна відповідальність з більшості злочинів у сфері економіки, за останні роки зріс у десятки разів, і таке збільшення
триватиме далі.
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Проте зазначені питання в частині запобігання злочинам щодо незаконного використання державних
коштів не є вичерпними. Тому вважаємо, що з метою забезпечення законності в контексті запобігання даної
категорії злочинів важлива роль належить Національній поліції України.
Одним із пріоритетних, на нашу думку, залишається завдання щодо створення та введення в дію єдиної
інформаційної бази державного фінансового контролю (банку оперативних даних), що дасть змогу уповноваженим суб’єктам швидше й ефективніше отримувати інформацію, необхідну для планування, підготовки
та проведення контрольно-перевірочних заходів.
Як свідчить практика, викрадення, привласнення, використання не за призначенням державних коштів
та майна, що належить державі, мають розповсюджений характер. Ці порушення допускаються внаслідок
зловживання посадовим становищем керівниками підприємств, установ, організацій, службовими особами
за потурання органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, неналежного виконання покладених на
них функцій, а також невиконання державними контролюючими органами в повному обсязі своїх повноважень. Більш того, забезпечення законності не є для них пріоритетним напрямом діяльності. У цих органах,
господарських і економічних структурах, управліннях соціальної сфери дотепер не створено дійового механізму виконання закону, а також системи контролю за його додержанням, не має відповідно до вказаних завдань правових структур та юридичних кадрів5.
Тому на сучасному етапі запобігання злочинам, що вчиняються з використанням державних коштів, є
одним із важливих напрямів діяльності правоохоронних органів.
Сучасний стан економіки України ще не повною мірою відповідає еталонному зразку ефективної економічної моделі, що функціонує в умовах вільної конкуренції та верховенства права. За таких умов законодавцю не вдалося розробити досконалу законодавчу базу для захисту економіки від злочинних посягань6.
Разом із тим проблематика кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
вважається однією з найскладніших у курсі Особливої частини кримінального права України не в останню
чергу через чітко виражену бланкетність диспозицій відповідних кримінально-правових заборон – зв’язок
останніх із положеннями регулятивного законодавства (величезного за обсягом, суперечливого і вкрай
нестабільного). Як і у випадку з вартісними характеристиками злочинів у сфері господарської діяльності,
оптимізація позначення проявів бланкетності у кримінально-правових заборонах та усунення таких проявів
повинна в ідеалі охоплювати весь розділ VII Особливої частини КК України. Тезу про кричущу нестабільність вітчизняного регулятивного законодавства, положення якого мають безпосереднє відношення до застосування кримінально-правових норм про господарські злочини, проілюстровано таким чином. Ухвалення
2 грудня 2010 р. Податкового кодексу України призвело до уточнення або навіть перегляду багатьох вироблених доктриною і практикою підходів щодо кримінально-правової оцінки порушень податкового законодавства при незмінності тексту ст. 212 КК України7.
Отже, можна визначити, що компетенція Національної поліції в контексті здійснення запобігання злочинам, що вчиняються з використанням державних коштів повинна передусім бути спрямована на перевірку
дотримання чинного бюджетного законодавства органами місцевого самоврядування і державного управління та виконання зазначеними органами покладених на них функцій щодо забезпечення дотримання вимог
бюджетного законодавства та в процесі їхньої діяльності з виконання ними власних повноважень.
Вважаємо, що реалізація вказаних заходів дасть змогу забезпечити дієвість системи протидії злочинам
з державними коштами, знизити рівень злочинності та латентності цих злочинів, зміцнити бюджетну дисципліну в державі, покращити її фінансово-економічний стан.
З метою активізації діяльності суб’єктів протидії злочинності слід впорядкувати оплату праці на основі
реальних результатів роботи та фактичного навантаження працівників правоохоронних і контролюючих
органів, покращити гарантії їх правового й соціального захисту.
Слід зазначити, що організація запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням державних коштів, потребує комплексного й системного підходу, оскільки вивчення структури злочинності свідчить, що до кримінальної відповідальності притягуються здебільшого лише особи, які здійснюють розкрадання державних коштів у невеликих розмірах, а кількість таких осіб постійно зростає.
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Ludvik V. Some directions of economic crimes prevention.
The article focuses on the expediency of proper legal and regulatory support for the country’s economic activity as a necessary
condition for the prevention of economic crimes. The author has paid an attention to the necessity of taking measures for the reimbursement of losses caused to the state.
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ:
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Відповідно до ст. 375 Кримінального кодексу України (далі – КК України), а саме – постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, в державі Україна закріплено відповідальність за посягання на одні із найважливіших суспільно-правових відносин, які виникають при
здійсненні правосуддя.
Актуальність розглядуваної теми полягає в тому, що нині порушено багато кримінальних справ щодо
суддів за ст. 375 КК України. Так, внесено до бази ЄРДР 542 кримінальні провадження, в яких згадується
підозра за ст. 375 КК, і жодного розуміння щодо складу самого злочину за цією статтею1. Ще у 2012 р.
В. І. Тютюгін, О. В. Капліна та І. А. Тітко зазначали протилежне: «Доволі позитивним фактом вважали те,
що вищевказана норма кримінального закону застосовувалась вкрай рідко»2.
Ситуація, яка склалася нині з кількістю порушених проваджень щодо суддів за ст. 375 КК, складна, про
що свідчить звернення Вищої ради правосуддя із запитом до Генерального прокурора про надання інформації стосовно розкриття й розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв щодо
постановлення суддями завідомо неправосудних рішень.
Відповідно до частини четвертої ст. 62 Основного Закону України «у разі скасування вироку суду як
неправосудного держава відшкодовує матеріальну й моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням».
Водночас зазначена норма Основного Закону України не розкриває змісту поняття «як неправосудного», унаслідок чого практична реалізація цього поняття призводить до неоднакового тлумачення, зокрема,
органами досудового розслідування, конкретних дій суддів з ухвалення судових рішень та формує неоднозначне (довільне) тлумачення цього поняття при практичному його застосуванні.
Практична необхідність офіційного тлумачення терміна «неправосудне», ужитого з частин четвертій
ст. 62 Конституції України, у взаємозв’язку з наслідками скасування вироку, зумовлена тим, що зазначене
поняття не дістало конкретизації в поєднанні з поняттями «незаконність» і «необґрунтованість» у жодному
законодавчому акті України, а це створює ризик порушення прав громадян на справедливий судовий захист
та гарантій незалежності суддів під час здійснення ними правосуддя.
© А. І. Маломуж, 2017
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РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ В МЕХАНІЗМІ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Здійснені в країні економічні й політичні перетворення та їхні кримінальні наслідки вимагають активізації фундаментальних кримінально-правових і кримінологічних досліджень за всіма основними напрямами
кримінальної політики, підвищення їх ефективності та практичної значущості.
Стійке зростання злочинності, погіршення її якісних характеристик, поява нових видів суспільно небезпечних діянь, значне відставання правоохоронної практики від потреб суспільства в ефективній протидії
злочинності – усе це зумовило необхідність докорінної реформи кримінального законодавства. Особливого
значення у зв’язку із цим набувають дослідження проблем кримінально-правового регулювання суспільних
відносин в різних його аспектах, зокрема ролі правосвідомості в механізмі кримінально-правового регулювання.
Формування правової свідомості громадян є одним із пріоритетних напрямів перспективного державного розвитку. Як зазначає Ю. Калиновський, існування правового суспільства базується на відтворенні у
соціальній практиці та державній політиці низки цінностей, серед яких визначальними є свобода, відповідальність, рівність, безпека, справедливість тощо. У процесі переходу суспільства від тоталітарного типу
правосвідомості й правової культури до демократичного особливого значення набуває розвиток громадянської відповідальності всіх учасників соціальних змін1. І це не випадково. Дослідження правосвідомості
законослухняних громадян і злочинців, виконані вітчизняними і зарубіжними кримінологами, дали змогу
встановити зумовленість протиправної поведінки рівнем масової правосвідомості й правової культури суспільства та визначили значущість проблеми правосвідомості для реалізації практичних завдань зміцнення
законності і правопорядку.
Зараз кримінологічне вивчення правосвідомості визнано перспективним, і в цьому напрямі здійснюється велика науково-дослідницька робота (П. Баранов, А. Долгова, В. Камінська, Г. Клімова, В. Кудрявцев,
О. Лукашева, І. Овчаренко, П. Фріс та ін.).
Категорію «правосвідомість» активно використовують у теоретичних концепціях багатьох наукових
дисциплін. Це викликано універсальністю проблеми правосвідомості, що перебуває на стику багатьох наук:
філософії, соціології, теорії права, соціальної психології. Так, у філософії правосвідомість розглядають як
відносно самостійну форму суспільної свідомості, у теорії права – як елемент механізму правового регулювання, у соціології права – як одну з умов ефективності правових норм, правоохоронної діяльності, механізму дії права.
Важливе значення проблема правосвідомості має в соціології кримінального права та кримінології. Тут
виділяють місце правової свідомості в системі підстав кримінально-правової заборони, у механізмі дії кримінально-правової норми, механізмі злочинної поведінки, у запобіганні злочинам, а його дефекти розглядають як одну із причин злочинності.
Однак у більшості наукових праць розглядають в основному загальні питання формування та функціонування правосвідомості, поза зв’язком з теорією правового регулювання і його механізму і тим паче – галузевими методами правового регулювання. Як наслідок, правосвідомість вивчають у відриві від права, як
самостійну регулятивну систему, що забезпечує ефективність правових систем.
На наш погляд, теоретичні дослідження правосвідомості мають бути більш тісно пов’язані з проблемою формування механізму правового регулювання та його галузевих елементів як комплексної системи, що
охоплює всі основні питання права і його призначення в суспільстві. Такий підхід до вивчення правосвідомості має важливе методологічне значення для вирішення багатьох проблем правового регулювання суспільних відносин, боротьби з правопорушеннями тощо.
На першому етапі вивчення правосвідомості в означеному аспекті виникає необхідність розглянути
понятійний апарат проблеми. Незважаючи на те, що інститут правової свідомості досліджують зараз у різних напрямах, багато його теоретичних положень досі є дискусійними. Передусім це стосується самого
поняття правосвідомості. Вчені запропонували достатньо дефініцій, але багато з них є односторонніми, тор© Т. С. Мартьянова, 2017
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каються тільки частини проблеми. У загальному наведемо підходи до визначення правосвідомості, які описано в літературі.
Одні науковці під правосвідомістю розуміють відображення потреби в правовому регулюванні певних
суспільних відносин, у встановленні правового режиму в суспільстві: правосвідомість – це уявлення, поняття, ідеї, які виражають потреби в опосередкуванні поведінки людей державно-правовою волею. Інші вчені
визначають правосвідомість як відображення суб’єктом чинного права і правових явищ. Найпослідовнішими прихильниками цього підходу є юристи-правознавці. Так, Г. Клімова розуміє під правосвідомістю систему уявлень, оцінок, переконань, настроїв, почуттів, які розкривають ставлення особи до чинного права2.
С. Алексєєв відносить до правосвідомості сукупність уявлень і почуттів, що виражають суб’єктивне ставлення до чинного та бажаного права, наголошуючи при цьому, що «роль головного й активного елемента в
структурі правосвідомості належить правовим уявленням»3. П. Баранов визначає правосвідомість як систему правових почуттів, емоцій, ідей, поглядів, оцінок, установок, уявлень та інших проявів, що виражають
ставлення громадян як до чинного права, до юридичної практики, прав, свобод, обов’язків громадян, так і
до бажаного права, до інших бажаних правових явищ4. У цих визначеннях автори акцентують увагу на емоційно-оцінних компонентах правосвідомості.
Загалом правосвідомість не тільки відображає соціальну дійсність, а й впливає на неї. Причому вона є
однією з найбільш активно дієвих форм суспільної свідомості, оскільки в ній соціально-практична (регулятивна) функція переважає над пізнавальною й оціночною. Тому деякі автори у визначенні правосвідомості
акцентують увагу на її практичній, регулювальній ролі. Наприклад, Ю. Грошевий вважає, що правосвідомість є формою суспільної свідомості, що являє собою сукупність правових поглядів та почуттів, які мають
нормативний характер і включають в себе як знання правових явищ, так і їх оцінку з погляду класової (або
загальнонародної) справедливості, а також нові правові вимоги, що відображають економічні й політичні
потреби та інтереси суспільного розвитку5.
У цілому питаннями дослідження правового регулювання займались такі вчені, як: С. Алексєєв, В. Гойман, В. Горшеньов та інші, а питаннями кримінально-правового регулювання, зокрема: М. Бажанов, Ю. Баулін, І. Даньшин, О. Наден, Б. Разгільдієв та інші. Отож, перейдімо безпосередньо до стадій правового регулювання. Аналізуючи першу стадію механізму кримінально-правового регулювання – рівень правотворчості – передовсім зазначимо, що механізм кримінальної правотворчості, будучи відносно самостійною підсистемою механізму кримінально-правового регулювання, тісно пов’язаний з іншими підсистемами (рівнями)
цього механізму і багато в чому зумовлює їх ефективність6. Водночас він відчуває з їхнього боку зворотний
вплив, що викликає в ньому певні зміни.
Вважається, що на правотворчому рівні кримінально-правове регулювання полягає у формуванні, зміні
чи скасуванні норм кримінального права та здійснюється, за загальноприйнятим правилом, виключно законодавцем – Верховною Радою України7. Основною метою кримінальної правотворчості є створення ефективної системи кримінального законодавства (кримінально-правове регулювання суспільних відносин в
Україні відбувається не тільки за допомогою норм кримінального закону – у вигляді Кримінального кодексу
України, а й іншими актами правозастосування – Конституцією України, міжнародно-правовими угодами,
актами тлумачення Конституційного Суду України, актами судового тлумачення (постановами Пленумів
вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України, рішеннями Європейського суду з прав людини,
актами виконавчої влади та ін.), що адекватно відображає зміст і динаміку суспільних відносин, які випливають із потреб розвитку суспільства. Однак ефективність прийнятих кримінально-правових норм може
бути визначена і практично проявляється в їх реалізації на наступних рівнях (стадіях) кримінально-правового регулювання. При цьому фактична ефективність норми слугує своєрідним елементом, що дозволяє
«включати» ті чи інші ланки механізму кримінально-правового регулювання на різних стадіях реалізації
кримінального закону. Так, більш часті порівняно з прогнозованими фактами порушення кримінально-правових заборон, що виражаються в зростанні кількості злочинів, слугують показником низького рівня ефективності впливу кримінального закону на поведінку громадян.
Зростання рівня злочинності автоматично переносить центр ваги у кримінально-правовому регулюванні на другу стадію його механізму – стадію правозастосування. При цьому нарощування «оборотів» карально-охоронного механізму визначається не тільки збільшенням кількості злочинів, а й різними директивноправовими вказівками уряду, які часто й визначають пріоритети кримінальної політики (посилення боротьби
з організованою злочинністю, проявами фашизму, націоналізму тощо). Однак підвищення ефективності
роботи кримінально-правового охоронного механізму (якщо воно взагалі можливо в конкретній ситуації)
провокує два негативні моменти. По-перше, зростання кількості реєстрованих злочинів і притягнення до відповідальності злочинців збільшує кримінальну «зараженість» суспільства, що само собою є негативним
наслідком криміналізації. По-друге, активна каральна політика, що виводить людей з громадських відносин,
здатна сповільнити розвиток цих відносин, викликати їх деформацію й конфліктність. Тому з падінням ефективності «роботи» другої ланки механізму кримінально-правового регулювання має бути посилена не так
третя, як перша його ланка – механізм правотворчості, щоб скасувати застарілі кримінальні закони, прийняти нові, збільшити ефективність чинних кримінальних законів. Роль же третьої ланки механізму кримінально-правового регулювання – механізму правозастосування – в цьому випадку має виражатися в постійному
контролі і стримуванні злочинності (завдяки внутрішнім ресурсам правоохоронної практики), у захисті прав
і законних інтересів громадян, громадських інтересів, а також в інформаційному забезпеченні потреб праЧасопис Київського університету права • 2017/2
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вотворчої діяльності. Однак, як засвідчує практика, ефективна робота третьої ланки механізму кримінальноправового регулювання при неефективності кримінально-правової норми (внаслідок її невідповідності
визначеним принципам криміналізації), як правило, неможлива або ж вимагає великих ресурсних затрат.
Навіть за досконалої законодавчої моделі кримінально-правової норми її застосування в ситуації масового
порушення кримінально-правової заборони має обмежений (вибірковий) характер і здебільшого актуалізується під час чергової кампанії з боротьби зі злочинністю. Разом із тим створити оптимальну, з погляду законодавчої техніки, кримінально-правову норму без порушення інших принципів криміналізації неможливо,
тому її застосування буде обмежено також і юридичними властивостями самого кримінального закону.
Важлива роль у механізмі кримінально-правового регулювання відводиться підсистемі (стадії) кримінальної правотворчості. Як це проявляється, розглянемо далі. Передусім у процесі правотворчості на основі
прогностичних методів здійснюється передбачення та випереджаюче виявлення різних негативних процесів
і форм діяльності, що загрожують суспільству, встановлюється кримінально-правовий контроль за їхнім розвитком. Таким, наприклад, є суспільно небезпечна поведінка, пов’язана з використанням радіоактивних,
наркотичних і сильнодіючих засобів, зброї та її компонентів, що посягає на суспільні відносини.
Дія норм кримінального права є обов’язковою стадією кримінально-правового регулювання. По-перше,
основна мета кримінального права – позитивний розвиток суспільних відносин. Кримінально-правові норми
спрямовані на регулювання правомірної поведінки, виступають єдиною мірою позитивного розвитку суспільних процесів та основою встановлення правопорядку в суспільстві. По-друге, кримінальне право забезпечує правомірна поведінка більшості членів суспільства, оскільки, як уже було зазначено, злочини скоює
меншість громадян, незважаючи на розмах злочинності. Більшість поведінкових актів у правовій сфері відбувається за схемою, що охоплює основні елементи кримінально-правового регулятивного механізму: кримінально-правова норма – правосвідомість – правомірна поведінка. По-третє, навіть у разі вчинення злочину
і виникнення охоронного правовідношення суб’єкт не випадає з цього механізму, оскільки на нього й далі
впливають інші кримінально-правові заборони, наприклад, норми Особливої частини КК. Навіть найсуворіша форма реалізації кримінальної відповідальності, пов’язана з виконанням покарання у вигляді позбавлення волі, не є винятком з правила – злочинець тільки на деякий час виводиться із суспільних відносин, що
охороняються кримінальним законом, а відбувши покарання, надалі здійснює свою поведінку (і так має бути,
згідно з метою покарання) за описаною вище схемою. Виняток, мабуть, становлять випадки засудження до
довічного позбавлення волі, оскільки тут винний повністю й остаточно виводиться не тільки із суспільних
відносин, а й з механізму кримінально-правового регулювання, адже, як правило, позбавляється самої можливості скоєння злочину, а в разі його вчинення кримінальна відповідальність втрачає сенс.
Отже, кримінально-правовий регулятивний механізм – основна ланка і головний критерій ефективності
кримінально-правового регулювання. Такий підхід видається досить важливим для розуміння правової природи третьої ланки (рівня) механізму кримінально-правового регулювання – кримінально-правового охоронного механізму. Кримінально-правовий охоронний механізм входить до єдиної системи механізму кримінально-правового регулювання як контрольно-охоронна підсистема, що розв’язує низку специфічних завдань з контролю за роботою елементів механізму кримінально-правового регулювання другого рівня.
Реалізація норм кримінального права на третьому рівні механізму кримінально-правового регулювання
пов’язана зі скоєнням злочину і залученням винної особи до кримінальної відповідальності. Основною її
формою є застосування норм кримінального права до особи, що порушила кримінально-правову заборону
(тобто юридичний обов’язок, визначений регулятивними правовідносинами). А оскільки юридичний факт –
вчинення злочину – не є елементом кримінально-правового регулятивного механізму, а входить до складу
охоронних правовідносин, то застосування норм кримінального права не є обов’язковою стадією кримінально-правового регулювання. Втім, було б неправильно вважати, що кримінально-правовий охоронний механізм «включається» тільки у зв’язку з порушенням кримінально-правових заборон. Він виконує також не
менш важливі контрольну, попереджувальну й відновлювальну функції, які здійснюються незалежно від
юридичних фактів, котрі вводять у дію механізм правозастосування.
Контрольна функція пов’язана насамперед із визначенням правомірності або протиправності поведінки
і виявленням подій (злочинів), з якими кримінальний закон пов’язує настання тих чи інших юридичних
наслідків. Однак до її змісту входить визначення станів і роботи інших елементів регулятивного механізму:
ступеня досконалості кримінально-правових норм, рівня правосвідомості, ефективності механізму кримінально-правового регулювання загалом.
Дія попереджувальної функції пов’язана з обмеженням негативного впливу юридичних фактів (злочинів)
на суспільні відносини: їх охорона специфічними кримінально-правовими засобами (необхідна оборона, затримання злочинця тощо), з’ясування причин виникнення юридичних фактів, їх нейтралізація й витіснення.
Відновлювальна функція (у специфічній кримінально-правовій формі (кримінальна відповідальність))
забезпечує відновлення нормального режиму роботи механізму кримінально-правового регулювання (шляхом загального і спеціального попередження) та вдосконалює роботу його окремих елементів (вдосконалення кримінального законодавства, формування правосвідомості тощо).
Отже, взаємодія елементів механізму кримінально-правового регулювання на різних його рівнях має
складний і суперечливий характер. По суті, кримінально-правове регулювання відбувається в різних режимах, які визначаються сформованим на тій чи іншій його стадії балансом між тими чи іншими ланками його
механізму.
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Резюме
Мартьянова Т. С. Роль правосвідомості в механізмі кримінально-правового регулювання.
Стаття присвячена дослідженню правової свідомості в механізмі кримінально-правового регулювання. Зауважено, що
теоретичні дослідження правосвідомості мають бути тісніше пов’язані з проблемою формування механізму правового регулювання та його галузевих елементів як комплексної системи. Такий підхід до вивчення правосвідомості має важливе методологічне значення для вирішення багатьох проблем правового регулювання суспільних відносин, боротьби з правопорушеннями
тощо. Наголошено, що кримінально-правовий регулятивний механізм – основна ланка і головний критерій ефективності кримінально-правового регулювання.
Ключові слова: правосвідомість, правова культура, механізм кримінально-правового регулювання, кримінальне право,
кримінальне законодавство, правопорушення, злочин.
Резюме
Мартьянова Т. С. Роль правосознания в механизме уголовно-правового регулирования.
Статья посвящена исследованию правового сознания в механизме уголовно-правового регулирования. Замечено, что
теоретические исследования правосознания должны быть тесно связаны с проблемой формирования механизма правового
регулирования и его отраслевых элементов как комплексной системы. Такой подход к изучению правосознания имеет важное
методологическое значение для решения многих проблем правового регулирования общественных отношений, борьбы с правонарушениями и т.п. Отмечено, что уголовно-правовой регулятивный механизм является основным звеном и главным критерием эффективности уголовно-правового регулирования.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, механизм уголовно-правового регулирования, уголовное право,
уголовное законодательство, правонарушение, преступление.
Summary
Martjanova T. The role of justice in the mechanism of criminal law regulation.
The article is devoted to the study of legal consciousness in the mechanism of criminal-legal regulation. It is noted that theoretical
studies of legal consciousness should be more closely connected with the problem of forming the mechanism of legal regulation and
its branch elements as a complex system. Such an approach to the study of legal awareness has an important methodological value for
solving many problems of legal regulation of social relations, the fight against offenses, etc. It was emphasized that the criminal-legal
regulative mechanism - the main link and the main criterion of the effectiveness of criminal law regulation.
Key words: legal awareness, legal culture, mechanism of criminal-legal regulation, criminal law, offense, crime.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ОСОБА, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
ПОВ’ЯЗАНУ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ»
У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМАХ
Одним із питань, що є актуальним у контексті проблем кримінальної відповідальності за злочини у
сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, деяких злочинів проти правосуддя, є
питання про коло осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг. Через
те, що в законодавстві не встановлено вичерпного переліку осіб, професійна діяльність яких пов’язана з
наданням публічних послуг, а міститься така категорія, що передбачає оціночну діяльність, як «інша особа,
яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг» (ст.ст. 365-2, 368-4 КК України), (у п. б) п. 2 ч. 1 ст. 3
Закону України «Про запобігання корупції» зазначено, крім того, «інші особи, визначені законом»), науковці
висловлюють різні позиції щодо того, які категорії осіб охоплюються поняттям «особи, що здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг»; чи можуть охоплюватися цим поняттям інші
категорії осіб, крім тих, які чітко визначені в законі, але діяльність яких містить визначені законом загальні
ознаки професійної діяльності, пов’язаної з надання публічних послуг? Також різні позиції висловлюються
з позиції de lege ferenda, з приводу того, які ще категорії осіб доцільно визначити в кримінальному законі як
такі, що здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, крім тих, що вже визначені у відповідних статтях Кримінального кодексу України.
Зазначені питання досліджували у своїх працях С. В. Гізімчук, Ю. В. Гродецький, З. А. Загиней, В. М. Киричко, О. В. Кришевич, А. В. Савченко, В. І. Тютюгін, Ю. І. Шиндель. Зазначені науковці внесли суттєвий вклад
у розуміння поняття «особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг», його
тлумачення в контексті положень КК України. Водночас на сьогодні немає єдності позицій щодо того, які ознаки
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, виходячи з чого, які саме категорії осіб з позицій de lege ferenda слід відносити до тих, що надають публічні послуги. Крім того, ще більше питань у цьому контексті виникло з внесенням змін до КК України Законом України від 06.10.2016 № 1666-VIII1, відповідно до якого у деяких
статтях КК було розширено коло осіб, які надають публічні послуги. Отже, у зв’язку з викладеним вище спробуємо, по-перше, визначити зміст поняття «особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням
публічних послуг» або іншими словами, використовуючи формулювання, вжите в ч. 1 Закону України «Про
запобігання корупції», – «особа, яка надає публічні послуги», по-друге, визначити, які категорії осіб можна віднести до осіб, які надають публічні послуги в контексті тлумачення відповідних положень закону про кримінальну відповідальність, у тому числі з позиції de lege ferenda; чи можна до цієї категорії віднести адвокатів, державних виконавців, оскільки з внесеними змінами в ст. 358 КК України постає це питання.
Ознаки такого поняття як «особа, яка надає публічні послуги», а також перелік осіб, які здійснюють
професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, визначено у п. б) п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»2, ст.ст. 358, 365-2, 368-4 КК України.
Дослідники на основі аналізу чинних кримінально-правових та інших нормативних приписів, зокрема
змісту норми, передбаченої ст. 365-2 КК України, виділяють такі ознаки осіб, які надають публічні послуги.
По-перше, такі особи не є: а) державними службовцями, б) посадовими особами місцевого самоврядування.
По-друге, це ті категорії осіб, які буквально названі у зазначеній вище статті КК. По-третє, цей перелік осіб в
ст. 365-2 КК не є вичерпним, тобто особами, що надають публічні послуги, можуть визнаватися й інші особи3.
Така позиція видається обґрунтованою. Водночас щодо третьої з виділених ознак слід уточнити, що
виходячи зі змісту норми, передбаченої п. б) п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», це
можуть бути інші особи, визначені законом, які надають публічні послуги.
Стосовно переліку категорій осіб, які законом віднесені до числа осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, слід зазначити, що на сьогодні у статтях КК України (ст.ст. 358,
365-2, 368-4), а також в п. б) п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» встановлені різні за змістом переліки. Зокрема, відповідно до п. б) п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» в перелік
осіб, професійна діяльність яких пов’язана з наданням публічних послуг, включено аудиторів, нотаріусів, приватних виконавців, оцінювачів, експертів, арбітражних керуючих, незалежних посередників, членів трудового
арбітражу, третейських суддів. Аналогічний перелік встановлено в ч. 1 ст. 368-4 КК України. Водночас у ч. 1
ст. 365-2 КК України перелічено ті самі категорії осіб, що зазначені в Законі «Про запобігання корупції», в ч. 1
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ст. 368-4 КК України і, крім цього, такі: уповноважена особа або службова особа Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації прав, державний виконавець. Згідно з
новою редакцією ст. 365-2 КК (відповідно до Закону України від 06.10.2016 № 1666-VIII) до осіб, які надають
публічні послуги, віднесено також державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, державного виконавця. При цьому в новій редакції ч. 1 ст. 365-2 КК України приватний виконавець двічі згадується
в переліку осіб, які надають публічні послуги. Цікаво, що аналогічні зміни щодо кола осіб, які надають публічні послуги, не вносилися у норми, передбачені п. б) п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також у ст. 368-4 КК «Підкуп особи, яка надає публічні послуги».
У ч. 3 ст. 384-1 КК України зазначено такий перелік осіб: аудитор, нотаріус, приватний виконавець, експерт, оцінювач, незалежний посередник, арбітр, третейський суддя. Отже, в цьому переліку відсутні такі особи,
зазначені у ст. 3 Законі України «Про запобігання корупції», у ст. 365-2, ч. 1 ст. 384-1 як арбітражний керуючий,
і крім цього такі особи, зазначені в ч. 1 ст. 365-2 КК України як уповноважена особа або службова особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації прав, державний
виконавець. Замість поняття «член трудового арбітражу» тут вживається поняття «арбітр». Ці поняття не є
тотожними, оскільки членом трудового арбітражу може бути арбітр, а можуть бути і інші особи (народні депутати України, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, інші особи).
Слід також зазначити, що Законом України від 06.10.2016 № 1666-VIII було внесено зміни у ст. 358 КК
України, де в частині другій передбачено положення такого змісту: «… складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним
виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають
юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов’язків…». На основі аналізу цього законодавчого положення постає питання: чи можна це розуміти так, що адвокат, державний виконавець є особами, які надають публічні чи адміністративні послуги? Одразу зазначимо, що загалом видається, що диспозиція цієї норми сформульована некоректно, оскільки з її змісту можна зрозуміти, що і приватний підприємець також є особою, яка надає публічні або адміністративні послуги, що очевидно неправильно.
Аналізуючи положення КК України, де визначено поняття особи, яка здійснює діяльність, пов’язану з
наданням публічних послуг, З. А. Загиней зазначає, що, враховуючи основні підходи до розуміння правила
«герменевтичного кола», відповідно до якого «ціле» можна зрозуміти лише на підставі окремого, а окреме –
на підставі «цілого», – такий спеціальний суб’єкт злочинів, як особа, яка здійснює професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, повинен розумітися, виходячи з переліків, передбачених у диспозиціях ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 та ч. 3 ст. 368-4 КК України. Тобто, в кожній з цих статей розуміння відповідної ознаки складу злочину можливе шляхом зіставлення переліків, наведених законодавцем. На основі
цього науковець робить висновок про те, що особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, потрібно розуміти адвоката, аудитора, нотаріуса, оцінювача, іншу особу, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного
посередника, члена трудового арбітражу, третейські судді4.
Підтримуючи загалом такий підхід при тлумаченні відповідних кримінально-правових норм, зазначимо, що з чинної редакції ст. 358 КК України можна дійти висновку про те, що особою, яка надає публічні
послуги, є і приватний підприємець, і адвокат, і державний виконавець, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації прав, особа, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, виникає запитання: хто з них належить до осіб, які надають публічні, а хто – до тих, які надають адміністративні послуги? Слід зазначити, що
в чинній редакції ст. 365-2 КК України державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації прав однозначно
і чітко віднесені до числа осіб, що надають публічні послуги.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» до суб’єктів надання адміністративної послуги належать державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги5. Застосовуючи зазначений підхід, зазначимо про очевидну
колізію між чинними нормами, передбаченими у ч. 2 ст. 358 та ч. 1 ст. 365-2 КК України, з тлумачення яких
можна дійти висновку, що у першому випадку законодавець ймовірно відносить державного реєстратора,
суб’єкта державної реєстрації до осіб, які надають адміністративні послуги, а у ст. 365-2 – до осіб, які надають публічні послуги. Отже, оскільки в КК виділено окремо такі категорії осіб як «особи, що надають публічні послуги» та «особи, що надають адміністративні послуги», – вони є взаємовиключними, протиставляються, – особа, яка не належить до однієї категорії, – належить до іншої. Отже, ст. 365-2 однозначно відносить державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації до осіб, які надають публічні послуги, хоча це,
як вже зазначалося, суперечить регулюючому законодавству.
Поняття «приватний підприємець» очевидно не можна ототожнювати з поняттям «особа, яка надає публічні послуги», виходячи з визначених в законі ознак цього поняття», як і з поняттям «особа, яка надає адміністративні послуги». Тому помилка законодавчої техніки у цій нормі вже є очевидною. Також виникає запитання: до якої з цих категорій законодавець відніс адвоката, державного виконавця – до осіб, які надають
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публічні послуги, чи адміністративні, чи і ті й інші послуги? Виходячи з систематичного тлумачення положень кримінального закону в новій редакції, державний виконавець за змістом ст. 365-2 КК теж віднесений
до кола осіб, які надають публічні послуги. Хоча, вище вже зазначалося, що відповідні зміни відсутні у
ст. 368-4 КК, ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції». Звертаючись до систематичного тлумачення
положень кримінального закону, зокрема, до ст.ст. 365-2, 368-4 КК, Закону України «Про запобігання корупції», де визначено загальні ознаки поняття «особа, яка здійснює діяльність, пов’язану з наданням публічних
послуг», зазначимо, що очевидно державний виконавець не може бути віднесений до осіб, які здійснюють
професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, оскільки є державним службовцем відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів». Однак у ч. 1 ст. 365-2 КК України законодавець включив цю категорію осіб до тих,
які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг.
У зв’язку з цим виникає запитання: чи може КК України передбачати відповідні положення – встановлювати коло осіб, які надають публічні послуги, при цьому, як видається сумнівні за змістом, – без внесення
першочергово змін у закон, що регулює охоронювані кримінальним правом відносини – Закон України «Про
запобігання корупції»?
Також діяльність державних виконавців, за визначенням закону, не становить суспільних відносин,
пов’язаних з наданням адміністративних послуг. Зокрема, відповідно до ст. 2 Закону України «Про адміністративні послуги» дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг (ч. 1 ст. 2); дія цього Закону не поширюється на відносини щодо дізнання, досудового слідства; оперативно-розшукової діяльності; судочинства, виконавчого провадження; нотаріальних дій; виконання покарань, інших перелічених в Законі груп відносин (ч. 2 ст. 2). Таким чином, зазначене вище підтверджує очевидність помилок законодавчої техніки у нормі, передбаченій ч. 2 ст. 358 КК України, де, як видається, допущені логічні помилки у формулюванні змісту диспозиції, а також невідповідність змісту норми
регулюючому законодавству. Тому видається неможливим звертатися до норми, передбаченої ч. 2 ст. 358 КК
України, при з’ясуванні змісту поняття «особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням
публічних послуг». Очевидно, що ця норма потребує вдосконалення. Також не викликає сумнівів, що потребує виключення з переліку, визначеного в ч. 1 ст. 365-2 КК така категорія осіб як державні виконавці.
Стосовно того, чи можна визнавати особою, яка надає публічні послуги і, відповідно, суб’єктом розглядуваних злочинів, інші категорії осіб, не зазначені чітко в законі, однак які характеризуються такими загальними ознаками як те, що «особа не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування», «здійснює професійну діяльність», «надає публічні послуги», науковці висловлюються, і, як видається,
цілком обґрунтовано, проти такого підходу, оскільки у цьому криється небезпека «поширювального» застосування кримінального закону, за якого відповідні статті ставляться у вину широкому колу6. З цього приводу
В. М. Киричко обґрунтовано зазначає, що кримінально-правові норми, передбачені ст.ст. 365-2 та 368-4 КК,
в яких ідеться про осіб, що здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг,
необхідно застосовувати з урахуванням недопущення безпідставно широкого тлумачення розглядуваного
поняття7. Подібна ситуація стосується питання, яке роз’яснив у п. 4 мотивувальної частини свого рішення
від 18 квітня 2012 р. № 10рп/2012 Конституційний Суд України. Зокрема, Конституційний Суд України
зазначив, що застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено8.
Отже, виходячи з такої засади кримінального провадження як презумпція невинуватості і забезпечення
доведеності вини, відповідно до якої усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої
особи (ч. 4 ст. 17 КПК України), виходячи з положення про те, що застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено, видається необхідним погодитися з тим, що до осіб, які здійснюють
професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, слід відносити лише ті категорії осіб, які
прямо віднесені законом (або названі в законі) як такі, що надають публічні послуги.
Отже, з урахуванням положень чинного законодавства, наявних наукових позицій, можна виділити такі
ознаки осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг в контексті положень КК України: 1) це особи, які не є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого
самоврядування; 2) такі категорії осіб: аудитор, нотаріус, приватний виконавець, оцінювач, експерт, арбітражний керуючий, посередник, арбітр, член трудового арбітражу, третейський суддя, уповноважена особа
або службова особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державний реєстратор, суб’єкт державної
реєстрації прав, державний виконавець; 3) інші категорії осіб, чітко визначені законом як особи, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг. Зважаючи на викладене вище, слід
погодитися з тим, що інші категорії осіб, крім названих чітко в КК України, Законі України «Про запобігання
корупції», не можуть бути віднесені до кола осіб, що надають публічні послуги.
Водночас розглянемо на перспективу, – з погляду de lege ferenda, – чи можна, виходячи з загальних
ознак професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, віднести в законі адвокатів до кола
осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг.
А. В. Савченко, О. В. Кришевич зазначають, що публічні послуги характеризуються такими ознаками: а) спрямованість на захист чи забезпечення умов для реалізації суспільних інтересів, прав та інтересів фізичних або юридичних осіб; б) порядок та форма їх надання визначені державою чи органом
місцевого самоврядування; в) вони породжують наслідки правового характеру. Дослідники зазначають,
що публічними можуть вважатися послуги [курсив авторів. – А.С., О.К.], виходячи з того: а) що вони є
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загальнодоступними і тому надаються за зверненням будь-якої особи; б) що правом надання таких
послуг осіб, які здійснюють певну професійну діяльність, наділяють органи держави чи місцевого
самоврядування; в) що такі послуги, на відміну від суто професійних, мають юридично значущий
характер, оскільки підтверджують чи посвідчують певні події, явища або факти, які породжують чи
здатні породити наслідки правового характеру; г) що під час надання таких послуг зазначені особи
також здійснюють організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, але не належать
при цьому до службових осіб чи найманих працівників юридичних осіб публічного і приватного права9.
Щодо останньої з названих ознак слід погодитися з тим, що у разі, якщо особи, які надають публічні
послуги, одночасно виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції і
вчиняють злочини саме завдяки цьому, використовуючи своє службове становище чи надані їм службові повноваження, вони визнаються службовими особами приватного права і несуть відповідальність за
службові злочини10.
В. І. Тютюгін, С. В. Гізімчук, Ю. В. Гродецький виділяють такі ознаки публічних послуг, що зазначені
в ст. 365-2 КК України: 1) вони надаються фізичним або юридичним особам; 2) спрямовані на набуття, зміну
чи припинення ними прав та/або обов’язків; 3) право на надання таких послуг, їх види, порядок та форма
реалізації визначаються відповідними нормативними актами, які виходять від державних органів чи органів
місцевого самоврядування; 4) такі послуги спричиняють (породжують) наслідки правового характеру;
5) результати надання таких послуг, як правило, оформлюються офіційним документом11.
В. М. Киричко виділяє такі загальні ознаки, які характеризують осіб, які надають публічні послуги: 1) їх
повноваження передбачені відповідними законами України; їх функції належать публічній сфері суспільних
відносин і пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування; 3) публічна послуга виражається у здійсненні певних повноважень, передбачених законом, на засадах об’єктивності та неупередженості; 4) здійснення повноважень не є реалізацією приватного інтересу особи, яка надає публічні послуги,
хоча може здійснюватися на умовах оплати; 5) фактичні результати здійснення особами своїх повноважень,
як правило, відображаються в офіційному документі й набувають обов’язкового юридичного значення для
всіх суб’єктів правовідносин або лише для визначених законом суб’єктів (наприклад, для сторін спору);
6) прийняті такими особами рішення спричинюють чи здатні спричинити наслідки правового характеру у
сфері виконання функцій держави чи місцевого самоврядування (регулювання суспільних відносин у цілому, забезпечення умов для реалізації прав та законних інтересів фізичних чи юридичних осіб, захисту таких
прав та інтересів, вирішення спорів (конфліктів) тощо)12.
Виходячи зі змісту законодавства, що визначає статус адвоката, можна дійти висновку про те, що його
діяльність не відповідає ознакам, характерним для діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Зокрема, по-перше, відсутня така ознака цієї діяльності як те, що правом надання таких послуг осіб, які здійснюють певну професійну діяльність, наділяють органи держави чи місцевого самоврядування. У даному
випадку таким правом особу наділяють кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, які утворюються
такою формою адвокатського самоврядування як конференцією адвокатів регіону. Держава лише у нормативно-правових актах встановлює вимоги, необхідні для отримання права на зайняття такою діяльністю.
Також не можна сказати, що послуги, які надає адвокат, на відміну від суто професійних, мають юридично значущий характер як такі, що підтверджують чи посвідчують певні події, явища або факти, які
породжують чи здатні породити наслідки правового характеру. Виходячи з положень законодавства, розглянувши види адвокатської діяльності, визначені в ч. 1 ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», можна дійти висновку про те, що адвокат представляє інтереси юридичних і фізичних осіб,
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; він не виконує якихось самостійних
функцій, пов’язаних з підтвердженням, посвідченням певних подій, явищ або фактів, які породжують чи
здатні породити наслідки правового характеру і не видає на підставі цього офіційний документ, який підтверджує чим посвідчує відповідні події, явища, факти.
Таким чином, видається, що діяльність адвоката не відповідає ознакам професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Отже, ні з позиції de lege ferenda, на з позиції de lege lata, адвокатів не можна відносити до осіб, які
надають публічні послуги. Це обумовлюється, по-перше, відсутністю в законі вказівки на віднесення адвокатів до осіб, що надають публічні послуги (не беремо до уваги ст. 358 КК, точний зміст якої важко встановити), по-друге (якщо розглядати в контексті de lege ferenda), – характером професійної діяльності адвоката,
яка не відповідає ознакам професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Перелік категорій осіб, що віднесені до кола тих, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з
наданням публічних послуг, а також загальні ознаки професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, як видається, повинно першою чергою визначатися у регулюючому законодавстві – Законі України «Про запобігання корупції»; у цьому контексті положення КК України повинні або дублювати норми
цього Закону, або містити на них посилання. Неприпустимою є ситуація, коли в різних статтях КК України
це поняття визначається по-різному.
Щодо кола осіб, які надають публічні послуги, видається, що, виходячи з ознак професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, в цю категорію осіб не можна включати державних виконавців,
адвокатів, у зв’язку з чим потребують вдосконалення норми, передбачені ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України. Крім цього, оскільки в КК України введено таке поняття як «особи, що надають адміністративні послуЧасопис Київського університету права • 2017/2
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ги», видається що в перелік осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних
послуг, не можна включати таку категорію осіб як державні реєстратори.
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме
майно та захисту прав власності: Закон України від 06.10.2016 № 1666-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. –
№ 47. – Ст. 800.
2 Про запобігання корупції: Закон України 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. –
Ст. 2056.
3 Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. – Х.: Право, 2013. – С. 43–44.
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Резюме
Палюх Л. М. Зміст поняття «особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг»
у кримінально-правових нормах.
У статті розглянуто питання щодо змісту поняття «особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг». Виявлено колізії в положеннях чинного законодавства України щодо визначення цього поняття; розглянуто
питання про те, чи доцільно визначати в законі адвоката, деякі інші категорії осіб як осіб, які надають публічні послуги. У
зв’язку з цим висловлено пропозиції щодо змін в Кримінальний кодекс України.
Ключові слова: професійна діяльність, пов’язана з наданням публічних послуг; кримінальна відповідальність; тлумачення закону; адвокат; державний виконавець.
Резюме
Палюх Л. М. Содержание понятия «лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг» в уголовно-правовых нормах.
В статье рассмотрены вопросы содержания понятия «лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг». Выявлено коллизии в положениях действующего законодательства Украины относительно определения этого понятия; рассмотрен вопрос о том, целесообразно ли определять в законе адвоката, некоторые
другие категории лиц как лиц, предоставляющих публичные услуги. В связи с этим высказаны предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, связанная с предоставлением публичных услуг; уголовная ответственность; толкование закона; адвокат; государственный исполнитель.
Summary
Paliukh L. The content of the concept of “a person engaged in professional activities related to the provision of public services” in criminal law.
The article deals with the content of the concept of “the person engaged in professional activities related to the provision of public
services”. The author found the collisions in the provisions of the current legislation of Ukraine regarding the definition of this concept;
considered the question of whether it is advisable to determine the advocate, some other categories of persons as persons providing public services. In this regard, proposals are made for amendments to the Criminal Code of Ukraine.
Key words: professional activity related to the provision of public services; criminal liability; interpretation of the law; advocate;
state executor.
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БАР`ЄРНІСТЬ КОРДОНУ VS ТРАНСКОРДОННА ЗЛОЧИННІСТЬ?
У кримінологічній науці словосполученню «транскордонна злочинність» відповідають конотації широкого змістовного спектру. Але кожній із них притаманна наявність такої ознаки, як перетинання суб’єктом
державного кордону або переміщення предметів через державний кордон (далі – ДК). У свою чергу, іманентною властивістю кордону є його бар’єрність, тобто вибіркова проникність для різних людей, категорій товарів тощо. Характеристикою кордону, протилежною бар`єрності, є його контактність. Яким є співвідношення
бар`єрності та контактності кордону з метою найефективнішого запобігання транскордонній злочинності в
сучасних умовах? Яке значення в контексті кримінологічної таксономії має чинник державного кордону для
розвитку кримінологічної класифікації злочинності? Запрошенням до дискусії навколо двох даних питань
просимо вважати цю публікацію.
У дослідженнях, що проводилися зарубіжними кримінологами (передусім ми маємо на увазі знайомі
нам праці таких вчених, як Martin Killias, Petrus C. van Duyne, Michael Levi, Louise I. Shelley) за останні
25 років, неодноразово актуалізувалося питання впливу кордонів на ефективність протидії злочинності.
Важливою для нашого дослідження є праця Neil Boister, в якій аргументуються кримінологічні ідеї, похідні
від сформульованого ним загального концептуального напряму розвитку транснаціонального кримінального
права.
У сучасній українській військовій науці бар’єрність як одна з ключових функції кордону розглядається
в працях Дмитра Купрієнка. Питання обсягу та змісту поняття «транскордонна злочинність» обґрунтовували
українські кримінологи Наталія Орловська та Юрій Курилюк, а питання транснаціоналізації злочинності в
Україні досліджують Михайло Вербенський та Галина Жаровська.
Аналіз праць цих та інших авторів демонструє навіть не відсутність єдності поглядів щодо впливу
бар`єрності кордонів на ефективність протидії транскордонній злочинності, а іноді – повну протилежність
висновків, що, на наш погляд, є додатковою причиною актуальності теми даної публікації.
Практичне значення статті полягає у питанні: який превентивний ефект має бар`єрність кордонів у контексті протидії транскордонній злочинності? Виходячи з вищевикладеного, мета даної статті, таким чином,
полягає у тому, щоб обґрунтувати наявність або відсутність взаємозв’язку між бар`єрністю кордонів та системою протидії транскордонній злочинності.
Методологічною передумовою нашого дослідження є позиція, висловлена в роботі сучасного класика
кримінології Юрія Антоняна, згідно з якою для роботи над предметом дослідження необхідно оцінити його
з точки зору трьох рівнів пізнання: феноменологічного, тобто описового, нефеноменологічного, тобто пояснювального та прогностичного, який зосереджується на припущенні про розвиток того чи іншого явища1.
Отже, формулювання нами проблеми саме у такій формі: «Бар`єрність кордону vs (versus – проти)
транскордонна злочинність?» не є новою. У суспільній свідомості панує думка, що закритість кордону, яка
пов`язується з високим рівнем його бар`єрності, знижує рівень транскордонної злочинності. До речі, висновок про суспільну думку базується на проведеному нами опитуванні думок громадян України та Молдови,
що проводилося нами протягом 2013–2014 рр. на пунктах пропуску через державний кордон (Тудора–Старокозаче та Сороки–Могілів-Подільський). Структуру групи респондентів, кількісно-якісні показники,
умови опитування та форму опитувальника ми не наводимо через обмежений розмір публікації.
Дійсно, з точки зору формальної логіки начебто це так. Водночас у працях зарубіжних кримінологів ми
зустрічаємо тезу про те, що кордони є меншою перешкодою для злочинної діяльності, ніж для співробітництва у боротьбі з транскордонною організованою злочинністю. Зокрема, фактично у такому формулюванні ця
теза зустрічається у публікації професора університету Лозанни (Швейцарія) Martin Killias «Чи призводить
відкритість кордонів до збільшення рівня злочинності?». Щоправда, ця праця опублікована майже чверть століття тому2. В унісон цій позиції звучить і думка відомого кримінолога із Гааги (Нідерланди) Petrus C. van
Duyne, який пов’язував бар`єрність кордонів з протидією злочинності в межах національних юрисдикцій, що
вважав архаїчним застарілим явищем3. Зазначені автори переважно скептично ставляться до ідеї про контроль
за злочинністю шляхом збільшення інтенсивності контролю за кордонами. При цьому не забуваймо історичний контекст того часу – це ухвалення Маастрихтського договору, яким започатковано створення Європейського Союзу, з чим і пов’язані як ілюзії, так і побоювання, характерні для окремих логічних досліджень.
У сучасній Україні в охороні державного кордону застосовується Концепція інтегрованого управління кордонами (далі – ІУК), метою якої, серед іншого, є запровадження європейських стандартів ІУК щодо проваджен© С. О. Філіппов, 2017
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ня суб’єктами ІУК діяльності із запобігання, виявлення, розкриття (розслідування) транскордонних злочинів;
провадження оперативно-розшукової діяльності, проведення аналізу ризиків та здійснення запобіжних заходів4.
Частиною дослідження проблем запобігання транскордонній злочинності, таким чином, має бути
дослідження вищезазначених сфер діяльності суб’єктів ІУК. А ці суб’єкти, передусім Державна прикордонна служба України (далі –ДПСУ), як відомо, реалізують як бар’єрну, так і контактну функції державного кордону. Іншими словами, ДПСУ забезпечує бар’єрну функцію, що передбачає протидію незаконному переміщенню через державний кордон (далі – ДК) осіб, зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, окремих видів матеріалів і предметів. Також на ДПСУ покладається забезпечення контактної функції, що включає безперебійний (за умови дотримання чинного законодавства) пропуск через ДК осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. У літературі такий підхід до
забезпечення прикордонної безпеки трактується як «відкриті, але добре контрольовані та захищені (безпечні) кордони»5. В ідеалі, для законослухняних учасників транскордонного руху кордон має бути мінімально
бар’єрним та максимально контактним («доброзичливим»), а для незаконних – бар’єрним («непроникним»),
на чому й ґрунтується чинна Концепція інтегрованого управління кордонами.
Вчені звертають увагу на реальний вплив бар`єрності при охороні кордону на рівень транскордонної
злочинності. Дійсно, за влучним виразом Юрія Антоняна в раніше процитованій роботі, кримінологія не
повинна бути індиферентною до явищ, які не належать до її предмета, але мають криміногенне значення,
тобто впливають на злочинність. За вихідний фактологічний базис візьмемо ледь не пророчі для багатьох
сучасних держав висновки професора Університету Джорджа Мейсона у Вірджинії (США) Louise I. Shelley,
зроблені нею у 2006 р. «Крім найбагатших країн, більшість світових держав мають мало реальних можливостей охороняти свої кордони. Проблеми недостатніх фінансових ресурсів, недостатнього навчання, низької заробітної плати та корупції означають, що ефективна охорона кордону є реальністю лише в деяких
регіонах світу. Навіть багаті держави Австралія та Японія, статус острова яких їх ізолює, не є вільними від
проблем транскордонної злочинності та тероризму». Крім цих проблем, зазначає автор, регіональні конфлікти значно обмежують здатність держав контролювати свої кордони6.
Разом із тим в умовах глобалізації ми спостерігаємо різноманітність моделей міждержавних відносин
у прикордонній сфері, які існують паралельно. Очевидно, що їх вплив на характер транскордонної злочинності є різним. Полярними за суттю є концепції прикордонної безпеки, які умовно можна позначити як «прикордонна стіна» та «світ без кордонів». Кожній із даних концепцій відповідає свій рівень бар`єрності кордону. Зокрема, за класифікацією Дмитра Купрієнка, існують такі рівні бар`єрності кордонів:
1. Транснаціонального сполучення немає, кордони повністю бар’єрні, охороняються мілітарно.
2. Зменшена військова функція Державного кордону, відновлюється суспільно-економічне значення
кордонів.
3. Стабільними є економічне (мита) та суспільне (візи) значення кордонів.
4. Економічне значення кордонів втрачається у зв’язку з лібералізацією торгівлі, але залишається візовий режим.
5. Відбувається лібералізація товарного обороту та запровадження безвізового переміщення.
6. Повна лібералізація товарного обороту, прикордонний контроль спрощений та обмежений.
7. Повна лібералізація товарного обороту, повна свобода переміщення, максимально спрощений контроль режиму державного кордону.
8. Переміщення через ДК може відбуватися у будь-якому місці в будь-який час, повна ліквідація всіх
видів контролю на ДК.
Прикладом першого рівня бар`єрності є державний кордон між Республікою Корея та Корейською
Народно-Демократичною Республікою. Восьмий рівень бар`єрності є характерним для внутрішніх кордонів
між державами – членами ЄС.
Водночас дана класифікація не відображає негативних причин зниження рівня бар’єрності, які можуть
походити від зменшення активності соціодинаміки конкретної держави. Наприклад, процес регресу державно-правових відносин від стабільних до нестійких та до недієздатних держав, за визначенням Роберта Ротберга – Failed State, (FS) та держав, що розпалися – Collapsed State, (CS) супроводжується втратою здатності
державних інституцій контролювати свої кордони, а, отже, очевидно й зменшує рівень бар`єрності7. Цей
висновок підтверджує й Louise I. Shelley, яка зазначає, що деякі категорії прикордонних територій є особливо
вразливими до проблем транснаціональної злочинності та тероризму. До них відносять регіони, що мають:
1) довгі відкриті межі та / або великий обсяг перетину кордону;
2) перехідні держави, де механізми контролю центральної держави не функціонують ефективно;
3) райони великого політичного або регіонального конфлікту або де держава втратила контроль над частиною своєї території;
4) країни з дуже високим рівнем корумпованості принаймні на одній стороні кордону;
5) країни, в яких існує співучасть уряду з транснаціональною злочинністю або тероризмом8.
У таких державах ситуація у країні та на її кордонах практично не контролюється правоохоронною системою. Прикладом цього є Лівія, що стала найбільшою транзитною територією на шляху з Африки до країн
ЄС. На території цієї країни, яка, на нашу думку, перебуває у стані «Failed State», ми спостерігаймо масовий
характер злочинів, жертвами яких є мігранти з Нігеру, Чаду, Нігерії, інших країн Північної та Центральної
Африки, які безконтрольно через південні кордони потрапляють до Лівії. Нині, у XXI ст., у Лівії, країні, яка
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знаходиться у 400 км від Європи, за даними Міжнародної організації міграції діє декілька рабовласницьких
ринків (найбільший – у місті Сабха (Sabha), жертвами яких є мігранти9. Відомо, що в країні практично немає
реальних сил та засобів, які застосовуються з метою протидії транскордонній злочинності. Місія ЄС з надання прикордонної допомоги Лівії покликана надати практичну допомогу країні в питанні організації охорони
південних сухопутних та північних морських рубежів, через які здійснюється переправлення значної частки
незаконних мігрантів. Водночас складається враження, що Місія не може вплинути на стан ефективності
протидії транскордонній злочинності, жертвами якої часто є незаконні мігранти. Звіт Місії від 24 січня
2017 р. прямо свідчить про неспроможність національних правоохоронних органів Лівії ефективно протидіяти транскордонним злочинам10.
На наступну стадію деградації вказує Вероніка Милинчук, акцентуючи увагу на перетворенні «слабких» держав у кримінальні держави та прагнення до захоплення державної влади з боку міжнародних терористичних організацій і структур транснаціональної організованої злочинності11. Очевидним прикладом
дрейфу до криміналізації цілих держав є діяльність ДАЕШ (IS). Таким чином, здатність контролювати власні
кордони та забезпечити у разі необхідності належний рівень бар`єрності кордонів прямо пов`язується зі
спроможністю державного механізму протидіяти транскордонній злочинності.
Кримінологія, як зазначає Юрій Антонян, вивчає злочинність в конкретних умовах місця та часу12.
Таким місцем для транскордонної злочинності, як підтверджується кримінологічними дослідженнями, є не
тільки державний кордон та прикордонний простір. Посягання або його етап може здійснюватися поза межами прикордонного простору та державного кордону. Але обов’язковим для події транскордонного кримінального правопорушення є фізичне перетинання через державний кордон осіб, товарів, предметів. Відтак,
державний кордон є важливим чинником впливу на транскордонну злочинність. Також це – вирішальний
чинник для виокремлення транскордонних злочинів в окрему групу в контексті кримінологічної таксономії.
А тому як неминучим, так і необхідним в інтересах нашого дослідження є встановлення наявності або відсутності впливу елементів рівня бар’єрності на ефективність запобігання транскордонної злочинності.
Це дослідницьке завдання ми виконували на матеріалі прикордонного контролю, що здійснюється на
міжнародних пунктів пропуску (далі – ППр) для автомобільного сполучення для пасажирських та вантажних
перевезень. Прикордонний контроль (далі – ПК) – це державний контроль, який здійснюється ДПСУ з метою
протидії незаконному переміщенню осіб через ДК, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових
речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через ДК13. Можливості для удосконалення
діяльності в пунктах пропуску щодо протидії транскордонній злочинності зосереджено у сферах забезпечення ПК, показаних на рис. 1.
Очевидним є те, що виконання у даних сферах заходів з удосконалення прикордонного (та митного),
контролю, що забезпечать високий рівень контрольних процедур, одночасно вплине на рівень бар`єрності.

Рис. 1 Сфери забезпечення прикордонного контролю
Групою вчених на чолі з Дмитром Купрієнком розроблено систему заходів підвищення ефективності
транскордонній злочинності на ДК14. В інтересах нашого дослідження ми оцінили вплив даних заходів на
рівень вибіркової бар`єрності кордону для осіб, які входять до «групи ризику». Наступним етапом плануємо
провести оцінку ефективності цих заходів та їх вплив на запобігання транскордонним злочинам.
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Експертну оцінку впливу кожного заходу на рівень бар`єрності здійснювали опитані нами респонденти
за шкалою показника ефективності від 0 до 3. Нами протягом липня 2017 р. проведено опитування 21-го респондента з числа українських прикордонників – учасників проекту «Нове обличчя кордону». Також протягом травня 2017 р. нами було опитано 33 іноземних респондентів – співробітників митних та прикордонних
органів. В опитуванні взяли участь 54 співробітники зі стажем практичної служби на міжнародних пунктах
пропуску від п’яти років (Алжир, Туніс, Македонія, Грузія, Молдова, Таджикистан, Литва, Україна).
Результати опитування наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Вплив заходів з удосконалення прикордонного контролю
на рівень бар`єрності для «груп ризику» (класифікація Д. Купрієнка)
№
з/п

Приклади заходів удосконалення прикордонного контролю

Результат

показник
впливу
на
бар`єрність (від
0 до 3)

1

2

3

4

5
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У сфері режиму та контролю за дотриманням режиму:
а) Управління ризиками при наявності чотири- Запобігання виникненню викликів та загроз з
рівневої системи контролю за в’їздом та пере- одночасним спрощенням для громадян, які не
буванням
належать до груп ризику
б) виведення за межі ППр окремих елементів Систематизація роботи контрольних служб.
контрольних процедур з використанням систе- Застосування спеціальних спрощень, визначених
ми передачі попередньої інформації
митним кодексом
в) автоматизація технології управління рухом На 20–30 % скорочення часу проходження конавтотранспорту у ППр :
трольних процедур, підвищення ефективності
– «електронний талон»;
режимних заходів у ППр, зменшення корупцій– «е-картка»;
них ризиків
– «зелений коридор»
У сфері технічних засобів прикордонного контролю:
а) системи безконтактного огляду транспор- Підвищення імовірності виявлення схованок та
тних засобів та вантажів, а також людей, визначення виду речовин за допомогою сканера
наприклад «боді-сканерів»;
б) зчитувачі біометричних даних;
Мінімізація помилки в ідентифікації особи та
документів.Мінімізація корупційних ризиків.
Підвищення рівня інтегрованості, персоналізації
і процесу передачі даних закордонних паспортів
та інших первинних документів, що засвідчують
особу.
Швидка та систематична передача інформації
про втрачені та вкрадені паспорти до бази даних
Інтерполу
в) кіоски самообслуговування типу «Smart bor- Мінімізація помилки в ідентифікації особи та
der»
документів. Зведення корупційних ризиків до
мінімуму
У сфері застосування баз даних
а) запровадження спільних з країнами ЄС Повна автоматизація процесів виявлення осіб та
інформаційних систем, зокрема:– з питань транспортних засобів, які можуть бути предмеідентифікації паспортних документів на право том «заінтересованості» правоохоронних оргаперетину ДК, автотранспортним засобом нів
тощо;– про осіб, які перетнули ДК, вчинили
правопорушення, яким не дозволяється в’їзд в
країну або яким тимчасово обмежено право
виїзду, про недійсні, викрадені і втрачені
паспортні документи тощо
У сфері спостереження за транспортними засобами
а) застосування технічних комплексів автома- Автоматизація зчитування номерних знаків, зватичного зчитування та вимірювання парамет- жування ТрЗ, реєстрація цієї інформації
рів транспортних засобів і вантажів
У сфері адміністративно-правових та оперативно-розшукових заходів
а) забезпечення відкритості та прозорості Зменшення конфліктних ситуацій між контрольдіяльності ППр, зокрема завчасне інформуван- ними службами і громадянами та концентрація
ня щодо порядку контрольних процедур;
уваги персоналу на «групах ризику»
б) запровадження/ удосконалення розміщення
консультаційних (інформаційних, контактних)
пунктів при ППр;
в) застосування можливостей оперативно-роз- Різке збільшення результативності виявлення
шукової діяльності для отримання випереджу- кримінальних правопорушень або контроль за
вальної інформації
діями правопорушників

3
0
1

2
1

1

3

2

1
1
2
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Як бачимо, концепція «інтелектуального кордону» збільшує можливості ефективного контролю з одночасним зниженням людських та часових ресурсів. Це дає змогу акцентувати основну увагу контрольних органів на «групах ризику». Узагальнюючи, вкажемо на те, що попередні результати нашого дослідження не демонструють прямого кореляційного зв’язку між рівнем бар`єрності та рівнем транскордонної злочинності. Водночас транскордонні кризи, які ми спостерігаємо протягом останніх років, результативність способів реагування
на них доводять, що світ без кордонів є можливим у майбутньому, але точно не сьогодні. Жодні проекти лібералізації прикордонного контролю в світі не супроводжуються повним позбавленням країни системи її захисту,
якою є надійна охорона державного кордону. Міграційна криза в Європі продемонструвала, що заходи фізичної
охорони державного кордону (на прикладі реалізації Туреччиною та країнами ЄС березневої 2016 р. угоди між
Анкарою та Брюсселем) виявилися чинником значного зниження рівня транскордонної злочинності15.
Можемо зробити такі висновки. Нами охарактеризовано явище бар`єрності державного кордону та
наведено теоретичне обґрунтування його взаємозв`язку з ефективністю протидії транскордонній злочинності. Водночас результати досліджень на даному етапі не дають нам змоги встановити пряму кореляцію між
рівнем бар`єрності та рівнем транскордонної злочинності. Справа полягає у тому, щоб забезпечити розумний
баланс між належним рівнем бар`єрності у випадку наявності сукупності даних про можливе правопорушення та належним рівнем контактності кордону за відсутності таких даних.
З огляду на цей висновок, перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у пошуку
чинників, у співвідношенні з якими потенціал різних рівнів бар`єрності сприятиме підвищенню ефективності протидії транскордонній злочинності.
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Резюме
Філіппов С. А. Бар’єрність кордонів vs транскордонна злочинність?
У статті охарактеризовано рівні бар’єрності державного кордону, проаналізовано контроверсійні точки зору щодо впливу
рівня бар’єрності кордонів на кількісні і якісні характеристики транскордонної злочинності. Показано взаємозв’язок між рівнем бар’єрності кордонів, з одного боку, і системою протидії транскордонній злочинності, що включає інтелектуальну кордон,
інтегроване управління кордоном, – з іншого боку.
Ключові слова: транскордонна злочинність, бар’єрність державного кордону, прикордонний простір, кримінологічна
таксономія, кримінологія.
Резюме
Филиппов С. А. Барьерность границ vs трансграничная преступность?
В статье охарактеризованы уровни барьерности государственной границы, проанализированы контроверсионные точки
зрения о влиянии уровня барьерности границ на характеристики трансграничной преступности. Показана взаимосвязь между
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Кримінальне право та кримінологія
уровнем барьерности границ, с одной стороны, и системой противодействия трансграничной преступности, включающей
интеллектуальную границу, интегрированное управление границей, – с другой стороны.
Ключевые слова: трансграничная преступность, барьерность государственной границы, пограничное пространство,
криминологическая таксономия, криминология.
Summary
Filippov S. The Borders Barrier Properties vs cross-border criminality?
The article reveals the levels of barrier properties have been characterized. The controversial points of view about the impact of
the level of the borders barrier properties of the adjacent states on characteristics of the cross-border criminality have also been analyzed. The relationship between the level of the borders barrier property on the one hand and the system of combating cross-border
criminality, including the intellectual border, integrated border management on the other side has been shown.
Key words: cross-border criminality, barrier property of the state border, border zone, criminological taxonomy, criminology.
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ВЗАЄМОДІЯ ДОНОРІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У ЗАХОДАХ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Антикорупційні реформи, які почалися в 2014 р. і тривають досі, відбуваються за активної підтримки
як урядових, так і неурядових міжнародних організацій. Міжнародні інституції допомагають нашій державі,
національним громадським організаціям у розбудові та ефективному впровадженні нової антикорупційної
політики. Так, за участю міжнародних організацій відбувається не тільки формування нових антикорупційних органів, а й надається фінансова підтримка українським неурядовим організаціям (далі – НУО), основною метою яких є боротьба з корупцією у державі. За даними дослідження, 38 % співробітників громадських
антикорупційних організацій вказали, що їх організації фінансуються саме міжнародними організаціями та
органами влади країн світу, т.зв. донорами. Це пояснюється відносною фінансовою слабкістю цих організацій. Однак, незважаючи на заінтересованість донорів у подоланні корупції в Україні, її рівень і досі залишається високим. З огляду на це пропонуємо розглянути такі питання: хто такі «донори», як саме вони надають
допомогу українським НУО; якими є перспективи співпраці між донорами та українськими НУО в сфері
запобігання корупції.
Донори та їх взаємодія з національними НУО. Потрібно розуміти, що донори поділяються на декілька
типів залежно від їх правового статусу:
– органи влади країн світу. Здебільшого ними є уряди, національні агентства, представництва іноземних держав на території України (наприклад, уряд Німеччини, агентство США з міжнародного розвитку
(USAID), посольство Великої Британії в Україні, Європейський Союз тощо);
– міжнародні організації та фонди (наприклад, Фонд Фрідріха Наумана, міжнародний фонд «Відродження»).
Для початку зазначимо, що міжнародне співтовариство донорів може підтримувати боротьбу з корупцією в двох напрямах. По-перше, міжнародні донори, такі як Європейський союз, відіграють вирішальну роль
у розробці антикорупційної політики, особливо в тих країнах, які перебувають у стані економічних та політичних змін. Допомога в такому випадку може підтримувати розвиток й впровадження політики, обміну
знаннями і нарощування потенціалу. По-друге, міжнародні донори мають здійснювати контроль за наданою
ними допомогою, адже вона може мати вигляд чергового ресурсу розкрадання. Це вимагає складних механізмів управління, комплексного моніторингу та звітності. Доведено, що міжнародні організації є життєво
важливим компонентом реформ у країні та захисту інтересів громадян, вони роблять внесок у формування
національної політики; політичний діалог, координацію секторальних політик; аналіз впровадження реформ;
виконання державного бюджету; розбудову можливостей, зокрема для бюджетної грамотності й громадського контролю виконання державного бюджету1.
Органи влади країн світу. Аналіз діяльності антикорупційних громадських організацій України дав
змогу зробити висновок, що основними представниками цього типу донорів є насамперед Європейський
Союз (далі – ЄС). ЄС є одним із найбільш потужних донорів України. Підтримка нашої держави з боку
країн-учасниць ЄС почалась ще за часів набуття незалежності. Середня цифра виділеної допомоги з кожним
роком стає більшою (186 млн євро в 2013 р.; 242 млн євро в 2014 р., 1,8 млрд євро за 2015–2016 рр.). Остан© А. В. Білецький, 2017
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нім часом ця допомога є особливо значущою через кризу, спричинену подіями 2013–2014 років. Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Євросоюз почав активно впроваджувати програми підтримки різних сфер суспільного життя, зокрема, підтримку громадянського суспільства та сферу протидії
корупції. ЄС приділяє значну увагу ролі громадянського суспільства у вирішенні питань розвитку внутрішньої єдності, яке має життєво важливе значення для інтеграції й окремих аспектів загальноєвропейської
політики. Від часу Маастрихтської угоди 1992 р. Європейський Союз проводить послідовну й упорядковану
стратегію щодо інтенсифікації взаємодії з інституціями, відповідальними, наприклад, за соціальне забезпечення та сферу обслуговування (благодійні асоціації та фонди). У 2000 р. Європейська комісія наголосила на
потребі поглиблення кооперації між ЄС та організаціями громадянського суспільства. У європейських політичних документах і директивах останні часто розглядаються як важливі партнери у доведенні інформації
до громадськості, обміні знанням і досвідом з інституціями ЄС щодо підготовки та імплементації рішень2.
На сьогодні в Україні реалізується певна низка проектів, що покликані подолати корупцію, налагодити діалог між владою та громадянським суспільством, підвищити потенціал громадськості під час провадження
громадського контролю й нагляду за діяльністю владних органів. Зазначимо деякі з таких програм:
– кампанія, покликана забезпечити прозорість та відкритість української держави. Цей проект проводився упродовж двох років: з грудня 2012 р. і до грудня 2014 року. Сума виділених коштів на проект – 75 тис.
євро. Відповідальною організацією було призначено Харківську правозахисну групу. Основною метою
цього проекту було: знизити толерантність громадян України до корупції, удосконалити процес доступу до
інформації, підвищити потенціал громадськості в сферах доступу до інформації та боротьбі з корупцією;
– кампанія щодо поширення кращих практик моніторингу надання адміністративних послуг органами
публічної влади. Проект відбувався протягом трьох років: з 2013 до 2016 року. ЄС було виділено приблизно
264 тис. євро. Упроваджувався цей проект Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй. В рамках
цього проекту було проведено перевірку ефективності різних існуючих практик і методик моніторингу публічних послуг у різних містах України. Під егідою кампанії також було видано аналітичний матеріал «Участь
громадськості у моніторингу надання послуг органами публічної влади: нормативне регулювання та існуючі
практики», який описує прогресивні технології підвищення якості публічних послуг, а також інструменти
залучення громадян до процесів прийняття рішень у сфері місцевого розвитку3.
Перелічені вище кампанії є лише прикладами участі ЄС у діяльності українських громадських організацій. Звісно, існують і багато інших проектів, але всі вони спрямовані на посилення ролі громадянського
суспільства в процесах прийняття рішень, контроль за відкритістю, прозорістю та підзвітністю публічної
влади у сфері запобігання корупції.
Європейська комісія навесні 2014 р. створила Групу підтримки України, яка включала в себе експертів
з Брюсселю та Києва, що не тільки б надавала практичні поради та ділилася досвідом, а й фінансово підтримувала інституційні на законодавчі реформи. Одним із напрямів цієї Групи був антикорупційний. Під час
роботи у цій сфері надавались консультації щодо проектів, проводились регулярні зустрічі з приводу визначення напрямків підтримки. У цілому Група консультувала як українську владу, так і представників українських НУО стосовно формування та реалізації державної антикорупційної політики. Групою також надавалась фінансова підтримка у вигляді займів та грантів на суму 200 млн євро на рік. Європейська комісія продовжує запроваджувати нові антикорупційні ініціативи в Україні. Так, нещодавно було дано старт новій ініціативі, метою якої є посилення спроможність новостворених антикорупційних інституцій та зміцнення зовнішнього контролю (зокрема, громадського) за процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та медіа. Ця ініціатива складається з трьох елементів:
– вона посилить спроможності новостворених антикорупційних інституцій щодо ведення розслідувань,
здійснення кримінальних переслідувань та покарань випадків корупції. Це стосується Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Окрім того, від цієї ініціативи також отримають користь нові антикорупційні суди (щойно їх буде створено), а також Державна служба фінансового моніторингу. У рамках
програми будуть доступні різні види підтримки, адаптовані до потреб бенефіціарів. Вона стосуватиметься
не лише експертного потенціалу та підготовки, але й вагомої ІТ-підтримки;
– також ця ініціатива зміцнить спроможність Комітету Верховної Ради з питань запобігання й протидії
корупції ретельно досліджувати законодавство у сфері боротьби проти корупції та стежити за впровадженням реформи. Аби допомогти українському парламенту впоратися із цими завданнями, буде створено Консультаційну раду міжнародних експертів;
– окрім того, вона сприятиме залученню громадянського суспільства та медіа в антикорупційну діяльність, особливо в регіонах. Ініціатива допомагатиме місцевій владі, що підтримує справжні зміни та готова
до співпраці з організаціями громадянського суспільства, запроваджувати цілий комплекс антикорупційних
заходів у муніципалітетах. Процес визначення цих муніципалітетів відбуватиметься протягом початкових
місяців. Громадянське суспільство отримуватиме підтримку за допомогою грантів.
Ініціатива триватиме три роки. Внесок Єврокомісії на її функціонування становить 15 млн євро4.
Агентство США з міжнародного розвитку (далі – USAID) є центральним органом державного управління Сполучених Штатів Америки в сфері надання допомоги зарубіжним країнам. Як і ЄС, USAID розпочало надавати допомогу України з початку незалежності. За цей час було виділено приблизно 1,7 млрд доларів
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на допомогу5. Допомога, зокрема, надається і в сфері розвитку громадянського суспільства. У 2015 р. було
надано 7,2 млн фінансової допомоги для розбудови громадянського суспільства в Україні. Найбільший внесок
в розвиток громадянського суспільства було зроблено шляхом створення проекту «UNITER». Основною
метою цього проекту є сприяння розширенню підтримки та участі громадян у конкретній діяльності громадянського суспільства, зокрема, боротьбу з корупцією. USAID також реалізує Проект розвитку спроможності
громадянського суспільства, який покликаний сприяти зміцненню організаційного потенціалу організацій
громадянського суспільства України, що дасть їм змогу більш ефективно обстоювати права й інтереси громадян та здійснювати громадський контроль за діями влади. Для досягнення цієї мети проекту слід виконати три
основні завдання: 1) сприяти вдосконаленню навичок організаційного розвитку організацій громадянського
суспільства завдяки механізму NGO Marketplace (система міні-грантів на основі ваучерів, діяльність Інтернетпорталу та проведення регулярних дискусійних заходів з питань розвитку потенціалу ОГС; 2) зміцнити механізм розвитку потенціалу організацій громадянського суспільства NGO Marketplace як інструмент, що забезпечує громадянському суспільству допомогу у сфері організаційного розвитку; 3) посилити технічний та
організаційний потенціал ІСАР «Єднання» як проміжної допоміжної організації та структури, що здійснює
управління механізмом NGO Marketplace6. На думку Я. Фощана, проект «UNITER» сприяє:
– об’єднанню окремих громадських організацій у спілки для підвищення ймовірності досягнення
визначеної мети (в нашому випадку – формування та реалізації антикорупційної політики в державі);
– розвитку громадянського суспільства шляхом проведення навчальних програм, тренінгів та конференцій, проведених досліджень та розроблених методичних рекомендацій, які нині доступні широкому загалу для вивчення на безоплатній основі;
– налагодженню діалогу між органами влади та громадськістю7.
USAID також є донором Українського незалежного центру політичних досліджень, який має на меті
розвиток участі громадянського суспільства у політичних процесах, прийняття законів, що сприятимуть
такій участі, розповсюдження аналітичних матеріалів щодо питання участі громадськості у тій чи іншій
сфері тощо. Потрібно також згадати й проект «Справедливе правосуддя». Одним із ключових його напрямів
є саме залучення громадськості до реформування судової системи. У рамках проекту планується досягти
таких результатів:
– громадськість матиме ефективні засоби для участі у діалозі з законотворцями стосовно судової реформи;
– громадськість матиме усі ефективні методи та засоби для здійснення моніторингу впровадження
судової реформи.
Уряд Німеччини також бере активну участь у розбудові громадянського суспільства в Україні. Так,
наприкінці 2015 р. було підписано Протокол переговорів між Урядами України і Німеччини про співпрацю
задля економічного та соціального розвитку України. Згідно з ним нашій державі виділялось 136 млн євро,
частина з яких була направлена саме на підтримку громадськості, а також на боротьбу з корупцією. Окрім
цього, Німецьке товариство міжнародної співпраці за дорученням Уряду Німеччини виділило близько
500 тис. євро на впровадження системи ProZorro, яка стала дійсно дієвим інструментом для моніторингу
публічних закупівель в руках громадськості.
Посольство Королівства Нідерландів в Україні свого часу започаткувало програму «Матра», яка була
спрямована на підтримку процесу реформ в Центральній та Східній Європі. Зокрема, одним з проектів
посольства і «Матри» був «Громадський контроль за державною антикорупційною політикою», який мав
місце в м. Кіровоград (зараз – Кропивницький). Проектом займалась організація «ТОРО».
Завдяки посольству Великої Британії в Україні реалізується проект «Відкритий Уряд». Цей план також
впроваджується за участі близька 20 громадських організацій.
Міжнародні організації та фонди. Величезну підтримку громадськості з питань анти корупції надає
міжнародний фонд «Відродження». Завдяки йому відбувається розбудова відкритого та демократичного
суспільства, створюються умови для забезпечення впливу громадськості на державну політику (зокрема,
антикорупційну). Фондом також було надано 11 грантів за період з 2001 по 2015 роки. Серед них слід відзначити такі: проведення науково-практичних конференцій щодо запобігання корупції, здійснення серії журналістських розслідувань стосовно корупції; організація шостого Київського діалогу «Корупція в політиці,
економіці та державній адміністрації – стратегії громадянського суспільства та міжнародної спільноти у
боротьбі з корупцією», на якому, зокрема, обговорювалось питання щодо розширення громадського моніторингу діяльності й відповідальності за впроваджувану антикорупційну політику центральних органів державної влади; проведення громадського моніторингу різних служб в Україні тощо.
Міжнародний валютний фонд відіграє важливу роль у підтримці української економіки. Після
загальновідомих подій 2013–2014 рр. ця допомога дуже відчутна. Сам по собі Фонд не є суб’єктом запобігання корупції в Україні, більше того, він жодним чином не надає фінансову підтримку громадським
антикорупційним організаціям. Однак громадськість активно співпрацює з МВФ задля просування
антикорупційних реформ в країні. Відтак, громадські активісти лобіювали створення незалежного
антикорупційного бюро, системи електронного декларування, агентства з повернення активів. Таким чином,
умови надання міжнародної фінансової допомоги ефективно використовувалися громадськістю задля просування реформ.
Фонд Фрідріха Наумана концентрує свою роботу на громадянській освіті. Знову ж таки, Фонд сприяє
розвитку демократії і громадянського суспільства зокрема. За допомоги фонду проводяться семінари, тре252
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нінги, конференції, присвячені антикорупційній освіті. Так наприклад, у 2016 р. було проведено семінар
щодо діяльності неурядових організацій як інструменту моніторингу антикорупційної політики держави.
Фонд також сприяв проведенню лекції голови міжнародної організації Transparency International Хосе Уґаса.
Тобто, Фонд реалізує одну з функцій у сфері запобігання корупції – інформаційну.
International Development Law Organization (далі – IDLO) – міжнародна організація, яка зосереджує
свою роботу на розвитку верховенства права. Ця організація активно підтримує антикорупційні реформи.
Основними її програмами є: допомога громадянському суспільству та боротьба з корупцією в регіонах.
Організація визнає, що адресна фінансова підтримка НУО може посилити успіх реформ, спрямованих на
зміцнення законності й ліквідації корупції. Беручи це до уваги, ILDO допомагає розширити можливості НУО
для моніторингу та взаємодії з поточними процесами реформування в сфері державного управління, верховенства закону і розвитку демократії. Метою організації в Україні є, зокрема, налагодження діалогу між урядом, громадянським суспільством і громадянами задля подолання корупційних проявів у державі. Основними одержувачем коштів в Україні вважається Центр протидії корупції. За їхніми даними, IDLO виділило
125 265 тис. доларів у 2016 році8.
До того ж, потрібно зазначити, що й самі антикорупційні організації України долучаються до донорської діяльності. Переважно вони надають фінансову підтримку в проведенні різних освітніх заходів: конференцій, курсів, сертифікаційних програм.
Перспективи співпраці між донорами та громадськістю. Проаналізувавши діяльність донорів на території України можна зробити певні висновки стосовно подальшого удосконалення взаємовідносин між ними
та громадськістю:
– по-перше, на нашу думку, необхідно залучати донорів до фінансування антикорупційної освіти громадян (тренінги, семінари, конференції). До таких освітніх заходів також потрібно залучати міжнародних
експертів, які зможуть детально пояснити, яким чином можна вдосконалити антикорупційні в Україні;
– по-друге, донори мають приєднуватись до проведення інформаційних advocacy кампаній, показуючи
позитивний приклад для українських громадян у боротьбі з корупцією;
– по-третє, національні громадські організації мають співпрацювати з міжнародними антикорупційними організаціями шляхом залучення співробітників одна одної. Процес обміну досвідом вже розпочато:
деякі з НУО почали залучати на волонтерських засадах міжнародних експертів, які у своїх країнах досягли
успіху у сфері запобігання корупції;
– по-четверте, залишається відкритим питання прозорості отримання грантів від міжнародних організацій. Не всі громадські антикорупційні організації України сумлінно звітують про те, куди або як використовувались надані кошти. З цього приводу в ЗМІ вже було опубліковано низку статей. Дійсно, у простих громадян виникають складнощі з тим, щоб на сайті певної організації знайти ту чи іншу інформацію про донорські кошти. Тобто, питання відображення звітності про використані донорські кошти потребує прозорості,
за яку самі ж організації і ведуть боротьбу. Відсутність такої прозорості лише підриває довіру до інститутів
громадянського суспільства з боку населення9;
– по-п’яте, донорам варто було б надавати фінансову підтримку не тільки громадським антикорупційним організаціям, а й неурядовим аналітичним центрам (т.зв. think tanks), які б здатні були формувати якісну
антикорупційну урядову політику в державі. Такі центри будуть аполітичними, не заангажованими і зможуть
робити антикорупційну аналітику як для громадських організацій, так і для органів державної влади.
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Резюме
Білецький А. В. Взаємодія донорів та національних громадських організацій у заходах запобігання корупції.
Стаття присвячена проблемі участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції в Україні. Представниками громадських організацій неодноразово вказувалось на важливість їх взаємодії з міжнародними та національними донорськими
установами. Автор визначає основних донорів шляхом їх поділу на органи влади країн світу та міжнародні організації й фонди.
Аналіз ключових напрямів співробітництва донорів та національних громадських організацій дає змогу виділити подальшу
спрямованість їх взаємодії.
Ключові слова: громадськість, неурядові організації, запобігання корупції, міжнародні донори, донорські організації.
Резюме
Белецкий А. В. Взаимодействие доноров и национальных общественных организаций в мероприятиях по предотвращению коррупции.
Статья посвящена проблеме участия общественности в мероприятиях по предотвращению коррупции в Украине. Представителями общественных организаций неоднократно указывалось на важность их взаимодействия с международными и
национальными донорскими учреждениями. Автор определяет основных доноров путем их разделения на органы власти
стран мира и международные организации и фонды. Анализ ключевых направлений сотрудничества доноров и национальных
общественных организаций позволяет выделить дальнейшую направленность их взаимодействия.
Ключевые слова: общественность, неправительственные организации, предотвращения коррупции, международные
доноры, донорские организации.
Summary
Beletsky A. Interaction of donors and national public organizations in activities to prevent corruption.
The article is devoted to the problem of public participation in prevention of corruption in Ukraine. Representatives of public
organizations repeatedly pointed to the importance of their interaction with international and national donor agencies. The author identifies the main donors by dividing them into the authorities of other countries and international organizations and foundations. An analysis of the key areas of cooperation between donors and NGO’s makes it possible to single out the further direction of their interaction.
Key words: the public, non-governmental organizations, prevention of corruption, international donors, donor organizations.
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ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА (РОЗШУКОВА) ДІЯЛЬНІСТЬ В КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Як відомо, хто володіє інформацією – той володіє світом. У сучасних умовах все більше значення набуває не тільки сама можливість володіння інформацією, а й вміння її здобувати, робити це кваліфіковано та в
межах правового поля. Отримання необхідної і перевіреної інформації допомагає правильно орієнтуватися
у подіях та приймати обґрунтовані рішення. Ці завдання не входять до компетенції правоохоронних органів.
І в такому разі на допомогу приходить приватний детектив.
Поліцейська реформа в України та зростання попиту на детективні послуги в нашій державі вимагає
правового регулювання детективної діяльності. У таких умовах особливої ваги набуває вивчення практики
європейського досвіду з метою подальшої адаптації до вітчизняних правових, економічних, суспільних реалій та з урахуванням перспектив подальшого розвитку даної галузі1. Попит на послуги приватних детективів
у всьому світі постійно зростає. Так, у Європі з проханням ведення зовнішнього спостереження хоч раз в
житті звертався кожний десятий громадянин. Наприклад, у Франції офіційно зареєстровано близько 300 приватних бюро, а крім них існують сотні «недозволених» розшукових контор під назвою «Служба спостереження», «Бюро за наглядом». У Великобританії є кілька крупних і низка дрібних приватних детективних
агентств. Усього в країні нараховується близько 2 000 приватних детективів2. Таким чином, у промислово
розвинених країнах приватна детективна діяльність стала однією із потужних комерційних галузей. Не
дивно, що приватна детективна діяльність країн ЄС має досить давню історію.
Перше приватне детективне агентство було створено у 1833 р. легендарним Еженом Франсуа Відоком
(1775–1857 рр.) і носило назву «Le bureau des renseignments», що в перекладі з французької означає «Бюро
розслідувань в інтересах торгівлі»3. Метою цієї організації був захист підприємців від комерційних злочинів.
За невелику абонентну плату (20 франків на рік) Бюро надавало підприємцям відомості про кредитоспроможність тих чи інших ділків і власників крамничок. Створення Відоком Бюро було дуже вчасним, оскільки в ті
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роки процвітало комерційне шахрайство. «Я звільнив Париж від крадіїв, тепер звільню торгівлю від шахрайства», – заявив Відок в інтерв’ю паризьким газетам. Уже через рік кількість клієнтів Бюро сягнула 4 тисяч.
Серед них були: банкіри, комерсанти, підприємці. Паралельно із тим Бюро зайнялося виконанням доручень,
що були мало пов’язані із з’ясуванням кредитоспроможності. Його співробітники шукали крадіїв, яких не
могла розшукати поліція, спостерігали за дружинами, яких підозрювали у подружній зраді. Для виконання
«секретних» доручень Відок створив цілу низку інформаторів, серед яких були співробітники міністерств,
банків, армії і навіть придворні. Справа виявилася досить прибутковою (прибутки Бюро Відока на той час
сягали мільйона франків на рік) і відділення Бюро відкривалися в провінції і за кордоном4. Державні органи
неодноразово намагалися закрити Бюро. У 1842 р. поліція заарештувала Відока за підозрою в незаконному
тюремному ув’язненні і взятті грошей після того, як він розкрив справу щодо незаконного заволодіння грошима. Його було засуджено до 5 років ув’язнення та 3 тисяч франків штрафу, однак Апеляційний Суд звільнив
його. Відок створив перші гіпсові відбитки слідів взуття, зникаючі чорнила й папір з водяними знаками. Його
форми антропометрії і досі частково використовуються поліцією Франції. В історію детективної діяльності
Відок ввійшов ще і як філантроп, адже він стверджував, що ніколи не розказував про тих, хто вкрав на реальні
потреби3. Він став героєм багатьох романів, а також фільмів – як документальних, так і художніх.
Найбільшого розквіту приватні детективні агентства набули після Другої світової війни. Це обумовлено,
в тому числі, і економічними умовами розвинених країн та пов’язаного з ними промислового шпигунства, безперервним ростом злочинності, нехваткою сил і засобів у поліції та міліції. Тоді ж і стався розподіл державних
і приватних функцій: поліцейські органи займаються, головним чином, правопорушеннями, що підпадають під
державну звітність, тоді як сфера приватних агентств – охорона приватної власності (фірм, підприємств, банківських і страхових компаній), надання послуг зі збору інформації приватного характеру тощо4.
Розглядаючи сучасний світовий досвід протидії злочинності та забезпечення правопорядку, ми можемо
спостерігати тенденції, пов’язані зі все більшою орієнтацією розвинених країнах світу не тільки на традиційні поліцейські органи, а й на приватні правоохоронні організації (бюро, служби, установи). Співробітники таких недержавних правоохоронних організацій постійно розширюють діапазон розшукової та охоронної
діяльності, беруть участь у роботі національних і міжнародних конференцій з криміналістичних та інших
проблем, пов’язаних з протидією злочинності, досліджують різноманітні аспекти протидії злочинності,
об’єднуючись у міжнародні спільноти й організації тощо5.
У Великобританії широке коло питань, пов’язаних з правоохоронною діяльністю та розслідуванням
правопорушень, вирішується за допомогою співробітників приватних детективних агентств. Однією з особливостей регулювання відносин у сфері приватної детективної діяльності у Великобританії є відсутність
єдиного нормативно-правового акта, що вимагав би офіційної реєстрації особи, яка займається таким видом
приватної діяльності. Починаючи з 90-х років минулого століття уряд країни неодноразово порушував
питання перед парламентом про необхідність введення обов’язкової реєстрації приватних детективів з
обов’язковою спеціальною перевіркою за обліками поліції. Парламентом було підготовлено низку законопроектів про обов’язкову реєстрацію кваліфікованих приватних детективів, але прийняття їх так і не відбулося. І лише у 2001 р. був прийнятий закон, який ввів обов’язкове ліцензування приватної детективної діяльності, а, відповідно, і реєстрацію приватних детективів. Разом із прийняттям цього закону було створено спеціальний орган, який здійснює ліцензування та перевірку приватної детективної діяльності – Орган індустріальної безпеки Великобританії (Security Industry Authority, далі – SIA)6. Але навіть після прийняття цього
нормативно-правового акта повноцінне ліцензування приватної детективної діяльності у Великобританії не
здійснюється. Це пов’язано з тим, що й досі відсутній чіткий механізм видачі відповідних ліцензій. Зазначений орган із травня 2015 р. почав діяти в структурі британського МВС7.
Приватний детектив у Великобританії має достатньо широкий вибір технічних засобів при здійсненні
своєї діяльності. Крім цього, для детектива, наприклад, доступна навіть криміналістична лабораторія поліції
Лондона8.
Особи, які пройшли перевірку в державних органах на добропорядність і професійну придатність,
мають право доступу до центрального національного поліцейського комп’ютера, за допомогою якого,
наприклад, щоденно видається до 120 тис. довідок за запитами про правопорушників, які підозрюються у
крадіжках автомобілів, а також про самих власників автомашин. Крім того, приватний детектив у даний час
може легко, не порушуючи закону, отримати відомості стосовно підданих країни. Наприклад, є термінали,
через які на цілком законних підставах можна отримати доступ щонайменше до 100 баз даних, у тому числі
й до комп’ютеризованого довідника компанії «Брітіш Телеком», а також до повного поіменного списку британських виборців і судових досьє. Сьогодні у Великобританії існує велика кількість приватних розшукових
агентств. Найбільш повний перелік таких бюро (із зазначенням контактної інформації) представлений на
офіційному сайті Асоціації британських слідчих (Association of British Investigators). Також звернемо увагу
на те, що близько 70 % англійських приватних детективів раніше працювали в поліції. Це, в свою чергу, обумовлює той факт, що у Великобританії підтримується дуже тісне інформаційне співробітництво між приватними детективними агентствами та державними правоохоронними органами (поліцією) при розслідуванні
злочинів та захисті прав і свобод людини5.
У Франції приватний детектив – це особа, яка займається розслідуванням і проводить наукові дослідження в порядку приватного обвинувачення за певну винагороду. Законодавство Франції чітко відокремлює
професію приватного детектива від професії юриста, діяльності нотаріуса, поліції та інших близьких за сутЧасопис Київського університету права • 2017/2
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ністю професій. У Кодексі національної безпеки (книга VI, розділ ІІ) закріплено поняття детектива як особи,
котра професійно займається діяльністю, що виходить за рамки офіційних поліцейських процедур у галузі
приватного права, з метою захисту інтересів особи на умовах конфіденційності9.
До 18 березня 2003 р. підготовка приватних детективів у Франції не була обов’язковою, однак після
внесення відповідних змін до законодавства вона стала обов’язковою. Університет Пантеону в Парижі з
2006 р. пропонує дворічну програму підготовки детектива з видачею диплома державного зразка. Детективи
у Франції не мають права на носіння вогнепальної зброї. Діяльність приватних детективів у Франції здебільшого здійснюється щодо: вирішення сімейних конфліктів (справи про зраду, насилля в сім’ї); вирішення трудових спорів (незаконне звільнення, розкриття комерційної таємниці, недоброчесна конкуренція); вирішення економічних справ (бізнес-ризики, вивчення кандидатів на роботу, контроль персоналу); вирішення
фінансових питань у приватному секторі (кредитні історії клієнтів, справи про спадщину); вирішення організаційних бізнес-питань (вивчення конкурентів, здійснення заходів безпеки бізнес-структури, правова підтримка підприємницької діяльності); вирішення страхових справ; збору інформації в інтересах клієнта у
кримінальних справах10.
Основними вимогами до приватного детектива у Франції є такі: він повинен бути громадянином Франції або іншої держави, що входить до ЄС; має пройти обов’язковий курс навчання у встановленому МВС
Франції навчальному закладі (на сьогодні це Паризький університет Пантеону); протягом останніх п’яти
років не повинен працювати в поліції, розвідувальних, контррозвідувальних органах або військових формуваннях; не повинен мати судимості за вчинення кримінального злочину; не повинен мати адміністративних
та інших дисциплінарних покарань (наприклад, позбавлення права на роботу за професією або відмови у
довірі в будь-якій формі); не повинен перебувати під слідством. Спеціальний дозвіл видається особі на термін від п’яти до 10 років. Оформлюється такий дозвіл протягом шести місяців11.
Взаємодія приватних детективів з державними правоохоронними органами Франції згідно із законодавством здійснюється таким чином:
1) міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, орган судової влади в межах повноважень можуть витребувати від детектива, який обслуговує певну територію, будь-яку потрібну інформацію для забезпечення
національної безпеки, підтримання громадського порядку, попередження та розкриття злочинів (інформація,
що цікавить відповідні державні структури, має бути підготовлена та надана детективом у найкоротший
строк);
2) якщо під час виконання своїх службових обов’язків детективу стане відомо про будь-які факти вчиненого злочину або такого, що готується, він повинен негайно поінформувати про це прокурора або суд на
відповідній територі5.
В Іспанії діяльність приватних детективів регулюється законом № 23 1992 р. та Королівським декретом
№ 2364 1994 року. Відповідно до цих нормативно-правових актів приватна детективна діяльність відмежовується від приватної охоронної діяльності. Приватний детектив не може займатися діяльністю, яку виконують
приватні охоронні агентства, і, відповідно, навпаки. Для здійснення приватної детективної діяльності в Іспанії
особа повинна відповідати таким вимогам: досягти 21 року та не мати судимості; мати громадянство однієї з
держав-членів ЄС або держав-учасниць Угоди про Європейську економічну зону; раніше не бути усунутою
від служби у збройних силах або в органах безпеки; протягом двох останніх років вона не повинна була у
складі відповідних уповноважених державних органів здійснювати контроль за діяльністю приватних детективних агентств; повинна мати необхідні знання та навички щодо здійснення функцій приватного детектива;
повинна мати відповідний диплом, що надає право здійснення приватної детективної діяльності12.
Дипломи, що надають право здійснення приватної детективної діяльності, видаються університетами
та іншими навчальними закладами, які затверджені Міністерством внутрішніх справ Іспанії. Такими
навчальними закладами є: Університет безпеки та науки у Валенсії, Інститут кримінології в Барселоні, Інститут кримінології в Мадриді, Інститут кримінології в Аліканте, Коледж у Сан-Пабло, Саламанський університет підготовки фахівців безпеки. Функції іспанських детективів щодо збору інформації та доказів реалізуються здебільшого в галузі приватного права, фінансової, економічної та комерційної діяльності, а також у
сфері особистої безпеки осіб. Приватним детективам забороняється вести справи про службові злочини.
У разі виявлення фактів службових злочинів детектив негайно інформує про це державні правоохоронні
органи. Також детективам заборонено використовувати спеціальні технічні прилади, які можуть порушити
права і свободи людини щодо приватного життя, телефонних розмов, переписки тощо. Потрібно зазначити,
що детектив під час захисту прав і свобод людини, інтересів держави за надходження відповідного запиту
зобов’язаний надати повну інформацію про предмет запиту державним правоохоронним органам. Також він
зобов’язаний негайно повідомити в державні правоохоронні органи про виявлені ним будь-якого роду факти
вчинення посадових злочинів, про такі, що готуються, або про вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини і
передати до правоохоронних органів усю відому інформацію та докази13.
В Іспанії існує Етичний кодекс приватних детективів, який розповсюджується на всіх членів Асоціації
приватних детективів Іспанії (Asociacion Profesional de Detectives Privados de Espaсa). Відповідно до його
положень принципами приватної детективної діяльності є: незалежність від стороннього впливу; чесність;
здійснення діяльності відповідно до правил гідності професії; дотримання інтересів клієнта; дотримання
професійної таємниці; об’єктивна істина та достовірність інформації. Крім того, цим документом закріплюються обов’язки приватних детективів у відносинах із колегами, клієнтами, органами правосуддя, слідства,
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розкриваються зміст «професійної таємниці» приватного детектива, правила та принципи її дотримання, а
також правила реклами своєї професійної діяльності14.
В Італії приватна детективна діяльність регулюється розділом IV (ст.ст. 133–141) Кодексу законів про
громадську безпеку (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) 1931 року. Державні органи, юридичні та
приватні особи в Італії мають право звертатися з метою здійснення розслідування або отримання будь-якої
інформації, що їх цікавить, у приватні детективні бюро (служби, агентства). Для здійснення приватної детективної діяльності в Італії потрібно отримати спеціальну ліцензію, яка видається відділом ліцензування поліцейської дільниці за погодженням з місцевим органом державної влади (Управлінням префектури (області).
Отримання відповідної ліцензії можливо за певних умов, зокрема: ліцензіат повинен бути повнолітнім громадянином Італії або громадянином однієї з країн ЄС; ліцензія не може бути надана для здійснення діяльності, що належить до компетенції виключно державних правоохоронних органів або буде порушувати права
та свободи людини; ліцензіат повинен мати відповідний рівень освіти, високі професійні та моральні якості,
не мати судимості15.
Приватні детективи в Італії для виконання своїх функціональних обов’язків можуть отримати право на
носіння вогнепальної зброї в порядку, передбаченому законодавством. Приватні детективи зобов’язані негайно давати відповіді на всі запити, зроблені посадовими особами поліції, державних органів чи агентами національної безпеки. За порушення положень законодавства у сфері регулювання приватної детективної діяльності особа може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років або штрафу. Обсяг послуг,
що надаються приватним детективом (агентством), міститься у спеціальній «таблиці послуг». Детектив не
має права надавати послуги, які не зазначені в цій таблиці. Така таблиця має бути схвалена і затверджена префектом (керівником органу державної влади на відповідній адміністративно-територіальній одиниці)5,15,16.
Серед основних напрямів діяльності приватних детективів Італії можна виділити наступні: розслідування у приватному секторі (захист честі та гідності особи, збір доказів); розслідування у сфері комерційної
діяльності компаній (щодо підробок товарних знаків, патентів, продукції, розповсюдження комерційної
таємниці); розслідування у сфері торговельної діяльності (недостачі, порушення бухгалтерської звітності);
розслідування у страховій сфері (шахрайство щодо страхових випадків, дорожньо-транспортних пригод
тощо); розслідування у кримінальній сфері (збір інформації та доказів у рамках захисту особи у кримінальному провадженні); розслідування у сфері обігу комерційної інформації (оцінка ризиків, кредитоспроможності, кандидатів на роботу за умови дотримання принципів недоторканності приватного життя особи)16.
У Німеччині діяльність детективних агентств регулюється федеральним законом «Про приватні підприємства»17, тобто детективні агентства зареєстровані як установи, що займаються підприємницькою діяльністю. У зв’язку з цим зайняття таким видом діяльності не потребує додаткового ліцензування. Детективні
агентства (бюро) виконують усі законоположення і постанови, які стосуються установ подібного роду в
Німеччині. Але є таке поняття, як «торгівельний» детектив, і ця діяльність регламентується параграфом
№ 34 Промислового порядку «Gewerbeordnung». Цей же параграф регламентує приватну охоронну діяльність. Функції детективних бюро в Німеччині в цілому вписуються у традиційні рамки приватної правоохоронної діяльності. Переважно 85 % детективів Німеччини виконують замовлення у сфері торгівлі й промисловості, 15 % обслуговують приватний сектор18. Ще одна особливість законодавства Німеччини щодо організації приватної детективної діяльності полягає в такому: щоб стати детективом, особі не треба мати спеціальної чи юридичної освіти або відповідного досвіду роботи у місцевих правоохоронних органах.
У Німеччині існують центри з підготовки детективів, зокрема, такі як Центр з навчання детективному
бізнесу (Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe, ZAD). Тут бажаючі оволодіти детективною майстерністю громадяни проходять підготовку (у формі прямого або дистанційного навчання) в галузі кримінології, права, економіки тощо. Вищезазначена підготовка майбутніх детективів, як правило, відбувається у
вихідні дні, а її термін становить від шести місяців до двох років. По закінченню студент отримує лист сертифікованого детектива. Вартість навчання на сьогодні становить від 900 до 3400 євро19.
Принципово важливим моментом у діяльності приватних розшукових бюро є необхідність збереження
ними конфіденційної інформації про клієнтів. Так, у зв’язку з цим необхідно підкреслити, що в Німеччині
охороняються усі дані, які містяться в картотеках приватних розшукових служб, навіть ті, що пов’язані з доходами й боргами громадян тощо. Взаємодія приватних детективів з державними правоохоронними органами
Німеччини здійснюється в наступних основних формах: спільне планування і проведення спеціальних операцій; обмін оперативною інформацією; спільне використання оперативних сил і засобів; підготовка кадрів8.
У Литві перші спроби регламентувати приватну детективно-розшукову діяльність були ще після проголошення незалежності. У 1999 р. за наказом МВС була створена офіційна робоча група з розробки законів
про приватну детективну діяльність. У 2000 р. підготовлено відповідну концепцію, однак у 2002 р. було регламентовано лише ту частину, що регулювала приватну охоронну діяльність. Внаслідок цього у 2004 р. був
прийнятий Закон «Про власну і майнову охорону» (дослівний переклад). Хоча в Латвії в 2001 р. закон, що
регулює приватну детективну діяльність, вже був прийнятий. Відсутність закону не завадила створенню у
Литві приватних детективних фірм, роботі окремих приватних детективів – ринок попиту диктував свої
вимоги. На кінець 2015 р. в Литві (із населенням близько 3 млн громадян) діяло приблизно 15–20 компаній
і підприємців, які декларували надання детективних послуг у приватному порядку. На 2016 р. у Латвії
(з населенням близько 2 млн осіб) сертифікати детективів мали приблизно 120 громадян, а близько 30 фірм
ліцензували свою діяльність.
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Рішенням правління Литви в 2011 р. було створено робочу групу з підготовки закону про приватну розшукову діяльність, а через три роки – 16 квітня 2016 р. закон був прийнятий і 1 січня 2016 р. набув чинності.
Порівнюючи між собою литовський та латвійський закони про приватну розшукову діяльність, варто
зупинитися на таких особливостях. Насамперед структурно закон Литви складається з 29 статей (тоді як Латвії – з 15) та має чотири розділи (загальні положення, визнання особи приватним детективом, основи організації виконання закону і прикінцеві положення). Друга стаття закону розкриває сім головних термінів.
Серед них – поняття про саму приватну детективну діяльність, працівника, технічних засобів, кваліфікаційного посвідчення і посвідчення на діяльність, угоди. Окремі початкові статті присвячені призначенню закону, правовим основам та принципам приватної детективної діяльності (в законі Латвії вказано лише мету
закону). Серед основних вимог до кандидата на цю діяльність виділяють чотири: не менш ніж вища колегіальна юридична освіта; наявність посвідчення про закінчення програми навчання на приватного детектива
(чи не менш ніж 2-річний досвід роботи в правоохоронних органах (в законі Латвії інакше – або вища юридична освіта, або досвід роботи в правоохоронних органах не менш як п’ять років, тобто, в Латвії коло
потенційних кандидатів значно ширше); успішне складання кваліфікаційного іспиту (в Латвії цього не вимагають); наявність непохитної репутації. Наскільки різниться поняття непохитної репутації – в литовському
законі цьому присвячена окрема 8-ма стаття. Приватним детективом не може бути особа, яка має судимість
за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, за злочин стосовно державних органів, суспільних інтересів чи
корупцію (на відміну від латвійського закону – будь-який умисний злочин, незалежно від погашення чи зняття судимості).
Після вивчення даного закону (який є останнім прийнятим на сьогодні і таким, що офіційно вступив в
дію на теренах ЄС) можна відділити цікаві моменти:
1. Після прийняття закону послуги, які раніше вільно надавались на ринку будь-ким, зараз будуть надаватись виключно приватними детективами, що зменшить кількість шахраїв.
2. Закон офіційно дозволяє збір інформації про приватне життя в рамках правового поля.
3. Прийняття даного закону дає змогу зробити такі кроки в інших країнах ЄС, зокрема в Україні20.
Таким чином, приватна детективна діяльність у країнах ЄС мала зачатки у Франції і сьогодні є важливою комерційно-правовою галуззю послуг у сфері протидії злочинності, забезпечення безпеки громадян,
підприємств і держави в цілому. На прикладі країн ЄС ми спостерігаємо, як даний інститут (що на сьогодні,
на жаль, не знайшов законодавчого врегулювання в Україні – Президент України наклав вето на закон, прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2017 р.), функціонує та продуктивно діє поряд з державними правоохоронними органами інших держав, не породжуючи ані «хаосу», ані будь-яких колізій у державній правоохоронній діяльності, хоча і має ряд особливостей для кожної країни. Для України такий досвід є вкрай
важливим, оскільки окрім перспективи зниження рівня злочинності в подальшому це вирішує ряд важливих
питань, зокрема: надання робочих місць колишнім співробітникам МВС, розвантаження та тісне співробітництво з діючими поліціянтами (останні вимушені діяти в рамках повноважень та строків), вирішення кола
питань які досить часто допомагають попередити та розкрити правопорушення. Для цього вкрай необхідним
є введення приватних детективів як учасників кримінального процесу до КПК України та надання можливості долучати інформацію (докази), яка була зібрана під час здійснення приватної розшукової діяльності, до
матеріалів кримінального провадження.
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Summary
Bolgov R. Private detectives investigation іn European Union countries: current state of legal regulation.
The article is devoted to peculiarities of private detectives investigation in European Union countries, described some historical
facts of formation European detective activity. Where analized rights and obligations of private investigators and main requirements for
receipt permission to conduct private detectives investigation.
Key words: private detective, legal regulation of private detective activity.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НОТАРІУСА В ЯКОСТІ СВІДКА
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Нотаріуси, як і будь-які інші особи, не застраховані від можливої процесуальної участі в якості учасників кримінальних процесуальних правовідносин. Враховуючи особливий правовий статус внаслідок делегованих державою повноважень, Кримінальним процесуальним кодексом України (далі − КПК) передбачаються гарантії їх участі в кримінальному провадженні. Проте, на практиці досі залишаються невирішеними
низка питань, які потребують теоретичного аналізу задля належної реалізації на практиці в сфері захисту
прав та інтересів нотаріусів як свідків. Передбачений КПК механізм регулювання правовідносин, які виникають під час забезпечення охорони нотаріальної таємниці в кримінальному провадженні, потребує глибокого аналізу та розробки на цій основі відповідних пропозицій у сфері вдосконалення вітчизняного кримінального процесуального законодавства.
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Питанню участі нотаріуса в кримінальному провадженні в якості свідка присвячені роботи О. О. Кулініча, О. М. Ярмак, М. О. Костіна, Л. М. Лобойка, О. Є. Остапенко, Г. І. Чангу, Ю. П. Аленіна та ін. Враховуючи наукові здобутки вищезазначених вчених, необхідно зазначити, що деякі питання в контексті даного
дослідження залишилися поза увагою, що зумовлює актуальність обраного дослідження.
Метою статті є дослідити особливості допиту нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні,
виявити існуючі прогалини, які існують у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві та
зумовлюють неналежний захист прав та інтересів нотаріусів під час допиту в кримінальному проваджені, а
також запропонувати власні шляхів вирішення існуючих проблем шляхом внесення відповідних змін до
законодавства.
Попри те, що давання показань для свідка є обов’язком, законодавство передбачає гарантії для окремих
осіб шляхом неможливості їх допиту. Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК не можуть бути допитані як свідки,
зокрема, нотаріуси щодо відомостей, які становлять нотаріальну таємницю1. Враховуючи положення, що свідок попереджається про відповідальність за відмову від давання показань та давання завідомо неправдивих
показань, з метою з’ясування предмету нотаріальної таємниці, необхідно дослідити це поняття більш детально.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), нотаріальна таємниця – це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої
особи, у тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо2. В науці домінує позиція, що нотаріальна таємниця є різновидом професійної таємниці. При цьому, як вказує О. О. Кулініч: якщо мова йде про приватного нотаріуса, то вищезазначені відомості складатимуть виключно професійну таємницю, а якщо йдеться про діяльність державного нотаріуса, то автоматично така інформація становитиме статус службової таємниці3. У будь-якому з цих правових режимів така інформація має бути забезпечена кримінальними процесуальними гарантіями.
Звертає на себе увагу той факт, що законодавцем в КПК використано поняття «відомості, які становлять
нотаріальну таємницю». Це визначення не в повній мірі охоплює поняття нотаріальної таємниці, до якої входять не тільки відомості про вчинення нотаріальних дій, а і відповідно до статті 8 Закону «сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в
тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо», а тому КПК потребує
оновленого визначення нотаріальної таємниці.
Стаття 5 Закону встановлює обов’язок нотаріуса зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку
із вчиненням нотаріальних дій. Стаття 8 Закону зазначає, що нотаріус не має права давати свідчення в якості
свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього вимагають особи,
за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Це пов’язано з тим, що нотаріус є лише утримувачем відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, повноважним власником є особа, яка звернулась
до нотаріуса для вчинення відповідних нотаріальних дій4. Передусім, саме в інтересах останнього державою
запроваджений правовий режим охорони, захисту і розкриття нотаріальної таємниці. Тому, нотаріус не вправі «добровільно», за своєю ініціативою розкривати останню.
У випадку, коли нотаріус виступає в якості свідка в кримінальному провадженні щодо обставин справи
він має передбачений п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК імунітет. За видом такий імунітет відноситься до спеціального імунітету свідка5.
Варто звернути увагу на положення ст. 8-1 Закону, яка встановлює, що будь-яке втручання в діяльність
нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків (а охорона нотаріальної таємниці
є обов’язком, а не правом нотаріуса – авт.) або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі
вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом,
відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Тому, будь-який незаконний навіть «психологічний» вплив на нотаріус забороняється.
Необхідно зазначити, що заборона на допит нотаріуса як свідка не є абсолютною. Так, ч. 3 ст. 65 КПК
передбачає, що допит можливий у разі, якщо особа, яка довірила нотаріусу певні відомості, звільнила його
від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю у визначеному нею обсязі. Таке звільнення здійснюється у
письмовій формі за підписом особи, що довірила зазначені відомості. Ця новела є новою на відміну від старого КПК6 і є досить прогресивним кроком щодо оновлення процесуального законодавства в сфері допиту
свідків. Таким чином, особа, яка планує допитати нотаріуса в якості свідка (слідчий, суддя, прокурор чи працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого) зобов’язана роз’яснити йому положення ст. 65 КПК.
Варто звернути увагу, що у разі допиту нотаріуса як свідка у зв’язку з посвідченням багатостороннього
правочину положення ч. 3 ст. 65 КПК поширюється на кожну сторону. Тобто, якщо хоча б одна зі сторін правочину (навіть, з об’єктивних причин: проживання за кордоном, смерть тощо) не звільнила письмово нотаріуса від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю із зазначенням обсягу інформації, яку нотаріус має
право повідомити та власноручно не підписала згаданий документ, то нотаріус не може надавати показання
в якості свідка.
Безперечно, кожному нотаріусу, який допитується як свідок, хотілося б пересвідчитись, що особа, яка
звільнила його від обов’язку по збереженню нотаріальної таємниці, здійснила подібне звільнення у присутності нотаріуса та залишити копію відповідного «звільнення». Це було б правильним та логічним, виходячи
з положень ч. 3 ст. 65 КПК, проте на практиці дану норму тлумачать неоднозначно. Так, на сьогодні часто
трапляється так, що слідчий, «роз’яснивши» під підпис відповідно до ст. 65 КПК, не демонструє нотаріусу
260

Денисенко Г. В. Особливості допиту нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні

документ, яким його звільнили від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю. Тому, пропонуємо, що у
цьому випадку нотаріусу варто продиктувати слідчому фразу наступного змісту: «Не можу давати свідчення
у зв’язку з недотриманням слідчим положень ч. 3 ст. 65 КПК» або викласти її власноручно відповідно до п. 7
ч.1 ст. 66 КПК. Проте, найоптимальнішим варіантом було б внести зміни до КПК та встановити прямо положення щодо обов’язку залишення копії такої «згоди» нотаріусом.
Непоодинокими випадками на практиці є ситуації, коли слідчий демонструє нотаріусу папір, де міститься заява на ім’я слідчого, у якій особа звільняє нотаріуса від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю
із зазначенням обсягу цієї таємниці, а також підпис особи. Подібна заява може викликати сумнів у нотаріуса,
оскільки незрозуміло, чи викладена вона добровільно, чи підписана вона саме тією особою, яка звільнила
нотаріуса від обов’язку по збереженню нотаріальної таємниці тощо. Вважаємо, що у подібній ситуації,
незважаючи на певні сумніви, у зв’язку з формальним дотриманням ч. 3 ст. 65 КПК нотаріус повинен давати
свідчення. Але свідчення мають починатися з фрази наступного змісту: «Оскільки слідчим мені було продемонстровано заяву від імені громадянина…, яка звільняє мене як нотаріуса від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю із зазначенням обсягу інформації (бажано деталізувати: дата, реєстраційний номер тощо –
авт.), а також містить власноручний підпис згаданого громадянина, даю такі свідчення…». Якщо, ознайомившись з протоколом допиту перед його підписанням, нотаріус не побачив згаданої фрази, то необхідно
власноручно зазначити, що свідчення давалися у зв’язку з тим, що перед початком допиту слідчий особисто
ознайомив із заявою громадянина, яка містила у собі інформацію про звільнення нотаріуса від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю з зазначенням обсягу інформації, а також містила власноручний підпис згаданого громадянина. Беззаперечно, оптимальним варіантом при допиті нотаріуса є реалізація права при проведенні допиту скористатись правовою допомогою адвоката відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК.
У науці кримінального процесуального права пропонується звільняти нотаріуса від обов’язку зберігати
нотаріальну таємницю, якщо йому повідомлено про підозру7. Підтримуємо дану позицію, з ремаркою, щоб
звільняти, коли взагалі притягнуто до кримінальної відповідальності. При цьому, у КПК має бути передбачений механізм захисту цих даних від подальшого поширення. Подібна норма міститься у ч. 2 ст. 16 Основ
законодавства РФ про нотаріат, відповідно до якої суд може звільнити нотаріуса від обов’язку зберігати
таємницю, якщо проти нього порушено кримінальну справу в зв’язку із вчиненням нотаріальної дії8.
Варто зазначити, що нотаріуси взагалі повинні бути позбавлені імунітету свідка9. Вважаємо, це недоцільним, адже в цьому випадку нівелюється закладена законодавцем суть нотаріальної таємниці. Вважаємо,
що саме щодо факту вчинення нотаріальної дії нотаріус допитаний не може бути, проте, інша справа, коли
нотаріус виступає в якості свідка щодо обставин, які не містять нотаріальної таємниці. Так, відповідно до
ст. 65 КПК, свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань У цьому випадку нотаріус виступатиме в якості фізичної особи – очевидця певних подій, і на якого не поширюється режим імунітету свідка.
Варто зазначити про недолік п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК, де не зазначається про осіб, які мають право за законом
вчиняти нотаріальні дії, і які відповідно до Закону так само зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю
(консульські установи, посадові особи органів місцевого самоврядування, дипломатичні представництва та
ін.). Вважаємо, що цю норму доцільно доповнити, визначивши, що вони так само не можуть бути допитані
як свідки про відомості, які становлять нотаріальну таємницю в силу ст. 8 Закону.
Висновки. Нотаріус наділений спеціальним імунітетом, який передбачає обов’язок зберігати нотаріальну таємницю під час допиту. Проте, сторони можуть звільнити нотаріуса від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю із зазначенням обсягу розголошення. У випадках надання свідчень, які не містять нотаріальної таємниці нотаріус може виступати як фізична особа-очевидець певних подій і в цьому випадку режим
спеціального імунітету на нього не поширюється, адже такі показання не пов’язані із здійсненням професійних функцій.
Варто акцентувати увагу на тому, що якщо хоча б одна зі сторін правочину (навіть, з об’єктивних причин: проживання за кордоном, смерть тощо) не звільнила письмово нотаріуса від обов’язку зберігати нотаріальну таємницю із зазначенням обсягу інформації, яку нотаріус має право повідомити та власноручно не
підписала згаданий документ, то нотаріус не може давати показання у якості свідка щодо відомостей, які містять нотаріальну таємницю.
Поняття «відомості, які становлять нотаріальну таємницю», яке міститься в КПК не відповідає чинній
редакції Закону України «Про нотаріат» і потребує оновлення, адже до предмету нотаріальної таємниці входять не тільки факт вчинення нотаріальних дій, а і відповідно до статті 8 Закону сукупність відомостей,
отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі
про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.
Частина 3 ст. 65 КПК на практиці зумовлює неоднозначність у тлумаченні, а тому задля уникнення
непорозумінь необхідно внести зміни та передбачити, що копія згоди на розголошення нотаріальної таємниці повинна зберігатися у нотаріуса.
Необхідно також передбачити право розголошення нотаріальної таємниці, у випадку притягнення нотаріуса до кримінальної відповідальності. При цьому, у КПК має бути передбачений надійний механізм захисту цих даних від подальшого поширення.
Також КПК потребує оновлення змісту п. 3 ч. 2 ст. 65 у контексті зазначення, що окрім нотаріуса імунітетом наділяються ще й інші особи, які мають право за законом вчиняти нотаріальні дії.
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Резюме
Денисенко Г. В. Особливості допиту нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні.
Стаття присвячена вивченню питання гарантій участі нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні. Автором
досліджується питання наявності імунітету свідка у нотаріуса під час допиту щодо даних, які містять нотаріальну таємницю
та випадки позбавлення такого імунітету. Автор привертає увагу на особливості допиту не лише нотаріуса, а й інших осіб, які
за законом мають право вчиняти нотаріальні дії. У висновках автор пропонує власні шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо належного захисту прав та інтересів нотаріуса під час допиту в кримінальному провадженні.
Ключові слова: кримінальне провадження, нотаріус, нотаріальна таємниця, свідок, нотаріальна дія.
Резюме
Денисенко Г. В. Особенности допроса нотариуса в качестве свидетеля в уголовном судопроизводстве. Статья посвящена изучению вопроса гарантій участия нотариуса в качестве свидетеля в уголовном судопроизводстве, а также анализа
гарантий их участия. Автором исследуется вопрос наличия иммунитета свидетеля у нотариуса при осуществлении допроса на
предмет данных, содержащих нотариальную тайну и случаи лишения такого иммунитета. Автором акцентируется внимание
на особенностях допроса не только нотариуса, но и других лиц, которые по закону имеют право совершать нотариальные действия. В выводах автор предлагает собственные пути совершенствования отечественного законодательства в сфере надлежащей защиты прав и интересов нотариуса во время допроса в уголовном производстве.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, нотариус, нотариальная тайна, свидетель, нотариальное действие.
Summary
Denisenko G. Some features of notary participation as a witness in criminal proceeding.
The paper is devoted to the study guarantees of the notary’s participation as a witness in criminal proceeding. The author examines the question of the immunity of a witness of a notary during interrogation about materials that contains notarial secrecy and cases
of deprivation of such immunity. The author focuses on the peculiarities of interrogation not only the notary, but also other persons who
are legally entitled to perform notarial acts. In conclusions, the author suggests ways to improve national legislation regarding the proper protection of the rights and interests of a notary during interrogation in a criminal proceeding.
Key words: criminal proceeding, notary, notarial secrecy, witness, notarial act.

УДК 343.3

І. М. ІЗАЙ
Ірина Миколаївна Ізай, аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ПОГРОЗУ
ВБИВСТВОМ, НАСИЛЬСТВОМ, АБО ЗНИЩЕННЯМ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯМ МАЙНА
ЩОДО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ (Ч. 1 СТ. 345 КК УКРАЇНИ)
У ч. 1 ст. 345 КК України встановлено відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням
або пошкодженням майна працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв’язку
з виконанням цим працівником службових обов’язків. Таким чином у зазначеній статті закону України про
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кримінальну відповідальність вміщено відповідальність за окремий вид втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу, що полягає у вчиненні психічного впливу на спеціального потерпілого у зв’язку із
його службовою діяльністю та через неї.
За об’єктивною стороною складу відповідного злочину відповідальність настає за вчинення таких альтернативних діянь щодо працівника правоохоронного органу у вигляді погрози: 1) погроза вбивством;
2) погроза насильством; 3) погроза знищенням майна; 4) погроза пошкодженням майна.
Варто підкреслити, що виклад диспозиції ч. 1 ст. 345 КК України не надає можливості однозначно
з’ясувати якісні характеристики цих суспільно небезпечних діянь, що створює труднощі під час кримінально-правової кваліфікації. Не вирішують усіх спірних питань і рекомендаційні роз’яснення, викладені у
постанові пленуму Верховного Суду України № 8 від 26 червня 1992 р. «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів». При цьому аналіз судової статистики за останні п’ять років показує, що
за ч. 1 ст. 345 КК України судами засуджено 117 осіб1.
Слід зазначити, що питанням особливостей регламентації кримінальної відповідальності за вчинення
діянь, визначених у ч. 1 ст. 345 КК України як частини системи кримінально-правової охорони службової
діяльності працівників правоохоронних органів, присвячено праці таких вчених, як: Р. Ш. Бабанли, Є. М. Блажівський, В. І. Возьний, Є. О. Гладкова, В. К. Грищук, І. І. Давидович, М. В. Довгаль, О. О. Дудоров, В. О. Навроцький, Л. А. Наконечна, В. І. Осадчий, В. В. Притула, А. В. Семенюк-Прибатень та інших. Проте у частині
визначення обов’язкових ознак складу злочину, передбаченого у ч. 1 ст. 345 КК України, залишаються дискусійні та невирішені питання, що не сприяють забезпеченню єдності тлумачення змісту диспозиції цієї статті
та вироблення єдиних підходів щодо застосування ч. 1 ст. 345 КК України у практичній діяльності суб’єктів
кримінально-правової кваліфікації.
Враховуючи наведене, вважаємо за доцільне дослідити питання кримінально-правової кваліфікації за
різні види погроз щодо працівників правоохоронних органів як альтернативних суспільно небезпечних
діянь, визначених у диспозиції ч. 1 ст. 345 КК України.
Насамперед наголосимо, що у нормах КК України не визначається поняття «погроза» як наскрізне
поняття, що використовується у багатьох статтях різних розділів Особливої частини КК України. У науці
кримінального права Р. Ш. Бабанли визначає кримінально-карану погрозу як «різновид психічного насильства, яке полягає у залякуванні особи застосуванням до неї чи близьких їй осіб фізичного насильства або
заподіяння матеріальної шкоди, якщо були реальні підстави побоюватись здійснення (реалізації) цієї погрози»2. Водночас В. І. Возьний зазначає, що: «для кваліфікації дії винної особи за ч. 1 ст. 345 КК України
достатньо встановити лише факт погрози працівнику правоохоронного органу або його близьким родичам у
зв’язку з виконання цим працівником службових обов’язків. Така погроза має бути дійсною та реальною.
Для кваліфікації дій винного за ч. 1 ст. 345 КК України наявність реальних підстав побоювання потерпілим
виконання погрози не є обов’язковою»3. Наведена позиція збігається із роз’ясненнями у п. 10 постанови пленуму Верховного Суду України № 8 від 26 червня 1992 р. «Про застосування судами законодавства, що
передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів», в якій додатково визначено, що погроза може виявлятися у висловлюванні (усно,
письмово, із застосуванням технічних засобів), а також жестах або інших діях, за допомогою яких винний
залякує потерпілого вчиненням вбивства, застосуванням до нього насильства чи знищенням його майна4.
Варто зазначити, що дійсність погрози випливає із самого суспільно небезпечного діяння, яке криміналізовано в ч. 1 ст. 345 КК України. Щодо ознаки реальності, то вона тісно пов’язана із можливістю таку
погрозу виконати. В свою чергу, ознака наявності реальних підстав побоюватися висловленої погрози, що
визначена у ст. 129 КК України та не є конститутивною ознакою ч. 1 ст. 345 КК України, належить до суб’єктивного сприйняття потерпілим висловленої погрози, що лише в окремих випадках пов’язано із можливістю
негайного потенційного виконання погрози.
Як зазначає В. К. Грищук, «багатозначність оціночних понять кримінально-правових приписів дозволяє
у багатьох випадках одночасно оцінювати конкретне діяння, залежно від суб’єкта оцінки, як законне або
незаконне, що розмиває межі законності і справедливості»5. Саме тому в контексті визначення підстав відповідальності за ч. 1 ст. 345 КК України відсутність конкретизації характеру погроз породжує різнотлумачення на практиці: щодо погроз загалом – питання щодо обов’язковості/необов’язковості доведення наявності підстав для потерпілого її побоюватись. Щодо погроз насильством – питання щодо мінімального рівня
насильства, застосуванням якого погрожує суб’єкт злочину; щодо знищення чи пошкодження майна – наявність мінімальних вартісних характеристик тощо.
Важливим у практиці застосування кримінального закону є питання визначення реальності погрози, що
пов’язано із можливим моментом її реалізації. Р. В. Куций зазначає, що: «для правильної кваліфікації погрози як злочинної необхідно враховувати момент її можливої реалізації. Залежно від моменту можливої реалізації, погрозу можна класифікувати на два види. До першого належить наявна погроза, яка передбачає негайне заподіяння шкоди після її висловлення. Такі погрози передбачені в ст. ст. 152, 153, 162, ч. 2 ст. 186, ст. 187,
ст. 289, ст. 342, ст. 345 КК України та ін. Відповідно до інших видів погроз дана умова не відноситься»6.
Також Є. О. Гладкова зазначає, що «для кваліфікації діяння особи за ст. 345 КК України погроза повинна
бути реальною, тобто винна особа, усвідомлює зміст інформації, яку вона передає потерпілому, тобто те, що
інформація містить погрозу вчинення певних дій, у зв’язку із виконанням потерпілим службових обов’язків
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і бажає вчинити такі діяння у реальній дійсності. У свою чергу, потерпілий також повинен усвідомлювати
зміст погрози і можливість здійснення таких дій у реальній дійсності. Відсутність усвідомлення можливості
здійснення погроз у реальній дійсності виключає кваліфікації за цією статтею»7. На думку О. Г. Оленіної,
всупереч правозастосовним орієнтирам реальність погрози має розглядатися як обов’язкова характеристика
в юридичному складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 345 КК України8.
Ми не можемо повною мірою погодитися із такою позицією, оскільки за таких умов не враховано
випадки, коли винний висловлює погрозу вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу
або ж його близьких, що з огляду на неможливість її виконання на час здійснення звернена в майбутнє
(наприклад, до особи застосовано спеціальні засоби, особа затримана в порядку ст. 208 КПК, до особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні тощо), або ж вказується на те, що виконання такої погрози буде здійснено іншою особою.
До прикладу, вироком Приморського районного суду Запорізької області від 25 січня 2015 р. ОСОБУ_1
засуджено за ч. 1 ст. 345 КК України за погрозу насильством щодо працівників правоохоронного органу. Суд
виходив із того, що скоєння злочину за ч. 1 ст. 345 КК повинно мати на меті винного: створити перешкоди
для виконання працівником правоохоронних органів своїх обов’язків, порушити нормальну діяльність правоохоронного органу, а сама погроза насильством має бути у формі залякування. З досліджених доказів вбачається, що реальність настання погроз була мінімальною. Сам обвинувачений визнав такі погрози лише під
час руху в патрульному автомобілі9.
З наведеного судового рішення вбачається, що ступінь оцінки реальності погрози хоч і враховується
при формулюванні обвинувачення, проте не є обов’язковою умовою. Щодо злочину, передбаченого ст. 345
КК України, В. В. Притула зазначає, що: «даний злочин посягає одразу на декілька об’єктів. Шкода завдається як нормальній діяльності та авторитету правоохоронних органів, так і здоров’ю чи психічній недоторканності працівників правоохоронних органів або їх близьких родичів»10. Вважаємо, що суспільна небезпека
висловлення погроз працівникам правоохоронних органів у ході виконання ними обов’язків у випадках, коли
винна особа в цей час в силу обмеження фізичної свободи не здатна реалізувати висловлені погрози, не свідчить про відсутність складу відповідного злочину, а має оцінюватись із позиції реальності намірів винного,
виходячи із характеру погрози.
Із цим питанням пов’язане також питання щодо визначення поширення кримінально-правового захисту
спеціальної норми, передбаченої ч. 1 ст. 345 КК України на вчинення відповідних злочинів щодо колишніх
працівників правоохоронних органів. Слід зазначити, що у диспозиції ст. 347 КК України встановлено, що
відповідальність настає за цією статтею також у разі вчинення знищення чи пошкодження майна працівника
правоохоронного органу у зв’язку із виконанням службових обов’язків, у тому числі в минулому. Натомість
диспозиція ч. 1 ст. 345 КК України такої вказівки не містить. Щодо позицій науковців зазначимо, що
Є. О. Гладкова вважає: «у разі вчинення посягання на колишнього працівника правоохоронного органу або
його близьких родичів, у зв’язку з виконанням потерпілим службових обов’язків у минулому, діяння винної
особи повинні кваліфікуватися за ст. 345 КК, оскільки і в цьому випадку особа зазіхає на авторитет та нормальну діяльність правоохоронних органів11.
Натомість А. В. Семенюк-Прибатень вважає, що: «У разі, якщо знищено чи пошкоджено майно колишнього «спеціального» потерпілого, кваліфікація дій винного треба здійснювати за «загальною» нормою –
ст. 194 КК України (навіть якщо цей злочин вчинено із помсти за колишню службову, громадську чи професійну діяльність такого потерпілого); якщо ж винний, вчиняючи таке діяння, помилково вважає, що посягає
на майно дійсного (а не колишнього) працівника правоохоронного органу (чи будь-якого іншого «спеціального» потерпілого), його дії слід кваліфікувати ще й як замах на знищення чи пошкодження майна «спеціального» потерпілого»12. На нашу думку, у разі вчинення посягання на колишнього працівника правоохоронного органу або його близьких родичів, у зв’язку з виконанням потерпілим службових обов’язків у минулому, кваліфікацію вчиненого слід проводити за ч. 1 ст. 345 КК України. При цьому слушною є позиція
І. В. Самощенко, який вказує, що: «ознаки складу деяких погроз («у зв’язку з виконанням»; «у зв’язку з
діяльністю»), передбаченої ч. 1 ст. 345, ч.1 ст. 346 ч, ч. 1 ст. 377, ч. 1 ст. 398, ч.1 ст. 405 КК, свідчать про особливий характер взаємин винного з потерпілим. Цілком логічно бачити в ній ознаку об’єктивної сторони складу злочину, безпосередньо обумовлену відповідними суб’єктивними ознаками»13.
Все це визначає взаємозв’язок такого посягання саме із професійним статусом потерпілого та у зв’язку з
його наявністю в той чи інший період часу. Слід зазначити, що згідно з ч. 7 ст. 62 Закону України «Про Національну поліцію» правопорушення щодо поліцейського або особи, звільненої зі служби в поліції, її близьких
родичів, вчинені у зв’язку з його попередньою службовою діяльністю, мають наслідком відповідальність відповідно до закону. Таким чином, законодавство, що врегульовує статус працівників поліції, передбачає захист
колишніх працівників правоохоронних органів саме в аспекті здійснюваної ними службової діяльності. Проте
диспозиція ч. 1 ст. 345 КК України чітко не встановлює поширення кримінально-правового захисту на колишніх
«спеціальних» потерпілих. Тому з метою забезпечення цілісності системи кримінально-правової охорони працівників правоохоронних органів вважаємо обґрунтованою пропозицію щодо внесення доповнень до ч. 1 ст. 345
КК шляхом вказівки на виконання службових обов’язків працівником правоохоронного органу в минулому.
Згідно з п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 26 червня 1992 р. «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та
власність суддів і працівників правоохоронних органів» під погрозою насильством слід розуміти погрозу
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заподіяння потерпілому побоїв чи тілесних ушкоджень. Зазначене рекомендаційне роз’яснення під час кримінально-правової кваліфікації за ч. 1 ст. 345 КК України може бути конкретизовано шляхом застосування
тлумачення понять, що входять до поняття «насильство», зокрема, поняття насильство, що не є небезпечним
для життя чи здоров’я потерпілого та поняття небезпечне для життя чи здоров’я насильство, що визначені у
п. 5 та 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику
у справах про злочини проти власності».
Ще одним дискусійним питанням кваліфікації за ч. 1 ст. 345 КК України є визначення розмірів матеріальної шкоди в контексті майна, яке винна особа погрожує пошкодити або знищити. Є. О. Гладкова в аспекті характеристики діяння щодо погрози знищення чи пошкодження майна пропонує для встановлення розміру майнової шкоди звернутися до загальної норми, що передбачає відповідальність за вказані діяння, а саме ст. 194
КК України, в якій передбачена відповідальність за вчинення цих діянь у великому розмірі, під яким, згідно з
п. 3 примітки до ст. 185 КК України, необхідно розуміти суму, яка в 250 і більше разів перевищує НМДГ14.
Ми не можемо погодитися із такою позицією, оскільки у ч. 1 ст. 345 КК України не встановлено законодавчих вимог щодо розміру вартості майна, щодо пошкодження або знищення якого висловлена погроза. При
цьому вважаємо, що звернення до загальних норм у таких випадках не лише означає застосування аналогії
кримінального закону, що заборонено, а й знівельовує підвищений кримінально-правовий захист спеціальних
потерпілих у нормах КК України. Окрім цього, якщо застосовувати системний аналіз загальних та спеціальних норм, то слід звернути увагу на наявність ст. 195 КК України, в якій встановлено відповідальність за
погрозу знищенням майна загальнонебезпечним способом. Ця стаття як загальна щодо спеціальної ч. 1 ст. 345
КК України не містить посилання на спричинення суспільно небезпечних наслідків матеріального характеру.
При цьому, згідно із п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 26 червня 1992 р. «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та
власність суддів і працівників правоохоронних органів» як погрозу знищення майна слід кваліфікувати погрозу знищити будь-яке майно повністю або його частину. Зазначимо, що особливості кримінально-правової охорони працівників правоохоронних органів зумовили й відсутність у диспозиції ст. 347 КК України визначення
матеріального критерію щодо вартості знищеного майна таких спеціальних потерпілих.
Отже, щодо погрози знищення майна працівників правоохоронних органів для кримінально-правової
кваліфікації не має значення вартість такого майна. Вирішення питання стосовно не притягнення до кримінальної відповідальності осіб за погрозу знищити чи пошкодити майно працівника правоохоронного органу,
яке є малоцінним, або ж у зв’язку із встановленням відсутності реальних намірів вчинити таке діяння в майбутньому є можливим з урахуванням положень ч. 2 ст. 11 КК України (малозначне діяння), оскільки для
визнання діяння малозначним воно формально повинно містити всі ознаки складу певного злочину, передбаченого КК. При цьому слід враховувати обов’язковий для правозастосування висновок Верховного Суду
України щодо визначення малозначного діяння, викладений у постанові (№ 5-152кс15) від 17 грудня 2015 р.,
згідно з яким малозначне діяння не становить суспільної небезпеки, що означає мізерність або взагалі відсутність шкоди, яка завдається або може бути завдана в результаті вчинення такого діяння15.
Враховуючи наведене, пропонуємо у диспозиції ч. 1 ст. 345 КК України внести доповнення та встановити відповідальність за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо
працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (у тому числі в минулому).
Обґрунтовано, що суспільна небезпека висловлення погроз працівникам правоохоронних органів під
час виконання ними обов’язків у випадках, коли винна особа в цей час в силу обмеження фізичної свободи
не здатна реалізувати висловлені погрози, не свідчить про відсутність складу відповідного злочину, а має
оцінюватись із позиції реальності намірів винного, виходячи з характеру погрози. Також з огляду на відсутність у ч. 1 ст. 345 КК України вказівок щодо вартісних характеристик майна, щодо якого вчиняється погроза
його пошкодження або знищення, питання про не притягнення до кримінальної відповідальності осіб за
погрозу знищити чи пошкодити майно працівника правоохоронного органу, яке є малоцінним, або ж у зв’язку із встановленням відсутності реальних намірів вчинити таке діяння в майбутньому, є можливим з урахуванням положень ч. 2 ст. 11 КК України.
1 Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_
statystyka – Заголовок з екрана.
2 Бабанли Р. Ш. Щодо доцільності законодавчого закріплення поняття «кримінально карана погроза» / Р. Ш. Бабанли //
Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України. – 2011. – Х.: Права людини. –
С. 70–72. – С. 71–72.
3 Возьний В. І. Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм (на прикладі ст.129 КК
України та ч. 1 ст. 345 КК України) / В. І. Возьний // Форум права. – 2011. – № 3. – 130–133. – С. 132.
4 Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та
власність суддів і працівників правоохоронних органів: постанова пленуму Верховного Суду України № 8 від 26 червня 1992 р. :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу з ЄДРСР: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-92 – Заголовок з екрана.
5 Грищук В. К. До питання про якість кримінального законодавства / В. К. Грищук // ІІ Львівський форум кримінальної
юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку»: збірка тез міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, 23–24 вересня 2016 р.). – К. : ВАІТЕ, 2016. – 62–66. – С. 63–64.
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6 Куций Р. В. Особливості кваліфікації злочинів, вчинених із застосуванням погрози / Р. В. Куций // Часопис Академії
адвокатури України. – 2012. – № 1 (14). – С. 1–5. – С. 4.
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Резюме
Ізай І. М. Окремі питання кримінально-правової кваліфікації за погрозу вбивством, насильством, або знищенням
чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України).
У статті досліджуються питання кримінально-правової кваліфікації за вчинення таких суспільно небезпечних дій щодо
працівників правоохоронних органів, як погроза вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна. На основі
аналізу судової практики за ч. 1 ст. 345 КК України запропоновано окремі правила кваліфікації щодо злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 345 КК України.
Ключові слова: працівник правоохоронного органу, погроза, насильство, пошкодження майна, посадові обов’язки, кримінально-правова кваліфікація, реальність здійснення погрози.
Резюме
Изай И. Н. Отдельные вопросы уголовно-правовой квалификации за угрозу убийством, насилием, уничтожением
или повреждением имущества относительно работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины).
В статье исследуются вопросы уголовно-правовой квалификации за совершение таких общественно опасных действий
в отношении сотрудников правоохранительных органов, как угроза убийством, насилием, уничтожением или повреждением
имущества. На основе анализа судебной практики по ч. 1 ст. 345 УК Украины предложены отдельные правила квалификации
по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 345 УК Украины.
Ключевые слова: работник правоохранительного органа, угроза, насилие, повреждение имущества, должностные обязанности, уголовно-правовая квалификация, реальность осуществления угрозы.
Summary
Izaj I. Some questions of the criminal-legal qualification for the exploitation of integrity, violence, or defense or damage
to the property about the law enforcement officer (part 1 of the criminal code of Ukraine).
The article deals with the issues of criminal-law qualification for the commission of such socially dangerous actions against law
enforcement officers as a threat of murder, violence, destruction or damage to property. On the basis of the analysis of judicial practice
under Part 1 of Art. 345 of the Criminal Code of Ukraine, certain rules of qualification regarding a crime, provided for in Part 1 of Art.
345 of the Criminal Code of Ukraine.
Key words: law enforcement officer, threat, violence, damage to property, job duties, criminal legal qualifications, the reality of
the threat.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА НА ПРЕДСТАВНИЦТВО
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Відповідно до ст. 59 Конституції України1 однією з найважливіших правових гарантій прав і свобод
людини і громадянина є право кожного на правову допомогу. Право на правову допомогу – це гарантована
конституцією України можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги. Одним із найважливіших видів правових послуг є захист затриманих, заарештованих, підозрюваних, обвинувачених, підсудних осіб, що через його важливість окремо закріплено в Конституції України. Згідно з ч. 2 ст. 632 Конституції
України підозрюваному, обвинуваченому чи підсудному гарантується право на захист. Відповідно до ч. 1
ст. 59 Конституції України3 кожен має право на правову допомогу. Це право є одним із конституційних,
невід’ємних прав людини і має загальний характер. За змістом ч. 1 ст. 64 Конституції України4 конституційне
право кожного на правову допомогу у жодному випадку не може бути обмежено.
Загальноприйнятим у юридичній науці є принцип прямої дії конституційних норм. Дотримання цього
принципу передбачає встановлення більш широкого, ніж є зараз у КК України5 (далі – КК), кола осіб, які
мають право на захист і чиє право на захист у кримінальному процесі, як і інші права, гарантовані Конституцією України6, повинно знаходитися під кримінально-правовою охороною КК7.
Однією з причин такого стану є те, що процес реформування українського кримінального законодавства для приведення його у відповідність до стандартів ЄС і КК8 ще знаходиться в процесі реформування.
Однією з найбільш важливих новел є встановлення відповідальності юридичних осіб за злочини у вигляді
включення в КК розділу ХIV-1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб»9. Заходи
кримінально-правового характеру можуть бути застосовані тільки до юридичних осіб, включених у перелік
ст. 96-4 КК10. Під заходами кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб слід розуміти передбачені КК11 засоби впливу на юридичну особу у разі вчинення її уповноваженою особою від імені та/або в інтересах цієї юридичної особи передбачених кримінальним законом злочинів. Примітки 1 і 2 до ст. 96-3 КК12
визначають, що уповноваженою особою юридичної особи є службова особа юридичної особи, а також інша
особа, яка відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору має право діяти від
імені юридичної особи, а вчинення злочинів в інтересах юридичної особи наявне, якщо вони призвели до
отримання юридичною особою неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або
були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності. Юридичні особи не можуть бути
суб’єктами кримінальної відповідальності, тому що через свою юридичну природу не можуть відчувати
органічно притаманної покаранню каральної, репресивної функції13 і у такому разі юридичні особи є суб’єктами кримінально-правового впливу14. Тому відповідно до чинного КК до юридичних осіб можуть бути
застосовані заходи кримінально-правового характеру, а не покарання15. Але суворість заходів кримінальноправового характеру, які застосовуються до юридичної особи – штраф, конфіскація майна, ліквідація юридичної особи викликають думку, що вони фактично мають на меті покарання16. Характер кримінального
провадження проти юридичної особи наштовхує на думку, що кримінальне провадження проти юридичної
особи має ознаки кримінального переслідування17. Слід згадати, що хоча згідно зі ст. 64-1 КПК України18
(далі – КПК) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, має право користуватись
правовою допомогою, вона взагалі не регламентована законом, тому він є єдиним суб’єктом кримінального
провадження, на якого покладена місія охорони й захисту законних прав та інтересів юридичної особи, щодо
якої здійснюється кримінальне провадження, і, враховуючи, що кримінальне провадження проти юридичної
особи має ознаки кримінального переслідування, визнати надзвичайну важливість діяльності представника
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, для юридичної особи як суб’єкта кримінально-правого впливу. Тому право юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, на представництво її в кримінальному провадженні заслуговує на законодавчі гарантії, найпотужнішою з яких завжди є кримінальноправова охорона гарантованого законом права – у даному випадку права на представництво в кримінальному
провадженні юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Багато авторів досліджували інститут представництва юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в кримінальному провадженні. Це, зокрема, І. В. Гловюк19, В. Г. Пожар20, А. С. Нерсесян21 та інші,
проте усі вони не торкалися проблеми кримінально-правової охорони права на представництво в кримінальному провадженні юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
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Метою статті є пошук найбільш повної та відповідної положенню юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в кримінальному провадженні форми кримінально-правової охорони права на представництво в кримінальному провадженні юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до чинного КК22 кримінальне провадження щодо юридичної особи може здійснюватись
лише за умови вчинення уповноваженою особою юридичної особи від імені та/або в інтересах цієї юридичної особи будь-якого з перелічених у ст. 96-3 КК23 злочинів і тільки щодо визначеного у ст. 96-4 КК24 кола
наступних юридичних осіб: у випадках, передбачених п. 1 і п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК25, до підприємства, установи
чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, створених ними організацій, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи
місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, міжнародних організацій, у випадках, передбачених п. 3 і п. 4 ч. 1 ст. 96-3 КК26, до
суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства,
установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, міжнародні організації, інші
юридичні особи. Згідно з ч. 3 ст. 96-4 КК27 якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою
більше 25 % в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи
суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за
неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або державного управління.
Встановлений ст. 96-3 КК28 перелік злочинів, вчинення яких уповноваженою особою юридичної особи
від імені та/або в інтересах цієї юридичної особи є підставою для застосування до юридичних осіб заходів
кримінально-правового характеру і передбачає наступні форми причетності юридичної особи до вчинення
злочину: вчинення злочину від імені та в інтересах юридичної особи – це злочини, які передбачені ст.ст. 109,
110, 113, 146, 147, 160, 206 260, 262, 306, 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК, ч.2 і ч. 4 ст. 159-1 КК,
ч. 1 і ч. 2 ст. 368-3 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 368-4 КК29; вчинення злочину від імені юридичної особи – це злочини,
які передбачені ст.ст. 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5 КК30; незабезпечення виконання покладених на її
уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого з корупційних злочинів, які передбачені
ст.ст. 209, 306, 369, 369-2 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 368-3 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 368-4 КК31.
Перелік злочинів, які можуть бути вчинені від імені та в інтересах юридичної особи, включає в себе
особливо тяжкі злочини, які передбачені ч. 3 ст. 110 КК, ст. 113 КК, ч. 2 ст. 159-1 КК, ч. 1 ст. 160 КК, ч. 5
ст. 260 КК, ч. 3 ст. 262 КК, ч. 1 ст. 368-3 КК, ч. 2 ст. 368-3 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 368-4 КК, ч. 1 ч. 2 ст. 369 КК, ч. 1
і ч. 2 ст. 369-2 КК, ч. 2 ст. 437 КК, ч. 2 ст. 438 КК, ч. 1 ст. 442 КК, ч. 3 ст. 447 КК32. Перелік злочинів, які
можуть бути вчинені від імені юридичної особи, включає в себе особливо тяжкі злочини, які передбачені ч.
3 ст. 258 КК, ч. 3 ст. 258-5 КК33. Перелік корупційних злочинів, до вчинення яких призвело незабезпечення
виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи
обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, включає в себе особливо тяжкі злочини, які передбачені ч. 1 ст. 368-3 КК, ч. 2 ст. 368-3 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 368-4 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 369 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 369-2
КК34. Необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 52 КПК35 участь захисника є обов’язковою у
кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. КК36 встановлює поділ злочинів за ступенем
їх тяжкості не лише для фізичних осіб-злочинців, а й для юридичних осіб, до яких можуть застосовуватися
заходи кримінально-правового впливу. Відповідно до ч. 2 ст. 96-7 КК37 у разі коли юридична особа не одержала неправомірну вигоду або її розмір неможливо обчислити, суд застосовує до юридичної особи як захід
кримінально-правового впливу штраф, розмір якого визначає залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи: за злочин невеликої тяжкості – від п’яти до десяти тисяч
нмдг; за злочин середньої тяжкості – від десяти до двадцяти тисяч нмдг; за тяжкий злочин – від двадцяти до
п’ятдесяти тисяч нмдг; за особливо тяжкий злочин – від п’ятдесяти до сімдесяти п’яти тисяч нмдг. Другим
основним заходом кримінально-правового характеру, поряд зі штрафом, є ліквідація юридичної особи, яка
застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст.
109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258 - 258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 КК38. Юридична особа
є штучним організмом, який фактично є результатом діяльності фізичних осіб, тому вона не може відчувати
негативних наслідків, властивих покаранню, але це не виключає негативних змін в її стані під впливом дії
призначених судом заходів кримінально-правового характеру, найсуворішим з яких є її ліквідація, внаслідок
якої вона фактично перестає існувати. Можна погодитися з тими науковцями, які говорять про те, що ліквідація юридичної особи є своєрідною «смертною карою» такої особи39. Питання про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру вирішується у резолютивній частині обвинувального
вироку, який виноситься щодо обвинуваченого – фізичної особи (п. 2 ч. 4 ст. 373 КПК40).
Тяжкість наслідків рішення суду про застосування до юридичної особи основних заходів кримінальноправового характеру для цієї юридичної особи наштовхує на висновок про необхідність захисту законних
прав та інтересів юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, під час усього кримінального провадження, що відбувається паралельно з кримінальним провадженням щодо фізичної особи – уповноваженою особою юридичної особи, яка чи вчинила вказаний в п. 1 чи в п. 4 ч. 1 ст. 96-3 КК41 злочин від імені та
в інтересах юридичної особи чи вчинила вказаний в п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК42 злочин від імені юридичної особи
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чи просто не виконала заходи із запобігання корупції, що призвело до вчинення вказаного в п. 2 ч. 1 ст. 96-3
КК43 злочину. Кримінальне провадження щодо юридичної особи складається із досудового розслідування та
судового розгляду і починається з внесення слідчим або прокурором до ЄРДР відомостей про юридичну
особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, негайно після вручення
її уповноваженій фізичній особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, 369,
369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 368-3 КК, ч. 1 і ч. 2 ст. 368-4 КК44, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 258–258-5 КК45, що свідчить про персоніфікацію
кримінально-процесуальної діяльності стосовно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє
юридичну особу відповідно до ч. 8 ст. 214 КПК46. Уповноважена фізична особа, яка в інтересах та/або від
імені цієї юридичної особи вчиняла зазначені вище злочини, перебуває у статусі підозрюваного чи обвинуваченого під час кримінального провадження щодо неї і має право на захист від підозри чи обвинувачення у
вигляді можливості надання правової допомоги захисника, якщо вона підозрюється чи обвинувачується у
вчиненні особливо тяжкого злочину, реалізація її права на захист у вигляді надання правової допомоги захисника є обов’язковою через особливу суворість погрожуючого їй покарання. Як вже було доведено автором,
погрожуючі юридичній особі заходи кримінально-правового характеру є не менш, а інколи більш суворими
під кутом їх впливу на існування і функціонування юридичної особи.
Персоніфікація кримінально-процесуальної діяльності стосовно юридичної особи, рішення суду про
застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у резолютивній частині обвинувального вироку, який виноситься щодо обвинуваченої фізичної особи, суворість заходів кримінально-правового характеру дають змогу стверджувати, що кримінально-процесуальна діяльність стосовно юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, має характер кримінального переслідування.
Представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, може бути: особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, її повноваження підтверджуються документами, передбаченими ст. 50 КПК47; керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами, її
повноваження підтверджуються копією установчих документів юридичної особи; працівник юридичної
особи, його повноваження підтверджуються довіреністю. Відповідно до ст. 64-1 КПК48 до прав представника
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зокрема, належать типові процесуальні дії з захисту
від обвинувачення: знати, у зв’язку із вчиненням якого кримінального правопорушення здійснюється провадження щодо юридичної особи, та давати пояснення з цього приводу, збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду докази, брати участь у проведенні процесуальних дій та під час їх проведення ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, що заносяться до
протоколу, знайомитися з протоколами процесуальних дій, виконаних за його участі, з усіма матеріалами
досудового розслідування, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій чи про відводи, оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, судові рішення, брати участь у
судовому розгляді, ініціювати перегляд судових рішень.
У результаті аналізу повноважень представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доходимо висновку, що його діяльність включає в себе захист юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження, у формах заперечення законності та обґрунтованості кримінального переслідування, заперечення наявності підстав застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, виявлення обставин для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру.
Отже, ми мусимо визнати, що представництво юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, зараз є унікальним кримінально-правовим інститутом, який об’єднує два напрями свого функціонування в рамках кримінального процесу – функцію представництва юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, і функцію захисту від обвинувачення юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Безумовно, друга функція є основною.
Слід звернути увагу на те, що КПК49 не встановлює випадків обов’язкової участі представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у кримінальному провадженні, конкретного моменту допуску представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до кримінального провадження.
Такий стан справ може призвести на практиці до перешкоджання слідчим чи прокурором допуску представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до кримінального провадження під час усього
провадження чи поки це потрібно слідчому або прокурору. Фактичне виконання представником юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, функції її єдиного захисника у кримінальному провадженні обумовлює необхідність кримінально-правової охорони її права на представництво у вигляді допуску представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до кримінального провадження.
На перший погляд, встановлення кримінально-правової охорони права юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження, на представництво, неможливо через те, що в ст. 3 КПК50 юридична особа, щодо
якої здійснюється провадження, не визнається учасником кримінального провадження. Але ч. 1 ст. 55 КПК51
визнає потерпілою юридичну особу, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Згідно
з п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК52 під час досудового розслідування лише представник юридичної особи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким
дозволено вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємЧасопис Київського університету права • 2017/2
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ницької діяльності, або інших, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати
свою діяльність. Очевидно, що позбавлення юридичної особи можливості здійснювати свою діяльність призведе до завдання їй майнової шкоди у вигляді упущеної вигоди. Якщо юридична особа, щодо якої здійснюється провадження, припинила свою діяльність через те, що в неї немає представника, який би оскаржив в
апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки він не
був допущений слідчим чи прокурором до провадження щодо юридичної особи, ця юридична особа зазнала
майнової шкоди через недопущення її представника до провадження і є потерпілою.
При аналізі диспозиції ст. 374 КК, яка визначає злочином недопущення чи ненадання своєчасно захисника, чи інше грубе порушення права на захист, стає зрозумілим, що ця стаття присвячена саме охороні конституційного права на захист і встановлений законом порядок забезпечення реалізації цього права при здійсненні правосуддя та діяльності, що сприяє його здійсненню в аспекті надання особі, яка має право на захист,
у встановленому законом порядку можливості реалізації її права на захист спеціальними уповноваженими
на це відповідно до закону службовими особами – слідчим, прокурором, суддею53.
Але автор враховує, що юридична особа, щодо якої здійснюється провадження, має іншу правову природу, ніж підозрюваний і обвинувачений, які можуть бути тільки фізичними особами, тому не може включити її до переліку потерпілих від злочину, який передбачено ст. 374 КК54 і пропонує додати до КК55 ст. 374-1,
яка встановлює кримінальну відповідальність за порушення права на представництво в кримінальному провадженні юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, і пропонує наступну редакцію цієї статті:
«Стаття 374-1. Порушення права на представництво
1. Недопущення представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до участі у кримінальному провадженні щодо юридичної особи, вчинене слідчим, прокурором або суддею, –
карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років або без такого».
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Резюме
Карпова Н. Б. Кримінально-правова охорона права на представництво юридичної особи, щодо якої здійснюється
кримінальне провадження.
У статті досліджується таке питання, як кримінально-правова охорона права на представництво в кримінальному провадженні юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Надана стаття включає розгляд і такого питання, як види
заходів кримінально-правового характеру. Головна увага приділяється діяльності представника юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження. Основна ідея статті стосується такого питання, як можлива форма кримінально-правової охорони
права на представництво в кримінальному провадженні юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Ключові слова: юридична особа, щодо якої здійснюється провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, заходи кримінально-правового характеру, право на представництво, кримінально-правова охорона.
Резюме
Карпова Н. Б. Уголовно-правовая охрана права на представительство юридического лица, против которого возбуждено уголовное дело.
В статье исследуется такой вопрос, как уголовно-правовая охрана права юридического лица, против которого возбуждено уголовное дело, на представительство в криминальном процессе. Данная статья включает в себя и рассмотрение такой
проблемы, как виды мер криминально-правового характера. Главное внимание уделяется деятельности представителя юридического лица, против которого возбуждено уголовное дело. Основная идея данной статьи касается такого вопроса, как возможная форма уголовно-правовой охраны права юридического лица, против которого возбуждено уголовное дело, на представительство в криминальном процессе.
Ключевые слова: юридическое лицо, против которого возбуждено уголовное дело, представитель юридического лица,
против которого возбуждено уголовное дело, меры уголовно-правового характера, право на представительство, уголовно-правовая охрана.
Summary
Karpоva N. Criminal protection of legal person proceeded against has the right to be represented.
The published article is determined for studying such a question as criminal protection of legal person proceeded against has the
right to be represented. The suggested article includes observing such a question as the various kinds of the actions criminal law. The
main attention is given to the activity of the representative of the legal person proceeded against. The key note concerns such issue as
a possible form of criminal protection of legal person proceeded against has the right to be represented.
Key words: the legal person proceeded against, the representative of the legal person proceeded against, actions criminal law, a
right to be represented, criminal protection.

Часопис Київського університету права • 2017/2

271

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ Й МІЖНАРОДНЕ ПРАВО,
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

УДК 340+37:504

M. MEDVEDIEVA
Maryna Medvedieva, Doctor of Law, Professor of the
Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOVEREIGNTY, JURISDICTION AND RESPONSIBILITY
IN THE ERA OF CLIMATE CHANGE
Climate change means a ‘change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that
alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over
comparable time periods’1.
Climate change not only alters the composition of the global atmosphere: it brings changes to certain established patterns of general international law, such as responsibility, sovereignty and jurisdiction. Climate change
causes legal disruption in that it has led to the creation of new legal regimes at all levels of government2.
As Phillip Sands puts it, ‘climate change transcends the classical structure of an international legal order that
divides our planet into territorially defined areas over which States are said to have sovereignty’3. Strong influence and
considerable participation of private corporations and individuals in environment and climate change related matters, the
recognition of their respective rights, duties and responsibility (liability), gradually erode the territorial borders between
states. These factors along with physical influence of climate change on the state territories lead to changes in traditional
perceptions of sovereignty, jurisdiction and responsibility. The aim of this article is to analyze such changes and responses thereto. Indeed, policy-makers need to build synergies at the transnational levels, since ‘it is inherent in the nature of
climate change that responses will be multi-scalar and multi-jurisdictional, raising profound issues of governance’4.
The issue of international climate change regime was studied by the following foreign scholars: S. A. Khan,
R. Rayfuse, Sh V. Scott, W. Boyd, H. van Asselt, F. Sindico, M. A. Mehling, K. W. Abbott, Th. Etty, V. Heyvaert,
C. Carlarne, D. Farber, J. Scott, E. Fisher, E. Scotford, E. Barritt, L. Rajamani, A. Huggins, M. S. Karim and many
others. The study of the impact of climate change on the notions of responsibility, sovereignty and jurisdiction has
recently become the subject of special attention of such scholars as S. Willcox, E. Doig, A. Boyle, M. Mason,
P. G. Ferreira, E. Fisher, E. Scotford, E. Barritt, B. Ohdedar, J. M. Smith, M. W. Allen, Ch. A. Craig, etc. However,
recent trends in international climate change regime require an individual research.
As polar ice melts and sea level rises as a result of climate change, low-lying small island states face the danger
of disappearance from the political map of the world and total loss of sovereignty. There is a risk of lacunae in solving a number of issues arising in respect of such small island states. Responsibilities of such states towards their citizens, their treaties, national debt, diplomatic posts, economic exclusion zone, and so forth – all of which would typically be assumed by the successor state(s) – risk falling into a legal vacuum: in this context, the existing international law on state extinction, understood in terms of succession, is therefore not particularly helpful in this case5.
National borders of a territory, which is one of the necessary attributes of statehood, may become irrelevant in determining its sovereignty and jurisdiction, thus, demanding new modes of political governance.
The governments of such states as Tuvalu, Kiribati and the Maldives have elaborated different options for tackling the impacts of climate change on their sovereignty. First, they engaged in talks with other states to secure the
relocation of their population, should the need arise6. Second, artificial islands have been proposed as a means of
transferring the territory – and the accompanying rights of possessing territory – both of which island states will lose
when the sea level rises (e.g. an artificial island of the Maldives Hulhumalé)7. Third, there are various legal pathways
to acquire land, such as cession, purchasing land, or acquiring land as a gift8. Fourth, there is a proposal to recognize
a new category of a state – a ‘deterritorialized state’, which cannot exercise its sovereignty over the new land, but
can represent a state at the international arena as well as in relations with a host state(s)9. Still, these projects are not
able to settle all the challenges posed before sovereignty of low-lying small island states to the full extent possible,
since some problems remain unresolved, for example, a lot of them depend on the political will of the host state, not
to mention the need in considerable monetary resources.
© M. Medvedieva, 2017
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The climate change forces to revisit the notions of jurisdiction and responsibility. For example, traditional
international human rights treaties generally require state parties to secure relevant rights and freedoms for everyone
within their own territories or subject to their jurisdiction10. Today, ‘[b]uilding on the general obligations on, and
between, states to prevent transboundary environmental harm, a pragmatist perspective widens out this space to
include obligations to extraterritorial affected publics’11.
Responsibility of a state for transboundary pollution of the territory of another state is properly addressed by
international law at an interstate level, but not at the level of human rights law12. There are gaps when it comes to
the application of human rights protection regime to trigger the responsibility of a state for the violation of human
rights by inflicting transboundary damage, including damage in the result of the climate change. Alan Boyle suggests that ‘it is entirely plausible to conclude that the victims of transboundary pollution fall within the ‘jurisdiction’
of the polluting state – in the most straightforward sense of legal jurisdiction’13.
The jurisdiction of national courts to hear cases involving transboundary harm to extraterritorial plaintiffs is
recognized in private international law and in environmental liability conventions14. Such opportunities, based on
the principle of non-discrimination in access to justice and participation in environmental impact assessment, are
also envisaged by several UNECE conventions which list some human activities contributing to climate change,
namely the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to
Justice in Environmental Matters (1998) (Art. 9(3)) and the Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Art. 2(6)). Due to the definition of ‘impact’ in Article 1 of the Espoo Convention,
list of activities provided in Appendix I of the Espoo Convention and Annex I of the Aarhus Convention, we may
conclude that victims of extraterritorial damage inflicted by ‘climate change’ activities may reckon on the availability of a respondent state’s national remedies irrespective of their citizenship, nationality or domicile and, in the case
of a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective center of its activities
(Article 9(3) of the Aarhus Convention). Nevertheless, some problems seem to remain unresolved, for example, the
establishment of obvious cause-effect relationships between activities under one or more states jurisdiction contributing to climate change and individual damage suffered by transboundary claimants.
The Urgenda case is usually recalled when it comes to illustration of how climate change impacts state responsibility. On 24 June 2015, the Hague District Court rendered the decision in the case of Urgenda v. Government of
the Netherlands (Ministry of Infrastructure and the Environment) establishing that, in order to meet its standard duty
of care towards the plaintiffs (the Urgenda Foundation, represents current and future generations of Dutch citizens
threatened by the risks of the climate change), the Dutch government was ordered to ‘limit the joint volume of Dutch
annual GHG emissions, or have them limited, so that this volume will have reduced by at least 25–40 % at the end
of 2020 compared to the level of year 1990’15. The judgment marks the first occasion on which a national court
expressly used the international environmental legal principle of common but differentiated responsibilities as a
complementary tool to interpret the scope of a state’s climate obligations under domestic law16, the standard of the
duty of care and, respectively, its responsibility.
Notwithstanding the fact that practical application of state responsibility and human rights mechanisms for climate change-induced damage is rather problematic, the increasing amount of adjudication in national courts indicates transnationalizing character of climate change regime. The ‘legally disruptive nature’ of climate change, manifested in the highly polycentric, uncertain, socio-politically charged and dynamic nature of the climate change challenging legal orders and adjudication, is demonstrated by the fact that climate change generates disputes, specifically
legal disputes in different jurisdictions leading to responsibility of states. From 2013 to early 2015, there were over
394 cases relating in some way or another to climate change in the UK, US, Australia and Canada. All of them considered such jurisdictional and substantial matters as valid statutory interpretation, control of discretion, due process,
liability and state responsibility (for example, Massachusetts v. EPA, Friends of the Earth v. Minister of the Environment and Governor in Council, R (People and Planet) v. HM Treasury, Native Village of Kivalina v. Exxon Mobil
Corporation, Connecticut v. American Electric Power, Utility Air Regulatory Group v. EPA, Taralga Landscape
Guardians v. Minister for Planning)17.
Some aspects of responsibility (liability) are not properly addressed in the climate change regime. For a state
to be responsible for a breach of an international obligation, there must be a causal nexus between the actions of a
state and damage, but climate change presents ‘a variety of impacts caused by a variety of actors and a variety of
actions’, thus, by its nature, it is impossible to link emissions of a specific country to specific damage18. Although
Article 8 of the Paris Agreement (2015) recognizes the importance of averting, minimizing and addressing loss and
damage associated with the adverse effects of climate change and establishes Warsaw Mechanism (one of its tasks
is strengthening dialogue, coordination, coherence and synergies among relevant stakeholders19), paragraph 52 of
the 2015 Conference of the Parties’ Decision stipulates that article 8 does not involve or provide a basis for any liability or compensation. This delicate question omitted by the United Nations Framework Convention on Climate
Change (1992), the Kyoto Protocol (1997) and the Paris Agreement, is yet to be decided.
Another urgent issue related to climate change and responsibility is the evolving concept of corporate climate
change responsibility, which is a new dimension of transnational climate change governance20. Climate change challenges present organizations (e.g., companies, corporations, nongovernmental organizations), communities, and citizens with the need to redefine current views on corporate social responsibility from a voluntary luxury as being a
necessity21. Corporate social responsibility is often used as an umbrella term that encompasses a range of ethical discourses and practices including business ethics, corporate philanthropy, and corporate citizenship22. Since change in
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the Earth’s climate and its adverse effects are ‘common concern of humankind’ as stated in the preamble of the UN
Framework Convention on Climate Change, it’s natural that not just states but also corporations, different organizations, communities and citizens must be responsible for preserving climate equilibrium and dealing with negative
consequences of anthropogenic activities on Earth climate.
In conclusion, we have to admit that the climate change challenges traditional understanding of sovereignty,
jurisdiction and responsibility, as it gradually erodes and blurs national borders of sovereign states and influences
inter-state relations. As polar ice melts and sea level rises as a result of climate change, low-lying small island states
face the danger of disappearance from the political map of the world and total loss of sovereignty. National borders
of a territory, which is one of the necessary attributes of statehood, may become irrelevant in determining its sovereignty and jurisdiction, thus, demanding new modes of political governance.
There are also gaps when it comes to the application of human rights protection regime to trigger the responsibility of a state for the violation of human rights by inflicting transboundary damage, including damage in the
result of the climate change. Some other problems seem to remain unresolved, for example, the establishment of
obvious cause-effect relationships between activities under one or more states jurisdiction contributing to climate
change and individual damage suffered by transboundary claimants.
The ‘legally disruptive nature’ of climate change is demonstrated by the fact that climate change generates disputes, specifically legal disputes in different jurisdictions leading to responsibility of states. The Urgenda case is a
vivid example of invoking state responsibility for climate change before the present and future generations. Another
urgent issue related to climate change and responsibility is the evolving concept of corporate climate change responsibility. There are instances of lacunae in relevant regulatory regimes that have to be overcome by virtue of building
efficient integrated transnational models with the participation of different stake-holders including corporations, different organizations, communities and citizens.
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Резюме
Медведєва М. О. Суверенітет, юрисдикція та відповідальність в еру зміни клімату.
Стаття присвячена аналізу деяких проблемних питань, перед якими постає міжнародне право внаслідок зміни клімату.
Автор доводить, що зміна клімату кидає виклики традиційному розумінню суверенітету, юрисдикції та відповідальності. Внаслідок зміни клімату малі острівні держави постають перед небезпекою зникнення з політичної карти світу та повної втрати

274

Ганберов Д. М. Основные принципы обеспечения права на объединение
суверенітету. Існують прогалини у застосуванні механізмів захисту прав людини для реалізації відповідальності держави за
зміни клімату. Залишаються невирішеними питання встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діяльністю однієї або
декількох держав, що сприяє зміні клімату, та індивідуальною шкодою, спричиненою позивачам в межах юрисдикції іншої
держави. Стрімкі кліматичні зміни сприяють виникненню численних спорів, які вирішуються національними судами та призводять до відповідальності держав. Іншою актуальною проблемою, пов’язаною зі зміною клімату, є розвиток концепції корпоративної відповідальності щодо зміни клімату.
Ключові слова: суверенітет, юрисдикція, відповідальність, зміна клімату, міжнародне право.
Резюме
Медведева М. А. Суверенитет, юрисдикция и ответственность в эру изменения климата.
Статья посвящена анализу некоторых проблемных вопросов, перед которыми сталкивается международное право в
результате изменения климата. Автор доказывает, что изменение климата бросает вызовы традиционному пониманию суверенитета, юрисдикции и ответственности. Вследствие изменения климата малые островные государства стоят перед опасностью
исчезновения с политической карты мира и полной потери суверенитета. Существуют пробелы в применении механизмов
защиты прав человека для реализации ответственности государства за изменения климата. Остаются нерешенными вопросы
установления причинно-следственной связи между деятельностью одного или нескольких государств, способствующей изменению климата, и индивидуальным ущербом, понесенным истцами в пределах юрисдикции другого государства. Стремительные изменения климата способствуют возникновению многочисленных споров, решаемых национальными судами и приводящими к ответственности государств. Другой актуальной проблемой, связанной с изменением климата, является развитие концепции корпоративной ответственности в сфере изменения климата.
Ключевые слова: суверенитет, юрисдикция, ответственность, изменение климата, международное право.
Summary
Medvedieva М. Sovereignty, Jurisdiction and Responsibility in the Era of Climate Change.
The article is devoted to the analysis of some urgent issues international law faces in result of climate change. The author draws
to the conclusion that climate change challenges traditional understanding of sovereignty, jurisdiction and responsibility. As a result of
climate change, small island states face the danger of disappearance from the political map of the world and total loss of sovereignty.
There are also gaps when it comes to the application of human rights protection regime to trigger the responsibility of a state for the
climate change. Some other problems seem to remain unresolved, for example, the establishment of cause-effect relationships between
activities under one or more states jurisdiction contributing to climate change and individual damage suffered by transboundary
claimants. Climate change generates disputes, specifically legal disputes in different jurisdictions leading to responsibility of states.
Another urgent issue related to climate change is the evolving concept of corporate climate change responsibility.
Key words: sovereignty, jurisdiction, responsibility, climate change, international law.

УДК 342.72

Д. М. ГАНБЕРОВ
Дашгын Меджид оглу Ганберов, доктор философии в области права, преподаватель юридического факультета Бакинского государственного
университета

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
Как известно, обеспечение права на объединение выступает в качестве главного условия развития гражданского общества и укрепления принципов демократии в обществе. Более всестороннее рассмотрение этих
принципов позволяет иметь четкое представление об обеспечении права на объединение и понять общую
суть природы права на объединение. Для этого также важно рассмотреть основные моменты проблемы обеспечения прав человека. Прежде всего надо отметить, что в современных правовых государствах существует
определенная гарантия для обеспечения прав и основных свобод человека. А под гарантией обеспечения
прав и основных свобод человека понимаются конкретные шаги и условия, направленные на обеспечение
прав и свобод человека.
Государственная гарантия на обеспечение права на объединение
Отметим, что на современном этапе государства мира, которые присоединились к международным конвенциям по правам человека, берут на себя определенные обязательства. Как раз эти обязательства государств свидетельствуют о существовании гарантий на обеспечение прав и свобод человека. Конкретно
можем сказать, что если государство дает гарантию на обеспечение права на объединение, это связано с обязательствами этого государства по международным договорам. Государства также берут на себя обязательства по региональным договорам1. Естественно, важно отметить, что обязательства не могут быть односто© Д. М. Ганберов, 2017
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ронними. Это означает, что как государство имеет перед гражданами обязательства, так и граждане должны
соблюдать свои обязательства перед государством. Как правило, обязательства государства по правам человека находит свое отражение в конституции страны. Мы видим, что в конституциях государств отражены
гарантии по всем направлениям человеческой деятельности. При этом также важно отметить, что гарантии
по правам и свобод могут рассматриваться в двух направлениях2:
– международно-правовые гарантии;
– внутригосударственные гарантии.
Международно-правовые гарантии закреплены в международно-правовых документах. Например,
можем отметить Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН. Всеобщая
декларация прав человека, можно сказать, содержит все необходимые гарантии прав и основных свобод
человека. Также можно отметить и другие международно-правовые акты. Конституции государств, как и
Конституция Азербайджанской Республики, отражает возможность обратиться в международные инстанции
при нарушении прав и основных свобод человека. Внутригосударственная гарантия на обеспечение прав и
основных свобод человека отражается также в конституции и в нормативных актах страны. Для защиты прав
и свобод человека применяются материальные и организационные средства. Внутригосударственные гарантии делятся на общие и судебные.
К общим гарантиям относятся следующие:
– обязательства государства по защите прав и основных свобод. В конституциях современных государств мира отражается государственная гарантия защиты прав и основных свобод человека;
– право каждого на защиту своих прав и свобод законными средствами;
– судебная защита. Защита прав и свобод посредством суда является более эффективной. Так как всегда
имеется возможность обратиться в суд с жалобой. Возможность защиты прав и свобод посредством суда
отражается в конституциях государств мира;
– возмещение ущерба. При нарушении прав и свобод гражданина в результате деятельности государственных органов государство возмещает ущерб по решению суда;
– неотъемлемость прав и свобод человека. В конституциях стран мира, а также Азербайджанской Республики, закреплено неотъемлемость прав и свобод человека.
К судебным гарантиям можно отнести следующие:
– в конституциях государств отмечается, что каждый имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено в суде. То есть, каждый может требовать судебное разбирательство по конкретному делу. Этот момент
предусмотрен в конституциях государств мира;
– каждый имеет право на поучение профессиональных юридических услуг. Во многих государствах
мира в случаях, предусмотренных законом, юридические услуги оказываются бесплатно;
– запрет на осуждения за одно и то же преступление дважды;
– право на пересмотр приговора. То есть, осужденный имеет право обращаться к вышестоящим инстанциям для пересмотра приговора.
Принципы обеспечения права на объединение
Рассмотрев принципы обеспечения право на объединение, можно иметь более глубокое представление о
средствах и направлениях обеспечения права на объединение. Таким образом, первичным принципом права
на объединение является обеспечение право работодателей и рабочих на объединение. Прежде всего надо
отметить, что принципы обеспечения права на объединение имеют свои характерные особенности3, поскольку этот принцип не имеет прямое отношение к правовому урегулированию труда на производстве4. Этот
принцип не регулирует трудовые отношения, они лишь формируют инициативу для создания определенных
объединений. Кроме того, этот принцип предусматривает активность субъектов трудовых отношений для
защиты своих интересов и целей. Кроме того, этот принцип создает почву для защиты прав и свобод человека.
Главная сущность принципа заключается в том, что обеспечивается право для создания профсоюзов.
Другим основным принципом права на объединение является государственная гарантия по обеспечению права на объединение. Правовые нормы, которые определены государством, предотвращают нарушению прав и основных свобод человека. При этом также обеспечивается государственная гарантия на использование права на объединение. Следовательно, государство защищает право работодателей и работников.
Для соблюдения этого принципа государство берет на себя конкретные обязательства. Важно отметить, что
этот принцип носит универсальный характер и предусматривает защиту сторон трудовых отношений. Кроме
того, отличительная черта этого принципа заключается в том, что он предусматривает контроль по обеспечению права работодателей и работников. При этом важно отметить, что государственный контроль имеет различные формы. На современном этапе можно рассмотреть три формы государственного контроля5:
– контроль, осуществляемый инспекцией труда;
– отдельные области деятельности, промышленные объекты контролируются специальными государственными инспекторами;
– внутренний контроль со стороны исполнительной власти.
Наличие такого рода контроля создает необходимые условия для защиты прав работников. Ведь в таком
случае быстро обнаруживаются нарушения прав и предпринимаются соответствующие меры. Это свидетельствует о том, что принцип государственной гарантии выполняет очень важную функцию в процессе
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обеспечения прав человека. Поэтому можем отметить, что государственный контроль является первичным
условием надежного обеспечения прав и основных свобод человека. Также подчеркнем, что международные
конвенции требуют государственного контроля в области обеспечения прав человека. Государства по этому
поводу также берет на себя определенные обязательства. Непосредственный государственный контроль осуществляется конкретными должностными субъектами. Таких должностных субъектов, как правило, называют инспекторами по труду.
Защита прав и свобод каждого со стороны государства также рассматривается в качестве одного из важных принципов обеспечения права на объединение. Здесь предусматривается защита прав и свобод в судебном порядке. Государственные органы (уполномоченные) принимают участие в процессе защиты прав и
основных свобод человека6. Среди таких органов суды занимают центральное место. Защита трудового
права и свободы в судебном порядке оценивается как одно из самых эффективных средств обеспечения прав
и свобод человека. Для обоснования можем приводить определенные аргументы, поскольку в судах рассматриваются дела как работодателя, так и работника по собственному желанию или заявлению. Надо учитывать
то, что основная функция профсоюзов – защита прав работников. Естественно, также функционируют профсоюзы работодателей. Если профсоюзы не достигают результата, то они стараются решить вопрос в судебном порядке. Следовательно, в таком случае профсоюз имеет право обращаться в суд. Практика показывает,
что разбирательство в судебном порядке ведется по следующим вопросам:
– при восстановлении на работе;
– при переводе на другую работу;
– при невыплате или задержке заработной платы.
Решение суда имеет обязательную юридическую силу для сторон. Поэтому судебное разбирательство
считается самым эффективным способом урегулирования спорных вопросов, так как в судебном порядке
вопрос решается быстро и окончательно. Помимо этого важно отметить, что судебное разбирательство
может порождать новые спорные вопросы.
Очередным важным принципом обеспечения права на объединение является обеспечение права на
забастовку. Также разрешение индивидуальных и коллективных споров рассматривается как важный принцип обеспечения права на объединение. Под индивидуальным трудовым спором понимается неурегулированный трудовой спор между работодателем и работником. Здесь в основном речь идет о трудовом праве,
коллективном договоре, правовых и нормативных актах, охватывающих нормы трудового договора. Главная
суть этого принципа заключается в том, что сторонам предоставляется полная возможность для защиты
своих прав и интересов в судебном порядке.
Важно отметить, что между общественными организациями и государственной властью формируется
особая система отношений. При реализации гражданами право на объединение возникают некоторые проблемы с государственными органами. Прежде всего процесс создания общественных организаций сопровождается определенными проблемами, поскольку вопрос государственного контроля иногда вызывает серьезные проблемы. При этом государство должно создать все условия для свободной деятельности общественных организаций. Этот момент также отражается в международных конвенциях. Государство не имеет право
настаивать на том, чтобы общественные организации получили правовой статус. Если группа физических
лиц хочет действовать в неформальном статусе, противостояние государства недопустимо. Здесь важно учитывать некоторые противоречивые моменты. Но иногда требуется государственный контроль, так как деятельность общественных организаций требует определенный статус7. Например, профсоюзы работодателей
несомненно должны имеет правовой статус. Здесь надо учитывать некоторые противоречивые моменты.
Поэтому при принятии решений в определенных направлениях важно помнить о направлении деятельности
конкретной общественной организации. Следует также отметить, что в рассматриваемом направлении существует неопределенность. Так как отсутствуют законодательные акты для урегулирования этих вопросов.
Поэтому важно разрабатывать универсальные нормативные акты в этом направлении. 87-я Конвенция Организации международного труда отмечает, что правила, которые регулируют членство в организации, должны
разрабатываться свободно8. Все законодательные акты, которые относятся к внутренним функциям организации, должны соответствовать положениям 87-й Конвенции. Соответствующие законодательные акты
должные отвечать следующим требованиям:
– определенные формальные требования должны соответствовать принципам свободы на объединение;
– требования государственной власти, которая утверждает уставные правила организации, должны полностью соответствовать принципам права на объединение;
– для того, чтобы не допустить дискриминацию внутри организации, все законодательные акты должны
отвечать принципам права на объединение.
Следующий важный принцип права на объединение предусматривает свободную деятельность общественных организаций. Это означает, что общественные организации должны иметь возможность для свободной деятельности.
Мировой опыт показывает, что во многих случаях национальное законодательство не содержит положения, которые требуют утверждение устава организации. В таких случаях просто требуется представить
копию уставных правил. Это убеждает о том, что деятельность конкретной организации не приведет к негативным последствиям в обществе. Также отметим, что национальное законодательство предполагает закрепление некоторых важных моментов в уставе общественной организации. Только в таком случае имеется возЧасопис Київського університету права • 2017/2

277

Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство

можность для правильного управления организацией. При соблюдении определенных требований такое
законодательство соответствует принципам права на объединение.
Существуют определенные условия, которые обуславливают свободную деятельность общественных
организаций. Прежде всего о реальной свободе можно говорит в том случае, если члены организации сами
избирают руководителя организации. При этом руководитель организации несет ответственность только
перед членами общественной организации. А это реально создает возможность для эффективной деятельности в направлении обеспечения интересов организации. Возможность членов общественной организации
свободно избирать своего руководителя обеспечивается государством. При этом государство не должно вмешиваться во внутренние дела организации. Особенно независимо должны проводиться выборы в профсоюзы, так как вмешательство государства недопустимо. В таком случае можно говорит о реальном обеспечении
права на объединение. Во многих случаях деятельность общественной организации имеет не совсем свободный характер, поскольку общественная организация иногда создается по инициативе государства. Соответственно, в таких случаях деятельность этой организации урегулируется и контролируется государством. Но
в любом случае гражданская инициатива играет решающую роль. Иначе общественная организация не сможет эффективно действовать в интересах своих членов9. При создании общественной организации гражданская инициатива всегда должна иметь привилегию над государственной. Общественная организация не
должна создаваться ради наживы. Ведь общественная организация характеризуется как некоммерческая. Но
мировой опыт показывает, что общественные организации для обеспечения себя ресурсами занимаются
также хозяйственной деятельностью. В деятельность общественной организации интересы и цели граждан
занимает центральное место.
Таким образом, можем сделать вывод, что принципы обеспечения права на объединение обоюдно дополняют друг друга. Эти принципы всегда существуют и действуют в комплексе. Все принципы обеспечения права на объединение предполагает определенный механизм контроля. Эти принципы очередной раз доказывают,
что защита права на объединение, а также деятельность общественных организаций свидетельствуют о реализации трудового права. Общественные организации обладают определенными правами и обязательствами.
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Резюме
Ганберов Д. М. Основні принципи забезпечення права на об’єднання.
У науковій статті розглядаються принципи забезпечення права на об’єднання. Обґрунтовується, що роботодавці й промисловці мають право на створення своїх об’єднань. За допомогою цих об’єднань вони впливають на державні органи та
забезпечують свої інтереси. Об’єднання, створені роботодавцями і працівниками, розробляють стратегію й тактику поведінки.
При цьому державними органами здійснюється координація. Зазначимо, що в державах світу чітко закріплено цей принцип.
Держави – члени Організації міжнародної праці особливо дотримуються цього важливого принципу забезпечення права на
об’єднання. Держави, які ратифікували конвенції Організації міжнародної праці, взяли на себе певні зобов’язання щодо забезпечення права на об’єднання. В основу цих зобов’язань покладено саме цей принцип.
Ключові слова: право, суспільство, громадська організація, держава, норми, принципи, громадяни.
Резюме
Ганберов Д. М. Основные принципы обеспечения права на объединение.
В научной статье рассматриваются принципы обеспечения права на объединение. Обосновывается, что работодатели и
промышленники имеют право на создание своих объединений. Посредством этих объединений они влияют на государственные органы и обеспечивают свои интересы. Объединения, созданные работодателями и работниками, разрабатывают стратегию и тактику поведения. При этом государственными органами осуществляется координация. Отметим, что в государствах
мира четко закреплен этот принцип. Государства – члены Организации международного труда особенно соблюдают этот важный принцип обеспечения право на объединение. Государства, которые ратифицировали конвенции Организации Международного Труда, взяли на себя определенные обязательства по обеспечению права на объединение. В основе этих обязательств
лежит именно этот принцип.
Ключевые слова: право, общество, общественная организация, государство, нормы, принципы, граждане.
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Summary
Ganberov D. Asic principles of ensuring right for association.
In the scientific article the principles of ensuring the right for association are considered. Is proved that employers and industrialists have the right for creation of the associations. By means of these associations they influence public authorities and provide interests. The associations created by employers and workers develop strategy and tactics of behavior. At the same time public authorities
carry out coordination. We will note that in the states of the world this principle is accurately established. Member states of the Organization of the International Work especially observe this important principle of providing the right for association. The states which
ratified conventions of the Organization of the International Work have undertaken certain obligations for ensuring the right for association. On the basis of these obligations costs, this principle.
Key words: right, society, public organization, state, norms, principles, citizens.
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ПРАВОВІ ОСНОВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ
ШЕНГЕНСЬКОГО ПРОСТОРУ
Визнаним зовнішньополітичним пріоритетом і стратегічною метою нашої держави є інтеграція України
в європейський політичний, економічний та правовий простір з метою набуття членства в Європейському
Союзі. Це положення задеклароване у п. 12 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики» від 1 липня 2010 року1. До того ж у цьому документі серед інших складових європейської інтеграції згадуються також європейський досвід (ст. 3), відповідність вимогам європейських інституцій (ст. 6),
інтеграція у європейський та світовий освітній і науковий простір (ст. 10) тощо.
На сьогодні ключовим документом, що регулює відносини України та Європейського Союзу, є Угода
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої
сторони (далі – УА)2, підписана Україною 27 червня 2014 р. у м. Брюсселі та ратифікована Верховною Радою
України та Європейським парламентом 16 вересня 2014 року.
Варто зазначити, що Угода про асоціацію відкриває для України перспективу інтеграції до внутрішнього
ринку ЄС, а для її громадян – можливість спрощеного перетину кордонів об’єднання і перебування на його
території, що є невіддільною складовою зовнішнього виміру Шенгенського acquis. Відповідно, незважаючи
на відсутність в УА відсилки до Шенгенського acquis, на Україну поширюється його зовнішня складова у сферах, пов’язаних із забезпеченням охорони зовнішніх кордонів ЄС, спільною візовою політикою, спільною
імміграційною політикою, політикою надання притулку, співробітництвом у межах Візової та Шенгенської
інформаційних систем, співпрацею судових і поліцейських органів та захистом персональних даних.
Правові основи реалізації зовнішньої політики Євросоюзу у цих сферах визначені його установчими
документами, зокрема ст. 21 ДЄС і ст. 216 ДФЄС, положення яких передбачають розвиток і розбудову партнерських відносин, налагодження співпраці та укладення міжнародних угод між ЄС і третіми країнами3.
Зокрема, преамбула УА визнає Україну європейською державою, що має спільну історію й цінності з
державами – членами Союзу. Відповідно, принцип поваги до прав людини та основоположних свобод і
принцип верховенства права втілені у Преамбулі Угоди про асоціацію та ст. 14 Розділу III «Юстиція, свобода,
безпека» документа4. Цей Розділ стосується: регулювання свободи пересування громадян України територією держав – членів ЄС; співробітництва сторін у сфері міграції, притулку, управління кордонами; захисту
персональних даних; мобільності працівників; поводження з робітниками тощо.
У межах Шенгенського acquis стосовно співпраці України та ЄС у візовій сфері, ст. 19 УА встановлює,
що рух осіб між ЄС та Україною регулюється чинними угодами про реадмісію та спрощення видачі віз
2007 р., 2008 р. та 2012 р., а також шляхом поступового запровадження безвізового режиму для громадян
України, передбаченого Планом дій щодо лібералізації візового режиму 2010 року. У свою чергу, запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України надасть можливість громадянам нашої держави пересуватися територією держав – членів ЄС, використовуючи при цьому переваги свободи пересування, що надаються громадянам третіх країн.
Розділ ІІІ містить також положення про правовий статус працівників – громадян України в ЄС (ст. 17).
Цим підкреслюється, що на працівників з України не поширюється повною мірою свобода руху осіб в межах
Європейського Союзу. Питання допуску до праці для громадян України на ринку ЄС регулюється на основі
двосторонніх міжнародних договорів з кожною державою – членом Союзу (ст. 18)5.
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При цьому необхідно зазначити, що положення про умови праці стосуються тільки громадян України
або громадян держав – членів Євросоюзу, які працюють на території іншої сторони Угоди на законних підставах. В УА зовсім не йдеться про свободу пересування працівників. Жодне з її положень не може тлумачитися таким чином, що воно нібито надає громадянам держав – членів ЄС чи України право в’їздити або перебувати на території іншої сторони з метою працевлаштування6.
Передбачена УА свобода заснування та економічної діяльності поширюється на всі заходи, які впливають на діяльність юридичних осіб. Ця свобода не поширюється на видобуток ядерних матеріалів, виробництво та торгівлю зброєю, аудіовізуальні послуги, національний морський каботаж, послуги внутрішнього чи
міжнародного транспорту7.
Окрему увагу в документі приділено співпраці сторін у межах відповідних сфер Шенгенського acquis,
а саме – міграції, притулку та управління кордонами (ст. 16). Зокрема, основні її принципи полягають у подоланні причин виникнення міграції, активно використовуючи можливості співробітництва у цій сфері з третіми країнами; спільному запровадженні ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною
міграцією, незаконним переправленням нелегальних мігрантів через державний кордон та торгівлею людьми; практичних аспектах реалізації Конвенції ООН про статус біженців 1951 року, Протоколу щодо статусу
біженців 1967 р., Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада
2000 р. та інших відповідних міжнародних документів, а також шляхом забезпечення поваги принципу
«невислання»; подальшому розвитку оперативних заходів у сфері управління кордонами.
Що стосується Шенгенського acquis у сфері імміграційної політики, то його вплив поширюється на
Україну через низку вже ухвалених інститутами ЄС правових документів. Йдеться про Директиву 2003/109
щодо надання громадянам третіх країн, які законно проживають на території однієї з європейських держав,
статусу тривалого проживання8; Регламент Ради ЄС № 1030/2002 про єдиний формат дозволу від 13 червня
2002 р. щодо статусу тривалого проживання громадян третіх країн; Директиву Ради ЄС № 2004/81 від
29 квітня 2004 р.9; щодо умов надання дозволів на проживання для громадян третіх країн, які працюють з
відповідними органами боротьби з торгівлею людьми чи нелегальною імміграцією; Директиву Ради ЄС
2003/86 від 22 вересня 2003 р., що визначає умови використання права на возз’єднання сімей та створює
умови для переїзду в Європейський Союз членів сімей легальних іммігрантів; Директиву Ради ЄС 2004/114
від 13 грудня 2004 року10.
Що стосується сфери управління кордонами, то така співпраця включає навчання, обмін практиками,
інформацією з дотриманням встановлених правил та, у разі потреби, обмін офіцерами зв’язку.
Правова співпраця стосується також сфери юстиції. Вона передбачає співпрацю судів у цивільних і кримінальних справах (ст. 24). Стосовно сфери судового співробітництва у кримінальних справах, передбаченою Шенгенським acquis, то сторони посилюватимуть взаємодію щодо взаємної правової допомоги та екстрадиції. Це включатиме, у разі необхідності, приєднання до відповідних міжнародних документів ООН та
Ради Європи, зокрема Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, та їх виконання відповідно до ст. 8 УА, а також більш тісне співробітництво з Євроюстом.
Після ратифікації Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 р. та Додаткового протоколу до неї перед Україною постала необхідність
розвитку системи захисту персональних даних. Співробітництво сторін у сфері захисту персональних даних
у межах Шенгенського acquis регулюється ст. 15 УА. Воно передбачає співпрацю сторін для забезпечення
належного рівня захисту персональних даних відповідно до найвищих європейських та міжнародних стандартів. Враховуючи принцип вільного руху осіб у межах Шенгенського простору, на рівні Європейського
Союзу вже ухвалено значний масив правових стандартів у сфері захисту персональних даних. До них належать: Директива 2009/136/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 25 листопада 2009 р. про внесення
поправок до Директиви 2002/22/ЄC про послуги та права користувачів стосовно мереж і послуг електронних
комунікацій, Директиви 2002/58/ЄС про обробку персональних даних і захист приватного життя у сфері
електронних комунікацій і Регламенту (ЄС) № 2006/2004 про співпрацю між національними органами, відповідальними за дотримання законів про захист прав споживачів; Директива 2002/58/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 12 липня 2002 р. щодо обробки персональних даних і захисту приватного життя у
сфері електронних комунікацій.
Окрім зазначених актів необхідно назвати Рамкове рішення Ради ЄС 2008/977/ПВД від 27 листопада
2008 р. про захист персональних даних, які обробляються в рамках поліцейського і судового співробітництва
у кримінальних справах12; Повідомлення Комісії ЄС Європейському парламенту, Раді ЄС, Європейському
економічному і соціальному комітету та Комітету регіонів щодо забезпечення охорони конфіденційності в
рамках Європейської системи захисту персональних даних у 21-му столітті13 тощо.
У рамках співпраці органів поліції сторони відповідно до УА вирішуватимуть проблеми, пов’язані з
незаконним переправленням через державний кордон нелегальних мігрантів, торгівлею людьми та незаконним обігом наркотиків; контрабандою товарів; економічними злочинами, підробкою документів; кіберзлочинністю тощо. Для того щоб реалізувати співробітництво, сторони мають посилити двостороннє, регіональне та міжнародне співробітництво, зокрема із залученням Європолу. До того ж в УА передбачено приєднання України до низки міжнародних документів, зокрема Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., трьох Протоколів до неї, Конвенції ООН проти корупції 2003 р. тощо (ст. 22).
Окрему увагу в УА приділено співпраці сторін у боротьбі з тероризмом, керуючись Резолюцією Ради Безпе280
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ки ООН № 1373 2001 р., Глобальною контртерористичною стратегією ООН 2006 р., а також відповідними
міжнародними конвенціями й документами.
Окрім Угоди про асоціацію, ще одним важливим інструментом співробітництва між Україною та ЄС,
що сприяє розвитку інтеграційного напряму співпраці між Україною та ЄС в рамках Шенгенського acquis, є
Європейська політика сусідства (далі – ЄПС), розроблена Комісією ЄС в її Комюніке «Ширша Європа –
сусідство: нові рамки відносин з нашими східними та південними сусідами» (Wider Europe) у 2003 р. з
подальшими доповненнями, викладеними в документі з Європейської політики сусідства (European Neighbourhood Policy), опублікованому в 2004 році.
Європейська політика сусідства застосовується до найближчих сусідів ЄС по сухопутному або морському шляху, а саме: Алжиру, Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Лівії,
Молдови, Марокко, Сирії, Тунісу та України.
Також серед зовнішньополітичних ініціатив Європейського Союзу в контексті лібералізації візового
режиму для третіх країн, охоплених Шенгенським acquis, є ініціатива «Східного партнерства» – (далі –
СхП). СхП поширюється на Україну та інші п’ять східноєвропейських сусідів ЄС, а саме – Азербайджан,
Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову, Ініціатива «Східного партнерства» була задекларована на саміті в
Празі 7 травня 2009 р. у спільній декларації представників інститутів ЄС, представників держав – членів ЄС
та шести країн – партнерів: Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови та України.
Ініціатива охоплює як двосторонній, так і багатосторонній формати відносин ЄС із країнами-партнерами. Двосторонній формат передбачає переговори між країною-партнером і ЄС щодо виконання завдань у
сферах політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС в рамках угоди про асоціацію та створення ЗВТ,
мобільності населення в контексті лібералізації візового режиму, секторального співробітництва у сферах
енергетичної безпеки, аграрного розвитку, довкілля, соціальної політики тощо.
Багатосторонній формат функціонує у вигляді форумів для обговорення питань, що становлять спільний інтерес для країн-партнерів. У багатосторонньому співробітництві в рамках ініціативи «Східного партнерства» беруть участь інститути ЄС, заінтересовані держави – члени ЄС та вищезазначені шість країн –
партнерів ЄС. Таке співробітництво здійснюється на основі чотирьох робочих платформ, підкріплених різноманітними експертними панелями, флагманськими ініціативами й проектами.
Так, 21–22 травня 2015 р. у Ризі у відповідь на триваючу агресію РФ проти України відбувся саміт. Це
був перший захід найвищого рівня в рамках Східного партнерства з часу укладення і початку тимчасового
застосування угод про асоціацію з Україною, Грузією і Молдовою. Мета саміту полягала у підтвердженні
зобов’язань ЄС щодо подальшого розвитку «Східного партнерства», підтримці країн – учасниць СхП на
шляху реформ, підтвердженні суверенного права східноєвропейських партнерів вільно обирати рівень
амбітності відносин з ЄС та шлях свого розвитку.
За результатами саміту було ухвалено Спільну заяву, у якій підтверджено підтримку суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також право держав «Східного партнерства» вільно обирати
напрям свого розвитку; підписано Меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо надання Україні третьої
програми макрофінансової допомоги обсягом до 1,8 млрд євро; відзначено прогрес України у виконанні
Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму та вжиття подальших заходів для запровадження безвізового режиму для громадян України.
Таким чином, у рамках «Східного партнерства» регулярно відбувається обмін інформацією та досвідом
країн-партнерів у контексті здійснення реформ та перетворень. Діяльність платформ також сприяє налагодженню безпосередніх зв’язків між експертами країн-партнерів та держав – членів ЄС.
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2 Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, of
27 June 2014 // Official Journal of the European Union. – 29.05.2014. – № L 161/3 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG
3 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon,
13 December 2007 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML
4Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, of
27 June 2014 // Official Journal of the European Union. – 29.05.2014. – № L 161/3 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG
5 Там само.
6 Муравйов В. І. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між
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7 Муравйов В. І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу / В. І. Муравйов,
Н. Б. Мушак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 4. – 31 c. – C. 12–17.
8 Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents, Official Journal L 016, 23/01/2004 P. 0044 – 0053 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
9 Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country
nationals, Official Journal L 157 , 15/06/2002 P. 0001 – 0007 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32002R1030
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ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Досвід, який накопичили європейські демократичні держави у розбудові місцевого самоврядування,
потребує вивчення з огляду на потреби нашої держави, оскільки цей інститут в Україні зазнає реформування
й удосконалення. Виникає необхідність у приведенні законодавства у сфері місцевого самоврядування до
європейських стандартів та входження його у європейський правовий простір.
Однією з таких «кращих практик» є так звана «шведська модель» місцевого самоврядування, яка має
давні традиції та тривалу історію розвитку. Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні поточних
проблем територіальних громад, забезпеченні високих стандартів соціальних послуг, дотриманні й захисті
прав та інтересів людини у Швеції надзвичайно висока і як така заслуговує на увагу та практичне втілення
у процесах розбудови й удосконалення інституту самоврядування й у нашій державі.
Слід зазначити, що у науковій літературі достатньо велику увагу приділено шведській моделі держави
загального благоденства, політичному устрою, характеристиці органів влади, політичним партіям та іншим
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інститутам політичної системи Швеції. Система місцевого самоврядування також привертала увагу окремих
вчених, юристів, практиків. Зокрема, у працях М. Баймуратова, О. Батанова, П. Ворони, Н. Камінської,
В. Кампо, Ж. Куколевської, О. Копиленка, В. Куйбіди, П. Любченка, О. Мурашина, В. Шаповала, Ю. Шемшученка та інших науковців розкрито європейський досвід організації й роботи місцевої влади, досліджено
процеси реформування місцевого самоврядування в країнах Скандинавського півострова, розроблено механізми адаптації європейського досвіду реформування і функціонування місцевого самоврядування до українських реалій. Проте окремі аспекти й особливості системи місцевого самоврядування у Швеції ще не
знайшли свого наукового узагальнення.
Метою статті є вивчення правового регулювання місцевого самоврядування в Швеції, визначення
шведської моделі місцевого самоврядування, з’ясування її витоків та особливостей, всебічне вивчення проблем і специфіки її правового закріплення. Також є спроба виявити чинники, що вплинули на її еволюцію;
розкрити організаційні форми, порядок формування та діяльності органів і посадових осіб. Особливу увагу
автора привертають реформи, розвиток законодавства, фактори політичного характеру, вплив європейських
стандартів у сфері місцевого самоврядування та регіональна політика.
Традиційно шведську модель місцевого самоврядування відносять до континентальної (французької), в
якій скандинавську модель розглядають як підсистему. Така належність визначається багатьма факторами,
зокрема відносинами з державними органами влади та органами управління на місцях, джерелами правового
регулювання, інституційної структури, порядку формування та компетенції органів місцевої влади, функцій
та механізму дії місцевих органів, культурних традицій, інших факторів. Незважаючи на різноманітність
органів та функцій місцевого самоврядування, склалися його найважливіші принципи: повна фінансова
самостійність, організаційна незалежність, наявність власної компетенції і відповідальність.
Швеція володіє багатим досвідом організації місцевого самоврядування, накопиченим ще з давніх
часів. До того як у Швеції було введено загальне для усієї країни земельне і міське законоуложення (середина
XIV ст.), у різних провінціях країни (ландах) діяли власні закони, які прийнято в історіографії іменувати
обласними чи провінційними1. Вони були систематизовані й записані у XIII – першій половині XIV століття.
Ці пам’ятки права є цінними джерелами з історії середньовічного шведського устрою, соціального ладу, суспільних відносин, народовладдя та, що важливо, місцевих звичаїв і традицій.
У Середньовіччі у містах і селах цієї держави сформувалася цілісна самоврядна система, яка базувалась
на церковній організації приходів і давньому поділі на церковні парафії. Істотний вплив на розвиток місцевого
самоврядування Швеції здійснили комунальні реформи 1862 року. Проте поділ Швеції на 2 500 міських і сільських територіальних громад згідно із Указом про місцеве самоврядування 1862 р., який прийнято вважати
першим законодавчим актом у сфері самоврядування, ґрунтувався на давньому поділі на церковні парафії.
У результаті реформи 1862 р. відбулось розмежування на церковне і світське самоврядування, а також
були утворені ландстинги. У приходах були утворені світські та церковні зібрання. На церковні зібрання
покладалось вирішення проблем релігійного характеру, а також організація шкільної освіти. Світським
комунам ставились «загальні господарські завдання і дотримання порядку», до їхнього відання були віднесені питання піклування про бідних, охорони здоров’я та комунікацій. У сільських комунах світське зібрання
отримало назву комунальне зібрання, а його виконавчий орган – комунальне правління. Відповідні органи, що
відали справами церкви й освіти, називались церковними зібраннями, церковною та шкільною радою. У містах із населенням понад 3000 чоловік міське зібрання приймало важливі рішення, а магістрат стежив за їх
виконанням. У невеликих містах, як і раніше, діяли загальні муніципальні зібрання, що об’єднували всіх
громадян, що мали право голосу2.
Утворені комуни повинні були будуватися на основах самоуправління, а щоб покривати свої витрати,
вони отримали право обкладання податком (комунальний податок).
Вибори до комунального зібрання відбувались на основі загального права голосу для чоловіків – принцип становості, таким чином, не діяв. Право голосу було диференційованим: чим більшими були доходи і
майно виборця, тим більшим числом голосів він володів. Юридичні суб’єкти господарської діяльності й ті
жінки, які були включені до податкових списків, також володіли правом голосу.
Указ про місцеве самоврядування 1862 р. запровадив новий орган місцевого самоврядування на регіональному рівні – окружну раду (ландстинг), якому підпорядковується територія, що відповідає регіональній
адміністративній одиниці – округу (лену). Ландстинг як проміжна ланка між комунами і центральною владою (риксдаг та уряд) вводився у кожному лені (у Кальмарському лені – два ландстинга). Ландстинги – свого
роду регіональні риксдаги – повинні були вирішувати спільні для лена проблеми, передусім питання охорони здоров’я. Члени ландстингів обирались від сільських комун і міст (крім Стокгольму і Гетеборгу). З цього
часу комунальне самоуправління стало важливою складовою шведської системи народовладдя, право уряду
втручатися у комунальну діяльність обмежувалось.
На початку XX ст., під час періоду так званого «демократичного прориву», на комунальних виборах
вводилась шкала, згідно з якою навіть найбільш спроможні платники податків мали не більше ніж 40 голосів; право голосу поширилось на тих, хто був звільнений від сплати податків, а платники податків повинні
були згасити податки за останні три роки (податковий ценз)3.
У 1960-х рр. у Швеції спостерігається усталена тенденція економічного зростання, й шведська модель
держави загального благоденства досягає свого розквіту. Та як результат життєвий рівень стає одним із найбільш високих у світі. У цей час структурні зміни відбуваються у комунальному управління. Комуни прохоЧасопис Київського університету права • 2017/2
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дять процес злиття, стають в економічному та адміністративному плані більш крупними одиницями, які
надають населенню послуги, освіту та медичне обслуговування на рівні, що відповідає суспільству благоденства. У 1974 р. число комун досягає 282. Інфраструктура – дороги, лікарні, школи, комунікації – розвивались швидкими темпами4.
У наш час правове регулювання муніципальних правовідносин у Швеції здійснюється насамперед Конституцією Швеції, а точніше – конституційними законами5, Законом «Про місцеве самоврядування у Швеції» (1991)6 та актами виборчого, податкового й галузевого законодавства, які врегульовують окремі аспекти
компетенції, повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування, їх взаємовідносин і відносин з органами державної влади. У базовому законі враховані положення Європейської хартії місцевого
самоврядування, яку Швеція ратифікувала в 1989 році. Закон «Про місцеве самоврядування у Швеції» значною мірою є рамочним і у ньому не міститься детального опису системи органів та посадових осіб місцевого
самоврядування. Законодавство Швеції в цілому не регламентує організацію діяльності органів самоврядування (структуру, розподіл функцій, чисельність тощо) та не встановлює вичерпного переліку питань, що
належать до їх компетенції. Законодавчо визначаються лише повноваження органів державної влади, усі
інші питання віднесено до компетенції органів самоврядування.
Нинішня система місцевого самоврядування Швеції побудована на основі адміністративно-територіального поділу країни та має два рівні – місцевий (на рівні громади, комуни) та регіональний (на рівні лену),
які різняться характером і обсягом повноважень. Органи обох рівнів мають у своєму складі представницькі
виборні органи (на муніципальному рівні – ради муніципалітетів, на рівні ландстингів – окружні ради) та
виконавчі структури, кількість, чисельність і напрями діяльності яких ради визначають самостійно. Усього
у країні 290 муніципалітетів (комун, місцевих рад), 21 муніципальний округ (ландстинг) та чотири регіональні ради. Стокгольм виділений у самостійну адміністративну одиницю, прирівняну до лену. Ради можуть
утворювати різноманітні комісії на свій розсуд.
Місцеве самоврядування діє винятково лише на місцевому рівні, на рівні ж округу поряд із самоврядуванням існує державна виконавча влада, представлена адміністративною Радою округу (ландстингу), губернатором і регіональними управліннями державних агентств.
Саме муніципалітети є тією структурою, що здійснює основну частину місцевого управління та є фактично базовим рівнем місцевої влади. Муніципалітети не підпорядковані регіональним ландстингам, проте
активно співпрацюють, самостійно визначаючи форми та напрями цієї співпраці.
Саме місцеве самоврядування муніципального рівня представлене муніципальною радою, що формує
свої виконавчі органи. На рівні муніципалітетів також діють деякі державні та регіональні управління, що
займаються реалізацією державних чи регіональних програм. Швеція нині має чотири типи органів місцевого самоврядування:
– світські «первинні муніципалітети», які в побуті називають просто муніципалітетами;
– світські «вторинні муніципалітети», які переважно називають окружними радами;
– територіальні одиниці церкви, відомі як парафії;
– регіональні територіальні одиниці церкви, відомі як єпархіальні об’єднання.
Особливістю досліджуваної моделі є, певною мірою, симбіоз світської та церковної влад, які можуть співпрацювати через спеціалізовані організації. Це так звані федерації органів місцевого самоврядування та міжпарафіяльні федерації. Окружні ради функціонують на регіональному рівні, їх основне поле діяльності – система охорони здоров’я. Оскільки власне місцеве самоврядування у розумінні Європейської хартії місцевого
самоврядування є саме муніципальне та регіональне самоврядування, то й звернути увагу варто на той факт,
що таке відмінне поєднання на практиці знайшло себе саме у шведській моделі місцевого самоврядування.
Вибори до місцевих органів відбуваються одночасно із загальнодержавними до парламенту – риксдагу – на чотирирічний термін. Право брати участь у виборах до муніципальних та окружних рад має кожен
шведський підданий, який постійно проживає на території певного муніципалітету чи ландстингу та на день
виборів досяг 18 років. Зважаючи на історичні традиції, право голосу мають громадяни Ісландії та Норвегії,
а також громадяни держав – членів ЄС. Інші іноземні громадяни мають право голосу, якщо вони проживають
у Швеції не менше трьох років поспіль до виборів. Така лояльність до іноземних громадян є радше винятком
у муніципальному виборчому праві у світовій практиці. Вибори відбуваються на пропорційній основі, за відкритими партійними списками. Партії, представлені у виборних органах, отримують дотації з муніципального чи окружного бюджету.
Для шведської системи місцевого самоуправління характерна модель «рада – менеджер», за якої мер,
обраний муніципальною радою, не користується реальною владою (обмежується церемоніальними функціями, головує в раді тощо). За цієї системи головна роль належить призначуваному професійному чиновнику –
менеджеру, який самостійно формує виконавчий апарат, розробляє програму його діяльності та контролює її
реалізацію. Таким менеджером у Швеції є губернатор, що призначається й відкликається урядом без встановлення фіксованого терміну правління. Він контролює різні периферійні служби центральних відомств,
поліцейське управління області, представницькі місцеві органи.
Закон про місцеве самоврядування (1991 р.) визначає межі повноважень місцевих рад, ландстингів та
регіонів. До них належать питання житлового забезпечення, упорядкування вулиць і доріг, транспорт, водопостачання, енергопостачання, розвиток культури й організація дозвілля. Сфера компетенції місцевих органів
Швеції, як і в інших державах, охоплює: медичну допомогу й охорону здоров’я, професійну підготовку i
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навчання дорослих, дитячі будинки та спеціальні школи, фінансову підтримку фондів регіонального розвитку
для зростання торгівлі та промисловості, іноді – регіональне планування, делеговане муніципалітетами.
Особливістю місцевого самоврядування Швеції є високий рівень автономії і прав органів місцевого
самоврядування. Так, місцеві органи мають власні джерела доходу, повноваження встановлювати розміри
податку на доходи фізичних осіб – членів громади, надання соціальної допомоги, а також вони є відкритими
та відповідальними у своїх діях і рішеннях, що забезпечується як законом і контролем, так і загальною культурою демократії у Швеції.
До обов’язкових повноважень муніципалітетів належать питання освіти (за винятком вищої), соціальних послуг (догляд за дітьми, літніми людьми й особами з особливими потребами), планування та будівництва, забезпечення належних умов життя й діяльності територіальних громад (транспорт, водопостачання,
прибирання вулиць, утилізація відходів тощо), а також певні завдання з охорони довкілля. На ландстинги
покладають відповідальність насамперед за медичне обслуговування (у т. ч. профілактичне, а також організацію роботи стоматологічних лікарень і будинків для літніх людей). На виконання цих завдань припадає до
80–90 % видатків ландстингів. Самостійно припинити виконання зазначених завдань, або скороти обсяги
послуг обов’язкового характеру самоврядні органи не мають права. Натомість добровільні завдання вони
визначають самостійно, з огляду на місцеві потреби і наявність ресурсів. До таких завдань належить сприяння розвитку культури та спорту, організація дозвілля, певні форми технічного обслуговування (наприклад,
у сфері енергозбереження) тощо. Особливо важливим у шведській моделі місцевого самоврядування є безумовне дотримання принципу єдності повноважень і ресурсів. Іншими словами, виконання повноважень
забезпечується відповідними коштами. Так, для виконання своїх завдань органи самоврядування стягують
податки, встановлюють збори й отримують державні дотації. Головним джерелом доходу є податок на дохід
фізичних осіб – членів відповідної громади. Зокрема, у 2006 р. саме податкові доходи становили 68 % доходів шведських муніципалітетів і 74 % – ландстингів (окружних рад).
При цьому може змінюватись і розподіл функцій між видами публічної влади. Наприклад, донедавна
питаннями освіти опікувалися лише органи державної влади, нині – це сфера відповідальності та повноважень місцевого самоврядування.
Рішення про ставки податку приймають самі органи самоврядування (держава встановлює лише
нижню і верхню їх межі). На цей час податок на дохід становить у середньому 30 % і є доходом відповідних
муніципалітетів. На доходи, що перевищують певний рівень, встановлюють додатковий податок у розмірі
20–25 % суми, що перевищує зазначений рівень. Цей податок є джерелом доходу ландстингів.
Муніципалітети всіляко підтримують культурні заходи й організацію дозвілля. У Швеції близько
30 тис. спортивних споруд, з них майже половина перебуває в комунальній власності та на утриманні муніципалітетів. Місцеві ради опікуються понад 1,5 тис. бібліотек, сотнями музеїв та близько 1,5 тис. центрами
відпочинку молоді. Вони також фінансують культурні заходи й туризм.
Пріоритетним завданням ландстингів є медичне обслуговування. За винятком кількох приватних лікарень, ландстингам підпорядковані всі медичні заклади Швеції. Ландстинги забезпечують стаціонарний
медичний догляд у лікарнях та амбулаторний догляд у районних медичних закладах.
Основні джерела доходів муніципальних утворень становлять: муніципальний податок, державні дотації (у тому числі відрахування від деяких державних податків), плата за надані послуги, доходи від продажу
муніципальної власності та займи. Головним джерелом доходів місцевих бюджетів Швеції є муніципальний
податок – це прибутковий податок, який збирають на відповідних територіях. Нині це дохідне джерело складається із прибуткового податку з громадян та податку на пенсію. Раніше до цього джерела належали
надходження від податку на прибуток підприємств, податки на прибутки від капіталу й окремих видів нерухомості. Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють податкові тарифи (ставки), хоча держава намагається певним чином регулювати загальний податковий тягар. База оподаткування визначається
законом. Право встановлювати ставку податку вважають одним із важливих аспектів незалежного місцевого
самоврядування й елементом місцевого демократичного процесу.
У Швеції система фінансового вирівнювання отримала назву «система Робін Гуда». Згідно з нею враховують вікову структуру населення територіальних громад, рівень зайнятості жінок, кліматичні та географічні фактори, густоту населення. Для того, щоб визначити рівень можливостей кожної комуни щодо формування її доходів, шведські економісти використовують такі показники, як середньокомунальна податкоспроможність і податкоспроможність комуни. Завдяки цьому вирівнюються доходи та видатки комун. Ця система прийнята у Швеції в 1995 р., а запроваджена з 1996 року. До цього фінансове вирівнювання здійснювалося за рахунок субсидій із державного бюджету, відтепер – винятково за рахунок фінансових ресурсів
комун. Вирівнювання доходів означає, що там, де податкоспроможність населення нижча за середній рівень,
до місцевих бюджетів перераховують певні субсидії, а там, де вища – з місцевих бюджетів здійснюють відрахування у дотаційний фонд. Таким чином, система вирівнювання є самофінансованою в межах сектора
місцевого самоврядування.
Утримуючись від жорсткої регламентації внутрішньої діяльності громад, держава контролює роботу
самоврядних органів через правові, економічні й адміністративні механізми. До правових механізмів слід
віднести нормативно-правове регулювання, до економічних – надання загальних і спеціальних дотацій,
участь в інвестиційних регіональних проектах тощо. Адміністративні механізми полягають у тому, що державні галузеві відомства (наприклад, Державне управління соціального забезпечення та охорони здоров’я,
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Національна агенція з освіти тощо) здійснюють нагляд за відповідним напрямом діяльності самоврядних
органів. Зауваження й пропозиції зазначених відомств переважно мають не директивний, а рекомендаційний
характер. Однак центральні відомства можуть у певних випадках ініціювати перегляд рішень органів місцевого самоврядування в судовому порядку. Слід зауважити, що при цьому рішення представницького органу
не підлягають прямому контролю з боку держави навіть із принципових питань, що мають вирішальне значення для розвитку громади (визначення цілей і напрямів діяльності, бюджет, податки, призначення місцевого референдуму тощо). Водночас жителі відповідної адміністративно-територіальної одиниці мають право
оскаржити рішення муніципалітету чи окружної ради, якщо воно порушує їхні права, апелюючи до адміністративного суду або парламентського омбудсмена (який, до речі, має повноваження нагляду за законністю
рішень адміністративних судів).
Заслуговує на увагу регіональна політика Швеції. Національна програма регіонального розвитку у цій
країні була прийнята у 1972 р., згодом її повторно переглядали кожні три – чотири роки, а у 1985 р. риксдагом ухвалено Закон про регіональну політику. Зі вступом до Європейського Союзу у 1995 р. Швеції вдалося
домогтися для себе певних пільг у сфері регіональної політики. Ураховуючи те, що Швеція велика за територією, але малонаселена країна, в її північній частині суворий клімат, для неї дуже важливо, щоб ЄС визнав:
малонаселені й холодні райони в Північній Європі також мають право на регіональні субсидії Союзу. З огляду на це ЄС увів новий вид субсидій – для місцевостей зі щільністю населення менше 8 осіб на 1 кв. км.
Майже половина території Швеції – західна і північна частини країни – відповідали таким умовам. Субсидії
для них за 1995–1999 рр. становили близько 2 млрд крон. Вони були спрямовані на:
– перебудову регіонів із кризовими галузями промисловості зі скороченням занятості у промисловості
і високим безробіттям;
– підтримку безробітних, що тривалий час не мають роботи, а також молоді;
– надання допомоги на освіту, перепідготовку й підвищення кваліфікації робочої сили при закритті підприємств і зміні їх виробничого профілю;
– підтримку сільського і лісового господарства та рибальства;
– підтримку сільських районів шляхом розвитку інших, ніж сільське господарство, галузей, наприклад,
послуг, туризму і дрібного підприємництва за умови загального низького рівня розвитку цих регіонів.
У Швеції значну роль відіграє міжмуніципальне співробітництво. Усі муніципалітети об’єднані в асоціацію, основним завданням якої є відстоювання інтересів місцевого самоврядування. Це досягається шляхом участі в підготовці прийнятих державою рішень. Важливим напрямом діяльності є надання фахівцями,
які працюють в асоціації, консультативної допомоги муніципальним утворенням.
Отже, досвід функціонування «шведської моделі» місцевого самоврядування має великий теоретичний
і практичний інтерес, оскільки ця модель місцевого самоврядування соціально орієнтована, її основні принципи розвивались із урахуванням історичних, культурних і правових традицій цієї країни. Багато важливих
соціальних проблем, вирішення яких у багатьох європейських державах покладено на державу, реалізуються
виключно органами місцевого самоврядування. Ця модель ефективна з точки зору здійснення народовладдя
на місцевому рівні, головною її особливістю є те, що муніципальним утворенням надано повноваження
самостійно визначати власну систему органів влади і посадових осіб, на що вказують розбіжності в системі
муніципальних утворень. Для шведської моделі характерною рисою є те, що рішення представницького
органу муніципального утворення не підлягають прямому контролю з боку держави навіть з питань принципового характеру, які мають найбільш важливе значення для розвитку муніципального утворення (визначення цілей і напрямів діяльності, бюджет, податки, проведення референдуму тощо). Система фінансового розвитку місцевого самоврядування базується на принципі вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень за рахунок так званого негативного трансферта, який виражається у перерозподілі коштів
муніципальних утворень, а також за рахунок надання їм державних дотацій.
1 Збереглися повністю вісім обласних законів Швеції – Вестйоталаг, Гуталаг чи Готландтаг, Естьйоталаг, Сьодерманналаг,
Упландслаг, Вестманналаг, Далалаг і Хельсингелаг; крім того існує фрагмент – «розділ про церкву» – Смоландслага // Из ранней истории шведского народа и государства: первые описания и законы / отв. ред. и сост. А. А. Сванидзе. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1999. – 332 с.
2 Мелин Я. История Швеции / Я. Мелин, А. В. Юханссон, С. Хеденборг ; пер. со швед. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2002. –
С. 185.
3 Швеція останньою із північноєвропейських держав прийняла закон про загальне виборче право.
4 Мелин Я. Вказана праця. – С. 281.
5 У Швеції роль конституції виконують чотири основні закони: Форма правління (1974), Акт про престолонаслідування
(1810), Акт про свободу друку (1949), Основний закон про свободу висловів (1991).
6 Sweden Local Government Act 1991 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sweden.gov.se
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Попко В. В. Шведська модель місцевого самоврядування.
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Резюме
Попко В. В. Шведская модель местного самоуправления.
Статья посвящается выявлению особенностей шведской модели местного самоуправления как одной из самых развитых
в мире. Акцентируется внимание на исторических, традиционных, политических и финансовых элементах системы местного
самоуправления, организации власти на местах и порядку формирования представительских органов власти. Освещаются правовое регулирование муниципальных отношений, региональная политика, финансовое выравнивание, автономизация и права
органов местной власти.
Ключевые слова: шведская модель, местное самоуправление, коммуна, регион, муниципалитет, коммунальное собрание, коммунальное правление.
Summary
Popko V. The Swedish model of local self-government.
The article is dedicated to the discovery of peculiarities of the Swedish model of local self-government as one of the most developed in the world. The attention is concentrated on the historical, traditional, political and financial elements of the system of local selfgovernment, local organization of authority and order of formation of representative authorities. The attention is also paid to the legal
regulation of municipal relations, regional policy, financial balance, autonomization and rights of the local authorities.
Key words: Swedish model, local self-government, commune, region, municipality, communal assembly, municipal management.
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СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС З ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ
У СФЕРІ СПІЛЬНОЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
За останні роки у ЄС спостерігається динамічний розвиток спільної імміграційної політики. Зокрема,
співробітництво ЄС у сфері управління імміграційних потоків зосереджено не тільки між державами-членами ЄС, а й між ЄС і третіми країнами. Це зумовлено низкою наступних факторів. По-перше, імміграційна
політика ЄС є комплексною проблемою, яка включає в себе співробітництво ЄС з третіми країнами у сфері
розселення біженців, охорону зовнішніх кордонів, порятунку на морі, організацію легальної міграції, що
передбачає лібералізацію візового режиму та укладання угод про реадмісію. По-друге, імміграційна політика ЄС є одним із 10 пріоритетних завдань для розв’язання в ЄС. У результаті опитування громадян ЄС 73 відсотки визнали найгострішими питання спільної імміграційної політики поряд з питаннями економічної
ситуації та безробіттям1. По-третє, події Арабської весни, зокрема війна у Сирії, викликали величезний
наплив біженців. У результаті відповідно до статистичних даних ЄС став найбільшим донором біженців у
світі2.
Таким чином, виникає необхідність у боротьбі з нелегальною імміграцією та організацією легальної
міграції задля покращення демографічної ситуації у Європі. Тому мета статті: дослідити сучасний стан
механізму регулювання співробітництва ЄС з третіми країнами у сфері спільної імміграційної політики та
проаналізувати результати такого співробітництва.
Питанню співробітництва ЄС з третіми країнами у сфері спільної імміграційної політики приділяли
увагу такі вітчизняні вчені, як: В. Муравйов, З. Макруха, І. Грицяк, М. Микієвич, Н. Мушак, О. Малиновська.
Серед іноземних науковців, які вивчали цю тематику, слід назвати таких: А. Лутке, Д. Грос, Д. Леслі, C. Пірс,
С. Карера та ін.
Реакцією ЄС на поставлені виклики в імміграційній сфері була розробка короткострокових та довгострокових цілей. Зокрема, до короткострокових цілей належать: збереження життя на морі та в пустелі;
боротьба з торгівлею й контрабандою людьми; максимізація повернень осіб, які не мають права залишатися
в ЄС; забезпечення легальних шляхів до Європи для осіб, які цього потребують, зокрема, розселення біженців. Довгостроковими цілями є вирішення корінних причин нелегальної міграції та примусового переміщен© Т. О. Кортукова, 2017
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ня осіб, підтримуючи партнерські країни в їх політичному, соціальному та економічному розвитку. Крім
того, важливим є поліпшення можливостей у країнах походження мігрантів за допомогою державних та приватних інвестицій, сприяння сталому розвитку та надання можливості людям будувати майбутнє у своїх рідних країнах3.
Зовнішній вимір міграційної політики ЄС зосереджений на співробітництві з третіми країнами з метою
вирішення корінних причин, що спричиняють нерегулярну міграцію до Європи та повернення тих, хто не
має права на міжнародний захист. Партнерство та співпраця з ключовими країнами походження, транзиту й
призначення є однією з ключових компонентів зовнішнього виміру міграційної політики ЄС, наприклад,
через Хартумський і Рабатський процес, діалог між Африкою та ЄС щодо міграції та мобільності, Будапештський процес, Празький процес, зустріч лідерів Західних Балкан, саміт у Валєтті, діалоги високого рівня з
питань міграції та Угоди між ЄС та Туреччиною з метою врегулювання імміграційної кризи4.
Правовою основою співробітництва ЄС з третіми країнами у сфері спільної імміграційної політики є
Глобальний підхід до міграції і мобільності, схвалений в 2005 р. і оновлений в 2011 р. та Європейський порядок денний щодо міграції від 2015 року.
У Глобальному підході до міграції і мобільності визначається, яким чином ЄС проводить свою політику
співробітництва з країнами, що не входять до ЄС, на основі чітко визначених пріоритетів5. Зокрема, основним пріоритетом є співробітництво з урахуванням інтересів і цілей усіх: ЄС, країн-партнерів і самих мігрантів. Порядок денний співробітництва спрямований на такі завдання: організація легальної міграції; сприяння
мобільності; попередження і боротьба з нелегальною міграцією; викорінення торгівлі людьми; забезпечення
максимальної віддачі розвитку міграції та мобільності; сприяння міжнародному захисту; посилення зовнішнього виміру притулку. При цьому повага прав людини є одним із пріоритетів політики співробітництва ЄС
з третіми країнами у сфері спільного управління імміграційних потоків.
Практична реалізація Глобального підходу до міграції і мобільності здійснюється через кілька політичних інструментів, таких як двосторонні і регіональні діалоги з питань політики і плани дій; правові документи, зокрема спрощення візового режиму та реадмісія. Крім того, здійснюється оперативна підтримка й створення потенціалу, а також підтримка програм і проектів, наданих в розпорядження третіх країн та інших
заінтересованих сторін, наприклад, громадянського суспільства і міжнародних організацій.
Пріоритетними напрямами в рамках Глобального підходу до міграції і мобільності є співробітництво з
третіми країнами. Так, значна увага приділяється південному та східному партнерству, а також країнам
походження й транзиту мігрантів. На регіональному рівні співробітництво ЄС здійснюється в рамках
наступних програм: Партнерство Африки-ЄС у сфері міграції, мобільності і зайнятості і Рабатський процес;
Празький процес і Східне партнерство з питань міграції та надання притулку; діалог щодо міграції з країнами Латинської Америки і діалог з країнами «Шовкового маршруту», у тому числі й Будапештський процес.
Таким чином, на підставі Глобального підходу до міграції і мобільності ЄС розвиває інтенсивний діалог з Африканським континентом з питань міграції та мобільності на двосторонньому, регіональному і континентальному рівні. Відповідно, ці діалоги охоплюють, чотири пріоритетних напрями: регулярні міграційні
процеси між африканськими країнами, боротьба з торгівлею людьми, захист мігрантів, сприяння надання
притулку та міжнародний захист, посилення прикордонного контролю, максимізація позитивного співвідношення між міграцією та розвитком (що включає в себе пом’якшення наслідків витоку мізків, підвищення
ролі африканських діаспор у розвитку їхніх країн походження та допомогу африканським країнам нарощувати свій потенціал для управління міграційними потоками)6.
У свою чергу, у липні 2006 р. європейські та африканські міністри, які займаються питаннями міграції
і розвитку, започаткували Робатський процес. У рамках цього євро-африканського діалогу понад 60 країн і
організацій регулярно збираються, щоб обговорити питання міграції і розвитку на технічному рівні та рівні
старших посадових осіб. На сьогодні у рамках такого співробітництва відбулось чотири конференції на рівні
міністрів, зокрема: у 2006 р. у Марокко було ухвалено План дій в Рабаті; у 2008 р. у Франції відбулось прийняття Паризької програми співробітництва; у 2011 р. в Сенегалі було прийнято Стратегію Дакар, а в 2014 р.
в Італії було прийнято Римську декларацію та Програму.
Остання Римська програма була прийнята на період 2014–2017 років.
Нововведенням програми було введення нової сфери співробітництва з ЄС, це сприяння міжнародному
захисту. До цього співробітництво ЄС з Африкою в питаннях збалансованого підходу до міграції відбувалось
у межах наступних сфер, а саме: організації мобільності й легальної міграції; поліпшення управління кордонами і боротьба з нелегальною міграцією; зміцнення взаємодії між міграцією та розвитком.
Найбільш розвинуте двостороннє співробітництво в рамках Глобального підходу до міграції і мобільності представлене двома програмами: Партнерство мобільності і Спільний порядок денний з питань міграції та мобільності. Обидві ці програми пропонують політичні рамки для всебічного, розширеного діалогу і
співробітництва з країнами. У тому числі, вони встановлюють цільові зобов’язання, а також конкретні заходи підтримки, запропоновані ЄС.
Порівнюючи ці дві програми, необхідно зазначити, що вони спрямовані на вирішення проблем мобільності, візових питань, а також встановлюють необхідність повернення й реадмісії нелегальних мігрантів.
Тим не менш, є дві суттєві відмінності: Партнерство мобільності включає проведення переговорів щодо
угод про спрощення візового режиму та про реадмісію, в той час як Спільний порядок денний з питань міграції та мобільності не охоплює зазначені питання.
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Крім того, Партнерство мобільності застосовується в основному до сусідніх країн, у той час як Спільний порядок денний з питань міграції та мобільності може застосовуватися для інших третіх країн. На сьогодні було підписано сім програм Партнерства з мобільності, зокрема з Кабо-Верде8, Республікою Молдова9,
Грузією10, Вірменією11, Марокко12, Азербайджаном і Тунісом13, а також два Спільних порядків денних з
питань міграції та з Ефіопією14 і Нігерією15.
Варто зазначити, що 21 травня 2008 р. Кабо-Верде і ЄС підписали спільну декларацію про Партнерство
з мобільності. Це було перше співробітництво ЄС з африканськими країнами. На сьогодні Португалія, Франція, Люксембург, Нідерланди та Іспанія беруть участь у цьому партнерстві і вже розробили низку ініціатив,
що охоплюють різні цілі, закріплені в Політичній декларації. У 2012 р. та 2013 р. відповідно між Кабо-Верде
і ЄС було укладено дві угоди. Одна – про спрощення візового режиму, а друга – про реадмісію. Обидва документи набули чинності 1 грудня 2014 року.
Крім того, ЄС розвиває співробітництво з імміграційних питань в рамках Східного партнерства. Це
спільна ініціатива ЄС та його східноєвропейських сусідів: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Така ініціатива стартувала на Празькому саміті в 2009 р. та має на меті зближення країн Східної Європи і ЄС. Східне партнерство підтримує й зміцнює реформи в країнах Східного партнерства.
Зокрема, Панель Східного партнерства з міграції та притулку була створена в 2011 р. для зміцнення
співпраці між країнами Східного партнерства та ЄС з метою реалізації спільних можливостей і спільного
вирішення проблем, які стоять перед усіма учасниками. Діяльність Панелі здійснюється в рамках Платформи «Демократія, управління і стабільність». Співробітництво і діалог в сфері гармонізації стандартів є ключовими для Панелі Східного партнерства з питань міграції та притулку і відповідають принципам Глобального підходу до міграції ЄС. Таким чином, основною метою Панелі є: зміцнення систем притулку і міграції
в країнах Східного партнерства; підтримка діалогу в питаннях міграції та притулку між східними партнерами і ЄС, а також сприяння наближенню стандартів через обмін найкращими практиками.
Діалог щодо міграції з країнами Латинської Америки було започатковано в 2009 р. та спрямовано на
обмін думками у таких напрямах: зв’язок між міграцією та розвитком; регулярна міграція та нелегальна міграція (наприклад, корінні причини міграції та її взаємної вигоди для країн походження й призначення); міграція і питання про права людини, в тому числі захист мігрантів відповідно до міжнародних зобов’язань;
боротьба проти будь-яких форм дискримінації, расизму, ксенофобії; законодавчі та адміністративні заходи,
що застосовуються до нелегальних мігрантів; питання, пов’язані з поверненням; заходи щодо боротьби з
торгівлею людьми та незаконним ввезенням мігрантів і запобігання підробці документів. Таким чином,
запуск цього діалогу є форумом для регулярного обміну думками між регіонами ЄС та Латинською Америкою з усіх питань, пов’язаних з міграційними процесами.
Ще одним стратегічним партнерським регіоном ЄС в рамках Глобального підходу до міграції і мобільності є регіон «Шовкового шляху», співробітництво з яким розпочалось в 2013 році. Пріоритетною метою
співробітництва є: створення і поліпшення умов для легальної міграції та мобільності; підтримка інтеграції
мігрантів і протидія таким феноменам, як дискримінація, расизм і ксенофобія; зміцнення позитивного впливу міграції на розвиток як у країнах походження, так і в приймаючих країнах; запобігання й протидія нелегальній міграції, сприяння поверненню і реадмісія нелегальних мігрантів, а також боротьба зі злочинними
угруповуваннями, що займаються незаконним ввезенням мігрантів; запобігання та протидія торгівлі людьми, боротьба з її основними причинами і забезпечення належного захисту та підтримки жертв торгівлі людьми; сприяння міжнародному захисту і дотримання прав біженців відповідно до міжнародних стандартів.
У рамках Празького процесу співробітництво щодо міграційних питань було розпочато 28 квітня 2009 року. Тоді було прийнято Спільну декларацію про принципи сприяння партнерських відносин у міграційній
сфері. Крім того, держави-учасники погодилися зробити це на основі всеосяжного, збалансованого й прагматичного підходу, який поважає права мігрантів і членів їх сімей, а також біженців. Текст Спільної декларації
був підготовлений державами-учасниками за активної участі ряду органів ЄС і міжнародних організацій. Зокрема, Спільна декларація визначила наступні п’ять областей в якості основи для співробітництва з ЄС: запобігання та боротьба з нелегальною міграцією; інтеграція легальних мігрантів; реадмісія, добровільне повернення
та стійка реінтеграція, а також мобільність і розвиток легальної міграції з особливим акцентом на трудову міграцію.
Основна мета Празького процесу – сприяти розвитку партнерських відносин міграції між державами
ЄС, зокрема, Шенгенської зони, Західних Балкан, Східного партнерства та Центральної Азії, а також Росії
та Туреччини, відповідно до Глобального підходу до міграції і мобільності, яка являє собою всеосяжну основу для зовнішнього виміру міграційної політики ЄС. Група старших посадових осіб є головним органом
Празького процесу. План дій Празького процесу 2012–2016 рр., був прийнятий на Конференції міністрів у
Познані 4 листопада 2011 року. У ньому викладено 22 конкретних заходів у шести тематичних областях, які
будуть реалізовані протягом цього періоду. Важливо зазначити, що в останньому Плані дій було розширено
сферу співробітництва, зокрема, включено сферу притулку, яка перетворилася на самостійну сферу подальшого співробітництва16.
Важливо зазначити, що попри широке співробітництво ЄС з третіми країнами в рамках Глобального
підходу до міграції та мобільності кооперація все ж таки зосереджується на протекціонізмі кордонів ЄС, а
не на виробленні підходів до налагодженого діалогу у сфері легальної міграції. Співробітництво у цій сфері
можна розширити, наприклад, щодо визнання дипломів та сприяння легальному прийняттю мігрантів, а
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також чітке визначення соціальних гарантій для легальних мігрантів. Для цього необхідна внутрішня гармонізація правил на основі принципу солідарності. Такі заходи, серед іншого, допоможуть вирішити демографічне становище Європи.
Крім того, попри збільшення кількості діалогів щодо міграційних викликів, необхідно зосередити увагу
на їх практичній цінності та виробленні конкретних підходів щодо їх реалізації. Також варто посилити інституційну структуру обміну інформації між інститутами ЄС та державами-членами ЄС щодо вироблення
спільних стратегій співробітництва ЄС з третіми країнами.
Європейський порядок денний щодо міграції від 2015 р. передбачає оновлений підхід до міграції. Відповідно до нього міграційні питання мають бути вирішені комплексно, зокрема передбачається: розвиток
Спільної європейської системи надання притулку, розробка нової європейської політики легальної міграції,
боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми, охорона зовнішніх кордонів17.
Практичною реалізацією Європейського порядку денного щодо міграції стала Угода між ЄС та Туреччиною з метою врегулювання імміграційної кризи від 18 березня 2016 року18. Події Арабської весни призвели до величезного напливу біженців із Сирії, Ірану, Іраку, Афганістану Сомалі та інших країн до Туреччини,
яка є транзитною країною для нелегальних іммігрантів та біженців, які прямують до ЄС. Відповідно до
щорічного звіту щодо стану біженців в Туреччині від 2 березня 2017 р. у Туреччині перебуває найбільша
кількість біженців у світі, а саме 3 млн, і тільки 10 % із них знаходяться в таборах для біженців19. Для багатьох з них Туреччина є транзитною країною до Європи. Тому, з метою врегулювання цієї проблеми, між ЄС
та Туреччиною було проведено три саміти. На першому саміті 29 листопада 2015 р. було представлено
Спільний план дій щодо врегулювання імміграційних потоків, особливо з Сирії. На другому саміті 7 березня
2016 р. було представлено три мети, яких необхідно досягти: 1) запобігання втратам життів на Егейському
морі; 2) подолання мережі контрабанди мігрантів; 3) заміна нелегальної імміграції на легальну. З метою
розв’язання поставлених завдань було проведено третій саміт 18 березня 2016 р., на якому було представлено Угоду між ЄС та Туреччиною для врегулювання імміграційної кризи.
Відповідно до неї усі нові нелегальні мігранти, які прибудуть з Туреччини до Греції після 20 березня
2016 р. та не подаватимуть там заявку на отримання притулку або якщо їхнє прохання не буде задоволене,
будуть повернуті до Туреччини. При цьому, за кожного повернутого сирійця-нелегального іммігранта з
грецьких островів до Туреччини один сирієць-біженець буде переселений з Туреччини до ЄС. Після зменшення нелегальної імміграції між ЄС та Туреччиною впроваджується План добровільного гуманітарного
прийому. Крім того, заохочується аби сирійські біженці мали змогу жити в більш безпечних умовах.
У справі врегулювання міграційних питань між Туреччиною і Грецією важливу роль відіграє Європейська агенція Фронтекс, в рамках спільної операції Посейдон. Фронтекс підтримує грецьку владу, надаючи
транспортну допомогу грецьким офіцерам та забезпечує кадрами. Відповідно до статистичних даних Фронтексу у період з січня по листопад 2016 р. судна, розміщені Фронтексом, були залучені до порятунку 40413
людей в Егейському регіоні20.
Необхідно визнати, що співробітництво ЄС з Туреччиною дало свої результати. ЄС значно активізував
співпрацю у питаннях міграції з Туреччиною. Угода між ЄС та Туреччиною з метою врегулювання імміграційної кризи призвела до негайних результатів, зменшивши на 90 % кількість нелегальних прибульців з
Туреччини до ЄС21.
Таким чином, у статті ми дослідити сучасний стан механізму регулювання співробітництва ЄС з третіми країнами у сфері спільної імміграційної політики. На прикладі Туреччини проаналізували результати
такого співробітництва. Відповідно до нового Європейського порядку денного щодо міграції від 2015 р. співробітництво ЄС з третіми країнами розширюється, а глобальний підхід до міграції та мобільності вже не є
єдиним засобом реалізації нового порядку денного щодо міграції. Тому необхідно вдосконалювати механізми взаємодії та співіснування доробку ЄС в імміграційній сфері. Різноманітний характер, множинність
інструментів, що використовуються для розвитку співробітництва ЄС з третіми країнами в імміграційній
сфері, нечіткий розподіл повноважень та компетенції зумовлюють необхідність чіткого вироблення стратегії
співробітництва ЄС з третіми країнами в імміграційній сфері.
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THE SIGNIFICANCE OF FREEDOM OF INFORMATION IN THE FUNCTION
OF RULE OF LAW IN HUNGARY
Freedom of information has numerous outstanding functions in the aspect of rule of law. On the one hand, the
power of transparency is the most important barrier of the exercise of power without restrictions. On the other hand,
it is important to highlight the functions of access and dissemination of public data in a democratic society, which
is outstandingly important for the social and state functions in the interest of the creation and maintenance of trust
between the state and its citizens. This report summarizes the role and significance of freedom of information covering the most important Hungarian rules.
The constitutional functions of freedom of information
One of the main achievements of the democratic change of regime was the acknowledgment of freedom of
information on a constitutional level. During communism, the citizens were not allowed to control the exercise of
power, the activity of the state, its organs or its representatives, nor were they allowed to have or express their opinions. However, after 1989, transparency became the general rule in the terms of decision making of the public
authorities, the basic foundation of which is the right to access data of public interest and data public on grounds of
public interest.
According to the Fundamental Law of Hungary, the source of public power shall be the people. The power
shall be exercised by the people through elected representatives or, in exceptional cases, directly. During the
assigned decision making of the public authorities, the state, the local governments and their organs act in their own
scope of authority. However, the assignment of the decision making power does not mean that the right of the citizens to control the authority ceases. As the Constitutional Court stated in several of its decisions: “One of the foundation stones of democracy is the transparent, straightforward and controllable functioning of the public authorities, state organs and executive power; it is the guarantee of a state based on the rule of law. Without the publicity
test, the state becomes alienated from its citizens, its actions become unpredictable, unforeseeable, and dangerous,
because the obscure functioning of the state is a real danger to the fundamental freedom rights.”
There are internal control mechanisms that are essential and significant regarding the democratic functioning
of the state. Among them there are the courts, investigating bodies, and bodies that supervise certain sectors. The
form of supervision of the abovementioned organs are essential in preventing, retracing and sanctioning the abuse
of power and crimes. Besides the above, the people, - as the source of power, - are also entitled to „external” control
of certain proceedings. However, an external control like this can only be successful and effective if the citizens have
the right to access the information needed.
Freedom of information therefore guarantees that the citizens can access all data – of public interest and public
on grounds of public interest, - to judge the legality and efficiency of the actions of bodies with public service functions. Freedom of information lets the citizens peek into the decision making mechanisms, into the motivation of
certain decisions and into the information underlying them. It is therefore easy to see that the right to access and disseminate data of public interest and data public on grounds of public interest is after all, one of the most important
guarantees of democracy and of rule of law. As Louis Brandeis put it: “the best cure for social and industrial dis© A. Peterfalvi, B. Revesz, 2017
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eases is transparency. They say sunshine is the best antiseptic, and the most effective policeman is the electronic
light”.1
Freedom of information is very tightly attached to freedom of expression. It is reflected in the documents
adopted by the United Nations, the European Council and the European Union. All these international instruments
tend to name freedom of information as a part of freedom of expression. The two fundamental rights also have a
special relation: the prevalence of the previous is most commonly a starting point of the exercise of the latter right.2
Freedom of opinion allows individuals to express themselves and to put their thoughts into shape.3 It also contributes to the development of a democratic society by guaranteeing the free unfolding of views and ideas. Finally,
it guarantees that the citizens can express their opinions freely concerning the exercise of public power and public
administration. Freedom of opinion „is the precondition of the existence of an animated society having the potential
to develop” as the Constitutional Court stated in its Decision 30/1992. (V. 26.). The prevalence of this right has
therefore apparent advantages on the level of the individuals as well as on the level of the society.
The role of freedom of information should also be highlighted concerning another named partial right of freedom of expression: the freedom of press. The historic roots of this relation go back to the civil revolutions era and
the Europe of Enlightenment. It was then, when citizenry started to gain strength and rulers with absolute power
started to decline, that the need to guarantee the access to information started to formulate.4 The first result of this
progression was the Swedish Press Act of 1766. This Act, with its expressed goal to control the ruler’s power,
declared the citizens’ right to consult official documents.
The freedom of press on the one hand provides the opportunity to the press to report on the events of our time
and on the information of public interest important for the understanding of public power and politics. On the other
hand, it formulates an expectation towards the press to inform in a balanced way to the citizens „on the important
events and controversial questions” as the Hungarian Press Act words it. These tasks assume access to the adequate
information and transfer through the appropriate channels. In the absence of freedom of information, the exercise of
this right and the obligation of the press to authentically inform would be eliminated.
The social functions of freedom of information
The social function of freedom of information is mainly to maintain the citizens’ trust in the actions of public
authorities. The faith put in the system of democratic institutions is an indispensable element of a democratic society.
This guarantees the political stability in governing.5 The lack of public confidence in the government „puts democracy itself in danger, because in the short term it makes the system work dysfunctional, and in the long term it makes
way for the decay of democracy.”6 Rule of law without the confidence of the citizens is the essential characteristic
of the authoritarian and dictatorial regimes. The government’s stability can however only be seen as a value, if the
democratic basic values fully prevail.
Freedom of information contributes to the maintenance of public confidence primarily through its constitutional functions presented above. On the one hand, the citizens become distrustful of authority in lack of information,
which inevitably lead to the mistrust in state and local government organs. Distrusted citizens will find alternative
ways to manage their businesses, which may lead to chaos in state functioning. On the other hand, trust strengthen
the efficacy of the citizens’ actions. „Transparency is the most important element of representative democracy,
because it motivates all the participants to seek for truth, justice and equity”.7 In lack of trust there is not enough
will to control the actions of the different organs, which lead to an unpredictable and unforeseeable decision making
process of the public authorities.
Therefore, the constitutional and social functions of freedom of information are in close interaction with each
other in the maintenance of the democratic rule of law and society. In lack of trust, this right cannot fill its outstanding role in the constitutional system. Without the latter, public confidence prevails even less in connection with the
functioning of the state and local government organs.8 Thus it is easy to see that transparency and freedom of information are some of the most outstanding values in our modern democracy.
Request for disclosure, the object of the request, the requesting party and the fee chargeable
The transparency of the state and local government organs materialize in the publication of data relating to their
operations and finances. Besides this, in the spirit of transparency, anyone has the possibility to request data of public interest and data public on grounds of public interest from these organs. The institution of such request presupposes interest from the citizens and commitment from the journalists in the local and public matters and in the democratic values.
The Hungarian terminology considers all information data of public interest - other than personal data, - controlled by the body or individual performing state or local government responsibilities, as well as other public tasks
defined by legislation, concerning their activities, finances or generated in the course of performing their public
tasks. For instance, it is public how much money a local government spends on road works, school maintenance or
how much the mayor spends on new service cars each year.
Data of public interest shall be made available to anyone upon a request without proving a personal interest.
The body with public service functions that has the data of public interest on record must comply with requests for
public information at the earliest opportunity, as a general rule within not more than fifteen days.
According to the Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information (hereinafter referred to as: Info Act) any person or body attending to statutory State or municipal government
functions or performing other public duties provided for by the relevant legislation (hereinafter referred to collecЧасопис Київського університету права • 2017/2
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tively as “body with public service functions”) shall allow free access to the data of public interest and data public
on grounds of public interest under its control to any person.
The purpose of the request
Generally, the request must be satisfied, the body with public service functions is not granted discretionary
authority, exceptions under this main rule are very limited, and are set out in the Info Act and other laws. The
requesting party does not need to prove a personal interest, therefore he/she does not need to declare the motivation
and the object of the request.9 Accordingly, the object of the request is indifferent, the requesting party can have an
interest in the data requested out of pure curiosity. Freedom of information is a fundamental right, access to the data
of public interest and data public on grounds of public interest must be ensured irrespective of the reasons of access
and dissemination. As the 32/1992 Decision of the Constitutional Court states „it is not the citizen who need to prove
his interest in obtaining the information, but it is the body with public service functions that need to justify the potential refusal of the request, besides certifying the legal reasons of it.”
The requesting party: „any person”
The Fundamental Law of Hungary declares that „everyone” shall have the right to access and disseminate data
of public interest. Corresponding with the Fundamental Law, the Hungarian Info Act uses the terms „any person”
and „anyone”10, with which it often upsets the employees of the bodies with public service functions. The use of
the general subject means that the Fundamental Law of Hungary does not make a distinction between the legal entities with regard to freedom of information. The requesting party can be a natural person, a legal entity, a company
or organization without legal personality, a civil organization, but it can also be a group of friends, it is not required
to be an organization registered by official records. The requesting party’s citizenship, country of origin, occupation,
or status is also indifferent for the purposes of the request.
The European Court of Human Rights recognized in the case „Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, no.
37374/05, 14 April 2009.”, that legal entities, in this case a civil organization, have the right to submit a request to
state authorities with no limitations. The Court reasserted this position later in several of its subsequent decisions.11
Similar to the Court of Strasbourg, the Court of the European Union does not make a distinction between the
requesting parties either, regarding the access to public information upon request. In the court practice there were
several German businesses and an organization gathering foreign journalists based in Bruxelles that submitted
requests legitimately.12
According to the Info Act, the body with public service functions that has the data of public interest on record
is not obliged to comply with requests for public information if the requesting party does not provide his/her name,
in case of a legal person its description, and contact details through which the requested dataset or any other information can be provided. However, the body with public service functions does not have the right to confirm the identity of the requesting party. It is prohibited to ask for the proof of one’s identity, namely to copy one’s personal documents, or to ask for a personal visit for the same reason.
In relation to the administrative segment of freedom of information cases, the body with public service functions must take into consideration the rules on personal data protection, because in certain cases, while fulfilling the
request, it is inevitable to process the requesting party’s name, electronic or postal address, or name and bank
account number, in case a fee is charged and needs to be paid.
Since personal data may be processed only for specified and explicit purposes, unless otherwise provided for
by law, the processing of personal data of the requesting party, in connection with any disclosure upon request, is
permitted only to the extent necessary for disclosure, for the examination of the request (if it is identical to that of
submitted by the same requesting party within one year and with the same dataset), as well as for the collection of
payment of charges needed for the disclosure.
The fee chargeable
Before the 2015 modification of the Info Act, the requests for public information were free of charge. Compared to this, it represented a setback for the validation of a fundamental right, but an ease for the bodies with public
service functions, that it is now possible to charge a fee for the requests for public information.
In regard of the fee chargeable, it is important to note that its determination is only a possibility, not an obligation, the given body with public service functions can decide whether to live with this right or not. If the body
does not assess the amount in advance, or fails to communicate the exact fee to the requesting party, it is not possible
to determine it in retrospect.
Restrictions to freedom of information
Freedom of information as a fundamental right, is not of absolute nature. This means, it can be restricted, or
in some cases it is even possible to exclude the disclosure of data of public interest and data public on grounds of
public interest. The cases of restrictions are set out in Article 27 of the Info Act. The legal constraints shall be exercised within narrow limits and are the following:
– personal data that are not data public on grounds of public interest
– classified data
– certain data restricted by law - with the specific type of data indicated - where considered necessary to safeguard certain interests set out in law
– business secrets
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– protected know-how
– data that cannot be disclosed due to limitations by European Union legislation with a view to any important
economic or financial interests of the European Union, including monetary, fiscal and tax policies
– information underlying a decision.
The Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information
The Hungarian Authority is an autonomous administrative organ, independent from the government, and is
responsible to supervise and promote the enforcement of the rights to the protection of personal data as well as
access to public information and information of public interest. However not all EU member states follow the same
division of tasks and competences. In some countries there is an independent ombudsman or data protection authority for the protection of personal data, and there is a separate authority dealing with the enforcement of freedom of
information.
The Authority’s role is to guarantee access to all data of public interest and data public on grounds of public
interest. However, this very often does not meet with the interests of organs financed by public money or with the
interests of businesses having contractual partnership with the public sector. They are not necessarily willing to share
as much information with the public as the Hungarian laws require. This is not typical to Hungary, there are other
countries of rule of law with similar actors, who think their interest take precedence over transparency, and ultimately an independent authority or court has to say the last word on the matter. The job of the Hungarian Authority is
not easy, because it rarely brings recognition. The work for the enforcement of transparency and the confrontation
with the government is nonetheless not negligible, definitely serves the case of democracy and is essential to safeguard the values of rule of law.
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SOME ASPECTS OF PROTECTION OF COPYRIGHTS ON THE INTERNET
In the modern age, the Internet is an invaluable means of getting information and extending connections across
the globe. Development of the information networks has gradually converted the world to a single space of information and communication. The global network develops at a rapid pace. Currently, the number of Internet users across
the globe is nearly 2 billion, and thousands of new users connect to the network every day [11, p. 2]. The Internet
enables us to get information in a rapid, easy and cheaper way and analyze and transmit it. The Internet is the cheapest
means of communication for getting, copying and disseminating information and is accessible to everyone across the
globe. As F. Harry, the Director General of the General Assembly of WIPO said, the Internet has currently turned into
a global sphere and provides unique conditions for the developing countries to take part in the digital market [5].
A number of scientific, literary and art works, films, phonograms, photos and computer applications have been
accessible a digital form via the Internet. Major infringements of the Internet network are related to copyrights. It is
observed that, such problems related to copyright infringement as changing, copying, selling, disseminating and
duplicating the new works emerging in relation to protection of copyrights increase rapidly related to the development of the Internet and the ICT. Among the most noticeable problems are the rapid development of the information
communication technologies and, in this regard, the protection of copyrights in the networks and the Internet. Thus,
the Internet has emerged as a technology which assumes as much importance as J. Gutenber’s book printing machine
for copyrights besides, a new type of public relations–the Internet relations and online communication emerged. The
society faced the problem at the time when information was circulated in a digital form and the available regulations
failed to suffice for regulation of newly established public relations [l2, p. 25]. On the other hand, the pace of development of normative legal regulation concerning the protection of copyrights on the Internet lags behind the speed
of the Internet (18, p. 53). Another important point worth noting is that the specifications of the Internet have not
been taken into account in most of the laws directed to protection of copyrights.
Different works, technological applications, audio-video works, different texts and such other forms of intellectual property disseminating via the ICT can also be mentioned, some of which are the objects of the copyright.
The Internet services and platforms within the Web-2.0 framework, such as Wikipedia, Facebook, MySpace and the
platforms, such as YouTube, Flicker blogs (Twitter), Peering networks P2P, file sharing networks (Bit Torrent),
which are used for user content expand connections for information exchange, that is to say facilitate the violation
of copyrights. The statistic data estimates that, 59 % of mobile graphics of users per day across the globe is concerned with videos. Approximately 151 million people watch video in “Google” and more than 5 billion photos are
shared on “Facebook” social network every day. The videonews uploaded in YouTube is around 2,5 mln/h [17, p. 3].
Moreover, the Internet acts as the nuclear of information that provides connection among the information networks belonging to different organizations in the modern world [11, p. 2]. Therefore, the protection of objects which
are the output of scientific activity on the Internet, within the intellectual property rights are of special importance
and we believe that, this problem should be considered in the context of the Internet regulation.
To clarify the solutions of the foregoing problem, we will focus our research on answers of a few questions:
What are the problems regarding the copyrights on the Internet? For what reasons, the existing copyrights remain
unprotected in the Internet space?
As it seems, ICT develops both technically and in scope. As a result of development of the digital technologies
and expansion of the Internet network, the intellectual property objects have exposed to changes. In this regard, the
problems caused by the copyright infringements on the Internet are, first and foremost, related to the properties of
the global network (globalization, exterritoriality, accessibility for everyone, interactivity, anonymity and so forth)
(16. p. 22) It should be noted that, copyrights are violated when the works published on the Internet are changed,
duplicated, sold, disseminated, copied, exorbitantly shortened or edited in most cases and such problem proliferates
in relation to development of the Internet and ICT. According to John Perry Barlow, one of the founders of “Electronic Frontier Foundation”, electronic information is like wine and the copyrights regime is like to protect the glass.
© A. T. Safarov, 2017
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But there is no glass in the Internet, so the copyrights regime is to protect the works physically identified as a book.
Barlow believes that information and knowledge require milieu of freedom [20, p. 8].
Today, the Internet has gained the highest opportunities without any legal regulations and henceforth there is
no need to any legal regulation. The following directions can be mentioned regarding copyright infringement on the
Internet network: piracy and illegal use of domain names in the virtual space. Pirates (producers of contrafact copies)
generate incomes in large quantities with no costs from the intellectual property objects and as a result, authors are
discouraged. Copyrights infringement is still a problem in the software and the loss caused thereby amounts to billion dollars. Besides, the International Chamber of Commerce forecasts that, if no radical measures are taken against
pricy and contrafaction, the worth of damage to the world economy will be more than 1,7 billion US dollars in 2017,
which means loss of 2,5 million job places every year. The application of musical content in the digital network is
followed by 95 % piracy. In the end of the first decade of the XXI century, according to WIPO estimations, more
than 40 billion music files have been shared illegally among users, which led the piracy to 95 % [5].
As a result, the authors cannot take benefit from the output of their intellectual property and on the other hand,
they cannot bring any claims against the offenders or believe that such claims produce no results. The Internet possesses
abundant and invaluable opportunities for fast replication of the copies of the works with almost no costs. Because the
digital copyrights cannot be protected in an effective way, the conception of traditional copyrights has lost its importance. Therefore, another problem for the authors and right holders arising when intellectual property rights and especially copyrights take a place in the cyberspace is that, on one hand, though copyrights are not duly protected, abundant
opportunities are provided for authors to share and realize their works, while on the other hand, scientists and
researchers are left with limited opportunities to gain proceeds from the sale of their works, which deprives them of
material stimulation and poses a danger for the moral and creative interests of the authors. So the authors lose enthusiasm in creativity. As a result, the copyright infringements on the Internet network causes material and moral damage
to the authors. The specialists also suggest that, two various motives lie at the bottom of the copyright infringement on
the Internet: first of all, the urge to gain profits and secondly, the urge to share and learn [20, p.7].
Another problem is that, the national and international laws related to protection of copyrights on the Internet
have not been developed enough. So it can be concluded that, it is not possible to protect the copyrights on the Internet. Is it really so? How can the copyrights be protected on the Internet? How to provide the royalties to be paid to
author? What opportunities of the Internet and regulations can be used to solve the problem?
The conducted researches suggest that, the new technologies pave the way for solution of this problem [13].
A special program gives an opportunity to locate a code in the electronic documents via modern technologies, which
results in entire loss of the document in the cases when they are illegally used (printed, copied or sent). Furthermore,
the commercial sites possess efficient technical control systems which enable us to follow and prevent the users
from using any material illegally. However, a number of problems still remain in this field for some reasons [6, 7].
Scientists and specialists have brought forward some ideas in a few directions regarding the copyrights on the
Internet. Generally, a few tendencies are followed regarding the protection of copyrights in the digital network and
the use of works via the Internet (theoretical views). A group of specialists suggests that, copyrights on the Internet
should be abandoned and use the works freely only referring to the author. Another group believes that, copyright
objects can be used freely on the Internet provided that the author shall be provided with a certain amount of remuneration. One of the specialists U. Fisher recommended alternative system of contribution in return of free use of
the works and suggested following the use of works via an identificator received from the state authority for registration of the work and digital rights, withholding some funds as a tax for entry into digital resources and distributing
such funds among authors for their rating [4, p. 20–25]. Of the specialists, A. Dolginin, B. Budnikin and
N. Mikhalkov have supported the idea of model which considers the taxation. The third group of scientists and
researches believe that, user rights should be made strict by being limited. We reckon that, the most acceptable one
of the suggested solutions is the ideas of the second group. In such case, it will be possible to use the works on the
Internet by paying royalties to the author and with no permission, which is deemed to be the fairer and proper
approach. On the other hand, the reasons we do not agree to the opinions of the third group specialists are that, it
can lead to a confrontation with the users’ right to get information in some cases while on the other hand the limitation of such rights and tightening of the regulations cannot be deemed acceptable in the Internet space [17]. The
other group of specialists has brought forward an interesting idea based on which, they suggest that information
should be distinguished as commercial and non-commercial purposes. If information is used for commercial (personal benefit) purposes, the author should be paid royalties in such case or otherwise, if information is shared publicly not forgetting any benefit or profit, then no royalties should be paid to the author [19, p. 60].
Based on the foregoing, it can be concluded that, the features of protection of copyrights on the Internet are first
related to legal nature of the Internet and secondly, legal relations in the Internet network. In this regard, no state of
the world was ready for a fast change, so they are now not able to react adequately to such a change. As a result of
our researches, it should be noted that, copyrights in the global network can be protected by different methods, which
necessitates taking of both legal and technical measures [10, 14]. Copyright is a national right. Protection of copyrights puts the national systems in danger. It should also be considered that, the regulation of using the Internet as a
common resource of usage cannot expose to any limitations under the national laws [8, p. 17]. On the other hand,
when the problem covers a few states, that is when such rights are established (the work is registered in a country) in
a country and are violated in another country, it gets difficult to provide protection. At this point, it should be considered that there may be distinctions in internal legal regulations, provisions and protection mechanisms of different
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states in which copyrights are established and (or) used. Though this issue should be paid attention in most of international-legal acts related to information exchange in this or another manner, the development of laws in terms of
intellectual property lags behind the speed of the Internet. According to the results of the conducted researches, it was
found that, the regulations of other countries than the USA and the EU countries on protection of copyrights on the
Internet are still in the initial stage of their development [9, p. 388]. But this is not related to ignorance to the properties of the Internet. On the other hand, the specific properties of the Internet have not been taken into account in the
legislative measures related to regulation of the Internet. Therefore, the problem related to protection of copyrights
remains as a complicated problem. Because the conception of traditional copyrights is affected as a result of fast
development of the Internet, the provision of unification of the mechanism of protection of copyrights on the Internet
is of special importance. In this regard, the role of international cooperation for protection of different rights in global
network is undeniable and this is one of the most important points for solution of the problem.
Considering the legal provisions of the solution of the problem it should be mentioned that, this issue has
always been in the sportlight in national and international level. A number of conventions and agreements which
envisions the cooperation of states have been approved in this respect. In this sense, TRIPS agreement has not
changed the international agreements existing long ago, but has led to protection of copyrights in an extensive and
active form. The TRIPS agreement signed almost by all states has been a giant step taken for protection of intellectual copyrights and the specific articles regarding the computer programs have been mentioned in the agreement.
According to the 10th article which deals with computer programs and data compilation, computer programs are
protected in accordance with the Bern convention as literary works in both initial text and code of object. The compilations of data and other materials, reading of them by machine or in another form, choice among them or correction to their content shall be protected as an output of creative labor [1, p. 410].
Upon “Copyright” directive dated May 22, 2001 of the European Union and other acts, the European Union
has taken both legal and institutional measures for generalization and harmonization of practices in the member
countries in this field.
One of the important documents approved in the regional level for protection of different rights on the Internet is
“Directive on copyrights for works used online on control of digital rights and on collective management of related
rights” adopted by the European Parliament on the eve of the 45th anniversary of establishment of the Internet in 2014.
The countries which chose integration into EU make efforts to correspond the national laws to certain aspects
of copyrights No. 2001/29EC of the European Parliament and Union and the regulations of Directive on harmonization of related rights in the information society. The directive reflects some important provisions directed at implementation of national legislation of the member countries. The right holders are divided into 5 categories in the
Directive “On copyrights in the Information society”: authors, performers, phonogram producers, audiovisual work
producers and broadcasting organization. The main purpose of the project is to protect rights in the digital network
via legislation and management system [5].
Saule Tlevlessova, the head of the sector for the Caucasus, Central Asian and Eastern European countries of
the department of developed WIP countries with transition economy, has told that, there is a contradiction between
the openness of the Internet and provision of accessibility for users to the digitized works and the protection of rights
of authors and rightholders. This can lead to conflict of interest and violation of rights”. To have a common ground,
it is recommended that the World Intellectual Property Organization should apply to all member states and every
state should suggest projects on the basis of the national laws [17].
Generally, what should the authors do when authorship rights are violated on the Internet and what responsibilities are provided for such violation? First and foremost, if an author has found out a fact that his works are used
or names of his works are changed without his consent, he can directly and immediately apply to the management
(administrator) of the site for prevention of succ copyright infringements (indicating the infringement). To apply to
the site management regarding copyright infringements, first of all, there should be a base of proofs [14]. But
depending on the degree of violations, the author may bring a claim in a civil manner in the court, as well as file a
complaint to court in the manner specified by administrative and criminal procedural legislation. Along with civil
responsibility measures we mentioned for copyright infringements, administrative and criminal responsibility has
been prescribed by legislation. On the other hand, though the protection of copyrights on the Internet is of complex
nature, it does not suffice to protect the copyrights. Moreover, considering the fact that everybody has a right to get
and to share the information, they cannot be deprived of such rights [2, p. 218; 3, p. 71].
Thus, generalizing the foregoing, it can be concluded that, the activity regarding the protection of copyrights
on the Internet can be characterized as below:
1. Works are globalized in an electronic environment. The Internet is a world of freedom and it does not require
the limitation of its development by extremely legal or technical regulations.
2. The works can be easily copied or shared on the Internet. In such case it is almost not possible to notice difference between the original and the copy of the work. The Internet enables especially using the creative labor of
authors via weak protection systems.
3. The limits of such protection regarding Web pages or their content have not been determined yet.
4. It still remains difficult to specify offences and offenders directed over the Internet to the rights and to prevent such offences.
5. Regarding the development of the ICT, the conception of traditional copyright has lost its actuality.
6. Copyrights of any work and user’s copyrights are provided by different national laws.
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7. Legal and technical base of struggle for protection of copyrights on the Internet is weak, the regulations
related to protection of copyrights on the Internet lags begind the speed of the Internet and protection of copyrights
on the Internet and national and international regulations have not been sufficiently developed, which still remains
as a serious problem.
8. Copyrights are rapidly changing. The Internet is a common source of usage which cannot expose to any limitations by national regulations. Another important point worth noting is that the specifications of the Internet have
not been taken into account in most of the laws directed to protection of copyrights.
9. Legal base has not been fully formed in any country of the world. The regulations of the states in terms of
copyrights and considering of such regulations as unchangeable and imperative by them has brought about obstacles
in the international cooperation. We believe that, the digital copyrights on the Internet should be protected by technical and sort of program tools. On the other hand, the development of the ICT makes necessary the establishment
of new protection systems. To identify copyrights on the Internet and protect them, it is necessary to take legal measures6 and support such acts technologically. Considering the global features of the Internet, it is necessary to provide the unification of national laws regarding the intellectual property of different countries in relation to digital
copyrights, the most efficient means of which is to conclude regional and bilateral agreements.
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340 pp. ISBN.
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Резюме
Сафаров А. Т. Деякі аспекти захисту авторських прав в Інтернеті.
Захист авторських прав в Інтернеті й отримання авторами гонорарів за їхню інтелектуальну власність є актуальними проблемами в усьому світі у зв’язку з тим, що захист цифрових прав авторів традиційними методами не є ефективним, концепція
традиційних авторських прав втратила свою актуальність. До правопорушень у сфері авторських прав у мережі Інтернет належать піратство й незаконне використання доменів у віртуальному просторі. Зазначено, що законодавства країн щодо захисту
авторських прав в Інтернеті, за винятком США і країн Євросоюзу, перебувають на стадії розвитку. З іншого боку, темп розвитку нормативно-правового регулювання щодо захисту авторських прав в Інтернеті відстає від швидкості самого Інтернету. Які
можливості Інтернету та законодавства слід використовувати, щоб домогтися вирішення даної проблеми? У результаті проведених досліджень було встановлено, що нові технології дають можливість вирішити ці проблеми й вжити різні правові заходи
та підтримувати дані технологічні акти з метою визначення та захисту авторських прав в Інтернеті. Тому можна дійти висновку, що з огляду на глобальні властивості Інтернету, слід уніфікувати національні законодавства щодо авторських прав різних
країн. Найефективнішим засобом цього є регіональні й двосторонні угоди.
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Резюме
Сафаров А. Т. Некоторые аспекты защиты авторских прав в Интернете.
Защита авторских прав в Интернете и получение авторами гонораров за их интеллектуальную собственность являются
актуальными проблемами во всем мире в связи с тем, что защита цифровых прав авторов традиционными методами не является эффективной, концепция традиционных авторских прав потеряла свою актуальность. К правонарушениям в сфере авторских прав в сети Интернет относятся пиратство и незаконное использование доменов в виртуальном пространстве. Отмечается, что, за исключением США и стран Евросоюза, законодательства остальных стран относительно защиты авторских прав в
Интернете все еще находятся на стадии развития. С другой стороны, темп развития нормативно-правового регулирования
относительно защиты авторских прав в Интернете отстает от скорости самого Интернета. Используя какие возможности
Интернета и законодательства, можно добиться решения данной проблемы? В результате проведенных исследований было
установлено, что новые технологии дают возможность решить эти проблемы и необходимо предпринять различные правовые
меры и поддерживать данные технологические акты с целью определения и защиты авторских прав в интернете. Потому
можно прийти к заключению, что учитывая глобальные свойства Интернета, необходимо унифицировать национальные законодательства относительно авторских прав различных стран. Самым эффективным средством этого являются региональные и
двухсторонние соглашения.
Ключевые слова: авторское право, смежных правах, интеллектуальная собственность, права интеллектуальной собственности, автор, плагиат, пиратский продукт, пиратство, интернет, авторское право в интернете, гармонизация, поддельная
копия, доменное имя, права человека, культурные права.
Summary
Safarov A. Some aspects of protection of copyrights on the Internet.
Among the current problems across the globe are protection of copyrights on the Internet and failure of authors to get royalty for
their intellectual property. Because the authors’ digital copyrights cannot be protected by traditional means effectively, the conception
of traditional copyrights has lost its actuality. The following directions can be mentioned regarding copyright infringement on the Internet network: piracy and illegal use of domain names in the virtual space. It is highlighted that, the regulations of other countries than
the USA and the EU countries on protection of copyrights on the Internet are still in the initial stage of their development. What is more,
the pace of development of normative legal regulations related to protection of copyrights on the Internet lags behind the Internet speed.
What means of the Internet and the regulations can be utilized to address the problem? The conducted researches suggest that, the new
technologies pave the way for solution of this problem. It is necessary to take various legal measures and support such acts to determine
and protect the copyrights on the Internet. Finally, in consideration of the global properties of the Internet, it is concluded that, unification of the regulations of different countries regarding the copyrights has become necessary, of which the most efficient tool is regional
and bilateral agreements.
Key words: copyright, related rights, intellectual property, intellectual property right, author, plagiarism, pirated product, piracy,
internet, copyright in the Internet, harmonization, counterfeit copy, domain name, human rights, cultural rights.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
Процес соціалізації людини триває протягом усього життя. Однак соціалізація сучасної молоді має
певні особливості й набуває виняткового значення. Це пов’язано з тим, що у цей період особливо інтенсивно
формується «внутрішня позиція» та соціальне «Я».
Мета статті – дослідити уявлення та розвиток поняття «соціалізація», визначити ознаки соціалізації та
її особливості в Київському університеті права НАН України, з’ясувати ієрархію сформованих цінностей у
результаті такої соціалізації.
Різні аспекти проблеми соціалізації людини розглядалися крізь призму робіт таких авторів, як
Г. Андрєєва, О. Авраменко, О. Власова, А. Капська, І. Кон, Є. Кузьмін, Ю. Левада, С. Литвиненко, Б. Ломов,
М. Лукашевич, В. Марков, К. Мілютіна, А. Мудрик, В. Мухіна, Б. Паригін, В. Сухомлинський, М. Рожков,
С. Савченко, О. Становихіна.
Уявлення та розвиток поняття «соціалізація» відбувалось в різні часи по-різному. Так, у радянській
науці перші дослідження проблем соціалізації з’явилися наприкінці 60-х років XX століття. Увага акцентувалася передусім на тому, що це процес засвоєння соціальних норм та цінностей. Б. Паригін, який співвідносить соціалізацію з усім перебігом історичного розвитку людства, зазначав, що не лише виникнення людини, виокремлення її зі світу тварин, а й загальний перебіг розвитку людства був процесом соціалізації. На
його думку, соціалізація являє собою «багатогранний процес, який містить у собі як біологічні передумови,
так і безпосередньо саме входження індивіда в соціальне середовище та передбачає соціальне пізнання, соціальне спілкування, опанування навичок практичної діяльності, включаючи як предметний світ речей, так і
всю сукупність соціальних функцій, ролей, норм, обов’язків тощо, активну перебудову навколишнього (як
предметного, так і соціального) світу»1.
У 70-ті рр. XX ст. над різними аспектами процесу соціалізації особистості, у тому числі й термінологічним осмисленням, працювали Є. Кузьмін, Ю. Левада, В. Марков, А. Мудрик, В. Сухомлинський та ін.
У 80–90-ті роки минулого століття інтерес до соціалізації як до педагогічного феномену зростає. Саме
в цей період питання структури, функцій, механізмів соціалізації, її особливостей у сучасних умовах перебувають у центрі досліджень представників практично всіх суспільствознавчих дисциплін. На думку
Г. Андрєєвої, соціалізація – двобічний процес, який містить, з одного боку, засвоєння індивідом соціального
досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків; з іншого боку, – процес
активного відтворення індивідом систем соціальних зв’язків за рахунок його активної діяльності, активного
включення в соціальне середовище2.
Слушною є думка С. Литвиненко, що особистість настільки соціально успішна, наскільки вона адаптивна, адже за кожною соціальною роллю стоять певні нормативи, а простір соціальних ролей та соціальних
відносин – середовище, в якому особистість адаптується. Відтак, людина є суб’єктом соціального розвитку.
Але вона водночас є і суб’єктом саморозвитку, тому соціалізація відбувається тим успішніше, чим активнішою є участь людини у творчо-перетворювальній суспільній діяльності3.
Говорячи про останні наукові розробки щодо соціалізаціїї, слід виокремити такі дослідження.
На думку О. Авраменко4, сутність соціалізації може бути визначена як процес входження особистості
в систему суспільних відносин, результат розвитку особистості як універсального суб’єкта діяльності шляхом його багаторівневої взаємодії із суспільством на підставі формування соціально-типових якостей, які є
внутрішніми регулятивами свідомості, поведінки й діяльності.
Ю. Возною5 поняття «соціалізація» трактується як багатогранний і складний процес, пов’язаний з оволодінням особистістю знаннями, суспільним досвідом, формуванням загальноцивілізаційних ціннісних орієнтацій, засвоєнням норм, принципів і правил людського співжиття, актуалізацією особистісного життєвого
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і професійного самовизначення, що сприяє формуванню власної соціальної позиції й передбачає успішну
інтеграцію в соціальне середовище та реалізацію себе як активного творчого суб’єкта соціальної дійсності.
П. Кліш6 розглядає соціалізацію крізь особливості континіумного, діяльнісно-комунікативного, особистісно-ціннісного та синергетичного підходів.
Досліджуючи позиції О. Гаврилюка7, бачимо, що соціалізація – це історично зумовлений процес розвитку особистості, який передбачає як засвоєння індивідом соціального досвіду, так і його активну діяльність з метою різнобічного та поступового входження у суспільство.
Колектив авторів – В. Городиська, М. Пантюк, В. Міляєва8, які розглядають соціалізацію як процес і
результат засвоєння й активного відтворення індивідом соціального досвіду, що здійснюється в спілкуванні
й діяльності як в умовах стихійного впливу різноманітних обставин життя в суспільстві, так і за умов виховання – цілеспрямованого формування особистості.
Соціалізація, на думку О. Власової9, це невід’ємний механізм життєдіяльності будь-якої соціальної
групи, яка для свого існування вимагає узгодженої активності її членів. У спеціально створених для розвитку
людини педагогічних умовах освітніх установ, родинної соціалізації, а надалі й трудових взаємин, компетентні дорослі приводять в організований рух дитячу психіку, орієнтуючи її активність на освоєння досвіду,
важливого для її існування в суспільстві та існування самого суспільства. Тим самим викликаються до життя
та розвиваються процеси персоногенезу людини, становлення її основних життєвих інтенцій і компетенцій,
що допомагають їй ефективно існувати та надалі успішно розвиватись, індивідуалізуватись і самореалізовуватись в суспільстві. Такі новоутворення психіки людини оформлюються в її інтегровану соціальну якість –
особистість, яку за механізмом утворення можна визначити як проекцію культурного змісту у психіку людини, яка активно опановує та розвиває цей зміст і саму себе в певних соціальних умовах.
На підставі аналізу проведених досліджень в різні часові періоди, серед ознак соціалізації молоді
можна виділити наступні:
1) процес соціалізації триває безперервно упродовж усього життя індивіда, має історичний характер,
що визначається специфікою цивілізаційного розвитку та своєрідністю сприймання кожним індивідом;
2) носить скерований характер, має певну моральну, естетичну й етичну спрямованість, покликаний
формувати особистість з певними громадянськими якостями;
3) накопичення соціально-психологічного досвіду та постійне закріплення відповідних позицій у діяльності.
Отже, враховуючи різні підходи, соціалізація постає як історичний, діалектичний, складний, цілісний
процес, що відбувається під стихійним впливом суспільного середовища та спеціально організованої соціально-психологічної роботи і сприяє інтеграції особистості в суспільство та поводження там адаптивно.
Говорячи про особливості соціалізації у Київському університеті права НАН України, слід виділити
наступні напрями:
1) відвідання студентами Київського університету права НАН України разом із викладачами музеїв,
театрів, виставок. Наприклад, тематична екскурсія «Відвідування пам’ятника Магдебурзького права». Це
сприяє формуванню духовності майбутніх юристів, їх вихованню у кращих традиціях національної культури, розвитку естетичних уподобань;
2) студенти беруть активну участь у науковій роботі як безпосередньо виступаючи на конференціях,
кргулих столах, читаннях, семінарах, так і у ролі слухачів (X Міжнародна науково-практична конференція
«Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького», проведена 23 лютого 2017 р., VIІІ Всеукраїнська
науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», проведена 26 квітня 2017 р., Міжнародний семінар «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науководослідних установах», проведений 5–6 липня 2017 р. тощо). Це допомогає студентам осмислювати ті процесі, які відбуваються у державі, доходити до певних висновків, бачити результати своєї наукової роботи в
опублікованих збірниках;
3) свої знання на практиці студенти можуть застосувати у юридичній клініці «Фенікс» Київського університету права НАН України, що надає первинну юридичну консультацію безплатно малозабезпеченим
верствам населення. Це допомагає сформувати у студентів самостійність мислення у виборі способів дії, у
творчості та професійну активність;
4) з жовтня 2011 р. в Київському університеті права НАН України успішно функціонує спільна магістерська програма з Варненським вільним університетом ім. Чорноризця Храбра (Varna Free University, Болгарія), яка була започаткована в рамках розвитку міжнародних зв’язків у КУП НАН України. Спільна магістерська програма дає можливість нашим студентам здобути одночасно вищу освіту як у Київському університеті права НАН України, так і в провідному університеті Болгарії – Варненському вільному університеті
ім. Чорноризця Храбра;
5) наявність студентського самоврядування. На початку вересня 2017 р. в стінах Університету відбулися
традиційні щорічні загальні збори студентського парламенту. Зустріч була присвячена звітуванню парламенту VIII каденції за минулий навчальний рік.
Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що у студентів Київського університету права НАН
України формується духовний потенціал та важливі життєві цінності. Для того, щоб у цьому переконатись у
травні-червні 2017 р. проходило дослідження за Методикою Ш. Шварца (Ціннісний опитувальник (ЦО)
Шварца). Участь у дослідженні взяло 70 студентів магістратури, з них 30 осіб жіночої та 40 чоловічої статі.
В основному це була молодь віком від 20 до 25 років.
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Методика Ш. Шварца10 складається з двох частин, що вирізняються діагностичними цілями. Перша
частина опитувальника («Огляд цінностей») призначений для вивчення нормативних ідеалів, цінностей особистості на рівні переконань, а також для виявлення структури цінностей, що справляє найбільший вплив на
особистість у цілому, але не завжди виявляється в реальній поведінці. Дотримуючись думки про те, що зміст
цінностей відображає типи мотиваційних цілей, які вони висловлюють, Ш. Шварц групує окремі цінності
відповідно за спільністю цілей у ціннісні типи.
Усього є десять мотиваційних типів:
Влада. Центральна мета даного типу, на думку дослідника, полягає в досягненні соціального статусу чи
престижу, контролю чи домінування над людьми і засобами. Цінності влади фокусуються на повазі, досягненні домінантної позиції в рамках цілої соціальної системи.
Досягнення. Визначальна мета цього типу полягає в досягненні особистого успіху через прояв компетентності відповідно до соціально-культурних стандартів (у безпосередній взаємодії), яка тягне за собою
соціальне схвалення.
Гедонізм. Мотиваційна мета типу визначається як насолода або чуттєве задоволення.
Стимуляція. Даний тип цінностей є похідним від потреби в новизні, новим враженням.
Самостійність. Визначальна мета цього типу цінностей, на думку Ш. Шварца, полягає в самостійності
мислення у виборі способів дії, у творчості та дослідницької активності.
Універсалізм. Мотиваційною метою даного типу цінностей, що базуються на соціальних потребах, є
розуміння, терпимість, захист благополуччя всіх людей і природи в цілому.
Доброта. Представляє більш «вузький» просоціальной тип цінностей порівняно з універсалізмом; є
похідним від потреби в позитивній взаємодії, потреби в афіліації. Його мотиваційна мета – збереження благополуччя людей, з якими індивід знаходиться в близьких контактах.
Традиції. Мотиваційна мета даного типу – повага, прийняття звичаїв та ідей, що існують у даній культурі, і дотримання їх.
Конформність. Визначальна мета цього мотиваційного типу полягає в стримуванні та запобіганні спонукань і дій, які можуть заподіяти шкоду іншим чи не відповідають соціальним очікуванням. На думку Ш. Шварца, даний тип відбувається на вимогу стримувати схильності, що мають негативні соціальні наслідки.
Безпека. Мотиваційна мета типу – безпека для інших людей і себе, гармонія, стабільність суспільства
та взаємин.
Друга частина опитувальника («Профіль особистості») направлена на вивчення реально діючих цінностей особистості, індивідуальних пріоритетів, які найбільш часто виявляються в поведінці людини. Дані,
отримані у першій і другій частинах методики, зазвичай не збігаються, оскільки ціннісні пріоритети особистості на рівні нормативних ідеалів не завжди реалізуються внаслідок обмеження можливостей людини або
групового тиску.
Табл. 1
Середні показники значимості типів цінностей студентів Київського університету права,
визначених за методикою Ш. Шварца
Середні показники значимості типів цінностей
Середній показник вибірки
жінки
чоловіки
Огляд цінПрофіль
Огляд цінПрофіль
Огляд цінПрофіль
ностей
особистості ностей
особистості ностей
особистості
1 Конформність
19,07
6,88
20,07
7,11
18,29
6,7
2 Традиції
20,28
4,45
19,8
4,34
20,64
4,53
3 Доброта
25,13
8,28
26,42
8,61
24,14
8,02
4 Універсалізм
34,81
10,73
35,73
11,61
34,11
10,05
5 Самостійність
26,16
10,05
26,61
10,76
25,82
9,5
6 Стимуляція
12,8
5,88
12,88
6,15
12,74
5,67
7 Гедонізм
15,9
7,13
16,61
7,88
15,35
6,55
8 Досягнення
19,73
8,23
19,61
7,84
19,82
8,52
9 Влада
16,92
4,93
15,73
4,26
17,82
5,44
10 Безпека
24,8
9,9
25,61
10,61
24,17
9,35
Наведені в табл. 1 дані дають змогу судити про співвідношення значущості цінностей між дівчатами та
хлопцями.
Результати вивчення цінностей молоді за методикою Ш. Шварца показали, що найвищі показники
їхнього рівня сформованості – за цінностями «універсалізм», «самостійність» «доброта». Високий рівень
сформованості саме цих цінностей у поєднанні з психологічними особливостями та головними новоутвореннями юнацького віку виступають передумовою формування духовного потенціалу молоді. Далі слідують
такі цінності, як «безпека», «традиції», «досягнення», «конформність», «влада», «гедонізм», «стимуляція».
Порівнюючи чоловічі та жіночі вибірки, слід звернути увагу на певні відмінності, які простежуються в
діаграмі нижче. Так на рівні нормативних ідеалів у чоловіків перевага надається «владі», в той час як у
жінок – «гедонізму». Якщо говорити про те, яка цінність займає останнє місце, то відповідно до індивідуальних пріоритетів у чоловіків це «традиції», а в жінок – «влада».
№
п/п

Типи
цінностей
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Рис. 1. Середні показники значимості типів цінностей студентів Київського університету права,
визначених за методикою Ш. Шварца
Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що ціннісними орієнтаціями студентів Київського
університету права є «універсалізм», «самостійність», «доброта». Високий рівень сформованості саме цих
цінностей у поєднанні з психологічними особливостями та головними новоутвореннями юнацького віку виступають передумовою формування духовного потенціалу молоді. Тому актуальним завданням вищої освіти
є організація цілеспрямованої системи формування духовно-ціннісних орієнтацій студентів, завдяки якій
вони зможуть усвідомити їх сутність, визначити значущість для індивідуальної життєдіяльності, зіставити з
власними ціннісними уподобаннями, навчитися оцінювати явища з цієї точки зору та реалізовувати їх у майбутній діяльності.
1
2
3

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории / Б. Д. Парыгин. – М. : Мысль, 1971. – С. 165.
Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект-Пресс, 1996. – С. 176.
Литвиненко С. Я. Дитина і середовище: проблеми взаємодії / С. Я. Литвиненко, В. М. Ямницький // Оновлення змісту
та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2002. – Вип. 22. – С. 216–219.
4 Авраменко О. О. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема / О. О. Авраменко // Вісник Національної
академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 5.
5 Возна Ю. Соціалізованість особистості як результат інтерналізації соціальних та театральних ролей засобами сценічного мистецтва / Ю. Возна // Молодь і ринок. – 2014. – № 4. – С. 63–64.
6 Кліш П. А. Соціалізація підлітка: варіативність підходів / П. А. Кліш, А. П. Хом’як // Педагогічний пошук. – 2014. –
№ 1. – С. 31–33.
7 Гаврилюк О. Соціалізація як процес формування особистості / О. Гаврилюк // Проф.-техн. освіта. – 2014. – № 3. – С. 46–47.
8 Городиська В., Пантюк М., Міляєва В. Педагогіка та психологія вищої школи : тексти лекцій / В. Городиська, М. Пантюк, В. Міляєва. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2014. – С. 13.
9 Власова О. І. Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / О. І. Власова // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://fund-issled-intern.esrae.ru/5-59
10 Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности / В. Н. Карандашев // Концепция и методическое руководство. – СПб.: Речь, 2004.
Резюме
Похиленко І. С. Особливості соціалізації в Київському університеті права НАН України.
Досліджено уявлення та розвиток поняття «соціалізація» в різні часові періоди, визначено ознаки соціалізації та її особливості у Київському університеті права НАН України, з’ясовано ієрархію сформованих цінностей у результаті такої соціалізації.
Ключові слова: молодь, студенство, соціалізація, життєві цінності, духовність.
Резюме
Похиленко И. С. Особенности социализации в Киевском университете права НАН Украины.
Исследованы представления и развитие понятия «социализация» в разные временные периоды, определены признаки
социализации и ее особенности в Киевском университете права НАН Украины, выяснена иерархия сформированных ценностей в результате такой социализации.
Ключевые слова: молодежь, студенчество, социализация, жизненные ценности, духовность.
Summary
Pokhylenko I. Peculiarities of Socialization at Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Conceptualization and development of the notion “socialization” in different time periods have been examined, the features of
socialization and its peculiarities at Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine have been determined,
the hierarchy of the values formed as a result of such socialization has been explored.
Key words: youth, students, socialization, life values, spirituality.
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LES RAPPORTS ENTRE LES JUGES EUROPÉENS DANS LE DOMAINE
DE LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
LA LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES
CEDH
Convention européenne des droits de l’homme
CJCE
Cour de justice de la Communauté européenne
CJUE
Cour de justice de l’Union européenne
Cour EDH Cour européenne des droits de l’homme
DCP
Données à caractère personnel
ELSJ
Espace de liberté, de sécurité et de justice
PDCP
Protection des données à caractère personnel
PDDCP
Protection du droit des données à caractère personnel
PGD
Principe général du droit
TCE
Traité instituant la Communauté européenne
TFUE
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TUE
Traité sur l’Union européenne
UE
Union européenne
« À l’ère du numérique, l’enjeu est d’assurer un contrôle
territorialisé d’un phénomène par nature déterritorialisé »1

Le contexte de l’étude. Dans le contexte du développement rapide des nouvelles technologies la question se
pose sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel (DCP). Dans la nouvelle société numérique ce sujet suscite de nombreuses craintes auprès de l’opinion publique, car il s’agit de la vie quotidienne de
chaque personne. Ces inquiétudes ont été encore plus amplifiées suites aux nombreux scandales tels que l’affaire
PRISM2, Google Spain, Pokémon Go, et Panama papers qui est la plus grosse fuite des données de l’histoire sur la
corruption. Les données personnelles sont assimilées aux biens ayant une grande valeur économique et peuvent être
considérées comme une marchandise puisqu’elles sont considérées comme étant indispensables pour le marketing
stratégique, la modélisation du consommateur et le développement de l’économie numérique : « Dans l’ensemble
(…) l’application de données personnelles peut fournir un bénéfice économique annuel de 330 milliards d’euros
pour les organisations en Europe d’ici 2020 »3.
Actualité du sujet. Le droit de la protection des données personnelles est le droit fondamental de deuxième
génération ; il est aujourd’hui protégé en Europe par des sources issues de deux systèmes normatifs : celui du
Conseil de l’Europe et celui de l’Union européenne. L’évolution de sa protection pourrait être vue comme la suite
de deux étapes : la première est l’apparition de ce droit après la seconde Guerre Mondiale et sa consécration au rang
du droit fondamental par de nombreux États ainsi que par la jurisprudence évolutive du juge européen de la Cour
EDH de l’article 8 CEDH et la Convention n°108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe, et la seconde est
l’adoption par l’Union européenne de ses propres sources en la matière (Charte européenne des droits fondamentaux
du 7 décembre 2000, article 16 TFUE et 32 TUE, la directive 95/46/CE et les textes qui la complètent, et le nouveau
« paquet des données personnelles » qui entre en vigueur le 25 mai 20184. Il contient trois textes applicables à tous
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les États Membres de l’Union européenne : le règlement 2016/679, la directive 2016/680, et la directive (UE)
2016/681). Le cadre juridique, actuellement en vigueur, était élaboré au moment où l’Internet et l’informatique
n’étaient qu’à leur début. C’est pour cette raison que l’entrée en vigueur du « paquet protection des données » est
un sujet qui est mis sur la première page de l’actualité juridique dans l’Union européenne. Ce triptyque de textes
vise à renforcer la sécurité juridique des citoyens et des entreprises au sein du marché commun, de concrétiser le
marché unique du numérique tout en ayant pour objectif de ne pas courir derrière les technologies. Son application
conduira vers le processus des modifications des règles juridiques actuellement en vigueur dans les Etats Membres
et concernera des partenaires économiques de l’Union européen dont l’Ukraine.
Cette réforme précise la signification de la notion « des données à caractère personnel ». En France, cette
notion est interprétée de manière large par l’article 2 de la loi de 1978 Informatique et libertés mais ce n’est pas le
cas dans tous les pays de l’Union, par exemple en Angleterre5. Les divergences actuelles dans la définition n’existeront plus à partir de 2018, car l’Union a décidé pour la première fois de se doter d’un texte unique applicable sur
tout le marché commun : Règlement n°2016/679. Selon l’article 4 de ce texte «données à caractère personnel» sont
« toutes informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Le but de l’étude. Le respect de la protection des données à caractère personnel fait l’objet de différents
contrôles notamment par les juges européens. Le but de cet article est d’étudier les interactions entre deux ordres
juridiques européens en la matière par le prisme des dispositifs législatifs.
Les relations entre deux systèmes juridiques européens attirent attention de la doctrine française, par exemple
Delphine Buhny, Dephine Dero-Buhny, Jean -Paul Jacqué et autres. Cependant, la question de la protection des DCP
par les juges européens ne semble pas être suffisamment traitée.
Aujourd’hui les rapports entre les deux ordres juridiques européens sont encadrés par plusieurs dispositifs
ayant pour but de minimiser les risques de divergence d’interprétation en matière de protection des DCP en Europe
(I). Cependant, la CJUE et la Cour EDH conservent chacune son autonomie ce qui peut engendrer un certain degré
de divergence dans leurs décisions concernant la protection de ce nouveau droit fondamental (II).
I : L’existence d’un dialogue entre les juges européens concernant la PDCP
Pour instaurer un certain dialogue de la CJUE et la Cour EDH, le juge de Strasbourg par l’arrêt Bosphorus a
mis en place le principe jurisprudentiel de la protection équivalente des droits fondamentaux (I.1). De plus, les législateurs de l’Union ont instauré textuellement des dispositifs en vue de favoriser la concordance dans l’interprétation
du droit à la protection des DCP dans ces deux systèmes juridiques (I.2).
I.1. Le principe d’équivalence comme moyen d’instauration d’un rapport entre les juges européens
À l’origine, les deux juridictions avaient des missions différentes : la Cour EDH devait faire respecter les droits
fondamentaux issus de la CEDH, et la CJUE devait assurer l’interprétation et le respect du droit de la Communauté
européenne ayant un contenu principalement économique. Puis, suite à l’émergence de la protection des droits fondamentaux au sein de la Communauté européenne, les interactions entre les juges sont apparues. Cette protection
des droits par l’Union a abouti, à un véritable « dialogue juridictionnel se caractérisant pour l’essentiel par des références à la jurisprudence de l’autre Cour européenne»6 et par l’interprétation et l’utilisation des sources de l’autre
système juridique européen.
Selon le professeur J-P Jacqué « lorsqu’un juge doit arbitrer un conflit entre des normes issues de deux ordres
juridiques différents, il peut accepter de ne pas exercer son contrôle au regard des normes dont il est le gardien s’il
apparaît que les normes issues de l’autre ordre juridique offrent une protection équivalente7 »8. Cette technique a été
utilisée par la Cour EDH dans son arrêt Bosphorus du 30 juin 20059 où elle a consacré le principe d’équivalence
entre deux systèmes normatifs européens de protection des droits fondamentaux. Ce principe a été instauré pour permettre à la Cour EDH d’approfondir son contrôle sur le droit de l’Union et ainsi éviter des divergences de position
sur les questions relatives à ces droits. Ainsi, dans l’arrêt suscité le juge de Strasbourg a accepté pour la première
fois d’examiner un grief concernant les mesures d’application du règlement communautaire prises sans marge d’appréciation par les États membres de l’Union. La Cour EDH a considéré que lorsqu’elle est saisie d’un recours contre
un État membre de l’Union qui souhaite faire constater l’incompatibilité entre une mesure d’exécution du droit de
l’Union et la Convention, elle n’a pas à contrôler si la mesure prise était proportionnée par rapport aux objectifs
qu’elle poursuivait. Pour le juge de Strasbourg « la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est […] équivalente […] à celle assurée par le mécanisme de la Convention »10. Donc la Cour EDH a énoncé qu’il était possible de « présumer que l’Irlande ne s’est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de
la Convention lorsqu’elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne
»11. Ce principe « révèle ainsi la mise en place d’un lien de confiance mutuelle entre les deux juridictions européennes»12 avec un postulat d’égalité des parties consacré par la Cour EDH, en réponse à la consécration par la Cour
de justice de la signification particulière à la Convention EDH et à la jurisprudence de sa Cour EDH. Cependant, la
présomption de ce principe est limitée par sa propre mise en œuvre, car elle peut être renversée dès lors que la protection des droits garantis par la Convention est entachée par une insuffisance. En outre, cette présomption ne joue
pas dès lors que l’État Membre de l’Union européenne dispose d’une marge de manœuvre dans l’application du
texte de l’Union. Dans cette hypothèse la Cour EDH exerce normalement son contrôle.
Dans l’affaire Michaud contre France13, le principe d’équivalence était reformulé par le juge de Strasbourg de
façon différente en ajoutant une seconde condition à la condition de marge de manœuvre des États Membres. En
effet, la Cour européenne énonce que la présomption d’équivalence s’appliquera uniquement si deux conditions
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cumulatives sont réunies. À savoir, la première est « l’absence de marges de manœuvre pour les autorités nationales
lors de l’application du droit européen », et, la deuxième, « le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne ». Si ces deux conditions sont réunies, le juge de Strasbourg ne réalise qu’un contrôle restreint de l’insuffisance manifeste des protections garanties. Cependant, dans le
cas contraire, la Cour exerce un contrôle normal. Cet arrêt a été confirmé par l’arrêt Avotins14 qui a été rendu en
réponse à l’avis 2/13 de la CJUE.
Ensuite, la Cour EDH a rendu l’arrêt Tarakhel contre Suisse15 où elle a conclu qu’il existait une violation de
la présomption posée par l’arrêt Bosphorus. Certains membres de la doctrine considèrent cette affaire comme l’illustration du « divorce » entre les deux Cours européennes. En effet, cet arrêt laisse à supposer qu’à l’avenir la Cour
EDH pourra réaliser le contrôle de la présomption de manière plus sévère, d’apprécier de manière moins favorable
le pouvoir d’appréciation de l’État et donc atténuer le privilège accordé au droit de l’UE.
De ce fait, la notion d’équivalence n’implique pas une idée de protection identique des droits des DCP, mais
l’idée de correspondance dans les deux systèmes des valeurs, ce qui peut avoir des conséquences sur des contrôles
des droits garantis. Donc ce standard « requiert une protection comparable entre les droits et tolère que la protection
se réalise avec ses propres voies de procédures ou prenne en compte des objectifs d’intérêt général spécifiques»16 à
condition que le résultat final soit en adéquation avec celui de la Convention EDH.
Il nous semble important de noter que le principe d’équivalence doit être distingué du dialogue des juges même
si le lien entre les deux existe. Le dialogue doit amener les juges à une harmonie d’opinions sur une question de
droit. Or, selon Platon Sébastien, dans l’aspect négatif du principe d’équivalence des droits fondamentaux, ce principe est un appel au dialogue entre les Cours européennes. Si les deux conditions posées par la jurisprudence sont
respectées, le contrôle réalisé sera restreint17. À l’inverse, l’aspect positif du contrôle d’équivalence18 est le prolongement du dialogue des juges avec un certain degré de confiance.
Dans l’absolu ce principe d’équivalence instauré par Cour européenne des droits de l’homme peut être appliqué à la protection des droits des DCP. Il semble que pour l’heure la Cour EDH n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur le sujet, car l’occasion ne s’était pas encore présentée au juge. Toutefois selon une partie de la doctrine
tel pourra être le cas prochainement. Cependant le principe d’équivalence n’est pas le seul dispositif qui contribue
au dialogue des juges, car des mécanismes ont été posés dans le droit primaire de l’Union européenne.
I.2. Les mécanismes textuels comme moyen de limitation des divergences entre les juges européens dans
le domaine de la PDCP
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne apparaît, au premier lieu, comme un texte qui a pour
objectif de renforcer l’autonomie de la CJUE dans le domaine des droits fondamentaux à l’égard de la CEDH et la
jurisprudence de la Cour EDH. Mais les législateurs de l’Union ont décidé d’imposer textuellement le dialogue entre
la CJUE et la Cour EDH notamment par l’article 53 (I.2.A) et 52§3 (I.2.B) de la Charte des droits fondamentaux
dans le but d’éviter une « guerre des juges »19.
I.2.A. Le standard minimum de protection comme mécanisme de limitation des divergences entre les
deux juges européens : article 53 de la Charte.
L’article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européen énonce qu’« aucune disposition de la
présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les
conventions internationales auxquelles font partie l’Union ou tous les États membres, et notamment la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des
États membres ». Ainsi, cet article énonce une clause qui peut être qualifiée comme de non-abaissement ou de standard minimum de protection des droits fondamentaux. Il devient évident qu’en vertu de cette clause l’article 8 de la
Charte des droits fondamentaux peut être considéré comme étant la garantie minimale de protection du droit à la
protection des données à caractère personnel dans le « champ d’application du droit de l’Union »20.
De plus, l’article 53, n’exclut pas l’application d’autres instruments nationaux ou internationaux de protection
des droits fondamentaux s’ils sont plus protecteurs ou s’ils ne remettent pas en question « l’effectivité du droit de
l’Union »21. Cet article du droit primaire de l’Union place également la Convention EDH au rang d’un « standard
minimum en dessous duquel »22 la protection garantie en matière des données à caractère personnel dans l’Union
ne saurait prévaloir. Cela s’explique par le fait que l’article 6§3 TUE23 énonce que les droits fondamentaux issus de
la CEDH sont érigés au rang des PGD dans le droit de l’Union24.
Notons que le « standard minimum de protection des droits fondamentaux » énoncé à l’article 53 de la Charte
n’est pas assimilable à une règle de conflit. En effet, l’assimilation à une règle de conflit signifie l’application de la
règle la plus protectrice par le juge de l’Union du droit européen relatif à la protection des DCP. L’assimilation à une
règle de conflit a été expressément écartée par l’arrêt de la Cour de justice Melloni du 26 février 201325. Cela s’explique notamment par le principe de primauté du droit de l’Union sur les normes externes26.
Pour certains membres de la doctrine, comme Delphine Dero-Buhny, le principe énoncé à l’article 53 de la
Charte doit être compris comme une obligation pesant sur la Cour de justice « de prendre en considération les
normes externes plus protectrices dans l’interprétation qu’elle tient des disposition de la Charte (…) mais seulement
dans l’hypothèse où cette prise en compte ne compromet pas la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union
européenne»27. Ainsi, cette disposition de la Charte a pour unique objectif de forcer le juge de l’Union à prendre en
considération la Convention EDH ainsi que la jurisprudence du juge de Strasbourg dans les cas où ils assurent un
niveau de protection plus étendu du droit à la protection des DCP que celui qui découle de la Charte.
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I.2.B. Le principe de droits correspondants comme moyen de limitation des divergences entre les juges
européens : article 52§3 de la Charte
Les législateurs de la Charte ont souhaité aller plus loin que le standard minimum de protection des droits fondamentaux en imposant une cohérence entre la Charte des droits fondamentaux et la Convention EDH dans le but
d’assurer une « interprétation identique à des droits similaires : d’où l’article 52§3 »28. En effet, cet article prévoit
que « dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les
mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union
accorde une protection plus étendue ». Cet article est « une déclinaison du principe de protection équivalente »29.
Ainsi, l’application de cet article se réalise en deux temps.
Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier les droits correspondants garantis par les articles de la
Charte et de la CEDH. Pour ce faire, selon l’article 6§1TUE, il est nécessaire de tenir compte des explications de la
Charte. Celles-ci apportent des précisions importantes, comme le fait que la détermination d’un droit correspondant
doit se faire en se référant au texte de la CEDH et à la jurisprudence de la Cour EDH. Ce mécanisme a été appliqué
à plusieurs reprises par le juge de l’Union et les Avocats Généraux de la CJUE depuis l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne en 2009. Concernant les données à caractère personnel, deux approches ont été suivies pour mettre en
avant une correspondance dans la CEDH. Tout d’abord, le juge ou l’Avocat Général peut s’appuyer dans sa décision
sur les explications de la Charte dès lors qu’elle met en avant une correspondance avec un droit énoncé par la
Convention. Cette technique était suivie par exemple par l’Avocat Général Cruz Villalon dans ces conclusions sur
l’affaire Scarlet extended SA du 14 avril 201130 concernant la correspondance des droits à la protection de la vie privée et les données à caractère personnelles énoncées aux articles 7 et 8 de la Charte et 8 CEDH. Puis, le juge de
l’Union peut se baser sur la jurisprudence de la Cour EDH dans le but de déterminer si un droit énoncé par la Charte
est un correspondant d’un droit qui est garanti par la CEDH « alors même que cette correspondance ne ressort pas
clairement du texte de la Charte ou de ses explications »31. Par exemple, concernant les DCP cette technique a été
utilisée par la CJUE dans son arrêt Volker, car le droit énoncé par l’article 8 de la Charte n’est pas un droit qui est
identifié comme lui étant correspondant dans la Convention EDH par la Charte, ses explications ou la CEDH. Dans
ses décisions, le juge de l’Union a également la possibilité de se baser directement sur l’article 52§3 dans le but de
souligner l’existence d’une correspondance entre les droits. Cependant, comme cela a été vu précédemment, cette
méthode ne peut pas s’applique à la protection des DCP.
Dans un second temps, dans le cas où un droit énoncé par la Charte correspond à un droit énoncé par la
Convention européenne des droits de l’homme, la CJUE est dans l’obligation, depuis l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, de donner au droit énoncé par la Charte le même sens, la même portée et les mêmes limites que les
droits qui dérivent de la CEDH. En cas d’identité entre les droits, ce sont les limites de la CEDH qui vont être applicables. Et dans les autres cas, « le régime applicable sera celui de l’article 52§1 (de la Charte) pour autant qu’il ne
conduise pas à une protection inférieure à celle prévue par la Convention »32.
De ce fait, l’article 52§3 peut être interprété comme une invitation textuelle au dialogue entre deux juges européens. « Il ne s’agit donc pas stricto sensu d’une protection équivalente. La protection offerte par le droit de l’Union
ne doit pas être simplement équivalente à celle offerte par le droit de la CEDH, elle est censée être identique »33. Il
s’agit d’une équivalence-identité différente du principe d’équivalence relative énoncée par l’arrêt Bosphorus de la
Cour EDH. Par conséquent le droit général de l’Union européenne relatif à la protection des DCP est plus protecteur
que le droit du Conseil de l’Europe.
Certains membres de la doctrine comme Tinière Romain34 trouvent « paradoxal » que la mise en œuvre de la
Charte des droits fondamentaux par le juge de l’Union conduit à multiplier les références à la jurisprudence de la
Cour EDH. De plus, ils soulignent les nombreuses insuffisances de ce mécanisme des droits correspondants énoncé
à l’article 52§3 de la Charte. Pour Tinière Romain une telle insuffisance existe concernant la protection des DCP par
l’article 8 de la Charte. « L’enjeu du débat est important puisqu’il conditionne la reprise ou non de la jurisprudence
de Strasbourg par la Cour de Luxembourg »35. Ainsi l’article 7 de la Charte relatif au droit à la protection de la vie
privée et familiale est considéré comme le droit correspondant du droit énoncé à l’article 8 de la CEDH. Donc l’article 8 de la Convention EDH ne peut être le droit correspondant de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux.
Or, la Cour EDH a développé une protection des DCP par une interprétation évolutive de l’article 8 CEDH36. De ce
fait, il n’existe pas de correspondance pour l’article 8 de la Charte dans le texte de la Convention EDH, ce qui peut
avoir des conséquences sur le dialogue des juges européens.
Par conséquent, tout comme le principe d’équivalence, les articles 52§3 et 53 de la Charte visent à instaurer
une complémentarité et une unité, notamment jurisprudentielles, entre les deux systèmes juridiques. Pourtant, les
divergences d’interprétation relatives à la protection des DCP sont possibles.
II : Les divergences dans le dialogue des juges européens concernant la protection des DCP
L’instauration de différents mécanismes pour créer un certain dialogue entre la CJUE et la Cour EDH n’a pas
eu pour effet la disparition de l’autonomie de chaque juge (II.1). Mais aussi, ces mécanismes n’ont pas eu pour effet
de réduire totalement les divergences d’interprétation entre les deux ordres juridiques européens (II.2).
II.1. L’autonomie préservée des juges européens en matière de la PDCP
L’instauration d’un dialogue entre les juges européens a été réalisée par les mécanismes différents précités dans
le but de créer une cohérence entre les deux systèmes juridiques européens de protection des droits fondamentaux
ainsi que pour préserver l’autorité de chaque Cour37. Donc ces mécanismes ne portent pas atteinte à l’autonomie
conservée par les deux corporations de juges européens, ce qui se manifeste dans leurs arrêts.
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Concernant la Cour européenne des droits de l’homme, elle n’est pas juridiquement liée par l’interprétation que
peut faire la CJUE de l’article 7 CEDH ainsi que de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Comme cela
a été vu, elle dispose de la liberté de se référer ou non à la jurisprudence du juge de l’Union en la matière. De plus,
pour la Cour EDH la Charte des droits fondamentaux ne constitue qu’une source parmi d’autres sur laquelle elle
peut se baser pour rendre ses décisions. L’autonomie du juge de Strasbourg dans le dialogue avec l’autre Cour européenne, est préservée et se manifeste principalement par la possibilité qui lui est accordée de choisir ses sources de
référence, ainsi que par la possibilité de se référer, ou non, aux arrêts du juge de l’Union. Ainsi, il arrive que la Cour
EDH masque l’importance qu’elle accorde au droit de l’Union et à la jurisprudence de la CJUE en rendant des arrêts
sans y faire référence. Tel est le cas dans l’arrêt précité Vilho Eskelinen contre Finlande38 portant sur la consécration
de la protection des données à caractère personnel en matière de la santé ; il a été rendu en se fondant implicitement
sur un arrêt de la CJUE39.
Quant au juge de l’Union, son autonomie a été renforcée avec la consécration de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne parmi les sources du droit primaire du droit de l’Union. Cette indépendance préservée et renforcée se manifeste aujourd’hui de plusieurs manières dans ses décisions.
Tout d’abord le juge de l’Union peut librement utiliser comme base juridique aussi bien l’article 8 de la Charte
que l’article 8 de la Convention EDH pour contrôler le respect du droit à la protection des DCP. Par exemple, dans
l’arrêt Volker40, pour établir que les limites peuvent légitiment être apportées à ce droit, le juge a utilisé comme fondement l’article 8§2 CEDH.
Puis, dans d’autres arrêts la CJUE a fait une application préférentielle du droit de l’Union. Tel est le cas dans
l’arrêt Kelly41 où la Cour a fait référence exclusivement aux directives de l’Union et à l’article 8 de la Charte. Dans
cet arrêt, la Cour de justice a, pour la première fois, affirmé que le droit de l’Union ne prévoit pas de droit spécifique
pour la personne qui se voit comme victime d’une discrimination, d’accéder à des informations détenues par l’employeur, pour pouvoir démontrer des faits qui lui permettraient de « présumer l’existence d’une discrimination »42.
La Cour rappelle dans cet arrêt que l’accès aux DCP est limité en droit français, par la loi n°78-17 du 6 janvier, et
en droit européen par la directive 2006/24/CE du 15 mars 2006. Aujourd’hui les arrêts dans lesquels le juge de
l’Union fait référence uniquement à la Charte ont tendance à se multiplier.
Ensuite, dans d’autres décisions la CJUE peut faire le choix de se référer à l’article 8 de la Convention EDH
uniquement après avoir cité la Charte. Cela était le cas dans son arrêt du 12 mai 2011, Malgozota Runevic –Vardyn43.
Enfin, une autre manière pour le juge de l’Union de manifester son autonomie est de s’affranchir de la jurisprudence de la Cour EDH en ne faisant référence dans ces arrêts qu’à ses propres arrêts. Par exemple, dans l’arrêt
Deutshe Telekom AG. Contre Bundesrepublik Deutschland44 pour déterminer la portée du droit à la protection des
données à caractère personnel dans le marché commun des communications électroniques, le juge a choisi de se fonder uniquement sur son arrêt Volker45, alors que celui-ci a, quant à lui, été fondé explicitement sur la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme.
De ce fait, nous pouvons observer que depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne une modification du
comportement du juge de l’Union a été constatée. Avant l’entrée en vigueur du Traité, la CJUE ne se référait en priorité qu’à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour EDH pour légitimer ces arrêts. Depuis l’entrée en vigueur du
Traité nous pouvons constater un changement significatif46 dans le comportement de ce juge, car les deux textes
européens peuvent être utilisés pour fonder ses arrêts.
Pour conclure, nous soulignons que la CJUE et la Cour EDH ont préservé leurs autonomies respectives même
si elles semblent être encadrées par les différents dispositifs juridiques. Cette situation pourra engendrer un certain
degré de divergences entre les juges européens.
II.2. Les raisons des divergences dans le dialogue des juges européens concernant la protection des DCP
La relative autonomie des juges de chaque ordre juridique européen peut engendrer, dans leur dialogue, des
divergences, même si en pratique « elles ne se réalisent que très rarement »47. En ce qui concerne la protection des
DCP un désaccord entre les juges européens peut exister pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, un risque de désaccord entre les deux juges européens dans le domaine en étude existe en raison
de l’application du principe d’équivalence48 par le juge EDH. Selon une partie de la doctrine comme Olivia Tamboule, le principe posé par l’arrêt Bosphorus « pourra être invoqué prochainement » 49 concernant le droit de déréférencement en raison de potentiels désaccords sur plusieurs points ; nous voudrions illustrer le plus important. Dans
son arrêt Google Spain de la CJUE réalise une hiérarchie des droits contenus dans la Charte en affirmant que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel « prévalent (…) en règle générale, sur ledit intérêt des
internautes »50 à l’information. Cela peut engendrer un désaccord du juge de Strasbourg en application de l’article
10 CEDH relatif à la liberté d’expression dans l’interprétation de ce droit. En effet, le principe d’équivalence n’est
pas une obligation textuelle pour la Cour EDH, rien ne peut obliger le juge de Strasbourg à s’aligner sur la jurisprudence de Luxembourg. Ce principe est donc limité par sa propre mise en œuvre. Ainsi, si la rupture du principe
d’équivalence se réalise, cela pourrait nuire à l’entente entre ces deux juridictions supranationales dans ce domaine.
Ensuite, concernant le principe de correspondance, son respect est imposé textuellement au juge de l’Union
par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Selon Tinière Romain51, la CJUE peut « tenter de réaliser une interprétation autonome du droit à la protection des données en Europe »52 en application de l’article 52§3. En effet, la
carence au principe de correspondance pour l’article 8 de la Charte dans le texte de la Convention EDH a amené
certains auteurs à penser que le principe énoncé par l’article 52§3 de la Charte concernant les DCP repose en grande
partie sur la bonne volonté du juge de l’Union. La divergence est d’autant plus envisageable au regard du fait que
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ce principe « ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union applique une protection plus étendue »53. En effet, selon
les explications de l’article 52§3 de la Charte, quand la CJUE est en présence des droits correspondants, elle doit
adopter une interprétation « identique » à celle qui est retenue par la Cour EDH pour les droit du Conseil de l’Europe. L’unique possibilité pour la CJUE de retrouver une partie de son indépendance dans interprétation des droits
correspondants est d’accorder une protection plus étendue aux droits fondamentaux de l’Union. Cette démarche peut
être suivie par la CJUE concernant le droit à la protection des DCP, même si à l’heure actuelle le juge de l’Union
ne semble pas avoir réalisé l’interprétation autonome dans ce domaine. Toutefois, cette possibilité reste envisageable
au regard de son utilisation par le juge dans d’autres domaines. Tel était le cas, par exemple, dans l’arrêt CJUE, Elgafaji, du 17 février 200954 où « était en cause la protection spécifique offerte sous certaines conditions aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ne pouvant bénéficier du statut de réfugié »55. Dans cette affaire, suivant le
conseil de l’Avocat Général Miguel Poiares Maduro, la CJUE s’est basée sur l’article 52§3 pour réaliser une interprétation autonome de la directive européenne 2004/83/CE dans le but d’« apporter un statut protecteur à des personnes vulnérables réfugiées dans un État de l’Union européenne et placées dans des situations de menaces sur leurs
droits fondamentaux autres que celles protégées par la jurisprudence de Strasbourg »56.
Puis, concernant la clause de non-régression prévue à l’article 53 de la Charte, elle a une correspondance à l’article 53 de la CEDH57. Toutefois, Clément François a souligné que ces deux articles 53 semblent être incompatibles.
En effet, selon cet auteur, l’arrêt Melloni énonce dans son soixantième point58 qu’en application de l’article 53 de la
Charte, les États Membres « ne peuvent pas avoir un niveau de protection plus élevé que la Charte quand le droit
est totalement harmonisé au sein de l’Union »59. À contrario, l’article 53 CEDH donne le droit aux parties contractantes « d’aller plus loin dans la protection des droits garantis »60.
Cette insuffisance de coordination entre les deux systèmes juridiques européens peut potentiellement avoir un
impact sur la coordination du niveau de protection des DCP en Europe, même si pour l’heure tel n’est pas le cas.
Enfin, dans l’arrêt Avotins61, rendu en réponse à l’avis 2/13 de la CJUE, le juge de l’Union a souligné que les
divergences existent entre deux Cours européennes concernant l’ELSJ qui est prévu par les articles 67 à 89 TFUE et
l’article 2 TUE62. En effet, dans l’ELSJ, il existe le principe de la reconnaissance mutuelle « des décisions judiciaires
en matière pénale et (…) des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile»63. Ce principe dans le droit de
l’Union a une importance fondamentale, car il permet la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures
dans lequel les DCP circulent librement. Dans cet espace « l’Union impose la confiance mutuelle entre ces États
Membres »64 ce qui a pour conséquence le fait que chaque État de l’Union est tenu de « présumer le respect des droits
fondamentaux par les autres États »65. Cependant, telle n’est pas la position du juge EDH, qui en application de la
CEDH, exige que dans l’ELSJ, les États parties à la Convention refusent « d’étendre sur leur propre territoire les effets
de décisions étrangères contraires aux droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés par la Convention »66. La Cour
EDH exige une vérification systématique par les États parties du « respect des droits fondamentaux par un autre État
Membre »67. Dans ces arrêts, elle semble être indifférente à la spécificité du droit de l’Union, et donc incite les États
Membres à contrôler le standard de protection assuré par un autre État. Pour l’heure, la Cour EDH n’a pas rendu de
tels arrêts en matière de la protection des données personnelles, mais tel était déjà le cas en matière d’asile dans les
arrêts M.S.S. et Tarakhel68 et en matière de la compétence judiciaire civile dans l’arrêt Sneersone et Kampanella69.
Cette discordance normative entre reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux peut engendrer des risques de
divergence d’interprétation entre les deux juridictions européennes dans la protection de ce nouveau droit fondamental.
Certains membres de la doctrine pensent que cette situation pourrait être réglée en partie avec l’adhésion de
l’Union européenne à la Convention EDH. Toutefois, la CJUE dans son avis 2/13 a estimé que cette voie pour le
moment ne pas engageable.
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Резюме
Люльєр В. Взаємовідносини між європейськими суддями у сфері захисту даних особистого характеру.
Стаття присвячена аналізу взаємовідносин між двома корпораціями європейських суддів у сфері захисту даних особистого характеру. Сьогодні їх взаємовідносини врегульовані заходами, спрямованими на мінімізацію ризиків появи розбіжностей
в інтерпретації між двома юридичними системами щодо захисту даних особистого характеру. Однак Суд Європейського Союзу
та Європейський суд з прав людини зберігають кожний свою незалежність, що може призвести до певних розбіжностей при
прийнятті рішень щодо захисту цього нового основного права.
Ключові слова: конвергенція, Суд Європейського Союзу, Європейський Суд з прав людини, діалог суддів, розбіжності,
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Резюме
Люльер В. Взаимоотношения между европейскими судьями в сфере защиты данных личного характера.
Статья посвящена анализу взаимоотношений между двумя корпорациями европейских судей в сфере защиты данных
личного характера. Сегодня их взаимоотношения урегулированы мерами, направленными на минимизацию рисков появления
разногласий в интерпретации между двумя юридическими системами относительно защиты личных данных. Однако, Суд
Европейского Союза и Европейский Суд по правам человека сохраняют каждый свою независимость, что может породить
определённый уровень разногласий при принятии решений относительно защиты этого нового основного права.
Ключевые слова: конвергенция, Суд Европейского Союза, Европейский Суд по правам человека, диалог судей, разногласия, основные права, защита данных личного характера.
Summary
Lullier V. Relations between European judges in the domain of personal data protection.
The article analyzes the relations between two corporations of judges in Europe in the domain of the personal data protection.
Today, the relationship between the two European judges is governed by a number of measures, set up to minimize the risks of divergent
interpretations between two legal systems concerning the personal data protection in Europe. However, the Court of Justice of the European Union and the European Court of Humain Rights each keep their autonomy, which may give generate to a degree of divergence
in their decisions, concerning the protection of this new fundamental right.
Key words: Convergence, Court of Justice of the European Union, European Court of Human Rights, Dialogue between judges,
Divergence, Fundamental rights, Personal data protection.
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ВПЛИВ ПРАВОСВІДОМОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДУ
Невиконання судових рішень – одна з найактуальніших проблем правової системи України. Звісно, що
причин невиконання судових рішень існує багато, і всі вони пов’язані між собою. Однією з основних причин, на думку автора, є низький рівень правосвідомості громадян, правовий нігілізм. Велика частка рішень
суду не виконується не тільки через слабку систему виконання судових рішень, а також з причини негативного ставлення суспільства до судової системи та прийнятих нею рішень.
У даній статті висвітлюється вплив правосвідомості та її деформації на ефективність виконання рішень
суду.
Дослідженню різноманітних аспектів правосвідомості приділяли увагу такі науковці, як В. Д. Бабкін,
В. В. Головченко, О. М. Дмитрієнко, М. С. Кельман, О. М. Оніщенко, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун. Що
стосуються виду деформації правосвідомості – правового нігілізму, то дане питання досліджували такі
науковці, як О. М. Бандурка, О. І. Барко, О. В. Волошенюк, О. О. Ганзенко, М. М. Жовтобрюх, А. М. Колодій,
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В. В. Копєйчиков, О. Г. Мурашин, В. Л. Погрібна, І. І. Поляков, О. Ф. Скакун, Ю. М. Тодика, М. В. Цвік,
Ю. С. Шемшученко, С. В. Шерстюк, А. М. Шульга та ін.
На різних етапах розвитку суспільства запорукою успішного розвитку держави завжди був належний
рівень правосвідомості громадян, тому однією з важливих причин міжусобних зіткнень та насильницьких
загарбань є те, що почуття права та справедливості не займало основоположного місця у діяльності людей.
Звісно, важливою є дієва участь держави в житті її громадян, слід турбуватись не лише про захист від зовнішніх ворогів, а й про життя людей в середині країни, люди мають почуватися захищеними. Важливої ролі
набуває турбота держави про інтелектуальний розвиток народу, розвиток його правосвідомості. Народ має
розуміти, знати свої права, шанувати закон. Нашому суспільству потрібні радикальні, серйозні зрушення в
системі цінностей, в характері стосунків держави із суспільством (громадянами), у судово-правовій системі.
Нашій державі потрібна гармонізація відносин між суспільством та владою, причому судам у цьому процесі
відводиться одна з найважливіших ролей. Важливо, аби суди діяли в напрямі позитивного образу суду в
думці громадян.
Запорукою стабільного та авторитетного становища влади в суспільстві є формування в громадській
думці сталого переконання в правоті, незалежності й об’єктивності судової влади, що забезпечуватиме довіру громадян до судових рішень, коли кожний громадянин, навіть не погоджуючись із винесеним судом
рішенням, вважатиме його правильним і справедливим, виходячи із загального переконання в авторитетності та справедливості судової влади.
Головною філософією, головним принципом життя успішних країн є повага до людини як найвищої
соціальної цінності, до її прав, свобод та інтересів, шанобливе ставлення громадян до закону та законності
як такої, підтримання правопорядку, повага й довіра до судових органів. Важливими є взаємоповага влади
та народу, підвищення рівня правосвідомості всіх її видів: професійної, побутової, індивідуальної, групової
тощо.
Правосвідомість – це форма суспільної свідомості, сукупність правових поглядів, почуттів, емоцій,
ідей, теорій та уявлень, які відображають ставлення окремої людини, соціальних груп і суспільства в цілому
до чинного чи бажаного права та діяльності, пов’язаної з ним1.
Звісно, що правосвідомість не існує в «чистому» вигляді, вона має взаємозв’язок з іншими формами
усвідомлення реальності. У правосвідомості, як і в інших формах суспільної свідомості, знаходять своє
відображення різні види суспільних відносин – економічні, політичні, духовні тощо. Тому правосвідомість
активно взаємодіє з ними, взаємозбагачуючись2.
На відміну від інших форм суспільної свідомості, правосвідомість має свій особливий предмет відображення і об’єкт впливу – право як систему правових норм, правовідносини, законодавство, правову поведінку і, насамкінець, правову систему в цілому.
На процес формування правосвідомості впливає багато факторів, серед яких – матеріальні умови
життя, соціальне становище, духовна, у тому числі й правова, культура суспільства, стан правового виховання населення, інтелектуальні можливості людини тощо3.
Залежно від спрямованості правових знань розрізняють такі види правосвідомості:
1) за суб’єктами (носіями) правосвідомості:
– індивідуальна правосвідомість – це правосвідомість окремої людини, яка формується під впливом
індивідуальних обставин життя, зовнішнього середовища і залежить від рівня її правової освіти. Індивідуальна правосвідомість – це сукупність особистих поглядів, уявлень, правових знань, емоцій і настанов конкретного суб’єкта щодо чинного чи бажаного права. Отримані в результаті виховання, навчання, спілкування
знання про право є основним джерелом формування індивідуальної правосвідомості;
– групова правосвідомість – це правосвідомість певних соціальних груп населення країни, яка формується навколо певної ідеї, окремого нормативно-правового акта тощо. На процес її формування впливає
спільність інтересів, традицій, умов життя, а також авторитет лідера групи. У ряді випадків правосвідомість
однієї соціальної групи може суттєво відрізнятися від правосвідомості іншої групи;
– суспільна правосвідомість – це правосвідомість, яка притаманна великим соціальним утворенням
(населенню країни, окремого регіону, певному етносу), що є носіями національної правової культури, проявляє себе у ході загальнонаціональних акцій: виборів до парламенту, обрання глави держави, проведення
референдуму.
Зазначені види правосвідомості взаємозв’язані, групова і суспільна правосвідомість складаються із
правосвідомості окремих людей. Водночас індивідуальна правосвідомість формується під впливом групової
та суспільної правосвідомості;
2) за характером відображення правової дійсності:
– буденна (повсякденна, побутова, звичайна) правосвідомість – це сукупність конкретних життєвих
обставин, особистого правового досвіду й отриманої освіти, що характеризує ставлення людини до чинного
чи бажаного права і правової системи на побутовому рівні;
– професійна правосвідомість – це сукупність професійних правових знань, почуттів, емоцій, настанов,
мотивів юристів-практиків та інших людей, які мають спеціальну юридичну освіту, що формується у результаті професійної діяльності й навчання;
– наукова (теоретична) правосвідомість – це сукупність наукових знань, теорій, доктрин, оцінок, емоцій
і почуттів науковців-юристів щодо існуючої та бажаної правової системи громадянського суспільства4.
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У структурі правосвідомості виділяються такі компоненти, як правові емоції, почуття, погляди, знання
(ідеї, теорії, концепції), мотиви, настанови, звички тощо. Усі вони об’єднується в три відносно самостійні
групи – правову психологію, правову ідеологію і правову мотивацію, але, зрозуміло, існують у взаємні
єдності.
Правова психологія – це сукупність настроїв, почуттів, емоцій, переживань стосовно правових явищ і
власних прав та обов’язків.
Правова ідеологія – це сукупність структурованих правових знань – ідей, принципів, теорій, концепцій,
які в систематизованій формі відображають та оцінюють правову реальність.
Правова мотивація – це система чинників у формі мотивів, стимулів, настанов, які безпосередньо
зумовлюють і визначають правомірну поведінку людей.
Правова мотивація відображає вольову поведінкову сторону правосвідомості й утворюється поєднанням раціональних та емоційних її компонентів.
На думку автора, важливо мотивувати суспільство в напрямі підвищення правової культури, рівня правосвідомості, що, в свою чергу, впливатиме і на виконання рішень суду.
Як зазначає у своїй статті О. С. Пінська: «Носіями правосвідомості є різні суб’єкти права: особистість,
громадські об’єднання, політичні партії, державні органи та їх посадові особи, юристи-практики, суспільство
в цілому. В правовій свідомості відбиваються ставлення суб’єкта до права, юридичної практики, поведінки
(діяльності) інших суб’єктів правовідносин, їх оцінка. Правосвідомість виявляється на всіх стадіях механізму
правового регулювання, впливає на функціонування практично кожного елемента правової системи»5.
Зі сказаних вище слів можна зробити висновок, що для ефективного функціонування правосуддя, в тому
числі ефективного виконання рішень суду, важливим є підвищення рівня правосвідомості всіх суб’єктів права.
Деформація правосвідомості має небезпечні наслідки для суспільства. Одним із них є правовий нігілізм, який ґрунтується на осмисленому запереченні соціальної цінності правової організації суспільного
життя. Звідси випливає навмисне невиконання судових рішень, або невиконання на підсвідомому рівні, причиною чого є низький рівень правосвідомості – як професійної, так і правосвідомості пересічних громадян,
правовий нігілізм. Професійна правосвідомість формується внаслідок одержання професійної (юридичної)
підготовки, а також під час роботи в юридичній сфері (суді, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті тощо). Носії
професійної правосвідомості володіють не тільки спеціалізованими знаннями щодо законодавства, а й уміннями, навичками його застосування. Хоча професійній правосвідомості юристів притаманний високий
рівень розвитку, це не виключає можливості виявів її деформації (наприклад, обвинувальний нахил у позиції
слідчих кадрів, формалізм тощо). Деформація професійної правосвідомості породжує недовіру та неповагу
громадян до правосуддя, зокрема до прийнятих судом рішень.
Важливо, на думку автора, погодитись із О. О. Ганзенко, який стверджує, що подолання правового нігілізму має відбуватись на всіх рівнях: загальносуспільному, окремих соціальних груп, а також на індивідуальному рівні6.
Варто погодитись і з думкою М. М. Жовтобрюха, який виділяє такі способи подолання правового нігілізму: підвищення якості правової або іншої спеціальної освіти; обов’язкове детальне проходження кожним
новим нормативно-правовим актом ґрунтовної правової експертизи; залучення до законотворчої роботи
науковців, відомих спеціалістів у галузі права; забезпечення доступу громадськості до законопроектної
роботи; підвищення якості виховання й освіти громадян, приведення її у відповідність до світових стандартів та ідеалів7.
М. М. Жовтобрюх вважає, що механізм подолання правового нігілізму має складатися із трьох комплексних блоків заходів:
– комплекс спеціально-юридичних заходів, спрямованих на формування якісно нової, ефективної правової системи;
– комплекс загальносоціальних заходів, спрямованих на поліпшення об’єктивних умов життя суспільства, формування нового соціального середовища;
– комплекс виховних заходів, спрямованих на виправлення деформацій правосвідомості й підвищення
рівня правової культури населення8.
Також варто зазначити, що, на думку А. Ю. Олійника, для зниження впливу правового нігілізму необхідні:
а) забезпечення високої якості законів, що приймаються;
б) зміцнення законності;
в) підвищення ролі судів і прокуратури;
г) підвищення ролі правового виховання;
ґ) підвищення правової культури українського суспільства і професійної правової культури9.
Правосвідомість нерозривно пов’язана з правовою культурою, підвищення якою є одним із важливих
завдань, що впливає також і на ефективність виконання судових рішень.
Правова культура – це якісний стан правового життя всього суспільства та окремих індивідів, який є
втіленням системи правових цінностей, набутих у процесі правового прогресу.
До загальних показників правової культури суспільства належать:
– рівень правової освіченості населення;
– реальність прав і свобод громадян;
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– авторитетність і впливовість правової науки;
– ефективність правового регулювання;
– активність громадян у правовому житті суспільства;
– якість судової і правоохоронної діяльності;
– стан законності й правового порядку;
– престижність професії юриста.
На думку автора, в контексті якості судової системи варто зазначити, що про рівень правової культури
громадян свідчить також і ефективність виконання судових рішень.
Для формування високого рівня правової культури слід виділити правове виховання. Це – діяльність
держави та її органів стосовно підвищення правосвідомості. Правове виховання має формувати відповідне
ставлення до права та практики його реалізації, а також уміння використовувати свої права та свободи, виконувати обов’язки, але при цьому поважати права та свободи інших осіб і у разі їх порушення добровільно
сприяти їх відновленню, наприклад, у формі виконання рішення суду.
Варто погодитись з думкою О. С. Пінської: «Існує необхідність досліджувати правову свідомість, тому що
вона виступає ознакою демократичної держави та виступає фактором поваги до права. Саме від рівня правової
свідомості громадянина залежить рівень розвитку суспільства в цілому. Населення, яке знає, усвідомлює та
правильно застосовує закон, є невід’ємною запорукою існування розвиненої держави». Важливо, аби держава
робила все, що від неї залежить, для підвищення рівня правосвідомості та правової культури в суспільстві.
Звісно, що все інше залежить від бачення та бажання самої особи, але варто мотивувати суспільство до того,
що демократична, розвинена, правова, соціальна держава – це справа кожного, а не тільки держави як такої10.
На думку М. А. Бурдоносової, розвинута правосвідомість є необхідною умовою для усвідомлення гідності права та основою для його реального втілення в життя, тобто є важливою складовою процесу реалізації норм права. А отже, можна зробити висновок, що розвинута правосвідомість – необхідна умова для ефективного виконання судових рішень. Звісно, важливим чинником є розвинута правосвідомість різних суб’єктів права. Зокрема, це стосується, наприклад, в даному випадку суддів, адже вони приймають рішення, які
потім мають належно виконуватись. Тому високий рівень професійної правосвідомості у суддів є важливим
для прийняття правильно рішення, адже це в будь-якому випадку так чи інакше впливає на долі людей.
А правильно прийняті рішення, з розумінням усієї відповідальності, наслідком матимуть підвищення довіри
до суддів, що вплине на виконання рішень суду11.
На підтвердження тези про важливість високого рівня правосвідомості для всіх суб’єктів права варто
вказати, що, на думку О. Ф. Скакун, високий рівень правосвідомості є важливим як для творців правових
норм, законодавців, так і для усіх громадян держави12, а в контексті ефективності виконання рішень суду –
для суддів, осіб, які несуть відповідальність за належне виконання рішень суду
Зазначене вище вказує на актуальність даної теми, на важливість подальшого дослідження та вирішення актуальних проблем, що пов’язані з питання підвищення рівня правосвідомості, правової культури та
подолання правого нігілізму в контексті ефективного виконання рішень суду.
1 Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс: навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К.: Центр
навчальної літератури, 2010. – С. 174–177. – С. 174.
2 Там само. – С. 174.
3 Там само. – С. 175.
4 Там само. – С. 177.
5 Пінська О. С. Правова свідомість: загальна характеристика, основні риси та структура / О. С. Пінська // Форум права. –
2011. – № 1. – С. 784–788 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_1_126
6 Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні / О. О. Ганзенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 3. – С. 20–27 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Vznu_Jur_2015_3_5
7 Там само. – С. 22.
8 Там само.
9 Колодій А. М. Правознавство [Текст] / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : В.А.В. «Правова єдність», 2009. – 792 с. :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfree.com/119262569_pravoponyattya_vidi_pravosvidomosti_pravovoyi_
kulturi.html#134
10 Пінська О. С. Вказана праця.
11 Бурдоносова М. А. Розвиток національної правової свідомості як необхідна умова подолання політико-правової кризи
в Україні / М. А. Бурдоносова // Публічне право. – 2014. – № 4. – С. 199–205. – С. 204 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2014_4_30
12 Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підруч. / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2006. – 776 с.

Резюме
Вишневська А. А. Вплив правосвідомості на ефективність виконання рішень суду.
Розглядаються поняття правосвідомості, правової культури та їх вплив на ефективність виконання рішень суду. Обґрунтовується необхідність подальшого дослідження даного питання та виокремлення шляхів підвищення рівня правосвідомості й
правової культури щодо всіх суб’єктів права.
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Резюме
Вишневская А. А. Влияние правосознания на эффективность исполнения судебных решений.
Рассматриваются вопросы правосознания, правовой культуры и их влияние на эффективность исполнения судебных
решений. Обосновывается необходимость дальнейшего исследования данного вопроса и выделения путей повышения уровня
правосознания и правовой культуры для относительно всех субъектов права.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, решение суда.
Summary
Vishnevskaya A. Effect of legal awareness on the effectiveness of court decisions.
The concepts of sense of justice, legal culture, and their effect of legal awareness on the effectiveness of court decisions. The
necessity of subsequent research of this question and selection of ways of increase of level of sense of justice and legal culture is
grounded in relation to all legal subjects.
Key words: legal awareness, legal culture, decision court.
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ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
У ДОКТРИНІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У ст. ст. 3 та 55 Конституції України проголошено, що права і свободи людини й громадянина та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави і захищаються судом1.
Захист прав та охоронюваних інтересів громадян, юридичних осіб і держави шляхом розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності до чинного законодавства покладається також на цивільне
судочинство. Успішне виконання покладених на суд завдань залежить від законної й обґрунтованої діяльності останнього, його ухвал з окремих процесуальних питань і рішень по суті справи. Законність і обґрунтованість судових рішень є основною й неодмінною умовою їх як актів правосуддя. Тільки судові акти, які мають
таку властивість, вирішують правові питання і тим самим захищають права та законні інтереси громадян,
юридичних осіб і держави.
Процесуальними гарантіями забезпечення законності й обґрунтованості діяльності судів з розгляду
цивільних справ і прийнятих ними рішень, гарантією захисту прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави є оскарження і перевірка судових рішень2.
Метою даної статті є аналіз права на оскарження судових рішень в цивільному процесі, як похідного
від права на звернення до суду за захистом, його дослідження з позиції міжнародно-правових стандартів
здійснення правосуддя.
Дослідженням вказаного питання займалися: М. Й. Штефан, В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова, М. В. Жушман, Д. Д. Луспеник, В. Ю. Мамницький, П. І. Радченко, О. В. Рожнов, К. В. Гусаров, Т. І. Фулей, П. Д. Петренко, В. А. Кройтор, В. Е. Теліпко, В. В. Молдован та інші.
Право на оскарження судових рішень є похідним від права на звернення до суду за захистом. Останнє,
у свою чергу, складається з: а) можливості звернення до суду першої інстанції за захистом і б) звернення до
суду контролюючої інстанції із скаргою на рішення суду першої інстанції у випадку незадоволення заінтересованою особою останнім3.
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. учасники
судового процесу та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом
випадках – на касаційне оскарження судового рішення4.
На нашу думку, дане положення закону має на меті забезпечення виправлення вищестоящим судом
помилок і порушень закону, допущених судом нижчої інстанції, гарантування прав та охоронюваних законом
інтересів учасників судового процесу, утвердження законності й справедливості судочинства та відтворює
конституційну засаду забезпечення права на апеляційне і касаційне оскарження судового рішення.
Розглянувши судову справу за апеляційною чи касаційною скаргою, суд апеляційної або касаційної
інстанції вправі скасувати чи змінити постановлене у справі судове рішення або залишити його без зміни.
Підстави для скасування чи зміни судового рішення передбачені процесуальним законодавством.
Крім апеляційного й касаційного перегляду судових рішень процесуальним законодавством передбачена також можливість перегляду судових рішень, які набрали законної сили, за нововиявленими обставинами
(обставинами, які не були відомі на момент розгляду справи по суті та які спростовують висновки, указані в
судовому рішенні, що набрало законної сили), а також за виключними обставинами5.
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Право на оскарження судового рішення є засобом судового нагляду з боку апеляційної і касаційної
інстанцій за діяльністю судів нижчого рівня.
Апеляційне і касаційне оскарження полягає у подачі відповідно апеляційної або касаційної скарги.
Реалізація учасниками судового процесу та іншими особами у випадках і порядку, передбачених процесуальним законодавством, своїх прав на оскарження судового рішення залежить від їх волевиявлення.
Подача апеляційної і касаційної скарги з додержанням правил, що встановлені процесуальним законодавством, зобов’язує апеляційний і касаційний суд розглянути скаргу та перевірити законність, обґрунтованість
і справедливість постановленого у справі судового рішення.
На відміну від ЦПК України 1963 р., правом оскарження на даний час наділено, по суті, необмежене
коло осіб. Це призводить до певних проблем тлумачення ст. ст. 292 та 324 ЦПК України. Труднощі виникають передусім при визначенні тих критеріїв, якими потрібно керуватися при прийнятті скарг від осіб, які не
брали участі в розгляді справи. У зв’язку з цим судам буває важко оцінити судове рішення з позиції того, чи
зачіпаються в ньому права й обов’язки осіб, що не брали участі в розгляді справи6.
На думку К. В. Гусарова, оскільки ст. ст. 292 і 324 ЦПК не обмежують коло суб’єктів права на оскарження судових рішень, то до суду зі скаргою може звернутися будь-яка особа, яка вважає, що її права порушені судовим актом. Причому звернутися з апеляційною або касаційною скаргою до суду може і той суб’єкт,
який не брав участі у справі, але права якого прямо або опосередковано порушені названим актом правосуддя. На цій підставі автор не може погодитися з позицією В. Єфименко, що в ЦПК встановлений такий принцип реалізації права особи на оскарження судових рішень, який суперечить Конституції, згідно з яким особа
має право на оскарження в апеляційному і касаційному порядку тільки в тому випадку, якщо це право надане
йому законом і встановлено порядок оскарження7.
Безпосередньо зумовленим необхідністю забезпечити конституційне право на апеляційне й касаційне
оскарження судових рішень є принцип інстанційності судової влади. Під інстанційністю розуміють організацію судів відповідно до необхідності забезпечити право на перегляд судового рішення судом вищого рівня.
Судовий порядок розв’язання спорів – найбільш складний і тривалий. Формалізованість судового процесу є
виправданою, наскільки це потрібно для створення гарантій ухвалення правосудного судового рішення.
В умовах ускладнення суспільних відносин, а, отже, і їх правового регулювання навіть з досягненням реальної незалежності суду не можна говорити про непогрішність судових рішень. Інстанційна побудова судової
системи дає можливість невдоволеній судовим рішенням стороні звернутися до вищої судової інстанції з
вимогою про його перегляд. Інстанційна система має особливе значення, оскільки вона є гарантією високої
якості судочинства, що дає змогу суддям вищої інстанції з більшим досвідом, авторитетом і компетентністю
виправляти можливі помилки суддів нижчої інстанції.
Моделі інстанційної побудови судової системи різняться відповідно до національних традицій певної країни. Однак міжнародні стандарти в цій сфері (п. 5 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
1966 р.; ч. 2 ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) наполягають
на необхідності створення принаймні двох інстанцій: першої, яка розглядає справи по суті, і другої, яка переглядає рішення першої в іншому процесуальному режимі. Українське законодавство йде далі та передбачає дві
інстанції з перегляду рішення суду першої інстанції – апеляційну й касаційну. Апеляційна інстанція наділена
повноваженнями перевіряти правильність застосування нижчим судом закону, а також повноту і об’єктивність
установлення фактичних обставин справи. Касаційна інстанція обмежена лише переглядом питань права8.
Праву на оскарження судових рішень протиставляють принцип остаточності судового рішення. Він
полягає у тому, що жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного судового рішення, що
набрало законної сили, поновлення судового розгляду лише з метою повторного розгляду та ухвалення нового рішення. Повноваження судів вищої інстанції з перегляду рішень мають використовуватися для виправлення помилок у здійсненні правосуддя, а не для заміни рішень. Перегляд судового рішення не може розглядатись як замаскована апеляція, і сам факт існування двох позицій щодо можливостей вирішення спору не є
підставою для перегляду. Відхід від цього принципу можливий лише, якщо він викликаний необхідністю, за
наявності обставин значного та вимушеного характеру, якщо він виправданий міркуваннями виправлення
фундаментальних судових помилок, щоб забезпечити справедливий баланс між приватними інтересами та
необхідністю ефективної системи відправлення правосуддя. ЄСПЛ неодноразово встановлював порушення
цієї вимоги у справах, де рішення, що набрало законної сили, скасовувалося вищестоящим судом за заявою
державного службовця, повноваження якого з подачі такої заяви не обмежувалися часом. Крім того, суперечить зазначеному принципу безпідставне поновлення строків оскарження судових рішень, викликане не
обставинами виключного характеру, а метою простого перегляду справи9.
На нашу думку, в процесі дослідження права на оскарження судових рішень також необхідно визначити
його взаємозв’язок з принципом правової визначеності. Відповідно до принципу правової визначеності суди
вищестоящої інстанції мають забезпечувати єдність судової практики та не допускати дивергенції судових
рішень. ЄСПЛ зазначає, що принцип правової визначеності гарантує певну стабільність правової ситуації та
сприяє суспільній довірі до судів. Постійність конфліктуючих рішень може спричинити стан правової невизначеності, що здатна послаблювати довіру до судової системи. Договірні сторони зобов’язані організувати
їх правову систему так, щоб уникнути суперечливої практики судових рішень, адже йдучи у розріз зі своїми
попередніми рішеннями без будь-яких підстав та наведення мотивів, вищий судовий орган стає джерелом
невизначеності10.
Часопис Київського університету права • 2017/2

317

Студентська трибуна

Отже, підсумовуючи результати дослідження, можемо зазначити, що правом на оскарження судових
рішень є гарантована Конституцією України можливість сторін та інших осіб, які брали участь у справі, а
також осіб, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки, у порядку,
визначеному нормами цивільного процесуального законодавства, звернутися до суду вищої інстанції з
метою забезпечення усунення суддівської помилки і реального виконання судового акта.
Змістом права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, визначено сукупність наступних правомочностей:
1) можливість звернення до суду апеляційної інстанції зі скаргою на судові рішення суду першої інстанції, що не набрали законної сили, щодо їх перевірки на предмет законності та обґрунтованості; можливість
безпосереднього звернення до суду касаційної інстанції зі скаргою на судові рішення суду першої інстанції,
що набрали законної сили, щодо їх перевірки на предмет законності;
2) право на отримання судового захисту за результатами розгляду скарги у судах апеляційної та касаційної інстанцій, забезпечене процесуальним обов’язком судів вищої інстанції, використати передбачені
процесуальним законом можливості для встановлення та усунення суддівської помилки, допущеної судом
першої інстанції, та забезпечення реального виконання судового акта. Метою перегляду судових рішень
судами апеляційної та касаційної інстанцій є усунення суддівської помилки, допущеної судом першої інстанції при ухваленні відповідного рішення.
На нашу думку, у зв’язку з динамічними змінами, що відбулися в усіх сферах суспільного життя, в тому
числі й проголошення Україною стратегічного курсу на інтеграцію до Європейського Союзу, існує необхідність подальшого удосконалення цивільного судочинства в аспекті забезпечення оскарження судових
рішень. Зокрема, узгодження права на оскарження судових рішень з принципом остаточності судових
рішень та принципом правової визначеності.
1
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Gomola O. The right to appeal judicial decisions in the doctrine of the civil process.
In this article the description of the right to appeal court decisions is made, its notion, content, purpose are defined. The circle of
subjects, which can use the specified law and the judicial structure of the judicial authority, is explored. Also, the opinions of some
scholars on the problem of the accessibility of the right to appeal against court decisions, its interrelation with the European principles
of the final decisions of courts and legal certainty are researched.
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БЕРЛІНСЬКИЙ ПРОТОКОЛ В СУЧАСНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРАВІ
Конвенція про міжнародні майнові права на рухоме обладнання1 (далі – Конвенція, Кейптаунська конвенція) була розроблена під егідою Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (УНІДРУА), який
також виступив у якості депозитарію Конвенції та протоколів до неї, з метою створення універсальної системи міжнародних гарантій щодо забезпечувальних операцій права на рухоме обладнання. Однак положення
Конвенції про систему міжнародних гарантій не можуть бути застосовані самостійно і повинні бути доповнені протоколами за відповідними типами обладнання, кожен з яких в сукупності з Конвенцією вводить специфічний правовий режим забезпечувальних угод щодо конкретного виду обладнання: авіаційного, залізничного та космічного (ст. 2 (3) Конвенції).
Перший подібний протокол (з авіаційного обладнання) був прийнятий в 2001 р. разом з Конвенцією2.
При цьому і Конвенція, і Авіаційний протокол вступили в силу і були ратифіковані Україною. Другий протокол, який встановлює міжнародні гарантії щодо залізничного майна (вагонів, локомотивів і їх складових
частин), було прийнято 23 квітня 2007 р., однак на сьогоднішній день він не набув чинності3 (ратифікаційні
грамоти здали Люксембург і ЄС). Також у планах УНІДРУА розробка протоколу стосовно сільськогосподарського, будівельного і гірничодобувного обладнання4. У контексті дослідження на особливу увагу заслуговує
Протокол до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання стосовно космічного майна5
(далі – Протокол, Берлінський протокол), прийнятий 9 березня 2012 року.
Згідно із заявою заступника Генерального секретаря УНІДРУА М. Дж. Стенфорда метою Протоколу є
спрощення фінансування проектів зі створення космічного майна за допомогою формування конкурентного
середовища на міжнародному ринку послуг, що надаються із застосуванням такого майна6. Як і інші протоколи, Берлінський протокол був прийнятий для розвитку положень Конвенції. Правовий статус Протоколу
визначено, зокрема, ст. 6 Конвенції, відповідно до якої Конвенція і Протокол розглядаються і тлумачаться
спільно в якості єдиного документа. При цьому в разі невідповідності між Конвенцією та Протоколом переважну силу має Протокол.
Берлінський протокол розроблявся в УНІДРУА в рамках спеціальної Робочої групи за участю офіційних
представників держав – учасників космічної діяльності, Європейського космічного агентства, Комітету ООН
з використання космічного простору в мирних цілях7, а також експертів комерційних компаній – операторів
космічної діяльності, страхових і фінансово-кредитних організацій. Залучення фахівців у сфері комерційних
космічних контрактів допомогло відобразити в Протоколі особливості міжнародно-правового регулювання
комерційної космічної діяльності. Згідно зі ст. XXXV Протоколу Кейптаунська конвенція і Протокол жодною
мірою не зачіпають права і обов’язки держав за іншими міжнародними договорами ООН або документам
Міжнародного союзу електрозв’язку. Однак, на думку експертів8, не можна заперечувати взаємний вплив
міжнародних публічно-правових джерел космічного права і створеної Конвенцією і Протоколом системи
приватноправового регулювання. Наскільки сильним виявиться цей вплив, на нашу думку, покаже тільки
правозастосовна практика.
Розробники Протоколу, розуміючи складність міжнародно-правового регулювання приватної космічної
діяльності, встановили, що для вступу Берлінського протоколу в силу потрібно 10 ратифікацій. Нині жодна
з держав, які підписали Протокол (Буркіна-Фасо, Зімбабве, Саудівська Аравія і ФРН), документ не ратифікувала. Одним із першочергових питань, що стояли перед Робочою групою зі створення Берлінського протоколу, було визначення терміна «космічне майно» ( «space assets»). Відповідно до ст. I (2) (k) Протоколу під
космічним майном мається на увазі «будь-яке штучно створене індивідуально ідентифіковане майно, що
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перебуває в космосі або призначене для запуску в космос, зокрема: (i) космічний апарат, як-то: супутник,
космічна станція, космічний модуль, космічна капсула, космічний апарат або багаторазова ракета-носій,
незалежно від того, чи включають вони в себе космічне майно, перераховане в пунктах (ii) або (iii) нижче».
Берлінський протокол щодо космічного майна: (ii) корисне навантаження (телекомунікаційного, навігаційного, дослідницького, наукового та іншого призначення), щодо якого відповідно до встановлених правил
може бути здійснена окрема реєстрація; (іii) частина космічного корабля або корисного навантаження, такий
як транспондер, щодо яких, відповідно до встановлених правил, може бути здійснена окрема реєстрація,
включаючи всі встановлені, вмонтовані або прикріплені приналежності, частини та обладнання, а також всі
дані, керівництва та документи, пов’язані з ним».
Згідно зі ст. II (3)–(4) Берлінського протоколу наведене визначення не включає в себе авіаційне майно,
правовий статус якого визначає Авіаційний протокол до Кейптаунської конвенції, навіть якщо таке майно
здатне тимчасово перебувати в космосі. Мається на увазі, що в частині розмежування понять космічного
майна і авіаційних об’єктів Авіаційний протокол буде мати переважну силу9. Метою введення загального
визначення космічного майна є розширення сфери застосування Протоколу для забезпечення поширення
міжнародної гарантії і на окремі складові частини космічних об’єктів, виробництво яких може фінансуватися окремо від основного проекту. Також слід зазначити, що статус «космічного майна» не пов’язаний з тим,
запущено воно в космічний простір або чи робилася така спроба. Це в перспективі може спростити передачу
прав на космічне майно в міжнародних комерційних операціях. Однак слід звернути увагу на той факт, що
будь-який космічний об’єкт, як він розуміється в міжнародному космічному праві, може одночасно бути космічним майном за змістом Берлінського протоколу. Ця позиція підтверджується положеннями самого Протоколу (ст. I (3)), в яких термін «космічне майно» ототожнюється з терміном «космічний об’єкт», якщо таке
майно знаходиться не на Землі.
З огляду на положення самого Протоколу про пріоритет основних п’яти договорів ООН про космос
(ст. XXXV Берлінського протоколу), можуть виникнути ситуації, коли стосовно одного і того ж майна інтерес виникне одночасно у держави відповідно до цих угод і у приватної особи відповідно до Протоколу, однак
приватна особа не зможе здійснити свої права10. При цьому, незважаючи на те, що розробники Берлінського
протоколу не бажали своїм проектом будь-яким чином змінити сформовану систему міжнародного космічного права, не можна заперечувати, що введення терміна «космічне майно» може вплинути на цю систему
через судову практику або міжнародно-правовий звичай, який може скластися в майбутньому. Однією із
запорук ефективності організованої Конвенцією і Протоколом системи міжнародних гарантій щодо космічного майна є створення Міжнародного регістра, в якому повинні реєструватися всі подібні гарантії. В якості
орієнтовних реєстраційних критеріїв космічного майна будуть застосовуватися найменування виробника,
серійний заводський номер, найменування моделі тощо, остаточний перелік яких визначить Контролюючий
орган (ст. XXVIII Протоколу, додаток 3 до Підсумкового акта Дипломатичної конференції, присвяченої ухваленню Берлінського протоколу, від 9 березня 2012 р.). Саме механізм реєстрації прав на забезпечене міжнародною гарантією космічне майно дає змогу кредитору згодом отримати перевагу при задоволенні своїх
вимог перед іншими кредиторами, а також використовувати власні механізми Протоколу, спрямовані на
захист прав кредитора.
Слід підкреслити, що, незважаючи на перерахування способів захисту прав кредитора, ні в Конвенції,
ні в Протоколі не обумовлено конкретні способи їх застосування, причому звернення до суду зазначено лише
в якості альтернативного способу (ст. 8 Кейптаунської конвенції). Такий підхід пов’язаний як з важкою
досяжністю запущеного в космос майна, так і з неможливістю отримання фактичного над ним контролю над
ним без згоди відповідної держави на передачу командних кодів та іншої інформації, необхідної для управління таким майном11. Тим самим механізми Протоколу зможуть бути ефективно застосовані тільки щодо
космічного майна, ще не запущеного в космос. В іншому випадку кредитору доведеться здійснювати свої
права в тісній співпраці та за згодою відповідних держав, що мають фактичний контроль над космічним майном, або ж обмежитися вимогою передавати йому в рахунок боргу всі або частину доходів, одержуваних
боржником від забезпеченого гарантією космічного майна (ст. 8 (1) (с) Конвенції). Такий підхід логічно продовжено в тих положеннях Протоколу, в яких врегульовано таке важливе питання, як можливість обмеження
прав кредитора при виконанні боржником ролі провайдера публічних послуг. Щодо космічного майна, використовуваного з метою надання таких послуг, не можуть застосовуватися судові засоби захисту, якщо при
реєстрації прав на космічне майно в Міжнародний реєстр буде внесено відповідний запис про публічний
характер послуг (ст. 28 Конвенції), що їх надає боржник. У цілому Протокол можна вважати ефективним в
тому сенсі, що він повною мірою передбачає формування універсальної системи міжнародних гарантій щодо
космічного майна. Проте проект Протоколу отримав негативні відгуки і викликав активну протидію з боку
найбільших компаній – операторів приватної космічної діяльності та її інвесторів.
На думку цих організацій, прийняття Протоколу недоцільно з таких підстав12: а) новий режим викличе
підвищення вартості кредитування і фінансових операцій в зв’язку зі збільшенням формальностей з отримання міжнародної гарантії при укладенні угод щодо рухомого обладнання; б) буде порушена впорядкована
система фінансування приватної космічної діяльності; в) відсутня об’єктивна необхідність міжнародної
реєстрації гарантій щодо космічного майна. Міжнародно-правове регулювання будь-якої приватної діяльності неодмінно зачіпає економічні інтереси учасників такої діяльності, тому слід обережно ставитися до
критики. З огляду на монополістичний характер ринку послуг, пов’язаних з космічною діяльністю, протидія
320

Задорожній О. О. Берлінський протокол в сучасному космічному праві

міжнародно-правовому врегулюванню сформованих на практиці комерційних відносин може бути пов’язана
передусім з бажанням монополістів продовжити ведення бізнесу на економічно необґрунтованих пільгових
умовах, одним з елементів яких, наприклад, є фактична відсутність в операторів космічної діяльності витрат
з видалення з орбіти космічного сміття, що утворюється у зв’язку з їх діяльністю13. У таких умовах без відповідних зусиль неможливе створення здорової конкуренції, що допомогла б поліпшити якість комерційних
космічних послуг, здешевити їх і зменшити вплив на ринок приватної космічної діяльності компаній-монополістів, з вини яких спостерігаються періодичні кризи і стагнація ринку космічних послуг14. Разом із тим
стимулювання участі малих і середніх компаній в космічних проектах викликає низку питань щодо регулювання публічно-правових відносин у сфері космічної діяльності.
Існує ряд обставин, які вказують на несвоєчасність створення засобів спрощення фінансування космічної діяльності: 1) відсутність єдиних стандартів і системи контролю якості космічного устаткування;
2) небезпека промислового шпигунства при роботі кредитних організацій з технічною документацією на
космічне обладнання, що може завдати шкоди не тільки приватним компаніям, а й державам; 3) короткостроковість життєвого циклу розробок малих і середніх компаній; 4) підвищена небезпека банкрутства малих і
середніх компаній. Зауважимо також, що одним із основних негативних наслідків подальшого неконтрольованого посилення світового космічного ринку є зростання техногенного засмічення космосу, що впливає на
глобальну безпеку космічної діяльності та національну безпеку окремих держав, а також являє собою
серйозну загрозу екологічному стану Землі і навколоземного космічного простору15. З урахуванням вищевказаних потенційних небезпек і в умовах відсутності необхідних універсальних контролюючих механізмів у
космічній сфері єдиної патентної системи, яка б захищала важливі розробки, а також відсутності ефективних
механізмів очищення навколоземного космічного простору можна говорити про несвоєчасність прийняття
досліджуваного Протоколу. Крім того, наявність у держав стратегічних інтересів в приватній космічної
діяльності обмежує свободу звернення космічного майна на міжнародному ринку, що впливає на ефективність Протоколу. Роль держави як первинного учасника космічної діяльності також ставить під питання
доцільність фінансування виробництва космічного майна з наступних причин: участь кредитних організацій
у фінансуванні космічних проектів із застосуванням механізму Протоколу в разі дефолту боржника може
привести до того, що держава, під юрисдикцією якого діє дана кредитна організація, без своєї згоди виявиться державою, яка запускає фінансоване космічне устаткування згідно з формальними ознаками Конвенції
про відповідальність 1972 року16. Берлінський протокол і Кейптаунська конвенція є першими міжнародноправовими актами, які детально регулюють приватну космічну діяльність17.
Також, з огляду на той факт, що протягом понад 30 років не було укладено жодного універсального міжнародного договору щодо космічної діяльності, ці два документа можна вважати як новим кроком у розвитку
міжнародного космічного права, так і передумовою формування міжнародно-правового регулювання приватної космічної діяльності. У зв’язку з тим, що Протокол не є універсальним документом, який регулює всю
сферу приватної космічної діяльності, велика частина відносин у цій сфері залишається закріпленою лише
на рівні угод з обмеженою кількістю учасників з кожного космічного проекту або в національному законодавстві при його наявності. Ухвалення міжнародного договору в такій сфері неминуче спричинить необхідність подальшого розширення правового регулювання даних відносин. Крім того, з урахуванням постійного
розвитку технологій освоєння й використання космосу актуальним завданням при подальшій роботі з розвитку положень Берлінського протоколу видається розробка такого режиму передачі і використання космічного майна, який сприяв би запобіганню виникнення негативних наслідків космічної діяльності, яка більшою мірою пов’язана з підвищеним ризиком. Необхідно також вирішити питання співвідношення Берлінського протоколу зі сформованою системою міжнародного космічного права. При цьому така робота повинна проводитися з розумінням того, що Берлінський протокол є документом, що не створює нові правовідносини з приводу космічного устаткування, а регламентує і доповнює існуючі правовідносини.
Таким чином, подальший аналіз та доопрацювання Протоколу повинні проводитися в комплексі з
дослідженням застосовності до даної сфери джерел міжнародного і національного космічного права, а також
зі сформованою практикою комерційних правовідносин в сфері космічної діяльності. Однією з умов для
цього є передбачені в ст. XLVII Берлінського протоколу норми про щорічний звіт Депозитарію (УНІДРУА) з
питань практики застосування Конвенції і Протоколу, а також про скликання Конференції з перегляду положень Конвенції за рішенням 25 % учасників Протоколу. Зміни можуть бути прийняті рішенням 2/3 учасників. Для України перспективи приєднання до Берлінського протоколу видаються потенційно позитивними.
Незважаючи на те, що стосовно України також справедлива і вищевказана критика Протоколу, в умовах
недостатньої, порівняно з деякими іншими державами, розвиненості приватного сектору космічної діяльності Берлінський протокол може бути використаний в якості стимулу розвитку приватної космічної діяльності в Україні.
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Резюме
Задорожній О. О. Берлінський протокол в сучасному космічному праві.
У цій статті проводиться аналіз Протоколу з космічного майна від 9 березня 2012 р., прийнятого до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання від 16 листопада 2001 р., а також створеної цими міжнародними актами системи міжнародних гарантій щодо космічного майна. Автор порівнює Протокол і Конвенцію з положеннями п’яти договорів ООН про космос і робить висновок про їх внесок у розвиток міжнародного космічного права. Крім того, в статті пропонуються подальші
шляхи розвитку положень Берлінського протоколу та оцінюється потенційна користь приєднання України до Протоколу.
Ключові слова: міжнародне космічне право, Кейптаунська конвенція 2001 р., Берлінський протокол 2012 р., космічне
майно, міжнародна гарантія, УНІДРУА, Комітет ООН з використання космічного простору в мирних цілях.
Резюме
Задорожний А. А. Берлинский протокол в современном космическом праве.
В настоящей статье проводится анализ Протокола по космическому имуществу от 9 марта 2012 г., принятого к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования от 16 ноября 2001 г., а также созданной этими международными актами системы международных гарантий в отношении космического имущества. Автор сопоставляет Протокол
и Конвенцию с положениями пяти договоров ООН по космосу и делает вывод об их вкладе в развитие международного космического права. Кроме того, в статье предлагаются дальнейшие пути развития положений Берлинского протокола и оценивается потенциальная польза присоединения Украины к Протоколу.
Ключевые слова: международное космическое право, Кейптаунская конвенция 2001 г., Берлинский протокол 2012 г.,
космическое имущество, международная гарантия, УНИДРУА, Комитет ООН по использованию космического пространства в
мирных целях.
Summary
Zadorozhniy O. Berlin protocol in modern space law.
The present paper is devoted to the analysis of the 2012 Protocol on Space Assets adopted to the Convention on International
Interests in Mobile Equipment of November 16, 2001, as well as to the analysis of a system of international interests in space assets
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created by these two international acts. The correlation of the Protocol and the Convention with the provisions of the five United
Nations space treaties is examined and the conclusion of their contribution to the development of international space law is made. In
addition, in the article further development of the Berlin protocol is proposed and potential benefits of Ukraine joining the Protocol are
evaluated. An urgent task for the development of the provisions of the Berlin Protocol is to develop this mode of transmission and the
use of space assets, which would help to prevent the negative effects of space activities, which is a priori associated with increased risk.
For Ukraine the prospects of accession to the Berlin Protocol are potentially positive. In the conditions of the insufficient development
of the private sector of space activities in comparison to some other countries, the Berlin protocol can be used as an incentive to the
development of private space activity in Ukraine.
Key words: international space law, 2001 Cape Town Convention, 2012 Berlin Protocol, space assets, international interests,
UNIDROIT, UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space.
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
У провідних європейських країнах вже більш ніж двісті років головною цінністю визнається саме
людина, а також її невід’ємні права і свободи. Така ситуація обумовлена визнанням публічною адміністрацією цих країн засадничого (тобто базового, основоположного) принципу верховенства права (англ. – The Rule
of Law principle), а також невпинним розвитком на основі верховенства права концепції та інших, похідних
принципів відповідного урядування й принципів діяльності усіх рівнів публічної адміністрації цих країн.
Сучасна юридична теорія і практика цих провідних європейських країн визнає людину і громадянина
найвищою соціальною цінністю, права і свободи якої повинні визначати зміст і спрямованість діяльності
законодавчих, виконавчих, судових та інших державних органів.
Наразі ґрунтовних досліджень інституту діяльності публічних адміністрацій відповідно до принципу
верховенства права в нашій країні проведено не було. Тема головним чином розробляється журналістами у
публіцистичному ключі. У науковій літературі ж до цього часу не вироблено єдиного підходу до закріплення
цього принципу в нормативних актах, що регулюють діяльність публічних адміністрацій усіх рівнів в Україні.
Діяльність публічних адміністрацій більш-менш ретельно досліджували П. В. Діхтієвський,
В. С. Лісовська, Т. М. Кравцова, А. В. Солонар та низка інших дослідників і журналістів. Принцип верховенства права в адміністративному праві було досліджено в працях А. А. Пухтецької, П. Д. Баранчика,
А. А. Котух, О. Ф. Андрійко, В. П. Нагребельного, Л. Є. Кисіль, Ю. С. Педька, В. А. Дерець, А. В. Кірмача
та ін. Проте принцип верховенства права в діяльності публічної адміністрації ще й досі залишається недостатньо з’ясованим.
Метою статті є детальне вивчення принципу верховенства права в діяльності публічної адміністрації,
як такого, що має можливість покращити роботу публічних адміністрацій усіх рівнів в Україні.
Принцип верховенства права в діяльності публічної адміністрації не достатньою мірою запроваджений
у законодавстві України, що й обумовлює наявність окресленої в статті проблеми. Потрібні певні теоретичні
засади та відповідні практичні кроки, щоб забезпечити центральне місце засадничого (основоположного)
принципу верховенства права, зміст та основні вимоги якого мають визначальне значення для усіх європейських принципів діяльності публічних адміністрацій.
Цей принцип, будучи закріпленим в Конституції в якості головного принципу й українського адміністративного права, у провідних країнах ЄС застосовується значно ширше не в останню чергу й через широке
залучення громадськості до контролю за дотриманням законності публічними адміністраціями.
Вищевикладене свідчить про надзвичайну актуальність дослідження принципу верховенства права в
діяльності публічної адміністрації та його ролі в адміністративному праві нашої держави.
Одним із найважливіших напрямів застосування принципу верховенства права виступає належне забезпечення його реалізації у сфері діяльності публічних адміністрацій. І це цілком зрозуміло, адже саме публічна адміністрація є найбільш наближеною до людини; з нею у особи відбуваються найбільш часто відносини
з приводу задоволення її різноманітних суб’єктивних прав і законних інтересів. Не випадково, що нині проблема запровадження принципу верховенства права зміщується в бік конкретних взаємостосунків органів
публічної адміністрації і людини. Відтак, особливої уваги потребує діяльність зі створення належних умов
для реалізації прав і свобод людини, з чим пов’язана потреба в модернізації вітчизняного адміністративного
права на нових, демократичних принципах1.
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У сучасних політико-правових і соціально-економічних умовах розвитку українського суспільства
набуває визнання позиція щодо необхідності подальшого реформування публічного управління в Україні на
засадах його демократизації, що зумовлює посилення уваги до проблематики, пов’язаної з доктринальним
тлумаченням і практичною реалізацією принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій
у напрямі принципової зміни суспільної ролі й призначення цієї галузі права у функціонуванні публічної
влади на основі створення нової адміністративно-правової доктрини2.
Публічній адміністрації завжди були притаманні певні властивості, які відрізняють її від інших державних утворень. Діяльність усіх державних органів базується на певних принципах, не є винятком і публічна
адміністрація, вона також діє відповідно до певних принципів, серед яких найважливіше місце займає саме
верховенство права3.
Принцип верховенства права вперше витлумачено в праці відомого англійського вченого-конституціоналіста Альберта Венна Дайсі «Вступ до науки конституційного права». Вчений, зокрема, зауважив, що для
досягнення максимального ефекту від застосування ідеї верховенства права необхідно розрізняти три близькі за своєю суттю концепції:
1) панування права: людина може бути притягнута до відповідальності в разі прямого порушення закону, у передбаченому законом порядку та в суді загальної юрисдикції;
2) верховенства права: кожна людина, незалежно від посади і становища в суспільстві, рівна перед законом;
3) панування духу законності: відповідність змісту Конституції принципу верховенства права на основі
загальних конституційних принципів (наприклад, право на особисту свободу, на публічні збори), які є
результатом судових рішень, що визначають права індивідів у окремих справах, розглянутих судами4.
Доктрину верховенства права, зокрема, у діяльності публічних адміністрацій, А. Дайсі вибудовано на
трьох базових ідеях:
1) право протистоїть деспотичній владі. Тільки в разі порушення певною особою закону суд призначає
їй покарання у встановленому законом порядку. Уряди не повинні мати широких дискреційних повноважень,
які обов’язково мають бути частково обмеженими;
2) кожна людина має бути рівною перед законом незалежно від посади і соціального статусу;
3) основним джерелом права є не норми конституції, а природні права людини. Кожна людина в суспільстві повинна мати права та свободи, які дозволять їй робити все, що вона бажає. Якщо її права порушено, вона має право на судовий захист5.
Відома українська дослідниця А. А. Пухтецька трактує зміст принципу верховенства права в діяльності
публічних адміністрацій як правовий принцип, що характеризується сукупністю обов’язкових критеріїв
(вимог), які покликані передусім забезпечувати пріоритет прав і свобод, законних інтересів людини і громадянина у суспільстві, в тому числі у взаємостосунках з органами публічної адміністрації усіх рівнів. До цієї
сукупності критеріїв (вимог) необхідно відносити зазвичай принципи рівності суб’єктів права перед законом, верховенства закону в системі актів законодавства країни, забезпечення якості закону, його підпорядкування конституційно-правовим нормам, загальним принципам права, міжнародним договорам і угодам, а
також включити до цього переліку вимоги щодо передбачуваності законів та дій органів державної влади,
встановлення меж дискреційних повноважень та вимог щодо обмеження свавілля органів публічної влади,
юридичної визначеності, ефективного контролю за реалізацією прав і основоположних свобод людини, пропорційності, гарантованості мінімального ступеню захисту, доступу до суду й справедливого судового розгляду та деякі інші вимоги, що визнаються істотними елементами принципу верховенства права в європейській правозастосовній практиці, насамперед у рішеннях ЄСПЛ, та порушення яких навіть у період війни
або іншої суспільної небезпеки є неприпустимим6.
І. Коліушко та В. Тимощук серед найголовніших принципів діяльності публічної адміністрації найперше виділяють саме принцип верховенства права як пріоритету прав та свобод людини і громадянина, гуманізму й справедливості в діяльності публічної адміністрації7.
Отже, як бачимо, верховенство права відіграє величезну роль як у формуванні усієї системи адміністративного законодавства, так і в системі законодавчих актів, що регламентують діяльність публічної адміністрації.
Детальне та ґрунтовне вивчення принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій
останніми роками обумовлено низкою важливих причин, серед яких можна виділити такі:
– відсутність тривалої традиції демократичного розвитку правової системи України, зокрема правового
регулювання діяльності публічних адміністрацій;
– недостатнє доктринальне опрацювання змісту цієї правової категорії, усвідомлення її багатоаспектності та пріоритетності в подальшому розвитку сучасної вітчизняної адміністративно-правової науки, що
лише наближається до основ європейських принципів і стандартів;
– пізнання змісту принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій з погляду теорії
юридичного позитивізму, що спостерігаємо в роботах багатьох вітчизняних учених і дослідників, яке не розкриває сповна сутності принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій, що сягає своїм
корінням природно-правового вчення. Так само неефективними слід вважати намагання окремих учених пізнати зміст принципу верховенства права через етимологічний аналіз усталеного у вітчизняній практиці лексикологічного розуміння окремих складників цього поняття;
– принцип верховенства права у діяльності публічних адміністрацій сучасна українська конституційноправова та адміністративно-правова наука переважно тлумачить як утвердження й реалізацію прав і свобод
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людини державними органами усіх рівнів. Такий підхід цілком обґрунтований, але, вважаємо, потребує
уточнення, зокрема розмежування змісту принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій
і категорій, що належать до теоретико-правового інституту прав людини, а також міжнародно-правового
інституту захисту прав людини;
– потреба переглянути вітчизняну систему принципів діяльності публічних адміністрацій з огляду на
те, що верховенство права має бути провідним принципом у цій діяльності. Це, враховуючи принцип верховенства права як фундаментальний (засадничий) у системі діяльності публічних адміністрацій України,
дасть змогу вирішити низку теоретичних і практичних проблем розвитку та реформування вітчизняної адміністративно-правової галузі8.
Важливо також враховувати, що принцип верховенства права в діяльності публічних адміністрацій
будь-яким чином не ототожнюється з більш відомим принципом «верховенства закону», який в ідеології
юридичного позитивізму означає пріоритетність законів перед іншими формами правового регулювання суспільних відносин. Концептуальна перевага запровадження у вітчизняному праворозумінні принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій полягає у тому, що він дозволяє відійти від суто позитивістського тлумачення права – як продукту вольових рішень вищих суб’єктів державної влади, наповнюючи
це тлумачення більш гуманістичними елементами теорії природного права9.
Головна мета формування доктрини безумовного верховенства права в роботі публічних адміністрацій
полягає у тому, щоб повернути діяльності національних публічних адміністрацій цивілізоване «обличчя»,
яке ця діяльність має зараз в усіх розвинутих країнах Європи. Зокрема, оновлена доктрина діяльності публічних адміністрацій усіх рівних має бути орієнтована на повне і всебічне забезпечення максимально ефективної реалізації прав та інтересів людини, їх ефективний захист, тоді як зараз вітчизняні публічні адміністрації продовжують головним чином орієнтуватися передусім на задоволення потреб держави, а фактично –
апарату (тобто чиновників) державного управління.
За допомогою нової адміністративно-правової доктрини верховенства права в діяльності публічних
адміністрацій має бути подолана найбільш принципова вада колишньої науково-теоретичної школи, а саме:
фактично повне ігнорування в адміністративно-правовій науці проблематики прав і свобод людини. Сутність
конституційної норми, котра ідентифікується багатьма як принцип «верховенства права» в діяльності публічних адміністрацій, означає підпорядкування діяльності усіх державних і недержавних публічних інститутів потребам реалізації та захисту прав людини, утвердження їхньої пріоритетності перед усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави. Подібний суспільний стандарт взаємостосунків між
публічною владою і людиною вже тривалий час панує у розвинених країнах світу.
Досі не тільки у суспільній свідомості українців, а й серед фахівців-юристів зберігається певна абсолютизація лише двох аспектів суспільного призначення публічних адміністрацій: в якості засобу управлінського впливу держави на суспільні процеси і як апарату застосування державою у відносинах з громадянами різноманітних засобів адміністративного примусу. Таке становище слід якнайшвидше змінити. Публічні
адміністрації мають розглядатися саме як апарат для задоволення потреб громадянина.
Враховуючи пріоритетне значення принципу верховенства права в усіх сферах діяльності публічних
адміністрацій, актуальним завданням науки адміністративного права виступає не тільки оновлення сучасних уявлень про зміст та значення цієї правової категорії, а й вивчення можливостей поліпшення нормативно-правового опосередкування принципу верховенства права в правовому регулюванні діяльності публічних адміністрацій України, аналіз наявних тенденцій розвитку галузевого законодавства з метою вироблення практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Використання словосполучення «верховенство
права в діяльності публічних адміністрацій» повинно мати місце у законах України, постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України, указах та розпорядженнях Президента України, рішеннях Конституційного Суду України. Принцип верховенства права в діяльності публічних адміністрацій також має бути
зазначеним в окремих відповідних зверненнях Президента України, постановах та інших актах Верховної
Ради України, програмах та актах, що ухвалюються Кабінетом Міністрів України, постановах Верховного
Суду України.
Важливо звернути увагу і на запровадження принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій і в окремих галузевих актах, зокрема наказах та інструкціях міністерств та відомств. Перелік способів закріплення принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій має бути доповнений
з урахуванням, щонайменше, формально-юридичного, функціонального та матеріально-правового аспектів
тлумачення змісту даного правового принципу. Важливого значення набуває розгляд сучасного стану нормативно-правового опосередкування принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій у
чинному законодавстві України з точки зору врахування норм, закріплених у міжнародних та європейських
правових джерелах, а також положень, що мають рекомендаційний характер для держав-членів РЄ та ЄС з
метою вироблення пропозицій і рекомендацій щодо напрямів удосконалення нормативно-правового закріплення зазначеного принципу в джерелах права України, передусім в актах адміністративного законодавства.
Діяльність усіх публічних адміністрацій повинна бути спрямована на забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Має бути введено в дію новаційні засоби запровадження «людино центристської» концепції в державному управлінні усіх рівнів. У таких відносинах принцип верховенства права
в діяльності публічних адміністрацій реалізується за безпосередньої участі людини, громадянина, громадськості в цілому.
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Отже, можемо зробити висновок, що зміст принципу верховенства права в діяльності публічних адміністрацій слід охарактеризувати як правовий принцип, який характеризується сукупністю обов’язкових критеріїв (вимог), що покликані насамперед забезпечувати пріоритет прав і свобод, законних інтересів людини
і громадянина у суспільстві, в тому числі у взаємостосунках з органами публічної адміністрації усіх рівнів.
До цієї сукупності критеріїв (вимог) необхідно відносити зазвичай принципи рівності суб’єктів права перед
законом, верховенства закону в системі актів законодавства країни, забезпечення якості закону, його підпорядкування конституційно-правовим нормам, загальним принципам права, міжнародним договорам і угодам, а також включити до цього переліку вимоги щодо передбачуваності законів та дій органів державної
влади, встановлення меж дискреційних повноважень та вимог щодо обмеження свавілля органів публічної
влади, юридичної визначеності, ефективного контролю за реалізацією прав і основоположних свобод людини, пропорційності, гарантованості мінімального ступеня захисту, доступу до суду та справедливого судового розгляду та деякі інші вимоги, що визнаються істотними елементами принципу верховенства права в
європейській правозастосовній практиці, насамперед у рішеннях ЄСПЛ, та порушення яких навіть у період
війни або іншої суспільної небезпеки є неприпустимим.
Інститут верховенства права в діяльності публічних адміністрацій – це старий для європейських країн,
проте відносно новий і багато в чому унікальний інститут для нашої держави, застосування якого в Україні
має бути ретельно вивчене. Він, безперечно, має цілу низку переваг, проте слід усвідомлювати, що чиновницький апарат здійснюватиме спротив його масовому та комплексному уведенню в дію. Тому, на нашу
думку, слід зосередитися на дослідженні того, як отримати від інституту верховенства права в діяльності
публічних адміністрацій якнайбільше переваг для пересічного громадянина та системи громадянського суспільства у цілому, водночас запобігши зловживанням, які можуть мати місце під час його уведення в дію.
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Резюме
Полубатко В. В. Принцип верховенства права у правозастосовній діяльності публічної адміністрації.
У статті розглядається принцип верховенства права у правозастосовній діяльності публічної адміністрації, як базовий
для такої діяльності, із урахуванням міжнародного досвіду. Наводяться зміст принципу верховенства права та головні критерії,
яким має відповідати діяльність публічної адміністрації, що діє із урахуванням цього принципу. Рекомендується ввести словосполучення «верховенство права в діяльності публічних адміністрацій» в текст законів України, постанов та розпоряджень
Кабінету Міністрів України, указів та розпоряджень Президента України, рішень Конституційного Суду України. Принцип
верховенства права в діяльності публічних адміністрацій також має бути зазначеним в окремих відповідних зверненнях Президента України, постановах та інших актах Верховної Ради України, програмах і актах, що ухвалюються Кабінетом Міністрів
України, постановах Верховного Суду України.
Ключові слова: принцип верховенства права, публічна адміністрація, правозастосовна діяльність, інститут верховенства права.
Резюме
Полубатко В. В. Принцип верховенства права в правоприменительной деятельности публичной администрации.
В статье рассматривается принцип верховенства права в правоприменительной деятельности публичной администрации
как базовый для означенной деятельности. Учитывается международный опыт. Приводятся содержание принципа верховенства права и главные критерии, которым должна соответствовать деятельность публичной администрации, действующей с учетом этого принципа. Рекомендуется ввести словосочетание «верховенство права в деятельности публичных администраций»
в текст законов Украины, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины, указов и распоряжений Президента
Украины, решений Конституционного Суда Украины. Принцип верховенства права в деятельности публичных администраций
также должен указываться как основной принцип в соответствующих обращениях Президента Украины, постановлениях и
других актах Верховной Рады Украины, программах и актах, принимаемых Кабинетом Министров Украины, постановлениях
Верховного Суда Украины.
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Ревуцька Т. В. Деякі актуальні проблеми та напрями вдосконалення державного нагляду за дотриманням…
Ключевые слова: принцип верховенства права, публичная администрация, правоприменительная деятельность, институт верховенства права.
Summary
Polubatko V. The Rule of Law principle in the enforcement activities of public administration.
This article payed attention to the Rule of Law principle in law enforcement public administration as a base for such activities.
The article appealed to the international experience. The core content of the Rule of Law principle and the main criteria that should be
governed by the activities of a public administration acting according to this principle are given. It is recommended to insert the phrase
“ Rule of Law principle in the activities of public administrations” into the text of laws of Ukraine, resolutions and orders of the Cabinet
of Ministers of Ukraine, decrees and orders of the President of Ukraine, decisions of the Constitutional Court of Ukraine. The Rule of
Law principle in the activities of public administrations should also be indicated in separate relevant appeals of the President of Ukraine,
resolutions and other acts of the Parliament of Ukraine, programs and acts, which are adopted by the Cabinet of Ministers of Ukraine,
by the decisions of the Supreme Court of Ukraine.
Key words: The Rule of Law principle, public administration, enforcement activities, the Rule of Law principle institutes.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
Перехід України до ринкових відносин зумовлює посилення захисту прав, свобод та законних інтересів
працівників, викликає особливий науковий інтерес до проблем нагляду за дотриманням законодавства про
охорону праці. Нагляд за дотриманням трудового законодавства України спрямований на забезпечення дисципліни та законності в процесі регулювання й реалізації трудових та тісно пов’язаних з ними відносин,
попередження правопорушень і їх усунення.
Сучасний стан охорони праці в Україні характеризується високим рівнем травматизму і профзахворювань, що являє собою проблему, вирішення якої потребує вжиття заходів, які мають бути спрямовані на зниження кількості нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
На сьогодні беззаперечним залишається той факт, що трудове законодавство та законодавство про охорону праці, незважаючи на високу динаміку зміни, доповнення правових норм, прийняття численних нових
нормативно-правових актів, характеризується не тільки відсутністю механізму реалізації деяких норм, а й
нестабільністю, суперечливістю норм, безсистемністю їх прийняття.
Сьогодні відносини у сфері охорони праці регулюються надмірною кількістю нормативно-правових
актів, але не всі з них реально відображають ринкові перетворення, що відбуваються в країні. Саме тому,
враховуючи зазначене, актуальним є наукове осмислення проблем, які мають місце у сфері охорони праці, та
пошук шляхів їх вирішення й удосконалення чинного законодавства про охорону праці.
Вивчення та вирішення проблем здійснення нагляду в сфері охорони праці потребує теоретичного
освітлення і розробки рекомендацій, оскільки сучасна система контролю у сфері охорони праці цілком
недосконала, недостатньо розроблені методи і форми нагляду, що призводить до неефективної профілактики
нещасних випадків на виробництві.
Метою даної статті є аналіз державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.
Розробкою сучасних питань правового регулювання охорони праці, проблематикою діяльності органів
нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці займалося багато науковців, серед яких слід назвати таких, як: Т. А. Коляда, І. І. Шамшина, О. Мірошниченко, У. П. Бек, П. О. Ізуїта, В. О. Чорнобровка,
А. С. Нєвєрова.
Низка як теоретичних, так і практичних проблем з охорони праці є малодослідженою та не розробленою, з багатьох питань точаться наукові дискусії. Особливо це стає важливо у період доопрацювання проекту Трудового кодексу України, прийняття якого на часі. Тому питання теоретичних засад правового регулювання забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці в України потребують серйозних комплексних наукових досліджень.
На думку П. О. Ізуїти, охорона праці як інститут трудового права представлена сукупністю правових
норм, що регулюють відносини із забезпечення безпечних та здорових умов праці, а також спеціальних умов
праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та осіб, які працюють на роботах зі шкідливими, важкими й небезпеч© Т. В. Ревуцька, 2017
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ними умовами праці. Право на охорону праці є складовим елементом трудових прав людини і поширюється
на всіх без винятку осіб, які працюють на підприємствах, установах, організаціях України на умовах трудового договору (контракту)1.
В. О. Чорнобровка висуває тезу про те, що під поняттям «охорона праці» розуміють широку систему
соціальних та правових норм, заходів і засобів, що спрямовані насамперед на захист прав та інтересів трудящих, збереження трудових ресурсів працюючих. Охорона праці має за мету убезпечити здоров’я працівників від виробничого впливу негативних факторів і небезпеки та забезпечити їм здорові умови праці2.
А. С. Нєвєрова є прихильницею позиції, згідно з якою поняття «охорона праці» має розглядатися як
комплексний інститут. При цьому ця обставина зумовлена певними характеристиками. По-перше, охорона
праці регулює певну групу суспільних відносин, що є предметом трудового права. Внаслідок цього охорона
праці як комплексний інститут охоплює певну специфічну групу норм, спрямованих на збереження життя і
здоров’я працівників, і при цьому немає необхідності у виділенні спеціальних засобів і способів правового
регулювання, оскільки застосування методів, що використовуються у трудовому праві, є достатнім. Подруге, визначення охорони праці як системи збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової
діяльності, що охоплює різні заходи, дає змогу говорити, що інститут охорони праці охоплює правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та
інші норми3.
О. Мірошниченко вважає, що інститут охорони праці є одним із визначальних інститутів трудового
права4.
Отже, поняття «охорона праці» – це сукупність правових норм, що регулюють відносини забезпечення
безпечних та здорових умов праці, спрямованих на збереження життя і здоров’я працівників в Україні.
Досліджуючи поняття охорони праці, слід підкреслити і наявність в юридичній науці проблем, пов’язаних зі змістом поняття «охорона праці», його структуруванням та конкретизацією питань, що входять до цієї
категорії, а також про можливість їх бути врегульованими певною галуззю права.
У. П. Бек, стверджує, що інститут охорони праці повинен включати в себе лише ті норми, які безпосередньо встановлюють, регулюють, забезпечують здійснення діяльності, спрямованої на захист здоров’я працівників від шкідливих виробничих факторів і не потрібно у цей інститут включати норми, що належать до
інших правових інститутів або інших галузей права5.
Незадовільний стан охорони праці в Україні обумовлений складною соціально-економічною ситуацією
та негативними явищами в суспільстві, що набули системного характеру, недостатньою роботою центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, керівників підприємств, установ щодо його профілактики, заощадженням роботодавцями коштів, які необхідні для створення безпечних умов праці та реалізації
політики соціального захисту на виробництві.
Нині проблема розслідування нещасних випадків на виробництві та підприємствах, і, як наслідок, непорозуміння між працівником, який отримав травму, роботодавцем, профспілками, робочими органами виконавчої дирекції Фонду та закладами охорони здоров’я у зв’язку з відсутністю наказу Міністерства охорони
здоров’я щодо обов’язкового проведення огляду потерпілого в результаті нещасного випадку на виробництві
на стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння у закладах охорони здоров’я.
З огляду на це слід погодитися з думкою вченого Т.А. Коляди стосовно того, що загальний аналіз стану
організації охорони праці і набутого людством досвіду вирішення проблемних питань у сфері охорони праці
свідчить про нагальну необхідність покращення стану охорони праці і профілактики виробничого травматизму. Докладених урядами і міжнародними організаціями зусиль недостатньо, оскільки значна частина працездатного населення гине або зазнає каліцтва на виробництві6. Вчений пояснює поняття «охорона праці» як
систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних, психофізіологічних та естетичних заходів і засобів, що ґрунтується на відповідних законодавчих та інших нормативних актах і спрямована на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності, а також на досягнення результатів виробничої діяльності.
Слід погодитися із думкою О. Мірошниченка про необхідність приведення національного законодавства у відповідність до Конвенції, в контексті, що до укладання трудового договору роботодавець має створити безпечні й нешкідливі умови праці на робочому місці працівника, а під час укладання трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та техніку безпеки
праці7.
Не менш гострим питанням в Україні є атестація робочих місць та профілактика нещасних випадків і
профзахворювань. Як стверджує І. І. Шамшина, атестація робочих місць за умовами праці є ефективним
засобом колективного та індивідуального захисту прав працівника на безпечні умови праці. І в силу цього
вчена запропонувала ввести обов’язкову періодичну атестацію робочих місць на підприємствах всіх форм
власності з метою визначення фактичного стану умов праці на виробництві, правовим наслідком якого буде
надання підприємствам певних категорій за умови праці8.
Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці для працівників в Україні існувала постійно,
і на цей час не піддається сумніву суттєвий вплив законодавчих положень щодо охорони праці на загальний
розвиток і формування трудового права України.
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для
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здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату,
не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється9.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарногігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і
працездатності людини у процесі трудової діяльності10.
Охорона праці є основним соціальним призначенням трудового права, і роль її значно збільшується за
умов ринкових відносин, оскільки працівник є стороною, економічно слабшою в трудових правовідносинах,
ніж роботодавець, а тому потребує особливого піклування держави про збереження його здоров’я і високого
рівня працездатності. Право працівника на охорону праці є провідним чинником формування трудових правовідносин. Для більш повної відповідності українського законодавства в сфері охорони праці сучасним економічним реаліям необхідно розширити коло повноважень працівників у даній сфері, зокрема передбачити
право працівника на захист честі, гідності, ділової репутації, а також приділити особливу увагу вдосконаленню спеціальних норм з охорони праці окремих категорій осіб – працівників, що задіяні на роботах із
високим виробничим травматизмом.
Законодавство про охорону праці складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів
про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору11.
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною
Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:
– пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;
– підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;
– комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної й соціальної політики, досягнень
в галузі науки і техніки та охорони довкілля;
– соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань;
– встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;
– адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану;
– використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не
суперечить законодавству;
– інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації
працівників з питань охорони праці;
– забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що вирішують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;
– використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці
на основі міжнародного співробітництва12.
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці
здійснюють:
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної
безпеки;
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю
за додержанням законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки;
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення13.
Відповідно до ст. 259 Кодексу Законів про працю України встановлено, що вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпоЧасопис Київського університету права • 2017/2
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рядкованими йому прокурорами14. Інші органи, виходячи зі змісту документів, що регламентують їх правовий статус, виконують лише контрольні повноваження в сфері трудових та тісно пов’язаних із ними відносин. Існування значної кількості різноманітних контролюючих органів за дотриманням трудового законодавства в багатьох випадках ускладнює правове регулювання в сфері охорони праці.
Закон України «Про охорону праці» не має чіткого переліку органів, які здійснюють нагляд та контроль
за додержанням законодавства про охорону праці, Окрім того, суперечливі положення вказаного Закону не
відображають цілісної картини системи цих органів. На підставі вищезазначеного вважаємо, що необхідно
додати статтю, яка б містила чіткий перелік державних органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
Соціально-економічна ситуація в Україні характеризується на даний час недостатнім фінансуванням
охорони праці як з боку держави, так і з боку власників недержавного сектора економіки. Для вирішення
даного питання в нашій країні повинен запрацювати механізм економічної заінтересованості власників підприємств усіх форм власності у створенні на виробництві безпечних умов праці. Від цього виграють і працівники, і власники підприємств, і держава в цілому, оскільки дешевше запобігти аварії, ніж ліквідувати її
наслідки.
Насамперед це має проявлятися в таких напрямах діяльності:
– приведення у відповідність до діючих законів норм підзаконних нормативних актів;
– усунення розпорошеності уповноважених державних органів щодо здійснення нагляду та контролю
за охороною праці;
– розробка системи ефективного управління охороною праці на підприємстві;
– підготовка більшої кількості інспекторів з охорони праці;
– розробка заходів добровільної зацікавленості власників у забезпеченні належних та здорових умов
праці;
– стимулювання працівників реалізовувати надане їм право на відмову працювати у неналежних умовах
праці.
Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що в умовах становлення суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави нагляд за дотриманням законодавства про працю повинен здійснюватись на принципах верховенства права, справедливості, демократизму, гуманізму, законності, гласності,
об’єктивності, професіоналізму. Для вирішення проблем, які виникають у сфері охорони праці, Україні
потрібно вивчати досвід розвинених європейських країн та впроваджувати в своє законодавство докорінні
зміни, що допоможуть уникнути негативних наслідків у процесі виробництва. Таким чином Україна зможе
гарантувати працівникам безпеку виробництва та покращити економічні показники.
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Ревуцька Т. В. Деякі актуальні проблеми та напрями вдосконалення державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.
Розглядаються деякі актуальні проблеми та напрями вдосконалення державного нагляду за дотриманням законодавства
про охорону праці. Обґрунтовується необхідність подальшого дослідження питання державного нагляду в сфері охорони праці
та впровадження докорінних змін у законодавство України.
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Ревуцкая Т. В. Некоторые актуальные проблемы и направления совершенствования государственного надзора за
соблюдением законодательства об охране труда.
Рассматриваются некоторые актуальные проблемы и направления совершенствования государственного надзора за
соблюдением законодательства об охране труда. Обосновывается необходимость дальнейшего исследования вопроса государственного надзора в сфере охраны труда и внедрения существенных изменений в законодательство Украины.
Ключевые слова: охрана труда, государственный надзор, безопасность труда.
Summary
Revytska T. Some actual problems and directions of improvement of state supervision over observance of the legislation
on labor protection.
Some actual problems and directions of improvement of state supervision over observance of the legislation on labor protection
are considered. The necessity of further research of the state supervision in the field of labor protection and introduction of radical
changes in the legislation of Ukraine is substantiated.
Key words: labor protection, state supervision, safety of work.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Непорушність права власності закріплена у ст. 41 Конституції України, при цьому згідно з цією ж статтею, «примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток
з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього
і повного відшкодування їх вартості». На виконання цього положення було прийнято Закон України від
17.11.2009 № 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»
(далі – Закон № 1559-VI). Проте, на жаль, досі у науковій літературі не здійснювався аналіз практики реалізації даного Закону, що є неодмінною умовою для подальшого вдосконалення як законодавства у цій сфері,
так і практики примусового відчуження земельних ділянок із дотриманням закону.
Деякі теоретичні та законодавчі аспекти примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності розглядались такими вченими, як: І. Я. Головня, Д. В. Дудник, О. В. Ільницький, В. В. Квак,
О. В. Кустовська, М. П. Марчук, О. І. Митрофанова, А. М. Мірошниченко, Л. М.Терлецька, Ю. М. Туцький,
А. І. Шаіпов та інші.
Метою статті є визначення основних тенденцій судової практики у сфері примусового відчуження
земельного ділянок задля визначення прогалин та перспектив вдосконалення законодавства в даній галузі.
Відповідно до ст. 16 Закону № 1559-VI «орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що
прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, у разі недосягнення згоди з власником земельної ділянки,
інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо їх викупу для суспільних потреб відповідно до
розділу II цього Закону звертається до адміністративного суду із позовом про примусове відчуження зазначених об’єктів». Звертаючись до суду, відповідний уповноважений орган повинен довести наявність підстав
для застосування примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Перелік
об’єктів, для розміщення яких може бути застосована процедура, передбачена ч. 1 ст. 15 Закону № 1559-VI,
однак особливу увагу слід звернути на ч. 2 цієї статті, за якою «примусове відчуження земельної ділянки,
інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, допускається, як виняток, з мотивів суспільної необхідності лише в разі, якщо будівництво зазначених у частині першій цієї статті об’єктів передбачається
здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних,
екологічних та інших чинників». Наведений критерій оцінки суспільної необхідності примусового відчуження майна є досить невизначеним, відповідно, оцінюється судами у кожному окремому випадку по-різному.
Деякі суди, наприклад, не розмежовують поняття «суспільний інтерес», «суспільні потреби» та «суспільна необхідність». Не вдаючись до аналізу цих термінів, вкажемо лише, що вони мають різний зміст. Коли
йдеться про примусове відчуження земельних ділянок, то, виходячи з вимог українського законодавства, це
має здійснюватись з мотивів винятково суспільної необхідності. Так, Окружний адміністративний суд
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м. Києва у постанові від 10.02.2015 р. у справі № 826/15750/14, вирішуючи спір про скасування розпорядження Володарсько-Волинської районної адміністрації щодо вжиття заходів з примусового відчуження
земельних ділянок, навів поняття «інтересів держави» з рішення Конституційного Суду України у справі
«Про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді» від 8 квітня 1999 р.
№ З-рп/99, основні положення про суспільний інтерес у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема в рішенні Суду від 21.02.1986 по справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»1. Проте суд не
врахував, що йдеться про інші правовідносини2.
Більшість судів, розглядаючи питання наявності вище згаданого «оптимального варіанта», обмежуються формальними посиланнями на дозвільну та планувальну документацію щодо діяльності того чи іншого підприємства, для потреб якого і здійснюється примусове відчуження земель. Саме в цьому проявляється
один з проблемних моментів закріпленої процедури примусового відчуження земельних ділянок, на який
вказував Верховний Суд України, зазначаючи, що «[у цій процедурі] суду відводиться роль органу, який формально затверджуватиме рішення [уповноважених органів]»3. Ми не вважаємо, що на рівні закону такий
критерій потребує деталізації, однак на правозастосовному рівні (скажімо, постанови пленуму Вищого адміністративного суду) така деталізація є необхідною задля запобігання недбалості з боку суддів у вирішенні
даних спорів.
Деякі судді нехтують також вимогами ч. 5 ст. 183-1 КАС, де визначено інформацію, що має міститись
у постанові адміністративного суду про задоволення позову про примусове відчуження земельної ділянки з
мотивів суспільної необхідності (хоч у КАС не вказано, що ця інформація має міститись у резолютивній частині такої постанови, однак логічно, що на практиці саме там і містяться такі дані). Яскравим прикладом є
постанова Вищого адміністративного суду від 28.01.2016 р. у справі № 874/3/15. Судами першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позовних вимог Житомирської районної державної адміністрації про примусове
відчуження частини земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності було відмовлено, оскільки у позовній заяві були відсутні умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки; порядок
виплати викупної ціни; строк, протягом якого власник має звільнити земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені; джерело фінансування витрат, пов’язаних із примусовим відчуженням
земельної ділянки. Позивачем було надано лише звіт про експертну грошову оцінку частини земельної
ділянки, однак викупна ціна включає в себе також і збитки, завдані первісному власнику і т.д. Тобто, виходячи з необхідності чіткого визначення вище згаданої інформації, було винесено цілком обґрунтовані судові
рішення4. Однак Вищий адміністративний суд «…вважає необґрунтованими посилання суду першої інстанції як на підставу для відмови у позові на не визначення [частина речення відсутня у судовому рішенні],
оскільки такі умови мають бути визначені у судовому рішенні, а отже мають бути з’ясовані судом у ході
розгляду спору». З урахуванням того, що тягар доказування в даній категорії спорів покладений саме на позивача, крім того, суд першої інстанції ухвалою зобов’язував позивача уточнити свої позовні вимоги, однак
позивач ухвалу суду не виконав5. Відповідно, виникає питання: яким чином суд мав з’ясувати такі умови,
якщо вони не були визначені самими сторонами?
Проблеми щодо відшкодування особі вартості земельної ділянки та збитків від примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності спричинені переважно недоліками законодавства
про примусове відчуження земель. Так, у зв’язку із значними розбіжностями в цінах, яку пропонувала державна адміністрація, та вимагав відповідач, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд призначив судово-оціночну експертизу. Тим не менш, оскільки правом визначати зміст та обсяг заявлених вимог
наділений позивач, який не погодився з визначеною експертом вартістю земельної ділянки та, відповідно, не
погоджувався і з примусовим відчуженням земельної ділянки за вказану суму, то в суду не існує підстав для
задоволення позову, як шляхом примусового відчуження земельної ділянки за ціною, що визначив позивач,
так і за ціною, що визначена експертом, яку суд вважає обґрунтованою6. У даному рішенні вбачається,
наскільки обмеженою є дискреція суду у вирішенні питання щодо примусового відчуження земель, вище
згадана думка Верховного Суду України з приводу судового рішення як формальності не позбавлена сенсу.
Практику визначення викупної ціни до вирішення справи судом вважаємо недоцільною з декількох
причин. По-перше, таку вартість має встановлювати передусім суд, ґрунтуючись на тих доказах, які подаються і одною, і другою сторонами. По-друге, вартість земельної ділянки може змінюватись протягом періоду ведення переговорів щодо умов викупу, договір же про викуп може бути укладений протягом року з дня
прийняття рішення уповноваженим органом. Крім того, справа про примусове відчуження земельних ділянок розглядається у строк до двох місяців. Відповідно, вартість земельної ділянки може змінитись, причому
значною мірою. Вище наведена постанова суду показує недосконалість існуючої процедури встановлення
викупної ціни, яка поставлена у залежність від волі уповноваженого органу.
Одним із спірних питань у практиці вирішення спорів про примусове відчуження земель є можливість
відчуження частин земельних ділянок, адже відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону № 1559-VI об’єктом примусового
відчуження є не лише земельні ділянки, а й їх частини. Виходячи з ч. 9 ст. 79-1 Земельного кодексу, «земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди,
сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї». Відповідно,
чи можна пред’являти позов відносно відчуження об’єкта, що юридично не існує?
Цікавою є справа № 875/8/15, що розглядалась Київським апеляційним адміністративним судом (постанова від 14.04.2015 р.) і згодом Вищим адміністративним судом (постанова від 28.01.2016 р.). Власники були
332

Скічко К. І. Правові проблеми вирішення земельних спорів щодо примусового відчуження земельних ділянок

співвласниками земельної ділянки з цільовим призначенням – ведення особистого селянського господарства. У зв’язку із запланованим будівництвом електричної повітряної лінії до позивачів звертались різні
установи та організації з запитами щодо узгодження можливості ведення будівництва на їхній земельній
ділянці. Власники надали нотаріально засвідчені згоди на проходження трас заходів повітряних ліній через
їхню земельну ділянку; на викуп для суспільних потреб частини належної їм земельної ділянки орієнтовною
та на обмежене (за умов відшкодування завданих збитків) строкове користування ДП «Укренерго» необхідної частини їхньої земельної ділянки для прокладання та експлуатації повітряних ліній на умовах земельного сервітуту. Крім того, згодом власники ще раз надали нотаріально посвідчені згоди на проходження ліній
електропередач через їхню земельну ділянку та на викуп частини земельної ділянки для суспільних потреб.
Розпорядженням Києво-Святошинської райдержадміністрації від 03.04.2014 р. затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що підлягають відчуженню для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряних
ліній і під’їзної автомобільної дороги, та доручено вжити заходів щодо викупу земельних ділянок.
Однак уже на етапі судового розгляду співвласники земельної ділянки подали зустрічний позов до
Києво-Святошинської райдержадміністрації про викуп земельної ділянки, мотивуючи це положенням ч. 5
ст. 3 Закону № 1559-VI, за яким «у разі якщо відчужується частина земельної ділянки, а решта її площі не
може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, за вимогою власника земельної ділянки
відчуженню підлягає вся земельна ділянка»7. Виникає питання: яким чином слід визначити, чи зможе земельна ділянка бути раціонально використана чи ні?
Суд першої та апеляційної інстанцій по-різному відповіли на це питання. Київський апеляційний адміністративний суд послався на положення Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» та ДБН В.2.5.-16-99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж», вказуючи, що виходячи з нормативів для розміщення відповідних об’єктів енергетики, ДП «Укренерго» необхідна лише частина земельної ділянки8. Вищий адміністративний суд же вказав,
що «…із залучених до матеріалів справи доказів вбачається, що затвердженим проектом будівництва на
земельній ділянці співвласників заплановано встановлення однієї опори лінії електропередач. Її встановлення, у сукупності з вже існуючими обмеженнями, що існували тривалий час на земельній ділянці осіб, не
може призвести до унеможливлення чи виникнення суттєвих перешкод у використанні земельної ділянки за
її цільовим призначенням - ведення особистого селянського господарства»9.
По суті, такі пояснення можна навести практично в будь-якому випадку, якщо особи спробують скористатись своїм правом, передбаченим ч. 5 ст. 3 Закону № 1559-VI. Відповідно, слід констатувати, що воно є
декларативним. Більш того, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України» (ч. 2 ст. 19 Конституції України), що в свою чергу обмежує можливості уповноважені
органи здійснювати викуп земельних ділянок таким чином. Отже, реалізація такого права у судовому порядку в Україні навряд чи можлива.
Підсумовуючи, варто зазначити наступне. Більшість проблем, пов’язаних із розв’язанням спорів щодо
примусового відчуження земельних ділянок, спричинені недоліками законодавства, що регламентує реалізацію вказаної процедури. Крім того, у даній категорії справ, як це можна побачити у багатьох рішеннях, не
діють принципи рівності сторін та змагальності. Суду відведена функція затвердження адміністративного
акту судовим рішенням, що навряд чи є доцільним. Загалом, практика вирішення таких спорів не є численною, саме тому у судових рішеннях можна спостерігати полярні підходи до вирішення справ цієї категорії.
Однак уже наявна практика свідчить про: (1) необхідність внесення змін до законодавства; (2) розширення
ролі суду у процедурі примусового відчуження земельних ділянок.
1 Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 10.02.2015 р. у справі № 826/15750/14 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42685089
2 Постанова Вищого адміністративного суду від 22.12.2015 р. у справі № 826/15750/14 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54686203
3 Верховному Суді України розглянуто проект Закону України «Про відчуження земельних ділянок приватної власності
для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/
clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/efeef4c6a91292c5c22575990025128d?OpenDocument
4 Постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду від 28.10.2015 р. у справі № 874/3/15 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53116264
5 Постанова Вищого адміністративного суду від 28.01.2016 року у справі № 874/3/15 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55421738
6 Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 22.03.2016 р. у справі № 872/2а-60/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56812514
7 Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2015 р. у справі № 875/8/15 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43639057
8 Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2015 р. у справі № 875/8/15 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43639057
9 Постанова Вищого адміністративного суду від 28.01.2016 р. у справі № 875/8/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55421204
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Резюме
Скічко К. І. Правові проблеми вирішення земельних спорів щодо примусового відчуження земельних ділянок.
Стаття присвячена аналізу судової практики в спорах щодо примусового відчуження земельної ділянки. Спірною є правова природа даних спорів, що зокрема призвело до дискусії щодо підсудності цих спорів адміністративним судам. Проте,
більш нагальною є проблема відсутності можливості касаційного оскарження рішень адміністративних судів у даній категорії
спорів. Крім того, через наявність у законодавстві про примусове відчуження майна оціночних понять суди неоднозначно тлумачать відповідне законодавство. Звернуто увагу на те, що положення законодавства про викуп іншої частини земельної ділянки, що після первісного відчуження іншої частини не може використовуватись за цільовим призначенням, є декларативними.
Як підсумок, більшість проблем, пов’язаних із розв’язанням спорів щодо примусового відчуження земельних ділянок, спричинені недоліками законодавства, що регламентує реалізацію вказаної процедури та недостатньо широкими повноваженнями
суду при розгляді даної категорії спорів.
Ключові слова: практика адміністративних судів, примусове відчуження земельних ділянок, суспільна необхідність,
примусове припинення права власності на землю.
Резюме
Скичко Е. И. Правовые проблемы разрешения земельных споров по принудительному отчуждению земельных
участков.
Статья посвящена анализу судебной практики в спорах по принудительному отчуждению земельных участков. Спорной
является правовая природа данных споров, что, в частности, привело к дискуссии по поводу подсудности данных споров административным судам. Тем не менее, более насущной является проблема отсутствия возможности кассационного обжалования
решений административных судов в данной категории споров. Кроме того, из-за наличия в законодательстве по принудительному отчуждению земельных участков оценочных понятий суды неоднозначно подходят к их толкованию и решению соответствующих споров. Обращено внимание на то, что положения законодательства про выкуп той части земельного участка, которая после первоначального отчуждения другой части этого же земельного участка не может быть использована согласно ее
целевому назначению, являются декларативными. В итоге, большинство проблем, связанных с разрешением споров по принудительному отчуждению земельных участков, вызваны недостатками законодательства, что регламентирует реализацию данной процедуры и недостаточно широкими полномочиями судов при рассмотрении данных споров.
Ключевые слова: практика административных судов, принудительное отчуждение земельных участков, общественная
необходимость, принудительное прекращение права собственности на землю.
Summary
Skichko K. The Legal Problems of Resolving Disputes on Compulsory Transfer of Ownership to Land Parcels.
The article is devoted to analysis of court practice in disputes on compulsory transfer of ownership to land parcels. The legal
nature of these disputes is controversial. It led to the discussion concerning jurisdiction of administrative courts in such occassions.
Though, the problem of current interest is impossibility of cassation in these disputes. Moreover, courts interpret terms used in legislation regarding compulsory transfer of ownership to land parcels ambiguously. It is emphasized that if right to one part of land parcel is
compulsory transferred, right to another one is not usually transferred. Such practice is illegal, if the remaining part of land parcel cannot be used in accordance with its assignment. In conclusion, most problems of court practice in disputes on compulsory transfer of
ownership to land parcels arise to the drawbacks of the Ukrainian legislation and lack of competence of administrative courts.
Key words: administrative court`s practice, compulsory transfer of ownership to land parcels, public necessity, compulsory termination of ownership to land parcels.
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АКТУАЛЬНА ПРАЦЯ З УПРАВЛІНСЬКИХ ТА СЕРВІСНИХ ПРАВОВІДНОСИН
У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ*
Актуальність теми монографічного дослідження Д. Бусуйок «Управлінські та сервісні правовідносини
в земельному праві України» зумовлена низкою факторів практичного й науково-теоретичного характеру. Як
слушно зазначає дослідниця, у радянській юриспруденції суспільні відносини у сфері використання й охорони земель за участю органів виконавчої влади визначались як управлінські правовідносини. Акцент на
дослідженні управлінського характеру був зумовлений домінуванням державного управління в усіх сферах
суспільного життя.
Зміни соціально-економічних умов розвитку суспільства, запровадження різноманіття випадків виникнення, здійснення та припинення широкого кола прав на землю, призвели до необхідності, поряд із правовим
регулюванням управлінських відносин у сфері використання й охорони земель за участю органів виконавчої
влади, до правового регулювання не управлінських відносин у вказаній сфері. Правове регулювання таких
відносин передбачає надання земельних адміністративних послуг, розгляд та вирішення земельних спорів
тощо. Відтак, з метою забезпечення всебічного розвитку земельного права, постає потреба в дослідженні
правового регулювання не лише управлінських, а й сервісних відносин у сфері використання й охорони
земель.
Правовідносини у сфері використання й охорони земель за участю органів виконавчої влади виникають
щодо: державного управління у сфері використання й охорони земель; надання земельних адміністративних
послуг; розгляду та вирішення земельних спорів; застосування заходів адміністративного примусу; тощо. На
сучасному етапі розвитку юридичної науки в країнах пострадянського простору, особливо України й Республіки Білорусь, суспільні відносини у сфері використання й охорони земель за участю органів виконавчої
влади переважно визначаються як управлінські.
За цих умов монографічне дослідження Д. Бусуйок є надзвичайно актуальним. Його аналіз свідчить про
те, що автору вдалося досягнути мети дослідження та запропонувати заходи з удосконалення правового
регулювання двох взаємодоповнюючих напрямів діяльності органів виконавчої влади у сфері використання
й охорони земель.
Праця має логічну побудову, що дозволило всебічно дослідити природу управлінських і сервісних правовідносин у земельному праві України. Вдало продуманий план надав можливість розкрити проблематику
обраної теми монографічного дослідження. Так, автор починає дослідження з визначення методологічних та
теоретичних засад правового регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання й охорони земель (розділ 1). Розділ 2 присвячено теоретико-правовій характеристиці управлінської та сервісної діяльності органів виконавчої влади у сфері використання й охорони земель. Визначення правових проблем розвитку управлінських відносин у сфері використання й охорони земель здійснено у третьому розділі. У четвертому досліджуються правові проблеми розвитку сервісних відносин у сфері використання й охорони земель.
Важливе теоретико-правове значення має положення щодо широкого та вузького розуміння правовідносин державного управління у сфері використання й охорони земель. Зазначені правовідносини у широкому розумінні, на думку автора, є сукупністю усіх видів правовідносин, які виникають під час здійснення
органами законодавчої, судової та виконавчої влади своїх повноважень у сфері використання й охорони
земель. Такими правовідносинами у вузькому розумінні є відносини, що виникають у результаті нормотвор© О. В. Гафурова, 2017
* Рецензія на кн.: Бусуйок Д. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України: монографія / Діана

Бусуйок. – К.: Ніка-Центр, 2017. – 352 с.
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чої та розпорядчої діяльності органів виконавчої влади з метою владно-організуючого впливу на субʼєктів
земельних правовідносин з приводу прогнозування, програмування та планування у сфері використання й
охорони земель, моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, стандартизації та нормування, контролю.
У монографічному дослідженні запропоновано визначення низки понять, які можуть збагатити земельно-правову науку. Так, зокрема під поняттям «управлінські правовідносини у сфері використання й охорони
земель» автор розуміє врегульовані нормами земельного права суспільні відносини, які забезпечують реалізацію публічних інтересів, однією з обовʼязкових сторін яких є наділені владними повноваженнями органи
виконавчої влади з приводу здійснення ними прогнозування, програмування та планування; моніторингу
земель; ведення державного земельного кадастру; стандартизації та нормування; контролю. Слушною є пропозиція Д. Бусуйок щодо необхідності розглядати сервісні правовідносини у сфері використання й охорони
земель як врегульовані нормами земельного права суспільні відносини, які забезпечують реалізацію приватно-публічних інтересів, однією з обовʼязкових сторін яких є наділені публічними повноваженнями органи
виконавчої влади або субʼєкти, які діють від імені держави з приводу надання зацікавленим субʼєктам таких
земельних адміністративних послуг: проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі
прав на землю та їх обтяжень; проведення державної експертизи землевпорядної документації; проведення
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; проведення видачі кваліфікаційних
свідоцтв; надання сільськогосподарських дорадчих послуг; проведення видачі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.
Незважаючи на ці та інші теоретичні і практичні положення, які заслуговують на увагу, необхідним, на
наш погляд, є уточнення деяких висновків, до яких дійшла авторка. Так, на думку Д. Бусуйок, до земельних
адміністративних послуг належать: проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі
прав на землю та їх обтяжень; проведення державної експертизи землевпорядної документації; проведення
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; проведення видачі кваліфікаційних
свідоцтв; надання сільськогосподарських дорадчих послуг; проведення видачі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. При цьому, досліджуючи правові
проблеми розвитку сервісних відносин у сфері використання й охорони земель, автор провадить визначення
лише правового регулювання сервісних відносин у сфері державної реєстрації прав на землю та їх обтяжень,
а також правових аспектів сервісних відносин щодо надання сільськогосподарських дорадчих послуг, залишаючи поза увагою правові проблеми розвитку решти видів земельних адміністративних послуг.
Слід зазначити, що висловлені зауваження мають дискусійний характер або потребують додаткового
обґрунтування. Дослідження здійснено на рівні, що вимагається для такого виду робіт. Монографії притаманний належний рівень новизни, а представлені авторкою наукові результати, висновки та практичні рекомендації обґрунтовані й достовірні. Робота є науковим дослідженням, що сприятиме вирішенню нагальних
правових проблем у науці земельного права щодо управлінських та сервісних правовідносин у сфері використання й охорони земель.
Дослідження, здійснене Д. Бусуйок, має сприяти підвищенню ефективності правового регулювання
земельних відносин в Україні. Вважаємо, що воно буде корисним не лише для практиків і теоретиків у сфері
земельного права, а й для студентів вищих навчальних закладів та приверне їхню увагу до таких перспективних галузей права, як земельне, аграрне та екологічне.
О. Ф. МЕЛЬНИЧУК
Ольга Федорівна Мельничук, доктор юридичних
наук, доцент, декан факультету менеджменту
та права Вінницького національного аграрного
університету

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ*
Революція гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року) проти корумпованої влади, яка, свідомо
ігноруючи права, свободи і законні інтереси громадян, під тиском ззовні намагалася перешкодити європейському вибору Українського народу, відкрила перед Україною можливості для побудови нової системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи і демократії.
Прагнучи перешкодити волі Українського народу до європейського майбутнього, Росія окупувала частину території України – Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, розв’язала воєнну агресію на
© О. Ф. Мельничук, 2017
* Рецензія на кн.: Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України : монографія / В. О. Анто-

нов; наук. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Талком, 2017. – 576 с.
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Сході України та намагається зруйнувати єдність демократичного світу, ревізувати світовий порядок, що
сформувався після закінчення Другої світової війни, підірвати основи міжнародної безпеки та міжнародного
права, уможливити безкарне застосування сили на міжнародній арені.
Російська загроза, що має довгостроковий характер, інші докорінні зміни в зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України зумовлюють необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки України, що передбачає ця Стратегія.
Політика національної безпеки України ґрунтується на повазі до норм і принципів міжнародного права.
Україна захищатиме свої фундаментальні цінності, визначені Конституцією та законами України, – незалежність, територіальну цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права і свободи, верховенство
права, забезпечення добробуту, мир та безпеку. їх захист забезпечать ефективні Збройні Сили України, інші
військові формування, утворені відповідно до законів України, розвідувальні, контррозвідувальні і правоохоронні органи держави, динамічний розвиток економіки України.
Враховуючи вищезазначене, монографічне дослідження В. О. Антонова на тему «Конституційно-правові засади національної безпеки України» має особливу актуальність в період розбудови суверенної, незалежної, демократичної, правової Української держави.
Як свідчить зміст монографії, в результаті проведеного дослідження автором здійснено теоретичне узагальнення й нове розв’язування наукового завдання, що полягає в розробці концепції конституційно-правових засад національної безпеки України.
Робота є цілком самостійним і цікавим дослідженням, у якому змістовно розкривається тема та викладено обґрунтовану авторську концепцію. Виклад матеріалу дослідження доступний, логічний та юридично
професійний. У дослідженні автором послідовно розкриваються, аналізуються і аргументуються положення,
що виносяться на захист. Її зміст доказово розкривається за допомогою методів емпіричного та теоретичного
дослідження.
Зроблений автором висновок і узагальнення у творчій роботі відповідають загальному контексту та
спрямованості дослідження. Теоретичний рівень і практична цінність наукових положень, висновків і рекомендацій, відображених у роботі, безпосередньо пов’язані з достатнім ступенем їх обґрунтованості й достовірності.
Представлена праця характеризується логічною побудовою структурних частин, чіткістю й аргументованістю викладених положень.
Перший розділ присвячений дослідженню теоретико-правових та методологічних засад національної
безпеки, становленню основних етапів і розвитку загальної теорії національної безпеки, з’ясуванню теоретичних та практичних проблем у галузі національної безпеки української держави.
У другому розділі проаналізовані конституційні аспекти національної безпеки України та її інституційно-правовий вимір та досліджено структуру системи національної безпеки, її основні складові.
Третій розділ присвячений аналізу системи забезпечення національної безпеки. Зосереджена увага на
дослідженні конституційних засад системи забезпечення національної безпеки, а також розглянуті основні
об’єкти і суб’єкти системи забезпечення національної безпеки Української держави.
Завершується монографічне дослідження розділом, присвяченим конституційним основам забезпечення національної безпеки України.
У цілому монографічне дослідження В.О. Антонова є творчим, цікавим, багато в чому новаторським
дослідженням, яке до того ж викладене гарною і стилістично привабливою мовою.
Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що монографія В.О. Антонова є комплексним, ґрунтовним дослідженням важливої наукової й практичної проблеми. Тому, без сумніву, ця монографія буде корисна
не лише науковцям, а й викладачам юридичних вищих закладів освіти, аспірантам, здобувачам та практичним працівникам.
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В. В. ЛУЦЬ, О. С. БІСЮК
Володимир Васильович Луць, доктор юридичних
наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН
України, завідувач відділу проблем приватного
права Науково-дослідного інституту приватного
права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Олена Сергіївна Бісюк, кандидат юридичних
наук, доцент кафедри, заступник завідувача
кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УГОРЩИНИ ТА УКРАЇНИ*
Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України», що відбулась 3–5 червня 2016 р., підготовлений у співпраці юридичного факультету Дебреценського університету та Київського університету
права НАН України.
Зміст збірника матеріалів конференції та її проблематика, послідовність викладу матеріалу дають змогу
поглибити знання з питань доктрини приватного права та отримати чітке уявлення про теоретико-правові та
методологічні проблеми кодифікації цивільного права.
Більш як двадцятирічний досвід державотворення в Україні переконливо довів, що неможливо швидко
й кардинально змінити правову систему відповідно до реальних економічних і політичних умов, сформувати
національну законодавчу систему, адаптувати її до європейського законодавства і гармонізувати з міжнародно-правовими нормами, виробити надійний механізм реалізації прав, свобод та законних інтересів з метою
не допущення порушень прийнятих законів. Оновлення системи законодавства держави не повинне зводитися лише до прийняття нових нормативно-правових актів, оскільки як вказує досвід, що їх зростаюча кількість ще не свідчить про належну якість актів, про підвищення рівня та ефективності правового регулювання
суспільних відносин, зміцнення законності та правопорядку. Адже саме сьогодні, у час формування нового
законодавства України, як ніколи необхідні знання правотворчого досвіду іноземних держав. Його вивчення
допоможе Україні обрати правильний шлях у формуванні законодавства з міжнародного цивільного процесу,
а також зручно й доцільно кодифікувати норми цієї правової сфери. Саме це має на меті для впровадження
в життя проведення спільної українсько-угорської конференції з питань кодифікації приватного права.
Деякі питання кодифікації норм міжнародного цивільного процесу свого часу вивчали як вітчизняні,
так і зарубіжні науковці.
Ефективність систематизації законодавства в багатьох випадках зумовлена нормативною сутністю так
званих комплексних законодавчих актів, що з позиції предмета правового регулювання містять норми, які
належать до галузі приватного права. Кожній галузі права властивий свій метод правового регулювання як
сукупність специфічних засобів та прийомів, шляхом яких здійснюється правовий вплив певний погляд суспільних відносин (владний метод, метод рівності сторін та вільного волевиявлення тощо).
Пошук нових організаційно-методичних форм цієї роботи, залучення до її проведення широких кіл
юридичної громадськості і, передусім, науковців-правознавців, є тим резервом, який дозволить підняти на
новий рівень справу щодо систематизації українського законодавства. Важливу роль у цьому процесі мають
відігравати Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної
Ради України, Академія правових наук України та інші наукові юридичні установи. Саме вони покликані
забезпечити проведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі держави і права, здійснити
наукове забезпечення систематизації законодавства в Україні.
Збірник наукових праць присвячений осмисленню сучасних проблем розвитку права в Україні та Угорщині, ідеям та проблемам кодифікації приватного права. Не зважаючи на значну увагу з боку теоретиків
права і процесуалістів, співвідношення норм права (зокрема, цивільного) і механізму правового регламентування, залишається в наш час мало дослідженим, що, з огляду на об’єктивно зумовлену необхідність систематичного оновлення та удосконалення цивільного законодавства, лише посилює актуальність даного збірника наукових праць. Діапазон тематики статей збірника «Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України» свідчить про підвищений інтерес українських та зарубіжних авторів до
окресленої проблематики.
© В. В. Луць, О. С. Бісюк, 2017
* Рецензія на кн.: Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-
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Опубліковані у збірнику наукові праці є актуальними: вони висвітлюють сучасне бачення проблем правовідносин власності, захисту цивільних прав у новому цивільному законодавстві України, а також досвід
порівняльного дослідження цивільно-правових проблем в українському суспільстві та цивільному праві
Угорщини. Подано характеристику правових інститутів, а також пропозиції із удосконалення цивільного
законодавства щодо тих суб’єктів цивільного права, які потребують посиленого цивільно-правового захисту
як на території України, так і Угорщини.
Подані до збірника наукові праці базуються на значному обсязі наукової літератури вітчизняних та
зарубіжних авторів, на положеннях міжнародного й національного законодавства, а також на емпіричному
та сучасному статистичному матеріалі. У збірнику матеріалів автори послідовно доводять думку, що без
докорінних змін у системі законодавстві України та Угорщини неможливий подальший розвиток держави та
суспільства, у напрямі формування громадянського суспільства та розбудови правової держави в цілому, з
огляду на універсалізацію правового регулювання приватних відносин. Адже саме кодифікація дозволяє суттєво реформувати й модернізувати зміст законодавчого регулювання, запровадити нові підходи до правового
забезпечення того чи іншого виду правової діяльності, удосконалити зміст регулювання цих відносин щодо
сучасного рівня розвитку відповідних суспільних відносин, а також ділової й судової практики.
У процесі кодифікації відбувається якісна переробка чинних юридичних норм, усуваються неузгодженості, дублювання, суперечності й прогалини у правовому регулюванні, скасовуються неефективні й застарілі норми. Значна кількість розрізнених нормативних актів замінюється зведеним, оновленим, більш ефективним у сучасних умовах. Така діяльність законотворців спрямована на упорядкування чинного законодавства на основі систематизації та оновлення правових приписів.
Нині цілком очевидно, що проведена конференція є одним із напрямів та рівнів взаємної та плідної
співпраці ВНЗ Угорщини та України задля розвитку науки приватного права, підвищення її ролі як організаційного фактора національного державотворення, універсалізації приватноправового забезпечення інтеграційних процесів у Європейському Союзі та в сучасному світі. Адже саме кодифікація дає можливість вирішити нагальні проблеми вдосконалення та підвищення ефективності чинного законодавства. У процесі
кодифікації відбувається якісна переробка чинних юридичних норм, усуваються неузгодженості, дублювання, суперечності і прогалини в правовому регулюванні, скасовуються неефективні та застарілі норми. На
зміну великому масиву нормативних документів, що діяли раніше, приходить новий, єдиний зведений акт,
виданням якого досягається чіткість і ефективність правового регулювання суспільних відносин. Крім того,
якісна класифікація та систематизація норм дозволяє вчасно виявити прогалини в правовому матеріалі, колізії, суперечності у приписах та визначити шляхи вдосконалення чинного законодавства. Цілком очевидно,
що саме таку мету ставили перед собою автори статей у збірнику «Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України».
Отже, збірник матеріалів конференції, до якого ввійшли праці провідних вчених та молодих науковців,
є значним здобутком вітчизняної юридичної науки та буде цікавим і корисним для студентів, викладачів,
юристів- практиків.
Наукові доробки, представленні у збірнику, свідчать про індивідуальність виконання, відповідність
праць заявленій темі, аргументованість та креативність мислення.
Рецензований збірник наукових праць, підготовлений на достатньому науково-методичному рівні, має
завершений вигляд і чітку логічну структуру, відповідає вимогам, що пред’являються до такого виду наукових
робіт, а сформульовані в ньому пропозиції й рекомендації мають як теоретичне, так і практичне значення.
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Круглий стіл «Актуальні проблеми інтелектуальної власності
в інформаційній сфері»
26 квітня 2017 р. вiдбувся круглий стіл «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері», присвячений Міжнародному дню інтелектуальної власності та організований Центром інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України, Національною бібліотекою ім. В. І. Вернадського та
Київським університетом права НАН України. Захід відбувався під протекторатом заслуженого юриста
України, професора Юрія Бошицького та Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Безпосереднiм
органiзатором круглого столу став Відділ з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки
ім. В. І. Вернадського в особі його завідувача Олександра Кириленка, який і був модератором заходу.
Національну бібліотеку ім. В. І. Вернадського на заходi представили генеральний директор бібліотеки
Володимир Попик, завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності Олександр Кириленко. Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України представляли директор Центру Юрій Михайлович
Капіца та старший науковий співробітник Центру Дмитро Махновський. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України на заході представив молодший співробітник відділу авторського
права і суміжних прав Костянтин Зеров. Представниками бiзнесу на заходi стали Володимир Сисюк (юрист
ППФ «Пахаренко і партнери»).
КУП НАН України на заході представили ректор університету, заслужений юрист України, професор
Юрій Бошицький, професори Петро Біленчук та Геннадій Семаков, а також доцент Ольга Рассомахіна.
Неабиякий інтерес викликали виступи, присвячені проблемам охорони інтелектуальної власності,
зокрема авторського права, у діяльності бібліотек. Особливо цікавими були доповідь та її обговорення Володимира Сисюка, присвячені проблемам юридичної відповідальності та боротьби із поширенням контрафактної продукції через Інтернет. Жвавий інтерес серед присутніх викликала виставка контрафактних товарів із
Музею контрафактної продукції (підробок) Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством
Київського університету права НАН України, яка була також представлена у слайдах доповіді «Науковоосвітнє забезпечення інтелектуального права» професорів Петра Біленчука та Геннадія Семакова.
Круглий стіл справив надзвичайно позитивне враження на його учасникiв та залишив бажання вiдвiдати захiд знову.
VIII Міжнародна науково-практична конференція
«Зміни в цивільному праві Європейського Союзу» (м. Дебрецен, Угорщина)
28–29 квітня 2017 р. студентська молодь та професорсько-викладацький склад Київського університету
права НАН України на чолі з ректором, професором Юрієм Бошицьким взяли участь у роботі VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Зміни в цивільному праві Європейського Союзу» (м. Дебрецен,
Угорщина), що проходила під егідою Київського університету права НАН України та Дебреценського університету.
З вітальним словом до гостей та учасників конференції звернулися ректор Київського університету
права НАН України Юрій Бошицький, директор Інституту цивілістики Дебреценського університету, професор Гьорг Чечі та декан юридичного факультету Дебреценського університету, професор Вероніка Сікора,
наголосивши при цьому на важливості наукового дослідження сучасних проблем у галузі цивільного права
Європейського Союзу, пошуку нових форм і методів вдосконалення цивільного законодавства, становлення
нових інститутів та категорій цивільного права Угорщини та України.
На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи-привітання від Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Патона, Голови Союзу юристів України Святослава Піскуна та Омбудсмена Угорського Парламенту з питань захисту даних та свободи інформації,
почесного доктора Київського університету НАН України Аттіли Петерфалві, які побажали всім учасникам
конференції цікавих доповідей та виступів, плідної дискусії, обговорення важливих питань задля здійснення
реальних кроків з метою збалансованого розвитку цивільного права.
Делегацію від Київського університету НАН України представляли доцент кафедри галузевих правових
наук, к.ю.н. Раїса Перелигіна; завідувач Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень
країн Центрально-Східної Європи, к.ю.н. Уляна Андрусів та студенти магістратури Ольга Мазур, Аліна Свистун, Ганна Дерев’янко. На заході були присутніми представники й інших навчальних закладів та державних
установ України: Оксана Шпиталь – представник Державної служби інтелектуальної власності України;
Ірина Черніченко – к.ю.н., старший викладач кафедри кримінального права та процесу Ужгородського націо340
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нального університету та Крістіна Бошицька – студентка магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Також у даному заході взяли участь провідні науковці юридичного факультету Дебреценського університету. Обговорення всіх питань пройшло на високому науковому рівні та англійською мовою. Виступи всіх
учасників були надзвичайно цікавими, а дискусії плідними. Зокрема, науковці не обійшли своєю увагою такі
актуальні питання, як охорона інтелектуальної власності в сучасній Україні; проблемні питання регулювання
договорів на задоволення потреб людини; законодавчі та інституційні напрями розвитку в сфері інтелектуальної власності; питання захисту суміжних прав організацій мовлення за цивільним законодавством України та
Угорщини; питання публічного розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини та ін.
На знак дружби і співробітництва ректором Юрієм Бошицьким були вручені Подяки директору Інституту цивілістики Дебреценського університету, професору Гьоргу Чечі та декану юридичного факультету
Дебреценського університету, професору Вероніці Сікорі за вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці між Київським університетом права НАН України та Дебреценським університетом, а також цінні подарунки – картини відомих львівських майстрів та нові видання Київського університету права НАН України
для поповнення бібліотеки Дебреценського університету.
На урочистому закритті конференції учасників було відзначено міжнародними європейськими сертифікатами, а ректора КУП НАНУ Юрія Бошицького нагороджено найвищою нагородою юридичного факультету Дебреценського університету – «Пам’ятна бронзова медаль». Крім того, делегація КУП НАНУ мала можливість ознайомитися із перлинами історико-архітектурною спадщиною м. Дебрецен, місцевими традиціями
та звичаями.
Варто зазначити, що проведення таких заходів міжнародного рівня сприяє розширенню міжнародних
зв’язків, обміну досвідом та науковими поглядами провідних вчених Угорщини та України, що, у свою чергу,
слугує успішній інтеграції нашої країни в європейський простір.
Зустріч ректора з президентом Національного відомства
із захисту персональних даних Угорщини
На початку травня під час робочого візиту до Угорщини у м. Дебрецен ректор Київського університету
права НАН України Юрій Бошицький зустрівся з президентом Національного відомства із захисту персональних даних Угорщини, почесним доктором КУП НАНУ Аттілою Петерфалві.
Під час офіційної зустрічі Аттіла Петерфалві подякував ректору за організовану на високому рівні
VIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Зміни в цивільному праві Європейського Союзу» спільно
з Дебреценським університетом та за виданий збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та
України».
Також було обговорено питання подальшої співпраці між КУП НАНУ та Національним відомством із
захисту персональних даних Угорщини. У ході зустрічі переговорів було досягнута домовленість про візит
до Будапешту делегації КУП НАНУ для проведення захисту робіт 10–15 вересня 2017 року.
На зустрічі обговорювалися питання пошуку грантів та проведення в майбутньому спільних конференцій, а також можливість проведення майстер-класів для студентів та науково-педагогічних працівників КУП
НАНУ.
Наприкінці зустрічі Аттіла Петерфалві передав ректору Юрію Бошицькому сертифікати учасників
минулорічної конференції, що проходила в м. Будапешт та подякував за постійну підтримку.
Участь представників Польщі у засіданні Вченої ради КУП НАНУ
18 травня 2017 р. в рамках візиту до Київського університету права НАН України ректор Вищої школи
права ім. Х. Ходковської Моніка Філіповська-Тутхіл і координатор Представництва Центру досліджень
польської правової доктрини факультету права та адміністрації Варшавського університету, директор Центру польського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олеся Радишевська взяли участь у засіданні Вченої ради університету.
У вступній промові ректор університету Юрій Бошицький наголосив, що для КУП НАН України важливим напрямом роботи є міжнародне співробітництво в науковій і освітянській сферах.
Ректор Моніка Філіповська-Тутхіл розповіла про Вищу школу права ім. Х. Ходковської та можливі
напрями співпраці у сфері реалізації освітньо-наукових проектів.
Олеся Радишевська розповіла про діяльність Центру польського права, зокрема про здійснення спільних дослідницьких, навчальних проектів з юридичними вищими навчальними закладами Республіки Польща. Центр здійснює міжнародне співробітництво у сфері освіти та науки, зокрема реалізацію програм обміну студентами і викладачами, організацію та проведення навчальних занять зі студентами, у тому числі за
участю викладачів польських вищих навчальних закладів, спрямованих на отримання знань з польського
законодавства, польської юридичної доктрини, юридичної польської мови.
Після закінчення зустрічі гості висловили впевненість у подальшій плідній співпраці.
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Зустріч ректора КУП НАНУ з почесним членом Парламентської асамблеї
Ради Європи Анатолієм Раханським
25 травня 2017 р. в Київському університеті права відбулася зустріч ректора Юрія Бошицького з Анатолієм Раханським, членом Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради
Європи, членом-кореспондентом Міжнародної академії інформаціології при ООН, Почесним членом ПАРЄ.
Під головуванням А. Раханського пройшли засідання комітетів ПАРЄ з питань науки і технологій, а також
культури, науки та освіти, у тому числі виїзні – в Україні, Франції, Польщі, Бельгії та Вірменії.
А. Раханський є автором інформаційно-документального збірника «На шляху до миру», в якому розповідається про співпрацю України з ООН та ПАРЄ, співавтором низки книг чорнобильської проблематики.
У ході зустрічі з ректором було розглянуто питання щодо проведення «Регіонального семінару про політику у сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідницьких інститутів» в Республіці Азербайджан на початку червня 2017 року.
Ректор ознайомив гостя з основними напрямами роботи університету в міжнародній сфері, сторони
обмінялися ідеями та домовилися про проведення паном А. Раханським майстер-класу в КУП НАН України.
Майстер-клас Антатолія Раханського
На запрошення ректора, професора Юрія Бошицького в Київському університеті права НАН України
відбувся майстер-клас Анатолія Раханського для студентів І-ІІІ курсів факультету «Правознавства та міжнародних відносин» на тему: «Рада Європи – сучасний стан та перспективи розвитку».
Анатолій Раханський – один із небагатьох членів постійної делегації Верховної Ради, котрий трудиться
в парламентській Асамблеї, по суті, від дня вступу України в цю шляхетну інституцію. За динамізмом і
активністю він один із найпомітніших.
Почесний член Парламентської Асамблеї Ради Європи зосередив увагу присутніх на питаннях, що хвилюють не лише всесвітню організацію, а й майбутніх правників.
Під час проведення майстер-класу Анатолій Варфоломійович розповів про історичні факти створення
Ради Європи, будову та її становище в світі. Також були згадані цікаві факти особистої діяльності.
Пан Раханський передав до наукового фонду бібліотеки КУП НАНУ книги: «Десять років у Парламентській Асамблеї Ради Європи», «На шляху до миру», «Слуга народу», «Громи та блискавиці об’єкта
«Укриття», що розкривають основну діяльність парламентаря та сприятимуть в поповненні знань студентам КУП НАНУ.
Після основного виступу студенти мали можливість поставити панові Анатолію запитання та отримали
конструктивні відповіді.
Інформаційна довідка. Анатолій Раханський – Народний депутат України 2, 3, 4 скликань, консультант Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, член Міжнародного комітету прав людини,
член Вищої Ради Міжнародного журналу «Світ Азербайджану», заслужений працівник промисловості
України, повний кавалер ордена «За заслуги» (І, ІІ, ІІІ ступенів), почесний член Парламентської Асамблеї
Ради Європи. Автор книг «Десять років у Парламентській Асамблеї Ради Європи», «На шляху до миру».
Співавтор книг «Громи та блискавиці об’єкта «Укриття», «Кайдани Чорнобиля».
Міжнародний форум «Ганс Гросс – невичерпне джерело
сучасного наукового пошуку і цивілізаційного поступу»
29 червня 2017 р. у Київському університеті права НАН України відбувся Міжнародний круглий стіл
«Ганс Гросс – невичерпне джерело сучасного наукового пошуку й історичного цивілізаційного поступу».
Його учасниками стали співробітники органів державної влади, правоохоронних органів України, міжнародних правозахисних організацій, Інтерполу, Міжнародної поліцейської Асоціації, вчені, докторанти,
аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України.
Із вступним словом до учасників круглого столу звернулася проректор з наукової та науково-педагогічної роботи Київського університету права НАН України Олена Чернецька. Вона зазначила, що актуальність
обговорюваної проблеми на круглому столі заслуговує особливої уваги, оскільки Ганс Гросс є не лише
видатним вченим-криміналістом, а й фундатором криміналістичної науки, який написав не тільки перший
підручник з курсу криміналістики, а й підготував підручник з кримінальної психології.
Саме тому подальший розвиток криміналістичної науки на сучасному етапі безпосередньо пов’язаний
із необхідністю вдосконалення наукових пошуків і створення навчальної бази для проведення прогностичних занять із курсу криміналістики. Для реалізації цієї ідеї в Київському університеті права НАН України
створений «Музей криміналістики імені Ганса Гросса».
На адресу організаторів та учасників міжнародного круглого столу надійшло привітання, зокрема від
Надзвичайного і Повноважного Посла Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон і начальника
Генерального штабу збройних сил України (1993-1996 років) Анатолія Лопати. У наукових доповідях порушувалися питання криміналістичної науки, зокрема: «Наукові засади експертології» (Р. Шишка, д.ю.н., професор); «Ганс Гросс – видатний вчений-криміналіст, засновник криміналістики та кримінальної психології»
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(В. Чисніков, к.ю.н., доцент); «Ганс Гросс – фундатор криміналістичної науки» (П. Біленчук, к.ю.н., доцент);
«Музей криміналістики імені Ганса Гросса» (Г. Сємаков, к.ю.н., професор); «Інформаційна безпека»
(С. Біленький, головний редактор журналу «Бізнес і безпека»); «Історія розвитку криміналістичної картографії» (В. Бортник, чемпіон світу зі спортивного орієнтування) тощо.
Візит делегації Всесвітньої організації інтелектуальної власності
та Київського університету права НАН України до Львівської ОДА
3 липня 2017 р. відбулися офіційні переговори між представниками Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Київського університету права НАН України з головою Львівської обласної державної
адміністрації – Олегом Синюткою.
Від Всесвітньої організації інтелектуальної власності були присутні директор Департаменту країн з
перехідною та розвинутою економікою Міхал Швантнер та консультант зазначеного Департаменту Мохаммад Аль Габбал. Київський університет права НАН України під час заходу представляли ректор, професор
Юрій Бошицький та завідувач Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн
Центрально-Східної Європи КУП НАНУ.
Основною метою зустрічі було закладення підвалин для подальшого співробітництва у сфері становлення дієвої та ефективної правової системи охорони та захисту права інтелектуальної власності в Україні,
а також створення передумов для утвердження політики інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних установах з метою подальшої ефективної комерціалізації створюваного інтелектуального продукту.
Привітавши поважних гостей, голова Львівської ОДА Олег Синютка у своєму виступі наголосив: «Для
нас дуже важливо, що установи з міжнародним статусом поширюють свою діяльність на львівський регіон.
Це позитивний сигнал, який демонструє, що Україна – це країна, в якій поважають інтелектуальну власність
та розвивають законодавство згідно із європейським».
Міхал Швантнер зазначив, що ключовою метою налагодження співпраці з владними інституціями
регіону є розвиток знань про захист інтелектуальної власності на базі університетів та інших науководослідних інституцій, а також впровадження цих знань у сферу бізнесу для економічного розвитку як Львівщини, так і всієї країни.
З-поміж іншого, Міхал Швантнер закцентував увагу на значних досягненнях Київського університету
права НАН України в розбудові інструментів правового регулювання інтелектуальної власності.
Ректор КУП НАНУ наголосив на значимості навчання та професійного розвитку юристів у сфері інтелектуальної власності в Україні, зазначивши при цьому, що Київський університет права – один із небагатьох
українських вишів, який готує фахівців за спеціальністю «Інтелектуальна власність».
Також він закцентував увагу на важливості наукового дослідження та обґрунтування ключових проблемних аспектів права інтелектуальної власності, зокрема в університетах та науково-дослідних інституціях, оскільки саме в науково-освітньому середовищі зароджується правова основа інтелектуальних активів.
На завершення зустрічі Міхал Швантнер запросив Олега Синютку відвідати штаб-квартиру ВОІВ, яка
розташована в м. Женева (Швейцарія), з метою ознайомлення з діяльністю окремих структурних підрозділів
(департаментів) цієї організації.
Міжнародний семінар «Політика у сфері інтелектуальної власності
в університетах та науково-дослідних установах»
5–6 липня 2017 р. в Київському університеті права НАН України відбувся Міжнародний семінар «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах». Організатором
конференції виступила Всесвітня організація інтелектуальної власності, КУП НАНУ та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
5 липня 2017 р. у роботі заходу взяли участь представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів
України, дипломатичних місій та міжнародних організацій, провідні науковці у сфері права інтелектуальної
власності, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, зокрема представники п’яти країн: Швейцарії, Ізраїлю, Білорусії, Словацької республіки та Азербайджану.
Із вступним словом до учасників міжнародного семінару на пленарному засіданні виступили: ректор
Київського університету права НАН України, професор, професор Юрій Бошицький; заступник директора
Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Богдан
Падучак; директор департаменту розвинутих країн та країн із перехідною економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ, Женева) Міхал Швантнер. У вітальних промовах було зазначено що,
проведення семінару спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Київським університетом права НАН України та з Департаментом інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України передбачає консолідацію зусиль вчених та практиків України та світу з розробки єдиної
політики у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах та обговорення
відповідного Типового положення, підготовленого Департаментом країн із перехідною та розвинутою екоЧасопис Київського університету права • 2017/2
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номікою ВОІВ. Було зазначено, що Положення стосується питань права власності, охорони і комерційного
використання інтелектуальної власності, яка створювалася Дослідниками під час виконання своїх службових обов’язків або здійснення діяльності в Інституті. Звернута увага на те, що в документі викладені встановлені Інститутом правила співпраці з промисловими та комерційними організаціями і визначені принципи
розподілу економічної вигоди, отриманої в результаті комерціалізації інтелектуальної власності.
На адресу організаторів та учасників міжнародного семінару надійшли привітання, зокрема від Гарі
Френсіса, генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Женева, Швейцарія);
Бориса Патона, Президента Національної академії наук України; Лілії Гриневич, Міністра освіти і науки
України; Святослава Піскуна, голови Союзу юристів України.
Серед почесних гостей та провідних спеціалістів, що виступили з доповідями, були: Юрій Бошицький,
ректор Київського університету права НАН України, з доповіддю на тему: «Застосування моделі політики у
сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних установ ВОІВ»; Міхал Швантнер,
директор департаменту розвинутих країн та країн з перехідною економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), з доповіддю на тему: «Значущість запровадження політики у сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних установ»; Андрій Шевцов, директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, з доповіддю на
тему: «Роль інтелектуальної власності в інноваційній діяльності та нинішня ситуація щодо політики інтелектуальної власності в українських університетах та науково-дослідних установах»; Хагіт Мессер-Ярон, професор університету Тель-Авіву, з доповіддю на тему: «За і проти використання політики у сфері інтелектуальної власності в українських університетах та науково-дослідних установах. Аналіз досвіду запровадження політики інтелектуальної власності в університетах Ізраїлю»; Мохаммад Аль Габбал, консультант
(ДПРК), ВОІВ, з доповіддю на тему: «Сприяння щодо розробки політики у сфері інтелектуальної власності
для університетів та науково-дослідних установ, а також презентація веб-сайту ВОІВ».
Обрана тематика міжнародного семінару «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах
та науково-дослідних установах» стала платформою для обміну оригінальними думками із зазначеної проблематики. З доповідями виступили, зокрема: Рената Бакарова, координатор відділу передачі результатів
досліджень та ноу-хау в практику Університету Павола Йозефа Сафаріка (м. Кошице, Словаччина); Крістіна
Савицька, викладач кафедри цивільного права Полоцького державного університету (Білорусь); Азер Сафаров, професор Бакинського державного університету (Азербайджан), Роман Шишка, завідувач кафедри
цивільного та трудового права Київського університету права НАН України, тощо.
Візит до КУП НАН України науковців зі Швейцарії, Ізраїлю,
Словаччини, Азербайджану та Білорусії
5–6 липня 2017 р. Київський університет права НАН України відвідали науковці, члени Міжнародного
семінару «Політика у сфері інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах».
Почесні гості ознайомилися із сучасною матеріально-технічною базою університету.
До уваги зарубіжних гостей були представлені: кабінет-музей контрафактної продукції («Museum of Art
Fakes»), що створено за сприяння експонатної продукції Українського альянсу по боротьбі з підробками та
піратством»; кабінет-музей аграрного права, що розкрив присутнім постать відомого вченого, члена-кореспондента Академії наук України В. І. Семчика та кабінет-музей історії українського права, присвячений
постаті видатного українського вченого-історика, правознавця, фундатора Української академії наук академіка М. П. Василенка; кабінет-музей комп’ютерних технологій та криміналістичної техніки розкриває
постать відомого науковця кібертехніки Віталія Глушка; «Музей етнографії» з експозицією народних символів – рушників, вишитих орнаментами всіх регіонів України. Знаковим для почесних гостей було ознайомлення із єдиною базою бібліотеки – депозитарієм інтелектуальної власності.
Гості університету, а саме: Міхал Швантнер, директор Департаменту розвинутих країн та країн з перехідною економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) (м. Женева); Мохаммад Аль
Габбал, консультант Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (м. Женева); Богдан Падучак, заступник директора Департаменту інтелектуальної
власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Геннадій Андрощук, головний науковий
співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України м. Київ; Рената Бакарова, координатор Відділу передачі результатів досліджень
та ноу-хау в практику Університету Павола Йозефа Сафаріка (м. Кошице, Словаччина); Крістіна Савицька,
викладач кафедри цивільного права Полоцького державного університету (Білорусь); Азер Сафаров, професор Бакинського державного університету (Азербайджан) подякували професору Юрію Бошицькому за
сучасний, креативний підхід до розбудови університету.
Музей підробок УАПП та КУП НАНУ приймає відвідувачів
Президент Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством (УАПП), генеральний директор фірми «Пахаренко і партнери» Антоніна Пахаренко-Андерсон та координатор з підтримки громадських
проектів УАПП і компанії «Пахаренко і партнери» Вероніка Березанська провели екскурсію в Музеї підробок
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УАПП для учасників Міжнародного семінару «Політика в сфері інтелектуальної власності в університетах
та науково-дослідних установах».
Екскурсанти з цікавістю оглядали експонати Музею підробок УАПП: зразки контрафактного одягу,
взуття, аксесуарів, різноманітних упаковок, хімічні засоби, косметичні та канцелярські товари. Численні
зразки «піратської» аудіовізуальної продукції та різноманітної контрафактної продукції з незаконним використанням знаків для товарів і послуг відомих вітчизняних та зарубіжних товаровиробників надані в Музей
підробок УАПП компанією «Пахаренко і партнери».
Супроводжуючи екскурсію, Вероніка Березанська розповіла учасникам заходу про перебіг безстрокової
просвітницької кампанії «Дні боротьби з підробками і піратством в Україні», розпочатої УАПП спільно з
Державною службою інтелектуальної власності України, Державною митною службою України, Міністерством внутрішніх справ України, Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати (ICC
Ukraine) навесні 2012 року. Антоніна Пахаренко-Андерсон зазначила, що, запустивши цю кампанію, українці долучились до проведення Міжнародної просвітницької кампанії «Всесвітній день боротьби з підробками», започаткованої Всесвітньою групою по боротьбі з підробками (GACG Network) у 1998 році. Численні
заходи, що відбуваються в Україні, Європі та США, наголошують на міжнародних аспектах порушення прав
інтелектуальної власності та підкреслюють гостру потребу світової спільноти в посиленій спільній боротьбі
з підробками. Особлива увага завжди приділяється тим підробкам, що загрожують здоров’ю та безпеці
людей.
У приміщенні Музею підробок УАПП час від часу проходять спільні заходи УАПП і Київського університету права НАН України для представників держорганів та бізнесу, студентської молоді. Антоніна Пахаренко-Андерсон і Юрій Бошицький домовилися й надалі продовжувати співпрацю у сфері забезпечення
захисту прав інтелектуальної власності в межах підтримки діяльності УАПП, спрямованої на розвиток
системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні, вдосконалення законодавчої бази, освіти та просвіти українського суспільства щодо прав інтелектуальної власності згідно з підписаним меморандумом.
Зокрема, у найближчих планах – освітні і просвітницькі заходи для школярів Києва.
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60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
І 30-ЛІТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА ГОРБАТЕНКА
9 липня 2017 р. свій ювілей відзначив доктор політичних наук, професор
Володимир Павлович Горбатенко. Народився В. П. Горбатенко у селищі Варва
Чернігівської області. У 1984 р. закінчив історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (тепер – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). У 1990–2000 рр.
працював у цьому університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, докторанта, професора, завідувача кафедри політології і соціології. У 2000–
2002 рр. – науковий консультант судді Конституційного Суду України.
З 1995 р. В. П. Горбатенко за сумісництвом почав працювати в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України, обіймаючи одразу дві посади –
відповідального секретаря редакційної колегії багатотомної «Юридичної енциклопедії» під керівництвом директора Інституту академіка НАН України
Ю. С. Шемшученка та вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук
під керівництвом доктора філософських наук, професора О. М. Мироненка.
У 2002 році В. П. Горбатенко перейшов на постійну роботу до Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. Кілька місяців працював провідним науковим співробітником, а потім
був призначений на посаду завідувача Центру організаційного і науково-методичного забезпечення підготовки 6-томної «Юридичної енциклопедії». Разом із колегами успішно завершив видання зазначеної енциклопедії, за що у 2004 р. був удостоєний високої державної нагороди – звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. У подальшому виступив одним з ініціаторів підготовки «Великого енциклопедичного юридичного словника», перевидання «Політологічного енциклопедичного словника», видання на
базі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України «Політичної енциклопедії».
У 2006 р. В. П. Горбатенко був призначений заступником директора Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. Вдало поєднував організаційну й наукову діяльність. Був одним з ініціаторів підготовки ювілейного загальноінститутського видання «Флагман української юридичної науки»
(2009), книги «Перемога одна на всіх. До 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні» (2015). Керував підготовкою на базі відділу міжнародного права і порівняльного правознавства «Енциклопедії міжнародного
права». У 2016 р. подав у відставку з цієї посади й залишився працювати в Інституті на посаді провідного
наукового співробітника відділу правових проблем політології.
Наукову діяльність В. П. Горбатенко завжди поєднує з викладацькою. З кінця 1990-х рр. він співпрацював з Міжрегіональною академією управління персоналом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», дотепер продовжує плідну співпрацю з Національним педагогічним університетом
ім. М. П. Драгоманова, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом.
Опублікував понад 300 праць (індивідуальні та колективні монографії; наукові доповіді, наукові записки до органів влади; політичні та юридичні енциклопедії, словники; підручники, навчальні посібники,
навчальні програми; наукові статті; статті про науку, науковців, наукові заходи; тези конференцій, круглих
столів, семінарів; рецензії на книги). Крім цього, є автором 378 статей у «Юридичній енциклопедії» в 6-ти
томах (1998–2004) та автором ще майже 200 статей у понад 20 юридичних і політологічних енциклопедичних виданнях, серед яких загальновідомі: «Політологічний енциклопедичний словник» (1997, 2004), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007, 2012), «Політична енциклопедія» (2012).
В. П. Горбатенко здійснює підготовку наукових кадрів. За час його перебування на посаді вченого секретаря (1995–2004), а з 2004 р. голови Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України було захищено близько 200 дисертацій. Ця рада була першою в Україні докторською радою, яка з
1992 р. започаткувала процес підготовки вітчизняних фахівців вищої кваліфікації з політології. В. П. Горбатенко особисто підготував 9 докторів політичних наук, 23 кандидата політичних наук та 2 кандидата юридичних наук.
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В. П. Горбатенко є одним із співорганізаторів українсько-польських наукових заходів. Щорічно
Польське наукове товариство в Житомирі, Польська академія наук і мистецтв (м. Краків) та Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України з метою обговорення найбільш актуальних політологічних
проблем проводять наукові семінари, присвячені полякові за походженням, українцеві за духом – В. Липинському. За результатами проведених семінарів, конференцій, круглих столів з 2011 р. виходить друком українсько-польський журнал «Studia Politologica Ucraino-Polona». Головою редакційної колегії цього журналу
від української сторони є В. П. Горбатенко. У 2015 р. за активного сприяння В. П. Горбатенка як заступника
директора Інституту відбулися два українсько-польські наукові заходи: Міжнародна науково-практична конференція «Конституція і виборчий процес в Україні», що була присвячена 19-й річниці Конституції України
та Міжнародний круглий стіл «Політичні партії і вибори в Україні».
Постать В. П. Горбатенка, його праці, проекти супроводжується фразою: «Один із перших». Одним із
перших він був співавтором навчальної політологічної літератури, розробником нової для України проблематики місцевого самоврядування, української ментальності, модернізації суспільства, політичного прогнозування, проблем прикладної політології тощо. Крім освітньої та наукової діяльності, він постійно цікавиться сферою культури, новими художніми і документальними фільмами, новими творами мистецтва, бере
участь у підготовці фотоальбомів, мистецьких видань, пише передмови до поетичних збірок.
Вся багатогранна діяльність українського політолога, правознавця, педагога, доктора політичних наук,
професора, академіка Української академії політичних наук, академіка Академії наук вищої освіти України,
Лауреата премії імені Ярослава Мудрого Академії правових наук України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреата премії імені М. П. Василенка НАН України відображена в біобібліографічному виданні, надрукованому до ювілею – Горбатенко Володимир Павлович: до 60-річчя від дня народження і 30-ліття науково-педагогічної діяльності / упорядник О. В. Кукуруз ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. –
Київ : ВЦ «Академія», 2017. – 144 с.
З нагоди ювілею зичимо Вам, Володимире Павловичу, міцного здоров’я, добробуту, родинного затишку,
здійснення всіх планів і задумів!
Колектив Київського університету права НАН України
Колектив Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Редколегія «Часопису Київського університету права»

СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ НАУКОВЦЯ І ПЕДАГОГА
ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ МУЗИКИ
25 липня 2017 р. відзначила свій 60-річний ювілей кандидат юридичних наук,
доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України Ірина Володимирівна МУЗИКА.
І. В. Музика – авторитетний фахівець у галузі історії та теорії держави і права
України, історії політичних і правових вчень, філософії та соціології права.
Випускниця Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
І. В. Музика у 1982–1988 рр. працювала на різних посадах у прокуратурі Залізничного району м. Києва, Московському районному народному суді м. Києва, Київському управлінні юстиції (1983–1988). З 1988 р. – молодший науковий співробітник, з 1996 р. – науковий співробітник, з 2000 р. – старший науковий співробітник
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, заступник завідувача відділу історико-правових досліджень інституту. У 1996 р. їй присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 (дисертаційне
дослідження «Ідея багатопартійності в українській політичній думці та державотворчій практиці останньої чверті ХІХ ст. – першій чверті ХХ ст.»). У 2000 р. присвоєно вчене звання доцент.
Вагомими є наукові здобутки І. В. Музики. Це майже 160 наукових праць з актуальних та малодосліджених проблем державно-правового розвитку та правової думки України. Вона є співавтором ґрунтовних
монографічних досліджень «Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму.
1929–1941» (2001), «Правовий звичай як джерело українського права: історико-юридичне дослідження»
(2006), «Судова влада в Україні (від античності до сьогодення)» (2014), які були високо оцінені науковою
громадськістю.
І. В. Музика – автор більш як 70 статей у енциклопедичних виданнях. Серед них «Етнонаціональний
розвиток України. Терміни, визначення, персоналії» (1993), «Мала енциклопедія етнодержавознавства»
(1996), «Юридична енциклопедія» (1999–2004), «Історико-політичні уроки української державності. Енциклопедичний словник» (1998), «Антологія української юридичної думки» (2002–2004), «Політологічний
енциклопедичний словник» (2004), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007); «Історична
енциклопедія» (2006), «Велика українська юридична енциклопедія» (2016, 2017).
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Науковим працям І. В. Музики притаманні наукова об’єктивність та ґрунтовність, зумовлені глибоким
розумінням теорії та практики державотворення і правотворення.
І. В. Музика проводить велику науково-організаційну, освітню та громадську діяльність. Так, 18 років
вона присвятила викладацькій роботі у провідних юридичних вишах України, зокрема тривалий час викладала фундаментальні курси з теорії держави і права, історії держави і права, історії політичних і правових
учень у Національній академії Служби безпеки України, Київському університеті права НАН України,
Національній академії управління. Її авторитет і повага серед колег та студентів – поза сумнівом. І. В. Музика особисто підготувала 6 кандидатів наук у галузі теорії та історії держави і права та правових учень.
Виконувала вона і обов’язки вченого секретаря секції історії держави і права Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень (2006–2017), вченого секретаря Комісії історії українського права при Президії НАН України (з 2009). Є активним членом Міжнародної асоціації істориків
права, долучаючись до організації конференцій, що проводяться під її егідою.
За сумлінне і фахове виконання професійних обов’язків та за багатолітню плідну працю удостоєна
Подяки Київського міського голови (2004), Грамоти з відзнакою Національної академії Служби безпеки
України (2007), Почесного знаку Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2009),
Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України (2009), Почесної грамоти Президії НАН України
(2014), грамоти Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2014).
Щиро вітаємо ювілярку й зичимо їй міцного здоров’я, невичерпної енергії, сімейного благополуччя,
успіхів та наснаги для нових творчих звершень і реалізації планів!
Колектив Київського університету права НАН України
Колектив Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Редколегія «Часопису Київського університету права»
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Галина Харитонівна Рябошапко:
життєва шляхетність Людини та Вченого
2 травня 2017 р. на 95-му році життя відійшла у вічність старійшина львівської юридичної наукової школи доцент Галина Харитонівна Рябошапко.
Розпочате навчання на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка 1940 р. незабаром зупинив період Другої світової
війни, перебування в евакуації. Після повернення до міста Львова та здобуття
вищої юридичної освіти Г. Рябошапко розпочала шлях професійного зростання.
Працювала у Львівському державному університеті імені Івана Франка з 1944 до
1994 р. на кафедрах державного права, теорії та історії держави і права юридичного факультету. Як вчений секретар Львівського державного університету імені
Івана Франка була в епіцентрі наукового життя, ефективно сприяла розвитку цього
важливого напряму діяльності університету. Дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових вчень успішно захистила 1967 р. у
Харківському юридичному інституті (нині – Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Тема дисертації – «УРСР –
суверенна держава». Згодом комплексно досліджувала проблематику національно-державного устрою УРСР
і СРСР (зрозуміло – з тодішніх ідеологічних позицій). Роботу в науково-педагогічній площині активно поєднувала з виконанням численних доручень адміністрації Львівського державного університету імені Івана
Франка щодо повоєнного відновлення матеріально-технічної бази вищого навчального закладу та створення
його структурних підрозділів.
У 1994–2013 рр. Галина Харитонівна працювала на посаді доцента кафедри загальної теорії держави і
права Львівського державного університету внутрішніх справ. Маючи чималий науковий досвід вона прагнула до переосмислення різних положень радянської науки теорії держави та права, державного (конституційного) права, які були хибними та слугували пропаганді фіктивної моделі радянської державності.
Упродовж десятиліть доцент Г. Рябошапко поступово формувалася як фахівець у царині правознавства.
Водночас вона використовувала набуті розмаїті теоретичні знання для ґрунтовної підготовки багатьох поколінь юристів. Її численні учні вдячні Вчителю за змістовні лекції, коректний стиль спілкування педагога зі
студентами. Г. Рябошапко завжди прагнула виховувати у студентів не лише повагу до складної правничої
професії, яка виконує важливу суспільну місію, а й риси, незалежні від ідеології – порядність, людяність,
принциповість.
За тривалу й плідну науково-педагогічну працю, участь у Другій світовій війні Г. Рябошапко неодноразово нагороджували багатьма медалями та іншими почесними відзнаками.
Редакція журналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Галини Харитонівни.
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До відома авторів
Про симо вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для «Часопису Київського університету права». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку… лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).
1. Редакція приймає до друку статті українською або російською, або англійською мовами.
Файл з текстом наукової статті має містити:
– відомості про автора (ім’я, по батькові повністю, прізвище, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, службовий і мобільний телефони, E-mail);
– розширене УДК статті;
– назва статті, резюме (500–700 знаків) та ключові слова (5–7 слів або словосполучень) українською, російською та англійською мовами);
– окремим файлом надається розширена (1,5–2 сторінки: шрифт – 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5) анотація англійською
мовою.
До тексту додається рецензія-рекомендація.
2. Вимоги до оформлення тексту рукопису.
2.1. Папір формату А4; параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм;
шрифт Times New Roman – 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.
2.2. Посилання на джерела оформлюються як посторінкові виноски – індексом (арабськими цифрами).
2.3. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік
видання, видавництво, загальну кількість сторінок тощо.
2.4. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.
3. Обсяг авторських рукописів. Орієнтовний обсяг статті – 10 сторінок (20 тис. зн. з пробілами); наукових повідомлень,
рецензій тощо – 3–5 сторінок.
Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1–3, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.
Рукописи і рецензії редакція не повертає.
Публікації здійснюються на платній основі.
«Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань за спеціальністю «Юридичні науки»
(постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.; постанова Президії ВАК України № 1-05/3
від 14.04.2010 р.; наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.).
«Часопис Київського університету права» внесено до Міжнародної
наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща)
Ліцензійною угодою від 10.10.2014 р. «Часопис Київського університету права»
внесено до Міжнародної наукометричної бази даних HeinOnline (США)
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Нагадуємо:
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