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MULTIMEDIA PRODUCTS
IN IMPRESSIONS ECONOMICS
Pushkar O., Kurbatovа Yu.
Multimedia products in impressions economics
Abstract. The external factors influencing the perception were selected by generalization
method: the concept of the project; structure and navigation; quality of content; technical equipment; and of internal factors: the value of the user; perception; type of perception. The essence of creating a multimedia product is the transfer of ideas embedded by
developer. Authors have developed a classification of user ideas perception on the basis
of perception time and emergence of ideas zones. In the article it is purposed to make
the decisions on the interactivity necessity based on user activity analysis and purpose of
multimedia product developer.
Key words: multimedia product; economy experiences; factors; perception.
Problem statement. In today’s world
there is an increase in the role of communication through multimedia products. Making purchases, reading literature, learning,
knowing the weather forecast is possible
without leaving the house. The desire of
many companies to declare their goods and
services on the Internet leads to the fact
that information noise increases, the potential consumer’s attention becomes more
and more elusive. Perception of multimedia
product is an important component in the
company’s success. The best effect of perception is positive user experience, which is
the driver of multimedia products.
Analysis of latest publications. Local
authors V. Bratkiewich, A. Pushkar (2015),
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V. Klimnyuk, V. Bratkiewich (2010) dedicated their works to analysis of factors affecting the quality of multimedia products.
There are foreign studies focusing on impressions by D. Kulchitskaya (2014), A. Lep
piman, C. Same (2011), B. Schmitt (1999).
Impressions in the media is reviewed by
I. Eliner (2011), A. Chandrashekar, S. Mish
ra, P. Dambal, G. Ghinea (2010) and Johnson P. Thomas, A. C. Liu, T. Y. Chou (2016).
However, the authors considered factors that are external to the user. For a
more complete understanding perception
result it is useful to consider internal factors in relation to the user.
Research objective.The aim of the
article is to analyze the generalization of

Pushkar O., Kurbatovа Yu.
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the factors influencing the perception of a
multimedia product by the user in terms of
marketing impressions.
Main results of research.There are
two forms of communication at the present stage of development in the information society (Kachkaeva, 2013): traditional
(interpersonal interaction through direct
communication) and new (cooperation
through technical means). Many authors
have noted the interaction and complementarity of these data communication forms
(Kachkaeva, 2013). Communication in the
new form of the product is carried out by
the media product, which means a set of
computer technology, simultaneously using
several information environments: graphics, texts, videos, photos, animations, sound
effects, high-quality accompanying sound
(Blagodatin et al., 2008). The multimedia
product is able to activate multiple channels
of perception that enables the integration
of information delivered by the different
senses. The introduction of interactive elements can stronglyenhance and improve
the quality of integration and the perception of information.
In modern research many authors
(Bratkiewicz et al., 2015, Klimnyuket al.,
2010, Kulchitskaya, 2014, Leppiman A.
et al., 2011) are grouping criteria affecting
the quality of the multimedia product. The
analysis of groups allows to correlate the
quality and experience of the multimedia
product perception.
I. Eliner identified the following criteria for influencing the quality of the multimedia product (Eliner, 2011):
1) content (relevance of the theme, originality, uniqueness of broadcast information;
periodic updating, adding information; a clear
focus on the target audience (TA);
2) structure and navigation (reasonableness of user scenarios, taking into account peculiarities of the perception of
the TA, experience, age, gender; names of
sections and reasonableness of their location; the convenience of placing the material and viewing it);

3) a scenario (the integrity of the storyline; the interpenetration with the theme,
stages of the story (plot, climax, denouement); drama originality);
4) language of media communication
(combination of verbal and visual range;
flexibility, transformability, visualization
and imagery);
5) interface (clarity in the interaction);
6) functionality (availability functional capabilities and their consistency with
the objectives and tasks of user; the ability
of project toperform these functions
quickly and reliably; the relevance of the
use of various advanced technologies that
make media product actual);
7) visualization (the unity of the visual image and the content; ease of recognition, legibility, recognizability of the image by the user; the harmony of artistic
techniques (color, font, plastic, dynamic
solutions); the right combination of different pieces of information (text, graphics, video, animations, and so on);
8) sound (harmony of sound and visuals);
9) interactivity;
10) ergonomics, «usability»;
11) the overall impression.
The study of foreign authors A. Chandrashekar, P. Chandrashekar, S. Mishra,
P. Dambal introduced two groups of criteria for assessing the quality of the multimedia product: Quality of Perception (QoP)
and Quality of Service (QoS) (Chandrashekar et al., 2010) .
The first group of criteria assessment
QoP reflects the quality of experience,
which includes:
QoP-LoQ (quality of multimedia
product on the user’s subjective opinion);
QoP-LoE (user level of enjoyment of
the product management process);
QoP-IA (information assimilation) or
QoP-U (understanding) the ability to synthesize, to assimilate the information content of the product, to understand it.
The second group QoS is quality of service, which includes: the frame rate, the area
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of data loss, distortion, audio-video sync
color depth, data loss, network transmission
delay, the selection focus on the page, etc.).
After summarizing the existing criteria for assessing the quality of a multimedia product, we take them as a basis for
grouping the factors influencing the per-

ception of a multimedia product. It is
proposed to distinguish four main groups
of factors (Table 1):
1) concept of the project; scenario; idea;
2) structure and navigation; clarity;
3) quality of content;
4) hardware.
Table 1

1. Concept of the project. Scenario. Idea.
The integrity of the script storyline
The presence of the original idea, the project concept. Novelty,
originality, uniqueness
Stages of development of the plot (exposition, climax, denouement)
Relevance of the topic
Periodic updating and adding information
A clear focus on TA, focus on humane goals
2. Structure and navigation. Clarity.
Structuring content. Ease of viewing content.
Ergonomics. Usability. Easy and understandable interaction with
information. Information assimilation (synthesis)
Reasonableness of user scenarios
Consideration of the target audience perception: experience, sex, age
Reasoning in section titles and their locations
The menu organization
3. Quality of content
3.1. Text
Information capacity: explanation of theme
Availability: clearly and unambiguously stated
Presentation structure: sequentially, correctly systematized
Literary competence
Quality of content optimization
3.2. Visualization. Artistic image.
The arrangement and layout. Proper arrangement of the various pieces
of information (text, graphics, video, animation)
Illustration and graphic design. Visualization and imagery. Allocation
of accents.
The combination of verbal and visual range (or tactile sensations)
The unity of content and visual range
The unity of the project style
Easy recognition, image recognizability
Artistic techniques harmony (color, font, dynamic solution)
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Chandrashekar et al., 2010

+
+

Kulchitskaya, 2014

+

Eliner, 2011

Bratkiewichet al., 2015

Factors

Klimnyuk et al., 2010

Factors influencing the multimedia product perception, authors

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
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3.3. Sound accompaniment
Harmony of sound and visual range
Creating emotional subtext
The distribution of accents, underlining the essence
Speech, voice guidance
4. Technical equipment
+
Providing interactivity. Manageability (part of the product must be
+
presented to the user at a controlled pace)
Providing of dynamic
+
Availability of functional capability and their consistency with the
objectives and tasks of user
The ability to quickly perform the functions of the project
The appropriateness of the use of various advanced technologies that
make the product interesting for TA

Let us consider the selected group of
factors in more detail.
1. Concept of the project. Scenario. Idea.
One of the differences of human
from electronic mechanism (e.g., computer) is the ability to see the essence. So in
the process of translating foreign text the
automatic version by computer contains a
lot of mistakes because the machine does
not catch on and carries out mechanical
substitution of words and phrases from
the dictionary. Person can see the key issues, and everyone can receive the infor-

+
+
+
+

+

+

+

+

Pr,F
P, Pr,F

Zone of occurrence
of ideas
Zone of a past life (retro)
Zone of interest, hobbies,
entertainment
The actuality zone (relevance)
Public zone

P, Pr,F

Spiritual development zone

+

+

+
+

mation in their own way because of their
own values and previous experience. The
goal of creating a multimedia product is
the transmission of ideas laid down by the
developer. What ideas can impress users?
The authors proposed to classify the possible ideas on three criteria (Table 2). The
first criterion is time information perception (by what time the user accesses in the
perception of the idea): the past (P), the
present (Pr ) , the future (F). The second
criterion i s the zone of occurrence of
ideas. Third one is the essence of the idea.

Classification of ideas in the process
of multimedia products perception, authors
Time of
perception
P
Pr

Chandrashekar et al., 2010

Kulchitskaya, 2014

Eliner, 2011

Factors

Bratkiewichet al., 2015

Klimnyuk et al., 2010

Ending of Table 1

Table 2

Essence of the idea
Ideas that return person in his past
Ideas that are in the user’s interests field
Ideas that allow to solve the urgent problem
Ideas related to the processes taking place in
society (politics, culture, etc.)
Aimed at maintaining the theme of selfdevelopment of person
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Ending of Table 2
Time of
perception
P, Pr,F
P, Pr,F
P, Pr,F
F

Zone of occurrence
Essence of the idea
of ideas
Professional development zone Promote professional development
Family zone
Associated with the theme of family, marriage,
children
Communication zone
Related to people communication
Prospects zone
Involving a person into a new experience,
opening new horizons

2. Structure and navigation. Clarity.
Formed idea should be reflected to
the user in accessible and understandable
way. The following components are important in this process (Bratkiewicz et al.,
2015, Klimnyuk et al., 2010, Kulchitskaya, 2014, Leppiman A. et al., 2011): structuring of content and viewing pleasure,
ergonomics and usability, intelligent custom scripts for the target audience, well
thought-out section titles and their locations, the organization of the menu, value format (the product meeting the standard norms the perception of the
product;promo video will not be viewed
for 15 minutes).
3. Quality of content.
Quality of content has a direct relationship with the user’s emotions. This aspect
reveals the developer ability to convey emotions through information tools. Content
involves text, art, auditory components.
4. Technical equipment.
One of the components of product
technical equipment is interactivity. Interactivity means the possibility of control presentation process (Hvostov,
2014): the manipulation of objects,
scrolling within the screen, context-sensitive help, the ability to create or configure display objects, etc.

In his study of E. Dale (1969) suggested a new approach to the analysis of
perceived information in the learning process. The idea of the author is described as
a pyramid of learni n g (Utochkin, 2009).
According to his ap p roach interactive
training allows to increase the percentage
of assimilation of the material, as the impact of more intens e feelings, the will
(acts, practices). The best result in the perception of the mate r ial is achieved with
the active learning that involves interactivity. User activity implies the involvement,
interaction, experience (Schultz, 2002).
In our opinion it is advisable to monitor
the relationship of goals of multimedia
product developer and the planned level of
user experience. Th e more vivid impressions and activity o f the user expects the
developer, the more elements of interactivity it should be put in the product. This approach resonates wi t h the experience of
marketing the concept: user activity, his experience, experimentation with the product
provides the custom e r experience. The
higher the activity and involvement, the
greater is the emotional response.
According to the authors it is advisable
to allocate a relationship of goals multimedia product developer with a level of interactivity of the product (Table 3).

Relationship of goals of multimedia product developer with the level
of product interactivity, authors
Activity of the
user’s position
Passivity

The purpose
of information
transmission
acquaintance
entertainment

12

Table 3

Interactivity of multimedia product
Absence

Presence
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Ending of Table 3
Activity of the
user’s position

The purpose
of information
transmission

Interactivity of multimedia product
Absence

Presence

Activity (based on consumption for training
past experience)
purposes
influence the decision,
which took place in the
past
incentives to habitual
actions
The activity
consumption in order to
(on the basis of
produce new knowledge
new information)
affect the value system
influence on decisionmaking
affect the unusual
action

From a practical point of view, the issue
requires further study of the interactivity
types classification. There exist such types
of interactivity as feedback, first and second levels, timing, sequence, informative,
creative (Schultz, 2002); reactive, proactive,
two-way (Chandrashekar et al., 2010). The
progression of multimedia technology involves the development of new types of
interactivity, which require the description
and integration in the overall classification,
such as augmented reality, personalized,
multi-channel and others.
In addition, it is necessary to allocate
the external subjective factors affecting
the user experience of multimedia products which do not depend on the developer. These include:
1) Environmental factors:
a) virality of information. User can be
actively involved in the process of perception of the information. That is related to
mass and popular information (it is now
fashionable, professional necessity, etc.).
b) the value of important people. In the
circle of communication of any person
there are people whose opinion is important
and authoritative. Because of this there exist

a transfer, loan of that people valueswhat
also affects the process of perception.
2) Internet factors (Chandrashekar
et al., 2010):
a) delay means the time of transmission of information from a source to a
destination;
b) jitter shows changes in latency;
c) loss of data during transmission
(e.g., color depth reduction, loss of video
and audio content, an error on the page) .
It is advisable to allocate other group
of factors. They are internal aspects influencing the perception that do not depend
on the developer, but do directly from the
subject perceiving the product.
Firstly it is the user values. Values are a
kind of filter for information. The information transmitted via multimedia product may be in the area of user interests or
values and then trigger an emotional response more likely.
Second is the type of perception.
There are 4 types of perception: auditory,
visual, kinesthetic, discrete. The developer
needs to meet abilities ofthe users to the
fullest extent as possible according to their
type of perception (Table. 4).
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Guidelines for the development of multimedia products according
to the type of perception, authors
Perception
type
auditory

loud

visual

colorfully

kinesthetic

comfort

discrete

functionally

Key feature

General recommendations for product development
Use videos in the description of the goods;
Use hyperlinks with music;
Use phrases that describe the perception of sound «hear»,
«speak», «sound», and others
Use high-quality photos
Create beautiful design of the product
Follow the visual ease of use of the product;
Use the structure and visual markers;
To structure the description of goods on the blocks;
Present exhibition catalog;
Use the rotation function of the goods;
Use of the phrase «as seen», «obviously», «at first glance»
Large present structure, the texture of the product;
Use markers text;
Use a phrase describing the sensation of physical contact, «feel»,
«sence»
Use videos with the product functions description;
Relying on the figures, logic;
Describe the functional characteristics of the goods

Third is the user’s perceptual perception. Perception is a process of reflection objects or phenomena with their
direct impact on the senses (Utochkin,
2009). In this aspect, we distinguish two
components: perceptual transactionalism and perceptual blindness (blindness
inattention).

Fourth is an individual stylistic difference
in perception. There are two basic styles:
analytical and synthetic and two mixed: analytical-synthetic and emotional. Features of
perception are presented in Table 5.
Summarizing the above we can present
a set of factors that influence the perception of the multimedia product (Figure 1).

Features of perception according to individual stylistic differences, authors
Type of perception by
individual stylistic differences
synthetic
analytical
analytical-synthetic
emotional

Table 5

Characteristic
the tendency to a generalized reflection of a phenomena,
to determination of basic meaning
the tendency to allocate details, parts, details
a combination of features of synthetic and analytical type,
but with less severity
increased sensual reaction to a situation that prevents
adequate perception.

Developers multimedia product it is advisable to take into account factors that affect the perception of the multimedia product, presented in Figure 1. Perhaps this
work will lead to more research of users’
interests, analysis the ways of their percep-
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Table 4

tion to develop a multimedia product that
causes a response and create an impression.
Conclusions.The factors affecting the
perception of the media product by the
user are summarized in terms of impressions marketing. There allocated 2 groups
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Internal factors

External factors

Depend on developer
1 Concept of the project; scenario; idea;

1 Uservalues

2 Structure and navigation; clarity;

2 Perceptual perception

3 Quality of content;

2.1 Perceptual transactionalism

4 Technical equipment.

2.2 Perceptual blindness

Not depend on developer
3 Types of perception: auditory, visual,
kinesthetic, discrete
Environmental factors:
1) viral
2) values of important people for the user

4 Type of perception by individual stylistic
differences

Internet Factors:
1) Delay
2) Jitter
3) Loss of data transmission

Figure 1. Factors influencing the perception
of a multimedia product, authors’

of factors: internal and external. In the
first group of factors the developer has
the ability to influence. A second group of
factors must be considered in the making
of the product. Further studies lay in the
field of development of methodical main-

tenance of processes for creating multimedia product management, taking into
account experience of marketing concepts
and the development of tools for evaluating the experience of the perception of a
multimedia product.
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ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
Dovhan V. I., Bunieiev T. V.,  Sinkevich S. V.
The main means of forming the image of border agencies
Abstract. In the article it has been analyzed the views of scientists who learned the
features of image formation. The authors present the results of analysis within the scientific literature regarding the forming of the image of the Armed Forces and law enforcement agencies of Ukraine which have allowed to identify the main means of the
image of the State Border Guard Service of Ukraine forming.
Key words: State Border Guard Service of Ukraine, image, fixed asset formation.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нестабільна політична
та соціально-економічна ситуація в країні, а також гібридна війна, що ведеться
Росією проти України, потребує нових
підходів щодо сприйняття громадянським суспільством силових структур
України. Особливо актуальною постає
проблема формування іміджу Державної прикордонної служби України

(далі — ДПСУ) в умовах інформаційної війни, яку проводить Російська Федерація в засобах масової інформації
проти України, зокрема проти ДПСУ.
Це зумовлює актуальність та практичне
значення дослідження засобів формування іміджу ДПСУ в сучасних умовах.
Результати аналізу останніх досліджень свідчать, що у науковому
просторі наявна значна кількість науко-
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вих праці присвячених формуванню
іміджу. Зокрема на засобах формування
іміджу держави концентрував свої дослідження О. Семченко; створенню
іміджу організації, установи та фірми
присвячено праці С. Бондаренко, К. Ліфара, Н. Налісної, А. Петровського,
Н. Ткаченко, М. Ярошевського; Збройних Сил розглянуто у працях В. Алещенка, В. Данілова. Окремі науковці зосереджували свою увагу на формуванні
іміджу конкретних державних інституцій: зокрема, С. Колосоков та О. Порфімович присвятили свої доробки питанню формування іміджу Mіністерства
внутрішніх справ (далі — МВС); а
В. Фесюнін — Державної фіскальної
служби України (далі — ДФСУ). Натомість у науковому просторі України наразі відсутні наукові дослідження засобів
формування іміджу ДПСУ.
Метою статті є на основі дослідження та аналізу наукових досягнень у
сфері іміджелогії сформувати практичний інструментарій засобів формування іміджу ДПСУ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати аналізу наукової
літератури свідчать, що науковці по різному підходять до трактування засобів
формування іміджу.
У наукових працях О. Семченка,
вказано наступні засоби формування
позитивного іміджу України: створення
інформаційних продуктів, спеціальних
інформаційних програм для іноземних
представництв, владних структур і політичних партій, адміністративних органів. Головним завданням таких програм
має бути ознайомлення закордонної
аудиторії з життям України, реалістичною картиною тих подій, які відбуваються в країні [1].
Так, на думку С. Бондаренко, К. Ліфара, Н. Налісної, А. Петровського,
Н. Ткаченко, М. Ярошевського, основ
ними засоби формування іміджу є:
1. Фірмовий стиль — основа іміджу,
головний засіб його формування.
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2. Візуальні засоби — дизайнерські
прийоми формування іміджу, які включають оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень.
3. Оригінал-макети, які можуть
бути різними, але один елемент (деталь) у всіх позиціях робить цілу серію
макетів пізнаваними; не менш важливу
роль відіграє обраний компанією колір.
4. Вербальні (словесні) засоби —
спеціально підібрана стилістика, орієнтована на споживача.
5. Рекламні засоби — використані
в кожному конкретному випадку рекламні засоби, що сприяють формуванню сприятливого ставлення.
6. PR-заходи — продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між
підприємством і громадськістю: виставки, презентації, прес-конференції,
спонсорські заходи. Під час проведення PR-кампаній необхідно, щоб специфіка організації відповідала специфіці
проведеного заходу. Важливим є ставлення цільових груп до проведених
PR-акцій, а також масштаб аудиторії
спонсорованої акції.
На думку В. Алещенка, до основних
засобів формування іміджу Збройних
Сил України можна віднести: цивільні
та військові (друковані, електронні) засоби масової інформації [2].
У дисертаційному дослідженні «Зв’яз
ки з громадськістю у формуванні
іміджу» С. Колосок вказує, що основним
засобом формування іміджу є: «Паблік
рілейшнз» (зв’язки з громадськістю),
формування почуття патріотизму, активна інформаційна діяльність [3].
Цікавою є думка О. Порфімович,
що визначала наступні засоби формування іміджу МВС: співпраця зі ЗМІ,
PR-заходи, пропагандистські методи,
релігійне виховання та активна співпраця з релігійними організаціями, видання спеціальної літератури методичного,
агітаційного й пропагандистського, історичного характеру (пам’ятки, листів-
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ки, плакати тощо); масові заходи з використанням атрибутики, видання корпоративної преси, організація спортивних товариств, клубів, організація художніх самодіяльних колективів, проведення творчих конкурсів, зйомки відеофільмів для внутрішніх потреб, які розповідають про досягнення в тих чи інших напрямах служби, розкривають
недоліки [4, с. 252–254].
Заслуговує уваги думка В. Фесюніна,
який визначає основі засоби формування іміджу ДФСУ: ЗМІ, мережа Інтернет,
література, PR-заходи та розповсюдження соціальної реклами. Мета соціальної
реклами полягає у впроваджені системи
заходів, спрямованих на зміну ставлення
громадськості до певної проблеми, а в
майбутньому — на формування нових
соціальних цінностей, у цьому випадку — це зміна ставлення населення до
сплати податків і до власне фіскальної
служби, формування позитивного
іміджу працівника фіскального органу.
Соціальна реклама покликана задовольняти запити громадськості і цим вона
суттєво відрізняється від пропаганди й
комерційної реклами, які переважно слугують лише інтересам рекламодавців [5].
Наукові погляди В. Данілова було
взято за основу для визначення основних засобів формування іміджу
ДПСУ. Автор зокрема до засобів формування позитивного іміджу ЗСУ відносить: засоби масової інформації, мережа Інтернет, література та мистецтво,
система освіти, висловлювання відомих
громадських та політичних діячів, наочна агітація, реклама, воєнно-інформаційна політика, зв’язки з громадськістю, заходи патріотичного виховання
та ін. Форми створення позитивного
образу ЗСУ: комунікативна, візуальна,
символічна, міфологічна та ін. Формування позитивного іміджу ЗСУ здійснюється методами позиціювання, переконання, навіювання тощо [6, с. 177].
Отже, єдиного підходу до визначення засобів формування іміджу силових

та правоохоронних структур України
немає. Таким чином, імідж може складатися як природним шляхом (результат діяльності організації чи індивіда),
так і в результаті цілеспрямованої діяльності із застосуванням спеціальних психотехнічних засобів і технологій. Однак, слід зауважити, що тільки імідж,
сформований на основі об’єктивних
характеристик діяльності прикордонника та ДПСУ, може стати реальним
фактором їхнього успіху.
Виходячи з результатів аналізу поглядів закордонних і вітчизняних, військових і цивільних науковців та особливостей професійної діяльності, основних завдань, функцій та складових
іміджу ДПСУ, можна визначити наступні засоби формування іміджу ДПСУ:
1) символіка;
2) ЗМІ: радіо, телебачення, Інтернет, преса;
3) PR-заходи;
4) рекламування діяльності ДПСУ
в цілому та служби за контрактом зокрема;
5) військово-патріотична діяльність;
6) інформаційно-пропагандистська
діяльність.
Першим засобом формування
іміджу ДПСУ є наявність власної символіки: емблеми, прапор і герб ДПСУ,
прапор Морської охорони ДПСУ, Бойовий прапор та герб Адміністрації
ДПСУ, штандарт Голови ДПСУ, а також бойові прапори військових частин
ДПСУ. Символіку було визначено Указом Президента України «Про символіку Прикордонних військ України» від
7 серпня 2001 року № 594/2001.
Другим засобом формування іміджу
ДПСУ є активне використання засобів
масової інформації: преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, Інтернет, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ю
терні та інші лінії зв’язку. Оскільки безпосереднє спілкування громадськості з
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ДПСУ практично неможливе, то найдоступнішим джерелом отримання інформації про діяльність і функціонування прикордонного відомства залишаються ЗМІ, які мають значний вплив
на громадську свідомість. Основними
методами формування позитивного
іміджу ДПСУ засобами масової інформації є: позиціювання, переконання, навіювання. Ефективна співпраця зі ЗМІ передбачає залучення сучасних високотехнологічних засобів отримання й обробки
інформації та відповідних фахівців.
Третім засобом формування іміджу
ДПСУ є: PR-заходи, що постійно спрямовані на комунікаційно-психологічний прямий і зворотний контакт ДПСУ
з громадськістю з метою створення,
формування та функціонування позитивного іміджу ДПСУ, що впливає на
створення сприятливого середовища
взаємодії між ДПСУ та суспільством.
Четвертим засобом формування
іміджу ДПСУ є рекламування ДПСУ та
служби за контрактом, що вирішує
завдання популяризації прикордонного
відомства та інформування населення
про діяльність ДПСУ. Різноманітними
та гнучкими мають стати форми й методи рекламної діяльності: тиражування
друкованих видань із прикордонної тематики; розміщення статей, що стосуються ДПСУ, у найпопулярніших засобах масової інформації; підготовка телепередач, які пропагують позитивний
образ ДПСУ; виділення фінансів на
виготовлення телевізійних і художніх
фільмів військово-патріотичного змісту; залучення до співпраці відомих рекламних компаній.
П’ятим засобом формування іміджу
ДПСУ є військово-патріотична діяльність що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до героїчного подвигу в ім’я процвітання Української держави. Військово-патріотична діяльність покликана
формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння гро-
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мадянського обов’язку, готовність у
будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а
також вивчення прикордонних традицій та героїчних сторінок історії українського народу. Військово-патріотична
діяльність включає проведення: лекцій,
уроків мужності, тематичних вечорів,
творчих зустрічей, місячників військово-патріотичного виховання, походів,
виставок, відвідування музеїв, конкурсів,
військово-спортивних ігор, проведення
змагань з військово-прикладних видів
спорту, козацькі ігри.
Шостим засобом формування
іміджу ДПСУ є інформаційно-пропагандистська діяльність, що спрямована
на впровадження гуманітарної політики
держави через систему інформації та
військово-патріотичного виховання з
метою формування в особового складу
належного рівня морально-психологічного стану, громадянської свідомості та
відповідальності. Інформаційно-пропагандистську діяльність також спрямовано на формування «внутрішнього»
іміджу прикордонного відомства та
культури особового складу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
результати проведених досліджень
свідчать, що найбільш дієвими засобами
формування
позитивного
іміджу ДПСУ є: символіка, ЗМІ, PR-заходи, рекламування діяльності ДПСУ та
служби за контрактом, військово-патріотична діяльність; інформаційно-пропагандистська діяльність. Комплексне
їх використання дозволить сформувати
позитивні уявлення у свідомості громадян про ДПСУ, важливість і необхідність виконання нею функцій охорони
державного кордону. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі
автори вбачають у необхідності визначення основних механізмів формування іміджу прикордонного відомства.

Довгань В. І., Бунєєв Т. В., Сінкевич С. В.
Основні засоби формування іміджу прикордонного відомства
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Abstract. The article investigates the constitutional regulation of local finances in some
countries of Western Europe. The questions of local and regional taxes, budgets are examined. Accented on the necessity of sparing of attention to the experience of European countries in the context of decentralization of power and adaptation of Ukrainian
legislation to the EU legislation.
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Конституція є Основним Законом у
багатьох країнах світу. Якщо взяти місцеве самоврядування за критерій, то
конституції можна умовно поділити на
дві великі групи. До першої групи належать ті, що були прийняті до Всесвітньої Декларації місцевого самоврядування, а в європейських країн — ще й
до прийняття Європейської Хартії місцевого самоврядування; до другої належать, відповідно, ті, що залишилися
поза межами першої групи.
У даній статті пропонується огляд
конституційних норм окремих країн
Західної Європи про місцеві фінанси у
контексті адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС
Отже, у конституціях, прийнятих до
Європейської Хартії про місцеве самоврядування та Всесвітньої Декларації
місцевого самоврядування, здебільшого
відсутня норма, яка прямо вказує на наявність у органів місцевого самоврядування права на власний бюджет. Водночас в
них є окремі розділи, присвячені відповідним питанням. Наприклад, в Основ-
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ному законі Федеративної Республіки
Німеччини (ФРН) від 23 травня 1949 р.
з подальшими змінами та доповненнями розділ Х «Фінанси» присвячено бюджетам, податкам, фінансовим монополіям, миту тощо та відповідному законодавству на рівні Федерації та на рівні земель. Так, Федерація і землі самостійні
та незалежні одне від одного по відношенню до свого бюджетного господарства. Федерація та землі мають враховувати при веденні свого бюджетного
господарства вимоги загального економічного балансу. Фінансовим законом,
який потребує погодження Бундесрату,
можуть бути встановлені для Федерації
та земель загальні принципи бюджетного права і проведення бюджетної політики, прилаштованої до кон’єктури та
довгостроковому фінансовому плануванню (ст. 109). Землі мають законодавче право в галузі місцевих податків на
споживання та по відношенню до видатків, допоки вони не тотожні податкам, що встановлюються федеральним
законодавством (ч. 2-а ст. 105).

Музика-Стефанчук О. А. Конституційні норми про місцеві фінанси
у контексті адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС

Основний закон ФРН (ч. 5 ст. 106)
передбачає, що общини одержують частину надходжень вiд прибуткового податку, що має резервуватись землями за
общинами на основi платежiв, якi вносяться мешканцями цих общин як прибутковий податок. Детальніше це регулюється федеральним законом, котрий
потребує затвердження Бундесратом.
Надходження від прямих податків належать общинам; доходи від непрямих
податків (тобто від податків на споживання i на предмети розкоші) належать
общинам або у випадках передбачених
законодавством землі — об`єднанням
общин. У межах закону общинам надається право встановлювати положення
про прямі податки. Якщо земля не має у
своєму складі общин, то надходження
від прямих податків і місцевих непрямих податків належать землi. При цьому Федерація і землі можуть розподіляти між собою надходження від торгівельно-промислового податку (порядок такого розподілу визначається федеральним законом, який потребує
схвалення Бундесрата).
Общини та їх об`єднання спiльно
одержують визначений законодавством
землі вiдсоток вiд загальної суми податків, що надходять на користь землi. В iнших випадках законодавство землi визначає, чи передаються i в якiй мiрi передаються доходи вiд земельних податкiв
на користь общин (об`єднань общин).
Якщо Федерацiя запроваджує в окремих землях чи общинах (об`єднаннях общин) особливі установи, існування i дiяльнiсть яких потребує безпосереднє збільшення витрат або скорочення доходiв для цих земель чи общин, то Федерацiя у разі потреби забезпечує їх необхiдною компенсацією.
Компенсація, що надходить від третіх
осіб, і фінансові переваги, які виникають для цих земель чи общин (їх
об’єднань) внаслідок заснування таких
установ, враховуються при балансуванні видатків земель.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Конституції ФРН доходи від податків земель,
надходження від прибуткового податку
і податку на корпорації, що визнаються
за землями, надходять у розпорядження
земель у тій частині, в якій ці податки
збираються територіальною фінансовою владою цих земель (місцеві доходи). Питання розподілу, а також спосіб
отримання і розмір розподілу місцевих
доходів від податку на корпорації та податку на заробітну плату мають установлюватися федеральним законом,
який потребує схвалення Бундесрата.
Частка доходів земель від податку з обороту визначається пропорційно чисельності населення.
Закон (ч. 2 ст. 107 Конституції) гарантує, що рiзниця у фінансових можливостях мiж землями буде компенсуватись у достатнiй мiрi; при цьому мають
враховуватись фiнансовi можливостi та
потреби общин (об`єднань общин).
Умови отримання та використання коштів у вигляді подiбної компенсацiї, а
також критерiї визначення розмiрiв
компенсацiї, повиннi бути встановленi
законом. Закон може встановити, що
Федерацiя надасть свою власну допомогу економiчно слаборозвинутим землям, призначену для додаткового покриття їх загальних фінансових потреб
(йдеться про додатковi асигнування).
Детальніше ці питання визначаються спеціальним федеральним законом.
Федерація та землі повинні враховувати при веденні свого бюджетного
господарства вимоги щодо загального
економічного господарства (ч. 2 ст. 109).
Окрім конституції, яка виступає основним законом відповідної держави, є
ще й спеціальне бюджетно-фінансове
законодавство, яке регулює питання фінансової основи місцевого самоврядування. Переважна більшість цих актів
прийнята на розвиток відповідних конституційних норм. Так, у Німеччині це
Закони: про переведення бюджетного
господарства на багаторічне фінансове
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планування від 23 грудня 1996 р.; про
принципи (засади) бюджетного права
федерації та земель від 19 серпня 1969 р.;
про поліпшення структури бюджету від
18 грудня 1975 р.; про фінансову взаємодопомогу федерації та земель від
28 серпня 1969 р.; про заходи щодо затвердження публічних бюджетів і про
структурні зміни відповідно до ст. 3 Договору про об’єднання Німеччини від
24 липня 1991 р.; про приведення різних норм у галузі фінансових взаємовідносин між федерацією та землями
відповідно до нового регулювання фінансового стану від 30 серпня 1991 р.;
про заходи щодо подолання фінансових обтяжень щодо спадщини у зв’язку
із возз’єднанням Німеччини щодо довгострокового забезпечення будівництва
на нових землях, щодо введення нового
порядку розподілу федерального доходу від 23 липня 1993 р.; про фінансове
вирівнювання між федерацією та землями від 21 грудня 2000 р.
Відповідно до Конституції Італійської Республіки від 22 грудня 1947 р.
(з подальшими змінами) країна поділяється на області (створюються як автономні утворення із власними повноваженнями та функціями відповідно до
принципів, установленими в Конституції), провінції та комуни. Області користуються фінансовою автономією у
формах і межах, визначених законами
Республіки, які приводять її у відповідність фінансів держави, провінцій і комун. У розпорядження областей надходять місцеві податки та відрахування від
державних податків, що визначаються в
залежності від потреб у видатках, необхідних для виконання їхніх звичайних
функцій (ст. 119). Області не мають
право встановлювати мито на ввезення,
вивезення чи транзит між областями
(ч. 1 ст. 120). Повноваження провінцій і
комун у галузі бюджету та податків Конституція не визначила.
Конституція Королівства Іспанії
від 27 грудня 1978 р. містить розділ VІІ
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«Економіка та фінанси (стосується державних фінансів і загальних питань) та
розділ VІІІ «Про територіальну організацію держави». Держава у своїй територіальній організації включає муніципалітети провінції та автономні співтовариства. Всі ці одиниці користуються
автономією при веденні своїх справ
(ст. 137). Згідно зі ст. 142 Конституції
місцеві фінанси мають бути достатніми
для здійснення функцій, віднесених законом до ведення відповідних місцевих
корпорацій, для чого використовуються переважно власні податки та відрахування від податків держави й автономних співтовариств (ст. 142). При цьому
не визначеними на конституційному
рівні залишається питання того, що
саме належить до місцевих фінансів.
Автономні співтовариства користуються фінансовою автономією з метою
свого розвитку та для здійснення своєї
компетенції, дотримуючи принципи
координації з Державним казначейством і солідарності всіх іспанців. Автономні співтовариства можуть діяти як
представники чи співробітником держави при стягуванні податків, управлінні ними та їх скасуванні відповідно до
законів і статутів (ст. 156). Кошти автономних співтовариств складаються з:
а) податків, що повністю або частково передаються державою; нарахувань на державні податки та інші участі
в доходах держави;
б) власних податків, мита й спеціальних обкладань;
в) перерахувань із компенсаційного
та міжтериторіального фонду й інших
асигнувань із загального бюджету держави;
г) прибутків від їхнього власного
майна та доходів, що отримуються на
основі приватного права;
д) прибутків від кредитних операцій.
Ні в якому разі автономні співтовариства не можуть стягувати податкові
платежі з майна, яке знаходиться поза
його територією чи податки, що могли

Музика-Стефанчук О. А. Конституційні норми про місцеві фінанси
у контексті адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС

би перешкоджати вільному обігу товарів і послуг (ст. 157).
З-поміж актів спеціального бюджетно-фінансового законодавства цієї країни відмітимо такі: Закон № 7/1985 від
2 квітня 1985 р., який регулює питання
основ місцевого самоврядування; закон
№ 2/1987 від 17 березня 1987 р. про
фіскальну діяльність муніципалітетів
стосовно регулювання міського транспорту; королівський Декрет, який має
силу закону № 26/1987 від 11 грудня
1987 р. про податкові бази сільського,
подомового та скотарського податків;
закон № 39/1988 від 28 грудня 1988 р.,
який регулює положення про місцеві
господарства;
Федеральна Конституція Швейцарської Конфедерації (від 18 квітня
1999 р.) у Розділі ІІІ містить главу 3
«Положення про фінанси». Згідно зі ст.
135 Конфедерація сприяє рівномірному розподілу фінансів між кантонами. Коли Конфедерація надає субсидії,
то вона бере до уваги фінансові можливості кантонів і особливе розташування
гірських районів. Кантони здійснюють
оподаткування та стягування податків.
Три десятих чистого збору того чи іншого прямого податку належить кантонам; як мінімум шоста частина суми, що
належить кантонам, виділяється для
міжкантонального рівномірного розподілу (ч. 4 ст. 128). Згідно зі ст. 129 Конфедерація встановлює принципи гармонізації прямих податків і комун;
вона бере до уваги зусилля, що роблять кантони у здійсненні гармонізації. Податкова гармонізація розповсюджується на узгодження податків, на

предмет і розрахунок податків у часі,
процедуру та кримінально-правові
норми у податковій сфері. Установлення шкали, розмірів і сум, що звільняються, зокрема, від оподаткування,
не підлягає податковій гармонізації.
Чимало питань, пов’язаних із місцевим оподаткуванням у Швейцарії врегульовано також на конституційному рівні. При цьому більшість статей необхідно розглядати у сукупності із відповідними пунктами перехідних положень, а
також із спеціальними законами.
Зазначимо, що конституції країн
«Старої Європи», тобто тих країн, які
можна назвати своєрідною територіальною основою Європи, обов’язково
так чи інакше регулюють питання фінансової основи місцевого самоврядування, визначають бюджетні та податкові повноваження органів місцевого
самоврядування на власний бюджет.
У процесі підготовки змін до Конституції України у контексті децентралізації
влади та адаптації законодавства України до законодавства ЄС варто більше
уваги приділити положенням конституцій розвинених європейських держав.
Даний висновок підтверджується тим,
що Конституція України вкрай обмежено регулює питання місцевих фінансів,
податків, бюджетів; у ній відсутній окремий розділ, який би висвітлював ці
питання — є лише кілька статей (ст.142,
142). Як результат — довго триваюча в
Україні реформа місцевого самоврядування, проблеми децентралізації, що
пов’язані із розподілом і перерозподілом фінансових і податкових ресурсів
між регіонами, окремими територіями.
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Abstract. The scientific work investigates the legal regulation problems in Ukraine concerning property transferring for temporary exercising of a building part (fundamental
structure) and its building elements.
The article analyses the current legislation that regulates the researched sphere of property
matters, current legal constructions which relations of exercising of a building part (fundamental structure) and its separate premises are based on. The paper also discusses precedents concerning the mentioned above problem.
Using the analysis of the cases in Ukrainian courts the work states that, as a practical matter,
property transferring for using of roofs, walls and other building (fundamental structure)
elements or their premises is exercised by lease contract models. Such approach of legal
practitioners is the most effective one in order to regulate the property relations as it allows
using of legal tools of general tenancy rules in Chapter 58 of the Civil Code of Ukraine.
The work presents voidable points of modern theoretical approaches to subject determination
of the mentioned above lease contracts. Moreover the author proves that after signing a contract
the right to place advertising construction on a wall or a roof is transferred for some payment or
they have the right to install an access point, a service device, a cash point etc. near the building.
The subject of the contract is a particular property law. At the same time the real estate unit becomes as a subject of the contract when a certain part of premises is transferred in order to install the devices or advertising means for some payment and certain period of time.
Key words: lease contract, premises part, building roof, placing of access points, building elements.
Постановка проблеми. Невпинний розвиток комерційного обороту
спонукає суб’єктів підприємництва залучати на договірних началах чуже
майна, властивості якого не дозволяють
беззастережно розцінювати його як
предмет договору найму (оренди). Зокрема, сьогодні на практиці укладаються нетипові договори, за якими у тимчасове користування на платній основі
передається не річ, а її частина, конструктивні елементи (стіна, дах), земельна часка (пай).
Мета нашої наукової роботи —
змоделювати авторську концепцію правової природи такого роду договірних
зобов’язань та окреслити сферу їх нор-
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мативно-правового регулювання. Вирішення поставлених завдань дозволить
не тільки ідентифікувати договірну конструкцію, що опосередковує досліджувані нами правовідносини, але і визначити
нормативну базу для їх регулювання.
Виклад основного матеріалу.
Стан сучасного правового регулювання
відносин з передання майна у користування доводить, що вирішення вказаних завдань законодавець переклав на
вітчизняну доктрину права. Однак,
юридична наука і договірна практика
сьогодні не виробили чіткої і одностайної позицію стосовно кваліфікації відносин з передання у тимчасове користування частини речі. Поміж вчени-
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ми-правознавцями і практикуючими
юристами дотепер тривають дискусії на
предмет доцільності поширення на вказані відносини правового режиму найму речі. Так, з’ясовуючи правову природу і аналізуючи нормативне регулювання передання в оренду квадратних
метрів у будівлі, стін та інших частин
приміщень та споруд, професор Майданник Р. А. прийшов до висновку, що
«у користування на підставі договору
оренди можуть бути передані певні площі приміщення, стіни, паркомісця та
інші частини об’єкта. Водночас, дослідник «не виключає можливості врегулювання подібних відносин за допомогою
інших видів договорів … (про надання
послуг, спільної діяльності і т. д.)» [1].
До іншої думки схиляються практикуючі юристи. Аналізуючи правові
норм статті 4 Закону України (ЗУ) «Про
оренду державного та комунального
майна» [2] та легальний змісту понять
«частина стіни», «фасад будинку», Кло
чай Н. заперечують можливість передання в оренду частини зовнішньої частини поверхні будівлі. На її переконання, «для розміщення рекламного засобу на зовнішній частині стіни будівлі
(споруди) з власником такої будівлі
(споруди) або уповноваженим ним органом (особою) укладається договір
про тимчасове користування місцем
для розташування рекламного засобу, а
правовідносини, що виникають при
цьому між розповсюджувачем зовнішньої реклами та власником або уповноваженим ним органом (особою), регулюються нормами Закону України
«Про рекламу» і Типовими Правилами
розміщення зовнішньої реклами» [3].
Втім, відсутність єдиної науково-обґрунтованої концепції правової природи відносин з передання у користування частини нерухомої речі та чітко-окресленої сфери їх правового регулювання не стали перешкодою для укладання на практиці договору оренди частини стіни чи даху будівлі (споруди).

Зазвичай, у цих випадках моделювання
правил поведінки відбувається з використанням положень гл. 58 Цивільного
кодексу України (ЦК України) [4], §5
гл. 30 Господарського кодексу України
(ГК України) [5] ЗУ «Про оренду державного та комунального майна». Більше того, масштабне застосування на
практиці такого роду договірних конструкцій надало імпульс розгляду в судах спорів спричинених порушенням
прав їхніх сторін та невиконанням чи
неналежним виконанням взятих ними
зобов’язань. Приймаючи рішення, суди
також кваліфікують спірні матеріальні
правовідносини як орендні.
Укладаючи вказані договори оренди, сторони визначають предметом
цих договорів «частину нежитлового
приміщення», «площу на даху будівлі»,
«стіну капітальної споруди», «місце для
розміщення» тощо. Помітно, що вказані об’єкти знаходяться за межею законодавчо окресленого кола предмета
договору найму (оренди), адже за своєю
суттю є невіддільною частиною нерухомої речі. Відповідь на питання відповідності відносин передання у договірне користування такого роду об’єктів
ознакам найму (оренди) мали би надати
вищі судові інстанції. Однак, пленум
Вищого господарського суду України,
даючи роз’яснення щодо правильного і
однакового застосування господарськими судами норм законодавства у розгляді спорів, пов’язаних з орендою (наймом) майна, не вказав у постанові від 29
травня 2013 року [6] власну позицію
стосовно допустимості застосування до
таких правовідносин загальних положень про найм (оренду).
У цьому контексті цікавою для порівняння є позиція Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації (ВАС
РФ). У п. 1 Інформаційного листа від
11.01.2020 р. № 66 [7] ВАС зазначив,
що договір між власником будівлі і іншою особою, на підставі якого особа
користується окремим конструктивним
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елемент цієї будівлі для рекламної мети,
не є договором оренди. Вказане роз’яснення ВАС РФ було сприйняте правозастосовними органами як мораторій
на передання в оренду окремих конструктивних елементів будівель і споруд, що обумовило проблему правового регулювання відносин з тимчасового
володіння і (чи) користування частиною об’єкта нерухомого майна [8].
Ситуацію, яка склалася виправив
Пленум ВАС РФ. У п. 7 Постанови від
23.07.2009 р. № 64 [9], допускаючи
можливість передання у користування
несучої стіни чи даху будівлі для розміщення зовнішньої реклами, ВАС вказав, що до таких договорів застосовуються за аналогією положення законодавства про договір оренди, і такі договора підлягають державній реєстрації.
У наступній Постанові Пленуму
ВАС від 25.01.2013 р. №13 ВАС РФ визначив можливість користування окремою частиною нерухомої речі на правах оренди, зауважуючи, що судам слід
мати на увазі, що положення ЦК РФ
(ст. 608) не обмежує право сторін укладати договір оренди, за яким у користування орендатору надається не вся річ в
цілому, а тільки її окрема частина [10].
Подібної практики притримується і
Пленум Вищого Господарського Суду
Республіки Білорусь у постанові № 1
від 15.02.2012 р., вказуючи, що ізольовані приміщення, машино-місця, їх частини є об’єктами нерухомості, відмінними від капітальних будівель, споруд,
у яких вони знаходяться і нерозривно
зв’язані з ними. Через те до договору
оренди вказаних об’єктів нерухомості
застосовуються правила параграфі 1, 4
гл. 34 ЦК Республіки Білорусії [11].
Таким чином, вищі судові інстанції
вказаних держав «надають зелене світло» договірному користуванню частинами будівель (капітальних споруд) та
їх конструктивними елементами, поширюючи на вказані відносини правовий режим оренди.
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Аналізуючи сучасні тенденції практики застосування договору найму
(оренди), доречними є слова російського цивіліста Д. І. Мейєра про те, що: «…
всякого роду майно, що надає будь-яку
можливість користування ним, може
бути предметом договору найму, і для
розуміння користування не суттєво,
щоби наймач безпосередньо користувався найманим майном, задовільняв
ним якусь потребу, лиш би він мав можливість здобувати для себе з майна
якусь вигоду» [12, c. 262].
У ст. 760 Цивільного кокдексу предметом договору найму (оренди) визначено речі та майнові права. Водночас, у
вказаній статті вперше закріплено дві
кваліфікуючі властивості речі, як предмета договору найму (оренди). Вони
обумовлені сутністю цих договірних відносин. Перша із них — індивідуальна
визначеність, що вказує на незамінність
речі та на наявність властивих тільки їй
ознак, які вирізняють її з поміж інших
однорідних речей. Друга властивість —
це неспоживчість речі, тобто здатність
зберігати свій первісний вигляд при неодноразовому використанні.
Одним із завдань такого новаторського підходу до визначення предмета
договору найму є запобігання проникненню у сучасний правовий порядок
найму проявів модифікацій тимчасового користування, що не відповідають
багатовіковій моделі найму. Скажімо,
останнім часом на сторінках юридичної літератури можна зустріти обговорення проблеми оренди персоналу.
Безперечно, що такого роду відносини
не мають нічого спільного із наймом
(орендою) і до вказаних понять необхідно відноситись як до умовних.
Водночас, у ЦК України легалізована можливість тимчасового користування частиною будівлі або іншої капітальної споруди, правове регулювання
якої здійснюється положеннями про
найм будівлі або іншої капітальної споруди (§ 4 гл. 58 ЦК України) та загаль-
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ними положеннями про найм. Для дієвості такого різновиду договору найму
(оренди) на практиці доречно визначити, які частини вказаних видів нерухомого майна слід розцінювати як предмет договору найму (оренди). Сучасне
цивільне законодавство не дає безпосередньої відповіді на поставлене питання. Немає до сьогодні у цьому контексті
і узагальненої судової практики.
У Постанові Кабінету Міністрів від
28.10.2004 р. № 1442 «Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»» частиною будівлі визначено приміщення як частину її
внутрішнього об’єму, що обмежена будівельними елементами, з можливістю
входу і виходу. Орендна природа договірного користування приміщеннями
задекларована законодавцем у ч. 3
ст. 283 ГК України. Проте, одна із проблем, яка виникає при укладанні договору оренди такого роду нерухомого
майна у тому, що на нормативному рівні не визначені критерії його індивідуалізації. Фактично відмежовують одне
приміщення від іншого будівельні елементи, які визначають їхні межі. Де-юре
суб’єкти господарювання індивідуалізують приміщення, застосовуючи свого
роду звичаї ділового обороту: зокрема,
додають до договору оренди графічне
зображення приміщень на плані будівлі, зазначаючи їхні межі і розміри чи
текстуально описують приміщення.
Безперечно, що кожне приміщення має
свої чинники індивідуалізації, необхідні і
достатні для того щоби розцінювати
його як об’єкт оренди. Достатність цих
критеріїв при укладанні договору оренди встановлюватиметься його сторонами, а у випадку спору між ними — судом. Проте, незалежно від їхньої кількості для кожного окремо взятого приміщення, всіх їх можна розподілити на дві
групи: чинники, що індивідуалізують
будівлі, частиною якої є приміщення та
чинники, які виокремлюють приміщення з поміж інших приміщень цієї будівлі.

Окрім приміщень, що за своїм призначенням є об’ємно-планувальними
елементами будівлі, частинами будівлі
визначені також її конструктивні елементи (фундамент, стіни, дах тощо). На відміну від приміщень законодавство не
розглядає такі частини будівлі окремими
об’єктами оренди. Однак, невпинний
розвиток підприємництва та пошук інноваційних підходів його опосередкування стимулювали договірну практику
до укладання договорів, за якими на стіні
чи даху будівлі розміщуються рекламні
засоби, антени, сонячні батареї тощо.
Подібний новаторський прояв практики потребує належного науково-теоретичного осмислення правової природи
такого роду договірних конструкцій та
окреслення для них відповідного правового режиму. Втім, сучасна юридичній
наука пішла різними шляхами до розв’язання вказаних завдань. Доктринальною
концепцією, яка заперечує орендну різновидність даних договорів, розвинута
думка, що їхнім предметом є «місце для
розташування». Проте, вразливість цієї
ідеї у тому, що за відсутності у ЦК України відповідного поіменованого договору, відносини користування «місцем» регулюватимуться самим договором, загальними положеннями про зобов’язання та цивільно-правовий договір.
З нашого погляду, укладаючи договір з метою розміщення на стіні чи даху
будівлі, наприклад, рекламного засобу,
особа отримує в тимчасове користування не місце на зовнішні стороні конструктивного елемента, а право розміщувати на визначеній договором площі
стіни чи даху рекламний засіб. Вказаним правом вона користується протягом встановленого у договорі строку та
за обумовлену сторонами плату. Іншими словами, предметом такого договору є майнове право, допустимість найму
(оренди) якого є визначає ч. 2 ст. 760
ЦК України. Така законодавчо встановлена можливість не є ноу-хау вітчизняного законодавця, оскільки була перед-
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бачена ще дореволюційним законодавством. Зокрема, у ст.1816 Цивільного
уложення 1905 р. зазначалося, що предметом договору найму може бути як рухоме так і нерухоме майно, так і права,
які приносили дохід [2, с. 603] (подібне
правило зустрічаємо і у Галицькому цивільному кодексі 1797 р. п. 225).
Застосування договірної конструкції
найму(оренди) майнового права до відносин розміщення на конструктивних
елементах будівлі рекламних засобів
(анте, сонячних батарей тощо) в порівнянні із непоіменованим договором,
предметом, якого є «місце на розміщення», дозволить детальніше регламентувати вказані відносини та розширити
юридичний інструментарій захисту
прав їхніх учасників.
Висновки: Передання у користування дахів, стін та інших конструктивних елементів будівель (капітальних

споруд) і їх окремих площ доречно
опосередковувати договірною моделлю найму (оренди). Подібний підхід є
найбільш оптимальним варіантом врегулювання такого роду майнових відносин, оскільки дозволяє застосовувати
юридичний інструментарій загальних
положень про найм (оренду) глави 58
Цивільного кодексу України.
Предметом договору найму (оренди), за яким на платній основі передаються право влаштовувати на стіні чи
даху будівлі (капітальної споруди) рекламну конструкцію або передається
право розміщувати у будівлі термінал,
сервісний апарат, банкомат тощо, є відповідне майнове право. Водночас, коли
для розміщення вказаних апаратів чи
рекламних засобів на певний строк передається приміщення чи його частина,
предметом такого договору є відповідний об’єкт нерухомості.
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Проблема здатності боржників повернути банківським установам позичені кошти існує в різних країнах світу.
Україна не є винятком, однак актуальним є питання правового регулювання
методів та засобів забезпечення повернення банкам боргів, яким на сьогодні в
державі займаються колекторські компанії, що діють поза межами правового
поля. Тож актуальним є питання наукового опрацювання правових засад діяльності колекторів в Україні та дослідження світового досвіду регламентації
колекторського бізнесу.
Наукове обґрунтування проблеми
колекторського бізнесу є доволі стислим. У вітчизняній юридичній науці
дослідженням цієї проблеми займалися
Ф. Олексюк, М. Іллюк, Н. Кучмійчук та
Р. Люлик. Проте ґрунтовні дослідження в цій сфері досі відсутні.
Метою цієї статті є комплексний
порівняльний аналіз нормативної основи діяльності колекторських компаній в Україні та країнах Європейського Союзу й розробка пропозицій
щодо вдосконалення нормативної основи діяльності колекторських компаній в Україні.
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На сучасному етапі розвитку, глобалізація економіки окрім переваг, у вигляді інтеграції вітчизняного ринку та
активізації сфери економічного співробітництва, може становити загрозу для
економічної безпеки країни, яка під
впливом зовнішніх чинників стає дедалі вразливішою.
За роки незалежності Україна пережила декілька важких фінансових криз,
які негативно вплинули на позиції національної грошової одиниці та банківську систему держави. Особливо це
стосується фінансово-кредитної системи, яка стала основою розвитку вітчизняної економіки. Дійсно, кредитні відносини допомогли «стати на ноги» багатьом підприємствам, а громадяни
України отримали можливість вирішення повсякденних проблем завдяки
грошових кредитів. Безумовно минулі
фінансові кризи торкнулися усіх країн
Європи, проте саме ті країни, що мають
слабо розвинуту економіку, найбільш
болісно перенесли їх вплив.
Найбільш незахищеними в цій ситуації опинилися саме боржники, які
стали заручниками недосконалого законодавства в сфері надання фінансо-
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вих послуг. Сьогодні все частіше банки
перекладають право витребувати борги
на третіх осіб, так званих «колекторів»,
діяльність яких в Україні не врегульована жодним нормативно-правовим актом. Таким чином, актуальним питанням сьогодення залишається проблема
належного наукового опрацювання
проблем, пов’язаних з правовим статусом вказаних суб’єктів.
На теперішній час в Україні діє більше 200 колекторських компаній. Найбільші колекторські компанії, що діють
на Україні: «Європейська агенція з повернення боргів», «Кредит Колекшн
Груп», «Укрборг», «Українська колекторська група», «Фінансове агентство по
збору платежів», «Укрфінанси», «Агенція по управлінню заборгованістю»,
«Служба виконання зобов’язань», ЗАТ
«Екол», «Агенція комплексного захисту
бізнесу «Дельта-М», «Кредитекспрес
Юкрейн Ел.Ел.Сі.», «Прімоколект.
Центр грошових вимог», «EOS Ukraine».
Дані послуги користуються серед
банків великим попитом. Загальний обсяг українського ринку колекторських
послуг оцінюється спеціалістами на рівні 22–24 млрд грн, але ця цифра не враховує продажу проблемних боргів між
банками, а також борги, продані банкам
своїм дочірнім колекторам, які працюють тільки з боргами свого банку [1].
Саме це й обумовлює стрімкий розвиток цього бізнесу в Україні.
Цей бізнес є доволі прибутковим,
але прибутковість сегментів сильно варіюється у різних колекторських компаній в залежності від моделі бізнесу конкретної компанії — від того, чи працює
компанія тільки зі «свіжими боргами»
(3-6 міс. прострочення) або навпаки
спеціалізується на «старих» боргах (прострочення понад 1 рік); від методів стягнення; від характеристики портфеля
проблемних боргів.
Вітчизняними колекторськими компаніями може здійснюватись викуп заборгованості клієнта або досудове стяг-

нення заборгованості. Досудове стягнення заборгованості буває декількох видів:
1. Досудова робота з рухомим заставним / лізинговим майном включає
в себе конфіскацію майна у боржника з
доставкою на майданчик кредитора,
оформлення документів по заставному
майну на представника кредитора.
2. Юридичний супровід боргу —
сукупність юридичних дій по стягненню заборгованості в судовому порядку,
а також через третейські суди.
3. Комплексний супровід виконавчого виробництва — пошук майна
боржника, надання транспорту співробітникам виконавчих служб, опис і відповідальне зберігання майна.
4. Моніторинг предметів застави —
регулярне інформування заставних підрозділів кредиторів про наявність та стан
прийнятого ними в заставу або переданого в лізинг майна. Здійснюється за допомогою виїзду, перевірки наявності та
фактичного місця розташування заставного майна, перевірок цілісності та відповідності реєстраційними даними, відповідності технічним характеристикам,
термінів проходження огляду, техоглядів, уточнення параметрів діючих страхових полісів, фото- й відеозйомок
об’єкта моніторингу. Моніторинг завершується підготовкою акта перевірки;
проводиться, за бажанням кредитора,
одноразово, щомісяця, щокварталу.
5. Кредитний моніторинг — оперативний контроль виконання позичальниками платіжних зобов’язань, дотримання ними термінів оплати і графіків платежів.
6. Early Collection — стягнення заборгованості на ранній стадії існування
боргу за допомогою дистанційного
контакту з боржником, регулярних повідомлень і нагадувань (пошта, SMS,
e-mail, дзвінки).
7. Late Collection — стягнення на
пізній стадії існування боргу. Повна
процедура стягнення заборгованості за
допомогою більш інтенсивних методів
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дистанційного впливу й особистих
контактів з боржником (Field Collection).
Між тим, актуальним питанням залишається проблема правового регулювання діяльності колекторських компаній, які фактично діють за межами
правового поля. Для вирішення питання правомірності діяльності вказаних
компаній необхідно проаналізувати
чинне законодавство та порівняти його
зі світовим досвідом, який безумовно є
набагато змістовнішим.
Конституція України, яка є основним законом держави, в жодній
статті не встановлює підстави для діяльності колекторських компаній. Навпаки, її положення спрямовані на захист
честі та гідності громадян і декларують
неможливість втручання в особисте
життя людини, шляхом розповсюдження про неї конфіденційної інформації
[2, Ст. 27]. Великі питання до колекторів виникають з боку експертів в галузі
кримінального права. У даному випадку
мова йде про порушення діяльністю колекторських компаній одразу декількох
статей Кримінального кодексу України.
По-перше це стосується статті 127 Кримінального кодексу України «катування», яка встановлює, що катуванням також є примус потерпілого чи іншої
особи вчинити дії, що суперечать їх
волі, у тому числі отримати від нього
або іншої особи відомості.
Питання викликає й стаття 335 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов’язань, тобто
вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з погрозою насильства над
потерпілим або його близькими родичами. Безумовно в діях колекторських
компаній відстежується склад даного
злочину, бо своїми постійними листами, дзвінками та візитами вони примушують боржника розрахуватися по кредитним зобов’язанням. Якщо проаналі-
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зувати діяльність колекторів, а саме їх
методи та засоби роботи, то можна
впевнено стверджувати про порушення
ще однієї статті Кримінального кодексу
України, а саме статті 189 «здирництво».
Ця стаття встановлює відповідальність
за загрозливі вимоги передачі чужого
майна, у даному випадку грошей, іншим особам, що безумовно є неприпустимим в демократичній, правовій державі [3, Ст. 189, Ст. 335].
Слід зазначити, що колекторський
бізнес в Європі почав активно розвиватися у дев’яностих роках. Наприклад, в
Німеччині робота по стягненню боргів,
враховуючи й ті, які виникли після
роз’єднання НДР та ФРН, проводилися
саме колекторськими компаніями. На
сьогодні цей бізнес в Німеччині дуже
активно розвивається та регламентований відповідними законами. Аналіз світового досвіду дозволяє стверджувати,
що в країнах Європи діяльність колекторських компаній має більш консультативний характер. Тобто головною їх
метою є пошук компромісу та шляхів
виходу зі складних ситуацій, у яких з
тих чи інших причин опинилися боржники. Головними засобами вирішення
проблем європейські колекторські компанії вважають конструктивний діалог
та співпрацю з банківськими установами.
Основним принципом діяльності
колекторів в зарубіжних країнах є забезпечення так званої «реанімації» боржників, тобто створення умов для їх адаптації в умовах ринку після стягнення
суми кредиту. Мова йде про те, щоб
боржник міг пережити цю процедуру
та не залишитися банкрутом. Таким чином, методи діяльності колекторів в Європі значно відрізняються від методів
вітчизняних колекторів, що безумовно
змінює й зміст самих правовідносин.
Необхідно зазначити, що у разі вступу
України до Європейського Союзу влада
держави буде змушена розробити чи
імплементувати законодавство про діяльність колекторських компаній. Це

Філіпенко Т. В.
Правове регулювання діяльності колекторських компаній в Україні та країнах ЄС

обумовлено тим, що єдиний економічний простір, який діє в рамках ЄС передбачає свободу утворення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Тобто, у разі виникнення проблем в
сфері кредитних відносин, чинне законодавство повинно мати чіткі механізми їх розв’язання [4, c. 129].
З 2009 року колекторські компанії
змушені отримувати ліценцію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Крім цього у
2011 році Верховна Рада прийняла поправки до законодавства України про
банки, згідно з якими тепер банк має
право надавати інформацію, яка містіть
банківську таємніцю, приватним особам та організаціям, у тому числі по договорам про відступлення права вимоги
до клієнта. Такі кроки влади в сфері легалізації колекторської діяльності є доволі сумнівними, бо вказані рішення
повинні прийматися тільки після того,
як в країні буде прийнято відповідний
закон, що регламентуватиме усі аспекти
діяльності колекторів. Іншими словами, подібні поправки та рішення мають
характер підзаконних актів та уточнюють окремі питання діяльності. Тож виникає питання, як можуть існувати підзаконні акти, якщо відсутній профільний закон. Безумовно, у даному випадку мова йде про бажання представників
цього бізнесу, шляхом лобіювання їх
інтересів зацікавленими політичними
силами, хоч якось потрапити до правового поля та легалізувати свою діяльність. В умовах курсу побудови правової держави та громадянського суспільства, проголошеного статтею 1 Конституції України, такі спроби неприпустимі та є неконструктивними.
Відправним пунктом вирішення
проблеми регулювання діяльності колекторських компаній в Україні має стати значна нормотворча праця.
По-перше, необхідно розробити та
прийняти Закон України «Про колекторську діяльність в Україні», який по-

винен охоплювати усі аспекти цієї діяльності, зокрема закріплювати перелік
можливих способів та методів діяльності
колекторів. Крім цього, даний нормативний акт має передбачити питання
притягнення до відповідальності за порушення колекторами прав та свобод
громадян, а також містити перелік вимог
до колекторських компаній, на підставі
яких буде відбуватися їх ліцензування.
Не менш актуальним є закріплення в
цьому законі питань застосування санкцій до банків за співпрацю з неблагонадійними колекторськими компаніями.
Наступним етапом є внесення до
Кримінального кодексу України статті,
яка має встановлювати покарання за
порушення колекторами прав та свобод
громадян та перевищення ними дозволених законом меж. Колектори мають
докорінно переглянути методи своєї діяльності та перевести їх з психологічного тиску на боржників в площину
реструктуризації боргів, що відповідає
світовій практиці.
У разі хоч одноразового порушення
колекторськими компаніями чинного
законодавства в цій сфері, вони повинні бути позбавлені ліцензії без права
отримати її через будь-який проміжок
часу. Банківські установи також мають
нести солідарну відповідальність разом
з колекторськими компаніями.
Доцільним є створення при Національному банку України Державної
служби по роботі з боржниками, як аналогу колекторських компаній, що має
співпрацювати з вітчизняними банками
та вирішувати питання, які зараз є компетенцією колекторів. Нормативною
основою діяльності даної служби має
стати Закон України «Про Національний Банк України», до якого необхідно
включити конкретні статті щодо її діяльності. Підпорядковуватися служба
повинна безпосередньо керівництву
Національного банку України. В свою
чергу підрозділи даної служби в окремих адміністративно-територіальних
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одиницях мають діяти в рамках регіональних представництв Нацбанку
України. Комерційні банки, при отриманні ліцензії на право здійснювати
банківську діяльність мають обов’язково підписувати додаткову угоду про
своєчасне інформування представників
служби щодо стану розрахунків боржників та проблемних клієнтів. Безумовно послуги служби мають бути платними, а кошти за них надходити до Державного бюджету України. Методи діяльності Державної служби по роботі з
боржниками мають бути чітко регламентованими та не виходити за межі
правового поля. Перш за все, вони повинні бути спрямовані на розробку механізмів та планів повернення боргу,
що не призведуть до фінансового краху
боржника. Окремо зазначимо, що банки не повинні мати право залучати інших юридичних або фізичних осіб для
забезпечення повернення боргів, а також надавати їм інформацію щодо клі-

єнтів. Перевагою такого аналогу колекторським компаніям є належність новоутвореної структури до державних органів, а отже можливість координувати
її діяльність та контролювати методи та
форми її діяльності. Також зручність
полягає у можливості оперативно відреагувати на протиправні дії працівників
служби та застосувати до них відповідні
дисциплінарні або інші стягнення. Безумовно держава має більше механізмів
впливу на державних службовців ніж на
осіб — працівників приватних колекторських компаній, які дуже часто працевлаштовані неофіційно.
У більшості розвинутих країнах світу саме держава та банки беруть на себе
частину фінансових втрат боржників,
особливо якщо це стосується питання
фінансової кризи. Україна теж повинна
прийти до цієї практики, тоді й банківська система країни стане більш цивілізованою, а нормативно-правова основа
її діяльності набагато досконалішою.
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Abstract. The article discusses the circle of the persons authorized to draw up protocols
on administrative offenses related to corruption, according to the Code of Ukraine on
Administrative Offences. It is concluded that the text of the article 255 of the Code
partially integrated because at the official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, it
does not account the changes that have been made by the Law of Ukraine on February 12, 2015, that entered into force. It is ascertained that today in Ukraine protocols on
administrative offenses, related to corruption, authorized to draw up the officials of internal affairs bodies (National Police) (Articles 1724-1729 Code of Ukraine on Administrative Offences), the National Agency for Prevention of Corruption (Articles 1724-1729
Code of Ukraine on Administrative Offences), the prosecutor (1729-1 Code of Ukraine
on Administrative Offences).
In the article the author’s definition of integration as a new way of systematization of
legal acts of Ukraine is proposed. The rules of such integration and the approach of the
entry into force of these integrated provisions of the acts are proposed.
Key words: integration, systematization, the offenses related to corruption, the persons authorized to
draw up protocols on offenses related to corruption.
Ураховуючи сучасні реалії реформування різноманітних сфер суспільного
життя, маємо можливість спостерігати
інтенсивне оновлення законодавства
України. Проте такі зміни подекуди мають несистемний характер. Окремі з них
не відповідають загальним уявленням
про юридичну техніку. На сьогодні, на
нашу думку, варто вести мову не лише
про кодифікацію та про інкорпорацію
як традиційні способи систематизації законодавства України, а й про його інте-

грацію. Цей спосіб — витвір сучасного
нормотворення. Його поява вбачається у
тих змінах, що були внесені у Кодекс
України про адміністративні правопорушення (КУпАП) у частині визначення
кола осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією [1].
Переходячи безпосередньо до предмету розгляду у цій статті, зауважимо,
що проблема протидії корупції є однією з пріоритетних у нашій державі. Від-
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повідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року
з’явилося таке поняття, як правопорушення, пов’язані з корупцією, під якими розуміються діяння, що не містять
ознак корупції, але порушують встановлені цим Законом вимоги, заборони та
обмеження, вчинені особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідаль
ність (абз. 9 ч. 1 ст. 1 цього Закону) [2].
У Главі 13-А передбачено адміністративну відповідальність за 6 складів таких правопорушень: «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення
з іншими видами діяльності» (ст. 1724),
«Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків»
(ст. 1725), «Порушення вимог фінансового контролю» (ст. 1726), «Порушення
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (ст. 1727), «Незаконне використання інформації, що
стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень» (ст. 1728),
«Невжиття заходів щодо протидії корупції» (ст. 1729), «Порушення заборони розміщення ставок на спорт, по
в’язаних з маніпулюванням офіційним
спорт ивним  змаганням»  (ст. 172 9-1)
КУпАП [1]. Однак цими нормами не
вичерпується коло тих статей, які регламентують адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з
корупцією. Зокрема, у ст. 255 КУпАП
визначається коло тих осіб, які уповноважені складати протоколи про ці правопорушення. Окрім того, у Законі
України «Про запобігання корупції» передбачено, що Національне агентство з
питань запобігання корупції (НАЗК)
має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції НАЗК (п.
121 ч. 1 ст. 12). У ч. 3 ст. 12 цього Закону
передбачено, що у разі виявлення ознак
адміністративного правопорушення,
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пов’язаного з корупцією, уповноважені
особи НАЗК складають протокол про
таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням НАЗК [2].
Таким чином, відповідно до цього положення законодавства, НАЗК має право складати протоколи про всі адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, відповідальність за які передбачена у Главі 13-А КУпАП.
Аналіз ст. 255 цього Кодексу (який
розміщено на офіційному веб-сайті
Верховної Ради України (ВР України)
дає підстави для висновку, що до кола
осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані корупцією, належать: посадові особи органів внутрішніх справ
(Національної поліції) (ст.ст. 1724—1729
КУпАП), органів Служби безпеки України (СБУ) (ст.ст. 1724—1729 КУпАП),
НАЗК (ст.ст. 1724—1729 КУпАП), прокурор (1724—17220 КУпАП).
Очевидно, що можливості посадових осіб вказаних вище органі складати
протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, має
бути передбачена й у регулятивному
законодавстві. Однак аналіз законів
України «Про Національну поліцію»
від 2 липня 2015 року [3], «Про Службу
безпеки України» від 25 березня 1992 ро
ку [4], «Про прокуратуру» від 14 жовтня
2014 року [5] дає підстави дійти висновку, що у жодному з них не визначено
повноважень та прав посадових осіб
цих органів складати такі протоколи.
Перелік посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, а також коло тих правопорушень, щодо яких виникають відповідні повноваження, дають підставу для
висновку, що протокол у разі вчинення
правопорушення, передбаченого у
ст. 1729-1, має право складати лише прокурор (адже у ст. 255 КУпАП передбачено, що він уповноважений це робити
щодо правопорушень, передбачених у
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ст.ст. 1724–17220 КУпАП), тоді як посадові особи інших органів (органів внутрішніх справ (Національної поліції),
СБУ, НАЗК цього робити не можуть.
В останньому випадку це суперечить
Закону України «Про запобігання корупції». Як було зазначено вище, НАЗК
має право складати протоколи у разі
виявлення ознак будь-якого адміністративного правопорушення, пов’язаного
з корупцією, у тому числі й того, що
передбачене у ст. 1729-1 КУпАП.
Ця законодавча плутатина та неузгодженість КУпАП з регулятивним законодавством на цьому не вичерпується.
12 лютого 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення діяльності Національного
антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» (Закон України від 12 лютого 2015 року), відповідно до якого було
змінено коло тих органів, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією. Так, у пункті 6 цього Закону
передбачено таке: в абзаці «органів
Служби безпеки України (стаття 164
(у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності,
ліцензії на проведення якої видає ця
Служба), статті 1724–1729, 1955, 2122
(крім пункту 9 частини першої), 2125 і
2126)» цифри «1724–1729» виключити;
абзац «Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 18846)»
викласти в такій редакції: «Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 1724–1729, стаття 18846)»; у
пункті 11 цифри «1724–1729» виключити [6]. Таким чином, відповідно до цих
змін з кола осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,
мали б зникнути посадові особи СБУ та
прокурори. Однак, цього не відбулося.
Адже у тексті ст. 255 КУпАП, що розміщений на офіційному веб-сайті ВР

України, відповідні зміни частково не
інтегровано у цей кодифікований нормативно-правовий акт. У ньому лише
міститься вказівка на те, що посадові
особи НАЗК мають право складати
протоколи у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені у ст.ст. 1724–1729
КУпАП. Всі ж інші зміни залишилися
неінтегрованими. Йдеться про виключення з кола осіб, уповноважених на
складання протоколів про ці правопорушення посадових осіб СБУ та прокурора. Принагідно зауважимо, що в останньому випадку законодавець допустив грубу помилку. Вона полягає у
тому, що до моменту набрання чинності Законом України від 12 лютого 2015
року повноваження прокурора щодо
складання протоколів про адміністративні правопорушення у КУпАП були
сформульовані так: «11) прокурор (статті 1724–17220, 1854, 1858, 18511)». Як ми
вказували вище, законодавець у Законі
України від 12 лютого 2015 року вказав
таке: «у пункті 11 цифри «1724–1729» виключити» [6]. На нашу думку, доцільно
було б не виключати ці цифри, а викласти пункт 11 ст. 255 КУпАП у новій
редакції. Адже у ньому міститься вказівка на суцільний перелік статей: починаючи зі ст. 1724, закінчуючи ст. 17220
КУпАП. Ураховуючи таку помилку, на
сьогодні маємо ситуацію, коли лише
прокурор має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені у
ст. 1729-1 «Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним
змаганням» КУпАП. Цю ситуацію вважаємо абсурдною, зважаючи на відсутність можливості прокурора реагувати
на факт вчинення інших правопо
рушень, передбачених у Главі 13-А
КУпАП, а також відсутність можливості
інших осіб, визначених у ст. 255 цього
Кодексу, складати протоколи у випадку
вчинення правопорушення, пов’яза
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ного з корупцією, передбаченого у
ст. 1729-1 КУпАП.
Жодних пересторог відносно чинності тих змін, що частково не були інтегровані у кодифікований нормативно-правовий акт (КУпАП), немає. Згідно з Розділом ІІ Закону України від 12
лютого 2015 року абзаци 2–4 підпункту
«а» та підпункту 6 пункту 1 Розділу I
цього Закону набирають чинності після початку діяльності НАЗК [6]. У цих
абзацах передбачаються зміни до
ст. 255 КУпАП відносно кола органів,
які уповноважені складати протоколи
про адміністративні правопорушення,
що були розглянуті вище. Окрім того, у
Розділ ІІ цього Закону були внесені
зміни Законом України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
окремих питань забезпечення діяльності органів прокуратури» від 21 квітня
2015 року [7]. До цього часу планувалося, що відповідні зміни наберуть
чинності з дня введення в дію Закону
України «Про запобігання корупції» [6].
Положення про зміни до ст. 255
КУпАП щодо визначення кола осіб,
які уповноважені складати протоколи
про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, набрали чинності з 1 вересня 2016 току (з цієї дати
НАЗК офіційно оголосило про початок е-декларування та своє офіційної
діяльності в Україні).
Отже, з урахуванням відповідних
змін особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є: посадові особи органів внутрішніх справ (Національна поліція) (ст.ст. 1724–1729 КУпАП),
НАЗК (ст.ст. 1724–1729 КУпАП), прокурор
(1729-1 КУпАП). Однак, як було зазначено вище, у текст ст. 255 цього Кодексу
були інтегровані не всі ті зміни, що були
прийняті та набрали чинності. Зокрема,
це стосується повноважень посадових
осіб СБУ (як вказано у тексті ст. 255
КУпАП, що розміщений на офіційному
веб-сайті ВР України, вони мають пов-
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новаження складати протоколи про
правопорушення,  передбачені  у
ст.ст. 1724–1729 цього Кодексу) та прокурора (який згідно з текстом цієї статті
і досі уповноважений складати протоколи про всі правопорушення, пов’язані з корупцією (1724–1729-1 КУпАП)).
Між іншим, всі інші зміни, що передбачалося внести у ст. 255 КУпАП (що
стосувалися включення у коло уповноважених осіб складати протоколи про
адміністративні правопорушення НАЗК
та Національне антикорупційне бюро
України), а також зміни і доповнення в
інші нормативно-правові акти, що пропонувалися у Законі України від 12 лютого 2015 року, були належним чином
інтегровані та включені у тексти цих
актів, що розміщені на офіційному
веб-сайті ВР України.
Таким чином, ураховуючи цей приклад, вбачається доцільним виокремлювати ще один спосіб систематизації законодавства України (одночасно з систематизацією та кодифікацією) — його
інтеграцію. Так, у загальній теорії права під систематизацією розуміється
«правотворча діяльність зі зведення
нормативно-правових приписів у єдину
систему», під інкорпорацією — «спосіб
систематизації, який полягає в об’єднанні нормативно-правових приписів
за певним критерієм в єдиному збірнику, без зміни змісту», а під кодифікацією — «нормативно-правових приписів,
пов’язаних спільним предметом регулювання та об’єднанні їх в єдиному
акті» [8, с. 207]. Окрім цих способів, деякі науковці пропонують й інші. Зокрема,
на думку Л. А. Луць, до способів систематизації нормативно-правових актів
слід відносити облік та консолідацію,
під якими ця авторка розуміє відповідно
«спосіб систематизації, який полягає у
збиранні, зберіганні, підтриманні у контрольному стані нормативно-правових
актів, а також створенні пошукової системи, яка необхідна для знаходження
нормативно-правових приписів» та
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«спосіб систематизації, який полягає в
об’єднанні нормативно-правових приписів, що регулюють одну і ту саму
сферу суспільних відносин в єдиний
звідний акт без зміни змісту» [8, с. 207].
Як видно з наведених вище визначень, внесення змін у ст. 255 КУпАП не
підпадає під жоден спосіб систематизації, що виокремлюється у науковій літературі. В українській мові слово «інтеграція» означає «об’єднання в ціле будьяких окремих частин // Об’єднання та
координація дій різних частин цілісної
системи // Процес упорядкування, узгодження та об’єднання структур і
функцій у цілому організмі» [9, с. 508].
На нашу думку, інтеграція нормативно-правових актів характеризується
такими істотними ознаками: 1) це спосіб
систематизації нормативно-правових
актів; 2) полягає в об’єднанні та узгодженні тексту нормативно-правового акта у разі внесення до нього змін і
доповнень. Водночас інтеграцію слід
розуміти і як процес, і як результат.
У першому випадку вона полягає в узгодженні між основним нормативно-правовим актом (інтегрованим) та
тим актом, яким вносяться у його текст
зміни і доповнення (інтегруючим). А в
другому — це утворення впорядкованого (інтегрованого) нормативно-правового акта, текст якого включає всі зміни
та доповнення, що містяться в інтегруючому акті. Таким чином, інтеграція — це спосіб систематизації нормативно-правових актів, який полягає в об’єднанні
та узгодженні тексту нормативно-правового
акта у разі внесення до нього змін і доповнень.
Насамперед, інтеграція нормативно-правових актів має відбутися на офіційному веб-сайті органу держави, де
розміщується текст нормативно-правового акта (наприклад, ВР України).
Зважаючи на існування таких темпоральних способів дії нормативно-правових актів України, як набрання
чинності та введення їх в дію [10; 11],
з’ясуємо питання про те, з якого момен-

ту (прийняття, набрання чинності чи
введення в дію) має відбутися інтеграція
нормативно-правового акта. На нашу
думку, об’єднання та узгодження тексту
нормативно-правового акта у разі внесення до нього змін і доповнень, має
відбутися до моменту набрання з ними
чинності. Адже «…чинність закону виступає як фактор, від наявності або відсутності якого безпосередньо залежить
дієвість закону… Фактично йдеться про
те, що процес перетворення закону в
чинний закон … виявляється необхідною умовою, від якого залежить його
регулювальна дія» [11, с. 196]. Темпоральна дія більшості нормативно-правових актів розпочинається власне з
моменту набрання ними чинності.
В окремих випадках окрім набрання
чинності передбачається й введення у
дію нормативно-правових актів (наприклад, у Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року).
Це зумовлено необхідністю створення
умов, щоб відповідні державні органи
або інші суб’єкти вжили всі необхідні
дії, аби з визначеної дати цей акт міг регулювати суспільні відносини. Таким
чином, інтеграція нормативно-правового
акта має відбутися до моменту набрання
ним чинності для того, щоб з цього часу
адресати нормативного змісту цього
акта мали можливість користуватися
чинним його текстом, який би враховував зміни і доповнення, внесені в нього.
У відсутності повної інтеграції тексту ст. 255 КУпАП та Закону України
від 12 лютого 2015 року вбачається законодавча помилка, що порушує право
громадян знати свої права і обов’язки
(ст. 57 Конституції України). У цій статті передбачено, що «закони та інші нормативно-правові акти, що визначають
права і обов’язки громадян, мають бути
доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом (ч. 1). Закони та
інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян,
не доведені до відома населення у по-
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рядку, встановленому законом, є нечинними (ч. 2)» [12].
Зважаючи на таке положення Основного Закону держави, норми якого є
нормами прямої дії, виникає питання:
«Чи є чинними положення ст. 255
КУпАП у частині визначення кола осіб,
уповноважених на складання протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?». Адже, як
було зазначено вище, Закон України
від 12 лютого 2015 року був належно
опублікований, набрав чинності, однак
частково не інтегрований у текст
ст. 255 КУпАП. Вважаємо, що все ж
відповідні зміни до цієї статті є чинними, оскільки згаданий вище Закон
України був належно прийнятий та
опублікований, а також набрав чинності у встановленому Законом порядку.
Єдина вада, яка була виявлена нами у
процесі цього дослідження — це неналежна інтеграція, що проявилася у частковому неврахуванні положень Закону
України від 21 лютого 2015 року в інтегрованому тексті ст. 255 КУпАП. Однак
така вада не означає, що цей Закон не
був належно доведений до відома населення. Відтак доходимо висновку, що
ст. 255 КУпАП є чинною з урахуванням
змін, що були внесені в її текст відповідно до Закону України від 12 лютого
2015 року, але які не були інтегровані у
цю статтю законодавцем.
Зважаючи на таку ситуацію, окремі
суб’єкти законодавчої ініціативи не враховують того, що все ж ст. 255 КУпАП
існує в новій редакції, з урахуванням тих
змін, що були внесені у неї відповідно
до Закону України від 12 лютого 2015 ро
ку. Так, законопроектом «Про внесення
змін до Конституції України (щодо
правосуддя)» (в частині реформування
прокуратури відповідно до європейських стандартів)» від 6 жовтня 2016 ро
ку (реєст. № 5177-1) [13] пропонувалося
змінити ст. 255 КУпАП та визнати особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопору-
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шення, пов’язані з корупцією, посадових осіб органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів управління
Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України, НАЗК. Водночас у ньому було передбачено виключити з кола таких суб’єктів прокурорів та посадових осіб СБУ. Таким
чином, такі зміни пропонувалися у законопроекті без урахування змін ст. 255
КУпАП, що були внесені Законом
України від 12 лютого 2015 року.
Отже, підводячи підсумок дослідження у цій статті, зробимо такі основні
висновки:
1. Під інтеграцією запропоновано
розуміти спосіб систематизації нормативно-правових актів, який полягає в
об’єднанні та узгодженні тексту нормативно-правового акта у разі внесення до
нього змін і доповнень. Інтеграція нормативно-правового акта має відбутися
до моменту набрання ним чинності для
того, щоб з цього часу адресати нормативного змісту цього акта мали можливість користуватися чинним його текстом, який би враховував зміни і доповнення, внесені в нього.
2. Інтеграцію слід розуміти і як
процес, і як результат. У першому випадку вона полягає в узгодженні між основним нормативно-правовим актом
(інтегрованим) та тим актом, яким вносяться у його текст зміни і доповнення
(інтегруючим). А в другому — це утворення впорядкованого (інтегрованого)
нормативно-правового акта, текст якого
включає всі зміни та доповнення, що
містяться в інтегруючому акті.
3. У тексті ст. 255 КУпАП, що розміщений на офіційному веб-сайті
ВР України, передбачено, що особами,
складати протокол про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією,
є посадові особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції) (ст.ст. 1724–
1729 КУпАП), органів Служби безпеки
України (СБУ) (ст.ст. 1724–1729 КУпАП),
НАЗК (ст.ст. 1724–1729 КУпАП), проку-
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рор (1724–17220 КУпАП). Однак цей законодавчий припис викладено без урахування чинного Закону України від
12 лютого 2015 року, яким цей перелік
осіб було змінено. Констатуємо часткову
інтеграцію тексту ст. 255 КУпАП та змін
до неї, передбачених Законом України
від 12 лютого 2015 року.
4. У відсутності повної інтеграції
тексту ст. 255 КУпАП та Закону України від 12 лютого 2015 року вбачається
законодавча помилка, що порушує право громадян знати свої права і обов’язки
(ст. 57 Конституції України).
5. Ураховуючи зміни, які були внесені у ст. 255 КУпАП, але які були част-

ково інтегровані у текст цієї статті, на
сьогодні особами, уповноваженими
складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є: посадові особи органів внутрішніх справ (Національна поліція)
(ст.ст. 172 4 –172 9   КУпАП),  НАЗК
(ст.ст. 1724–1729  КУпАП),  прокурор
(1729-1 КУпАП). При цьому лише прокурор має право складати протоколи
про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, передбачені у
ст. 1729-1 «Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним
змаганням» КУпАП.
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Abstract. The article deals with the problem of the law regulation of physical and mental inviolability of victims, witnesses and collaborators of justice in criminal proceedings.
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Разом із запровадженням у 2012
році нового, значно ближчого до європейських стандартів порівняно із попереднім, Кримінального процесуального кодексу, Україна отримала цілу низку
викликів та випробувань щодо суттєвих
змін в окремих процедурах. Незважаючи на доволі розповсюджений серед
науковців та практиків скептицизм та
значну кількість об’єктивно наявних недопрацювань й недоліків, поява нового
Кримінального процесуального кодексу України (надалі — КПК України), не
призвела до колапсу правоохоронної
системи. В той же час наявні зміни поки
що не дають підстав говорити й про
кардинальну перебудову на краще всієї
системи. Нажаль сьогодні ми здебільшого продовжуємо спостерігати нові
реалії існування старих проблем, уміло
перекладених недобросовісними працівниками правоохоронної системи на
рейки нового кодексу.

Отже ситуація із довірою та нормальною якісною взаємодією між суспільством і правоохоронними органами продовжує лишатись доволі сумною. З одного боку, жертви злочинів та
свідки їх вчинення через переконаність
у неспроможності правоохоронної системи забезпечити їх безпеку, поновити
порушені права, а також притягнути
винних до відповідальності, уникають
звернення до державних інституцій та
будь-якої співпраці. З іншого, правоохоронці без допомоги потерпілих та
свідків не можуть позбутись негативного іміджу та мають суттєві проблеми із
забезпеченням реалізації принципу невідворотності покарання. Такі умови є
сприятливими для подальшої активізації злочинців, котрі відчувають свою
безкарність. Коло замикається. Без сумніву, для розірвання цього кола має застосовуватись комплексний підхід. Вагомою його складовою має стати прин-
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ципова зміна підходів до співпраці правоохоронних органів із жертвами злочинів та свідками.
При цьому, насамперед доцільно
зосередитись на зменшенні негативного впливу таких факторів, як наявність
фізичної небезпеки з боку осіб, проти
яких потерпілі та свідки дають свідчення; психологічна вразливість жертв злочинів та свідків в умовах публічності та
контактування із підозрюваною або обвинуваченою особою; страх розголошення подробиць їхнього приниження, неможливість подальшого залишення в країні (для іноземців), тощо.
Однак, враховуючи появу в КПК
України 2012 року притаманних більшості європейських країн положень, що
забороняють суду обґрунтовувати судові
рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них,
нейтралізація зазначених факторів стає
вельми непростим завданням.
Варто зазначити, що розглядуваний
в цій публікації напрям розвитку правоохоронної діяльності цілком відповідає
вимогами статті 14 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, де передбачено різноманітні напрями підвищення ефективності діяльності правоохоронних й судових органів
та співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки на основі принципу
поваги до прав людини та основоположних свобод.
Окремим питанням забезпечення
фізичної та психічної недоторканості
жертв злочину та свідків в літературі
приділяли увагу О. В. Бардацька, І. В. Ба
систа,  В. І. Бояров,  О. О. Гриньків,
В. В. Касько, Г. В. Коновалова, С. М. Паш
ков,  Т. І. Панасюк,  С. В. Томин,
В. В. Козій, Щур Б.В. й багато інших
науковців. Проте переважна більшість
наявних наукових напрацювань мала
місце ще до вступу в дію КПК України
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2012 року та зосереджувалась на доволі
вузьких аспектах безпеки учасників
кримінального судочинства за українським законодавством. Водночас, оптимізація подальшого розвитку вітчизняного законодавства у сфері забезпечення реалізації прав та свобод жертв злочинів, свідків та інших учасників кримінального провадження має відбуватись
у відповідності із наявними європейськими стандартами.
Враховуючи викладене, основною
метою цієї публікації вважаємо з’ясування найважливіших європейських
стандартів, що мають бути адаптованими до вітчизняного законодавства у
сфері захисту жертв злочинів та свідків
під час його подальшого удосконалення.
Для досягнення поставленої мети
доцільно, насамперед, звернутись до
Директиви Європейського парламенту
та Ради Європейського Союзу щодо
встановлення мінімальних стандартів
забезпечення прав, підтримання та захисту жертв злочинів від 25 жовтня
2012 року (далі — Директива) та Рекомендації Rec (2005) 9 Комітету Міністрів
Ради Європи державам-членам щодо
захисту свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям від 20 квітня 2005 ро
ку (далі — Рекомендація № R (2005) 9).
Як бачимо, зазначені документи, виходячи з їх назв стосуються жертв злочинів, а також свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям. При цьому,
вітчизняний КПК України оперує лише
поняттями «свідок» та «потерпілий», не
згадуючи жодним словом ані про
«жертв злочинів» ані про «осіб, які
співпрацюють із правосуддям». Для окреслення кола осіб, про яких насамперед йтиметься у цьому дослідженні доцільно провести певні паралелі між використаними у міжнародних джерелах
поняттями та звичною для користувачів вітчизняних кримінально-процесуальних норм термінологією.
В першому з наведених вище міжнародних документів використовується
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поняття «жертви злочинів» та акцентується увага на необхідності її захисту від
повторної віктимізації, залякування та
помсти. Незважаючи на цілком зрозуміле в даному випадку бажання для
спрощення замість «жертв злочину» вести мову про «потерпілих», таке ототожнення не буде цілком коректним.
Справа в тому, що у відповідності із європейськими стандартами обов’язок
держави піклуватись про «жертв злочину» наявний не лише у випадку залучення таких осіб до сфери кримінального судочинства, а й у ситуаціях коли
вони через якісь обставини вирішили
не брати участь у кримінальному переслідуванні своїх кривдників або ще обмірковують своє рішення. Отже поняття «жертв злочинів» є дещо ширшим від
поняття «потерпілих». Передбачається,
що жертви злочинів мають отримати
підтримку для відновлення та забезпечуватись належним доступом до правосуддя. (п. 9 Преамбули до Директиви).
Сферою дії другого з наведених
вище міжнародних документів охоплено дві основних категорії учасників
кримінального судочинства «свідків» та
«помічників правосуддя». Додаток до
Рекомендації Rec (2005) 9 містить невеличкий глосарій, звернувшись до якого
ми зможемо встановити адекватне змістовне наповнення цих термінів у вітчизняних реаліях. Насамперед, треба
мати на увазі, що поняття «свідок» в
цьому документі визначається як «будьяка особа, котра володіє інформацією,
істотною для кримінального провадження, про яку вона дала та (або) може
дати свідчення в його рамках (хоч би як
за нормами національного права визначався статус такої особи та форма таких
свідчень — прямі чи непрямі, усні чи
письмові), і не охоплена означенням
«особа, яка співпрацює з правосуддям»».
Тобто по-суті, до свідків за міжнародними стандартами, поряд із іншим, можуть бути віднесені учасники кримінального провадження, які мають ста-

тус потерпілого, експерта, спеціаліста,
перекладача, тощо. На перший погляд,
здавалося би логічним доповнити цей
перелік ще й підозрюваним (обвинуваченим), який свідчить проти інших співучасників злочину, проте як бачимо,
зазначений міжнародний документ виділяє таких осіб в окрему категорію.
Поняття «помічник правосуддя» або
«колаборант», не використовується в
класичному вітчизняному кримінальному процесі. Згідно Додатку до Рекомендації Rec (2005) 9 воно означає
«будь-яку особу, переслідувану або засуджену за участь у злочинному співтоваристві, будь-якій іншій злочинній організації або злочинах, вчинених організованою злочинністю, яка однак погоджується співпрацювати з органами
кримінального правосуддя, зокрема даючи свідчення проти злочинної асоціації або організації або щодо якого-небудь правопорушення, що має зв’язок з
організованою злочинністю або з іншими тяжкими злочинами». З точки зору
кримінального процесу України йдеться
про саме підозрюваного або обвинуваченого, який погодився свідчити проти
співучасників вчиненого злочину або
проти суб’єктів вчинення інших злочинів. При цьому він має свідчити щодо
кримінального правопорушення, вчиненого організованою групою чи злочинною організацією або щодо будь-якого
іншого тяжкого злочину.
Варто зазначити, що виділення поряд зі «свідками» «помічників правосуддя» відбулось в європейських країнах
відносно нещодавно. Наприклад, в Італії різницю між цими двома категоріями осіб було запроваджено лише у
2001 році. Раніше і для «помічників
правосуддя» і для свідків застосовувалась одна система захисту. Підстави для
створення різних систем були численними й різними — від фінансових до
етичних. Тому, наприклад, у 2001 році в
Італії було змінено попередньо існуючу
систему захисту, передбачено чітке тер-
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мінологічне розмежування цих двох категорій учасників кримінального провадження й створено дві окремих (хоча
й дещо схожих за змістом) схеми захисту. Основна їх відмінність полягає в
тому, що для застосовування заходів захисту для колаборантів, порівняно з відповідними умовами для свідків, передбачено жорсткіші умови прийнятності
та обмеження. Законодавство побудовано таким чином, щоби заохочувати
обвинувачених осіб, котрі потребують
захисту до співпраці.
Крім того, у відповідності із Додатком до Рекомендації Rec (2005) 9, поряд
із зазначеними вище особами, підлягають захисту й «близькі свідків і помічників правосуддя». Це більш широке,
ніж закріплене у вітчизняному законодавстві коло пов’язаних із учасниками
кримінального судочинства осіб. Згідно
ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» підлягають
захисту лише «члени сімей та близькі
родичі» осіб перелічених у цьому законі, якщо шляхом погроз або інших
протиправних дій щодо них робляться
спроби вплинути на учасників кримінального судочинства. Як бачиться, вітчизняне законодавство у цьому напрямі має бути адаптованим до європейських стандартів в такий спосіб, щоби
не обмежувати коло осіб, котрі підлягають захисту лише особами, пов’язаними із учасниками кримінального правосуддя родинними зв’язками.
Як бачимо, згідно європейських
стандартів держава насамперед має забезпечити захист: потерпілих та жертв
злочинів, не залучених до кримінального провадження; осіб які мають статус свідків; інших учасників кримінального провадження, які володіють інформацією, істотною для кримінального провадження, про яку вони можуть
свідчити в його рамках; помічників правосуддя, а також близьких свідків і помічників правосуддя.
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В Рекомендації № R (2005) 9 відзначається, що визнання особливої ролі,
яку відіграють свідки у кримінальному
провадженні, зростає, а їхні свідчення
часто мають вирішальне значення для
засудження правопорушників (особливо у зв’язку зі серйозними злочинами).
Наголошується на потребі забезпечення спільної для держав-членів кримінальної політики щодо захисту свідків.
В цьому документі підкреслено важливість права свідків не зазнавати
будь-якого неналежного втручання чи
стикатися з ризиком для себе самих та
обов’язок держав-членів захищати свідків від такого втручання шляхом поширення на них особливих засобів захисту,
призначених створити ефективні гарантії їхньої безпеки. Вказується на неприйнятність ситуації коли система кримінального правосуддя неспроможна забезпечити віддання обвинуваченого до
суду та винесення вироку через те, що
свідків було фактично позбавлено бажання свідчити непримусово і правдиво.
Разом із констатацією необхідності
дотримання засад конфіденційності для
захисту свідків, в Рекомендації № R (2005)
9 відзначається, що мають бути взятими
до уваги положення Європейської Конвенції про права людини та прецедентна
практика конвенційних органів, в яких
визнається право захисту на допитування
свідків і оспорювання їхніх свідчень.
Розглядуваний документ рекомендує урядам держав-членів формулюючи норми внутрішнього законодавства
та здійснюючи перегляд своєї кримінальної політики і процесу, керуватися
принципами і заходами, викладеними в
додатку до цієї Рекомендації. Додаток
до Рекомендації Rec (2005) 9 містить
низку загальних принципів, яким мають відповідати положення національних законодавств.
Насамперед, в цьому документі
йдеться про необхідність застосування
відповідних законодавчих й практичних заходів з метою забезпечення свід-
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кам і помічникам правосуддя можливості свідчити вільно, не зазнаючи
будь-якого залякування, що підтверджує
актуальність подальшого розвитку вже
наявної в Україні нормативно-правової
бази з питань забезпечення недоторканості потерпілих та свідків.
Відзначається, що за потреби, захист
свідків, помічників правосуддя і їхніх
близьких слід організувати, при дотриманні прав захисту, до початку, під час
і після судового процесу. Вітчизняне законодавство хоча і надає можливість організовувати захист учасників кримінального провадження до початку та під
час судового процесу, проте подальше
продовження процедури їх захисту, а
тим більше ініціювання такої процедури
у разі виникнення такої потреби вже після завершення судового процесу належним чином не врегульоване.
Наступний, зазначений в Додатку до
Рекомендації Rec (2005) 9 принцип обумовлює необхідність криміналізації фактів залякування свідків, помічників правосуддя і їхніх близьких. Тут варто відзначити, що статтею 386 КК України
передбачено кримінальну відповідальність за примушування свідка та потерпілого до відмови від давання показань, а
також до давання завідомо неправдивих
показань шляхом погрози вбивством,
насильством, знищенням майна цих
осіб чи їх близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять.
Далі в документі йдеться про принцип заохочення свідків і помічників
правосуддя до повідомлення компетентним органам будь-якої інформації
про кримінальні правопорушення й
згоди в подальшому свідчити в суді. В
окремих, доволі рідких випадках в якості певного засобу заохочення до співпраці може розглядатись можливість забезпечення безпеки. Крім того, стимулюванню помічників правосуддя до
співпраці сприяє запроваджений в КПК
України інститут угод про визнання винуватості. Проте в цілому сучасне ві-

тчизняне законодавство переважно
спрямоване не на заохочення до співпраці, а на забезпечення загрози настання відповідальності за відмову свідка від
давання показань (ст. 385 КК України).
Наступним є положення про необхідність передбачення нормами процесуального права можливості, при дотриманні принципу незалежної оцінки
доказів судами й прав захисту, брати
до уваги вплив залякування на свідчення й допускати (і/або використовувати)
у суді свідчення, дані на попередній стадії процедури. Варто зауважити, що
чинний КПК України дозволяє суду обґрунтовувати свої висновки лише на
показаннях, які він безпосередньо
сприймав під час судового засідання
або отриманих під час допиту свідка,
потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Настільки
суворий підхід вітчизняного законодавства спрямований на належне забезпечення принципу змагальності в суді та є
доволі логічним. Проте наявність норм,
які би передбачали процедуру з’ясування причин відмови свідка від наданих
під час досудового слідства показань та
врахування результатів цієї процедури
при обґрунтовуванні судом своїх
висновків, на наш погляд, може бути
досить корисною.
Виконання доволі м’яко сформульованого принципу «розгляду можливості, при дотриманні прав захисту, таких альтернативних способів подання
доказів, які б дозволяли захистити свідків і помічників правосуддя від ризику
залякування, що виникає внаслідок прямої конфронтації з обвинувачуваним»
узгоджується із положеннями КПК та
Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 1993 року. Положення цих нормативно-правових актів передбачають різні процесуальні механізми уникнення або зменшення прямої
конфронтації із обвинуваченим починаючи від забезпечення конфіденцій-
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ності відомостей про особу й закінчуючи застосуванням дистанційного судового провадження.
Також в документі йдеться про те,
що персоналові органів кримінального
правосуддя для того, щоб займатися
справами, у яких свідки можуть потребувати застосування заходів захисту,
слід мати належну підготовку й керівні
документи. Наголошується на необхідності забезпечення конфіденційності
процедури прийняття, здійснення, зміни або скасування заходів захисту, та
криміналізації несанкціонованого розкриття такої інформації, що узгоджується із вітчизняним законодавством.
Поряд із застосуванням звичайних
заходів захисту, в Додатку до Рекомендації Rec (2005) 9 наголошується на необхідності запровадження програм захисту свідків та забезпечення належної
підготовки персоналу для їх реалізації.
Головна мета цих програм має полягати в забезпеченні життя й особистої
безпеки свідків або помічників правосуддя і їхніх близьких, зокрема в наданні їм фізичного, психологічного, соціального й фінансового захисту й підтримки. При цьому, документ прописує
необхідність розповсюдження програм
захисту принаймні на випадки боротьби з тяжкими злочинами, у тому числі
пов’язаними з організованою злочинністю й тероризмом, а також порушеннями міжнародного гуманітарного права.
На відміну від передбачених вітчизняним законодавством процедур застосування окремих заходів безпеки, повноцінна програма захисту свідків передбачає більш ґрунтовний комплексний
підхід до захисту особи. Далеко не кожен свідок зможе потрапити до такої
програми, проте у випадку її застосування спеціальний державний орган,
наділений широким колом повноважень та ресурсів несе повну відповідальність за безпеку такої особи.
Передбачається, що програми захисту, які пов’язані із докорінними зміна-
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ми приватного життя осіб, що підлягають захисту, (такі, як зміна місця проживання й тотожності), слід застосовувати до тих свідків і помічників правосуддя, які потребують захисту протягом
періоду, що перевищує терміни розгляду кримінальних справ, в яких їм належить свідчити. Ці програми, які можуть
здійснюватися протягом обмеженого
часу або довічно, слід розпочинати
тільки в тому випадку, якщо жодні інші
заходи не можуть уважатися за достатні
для захисту свідка або помічника правосуддя і їхніх близьких. Започаткування
таких програм вимагає наявності інформованої згоди особи (осіб), що підлягають захисту, а також належної правової структури, включаючи відповідні
гарантії прав свідків або помічників
правосуддя згідно з нормами внутрішньодержавного права.
Також зазначається, що у разі потреби, до формального початку програми
захисту могли б застосовуватися термінові короткочасні заходи захисту. Це,
наприклад, може бути особиста охорона, охорона житла і майна, видача спеціальних засобів індивідуального захисту і
сповіщення про небезпеку, тощо.
Рекомендація спрямовує країни на
створення таких процедур, за якими персонал, відповідальний за впровадження
заходів захисту, «користуватиметься оперативною самостійністю і не братиме
участі ні в розслідуванні, ні в підготовці
справи, у якій свідкові або помічникові
правосуддя належить давати свідчення».
Із цією метою передбачається необхідність організаційного відокремлення відповідних функцій. Утім, з метою прийняття й ефективного здійснення заходів та програм захисту має бути забезпечений відповідний рівень співробітництва й контактів між правоохоронними
відомствами або з ними.
При вирішенні питання про те, чи
має свідок або помічник правосуддя
право користуватися заходами або програмами захисту, пропонується кори-
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стуватись певними критеріями. Серед
них, зокрема: «причетність особи,
що підлягає захисту (потерпілий, свідок, співучасник) до провадження; значущість її внеску; серйозність загрози;
згода й здатність особи бути об’єктом
заходів або програм захисту».
При ухваленні рішення про здійснення заходів захисту, обов’язково має
враховуватись відсутність інших доказів, що можуть розцінюватися як достатні для доведення обвинувачення
в справі, пов’язаній з тяжким злочином.
Крім того, повинна бути забезпечена
співрозмірність між характером заходів
захисту, які вживаються і серйозністю
загроз для свідка або помічника правосуддя, а також індивідуалізація заходів в
залежності від потреб особи (або осіб),
що підлягають захисту.
Передбачається, що процесуальні
норми, спрямовані на захист свідків і помічників правосуддя, мають забезпечувати збереження необхідного в демократичному суспільстві балансу між профілактикою злочинності, потребами потерпілих і свідків та гарантіями права
на справедливий судовий розгляд.
Також, в Додатку до Рекомендації
Rec (2005) 9 пропонується поряд із забезпеченням сторонам достатньої можливості для оспорювання показань,
представлених свідком або помічником
правосуддя, використовувати низку заходів, покликаних запобігти встановленню особи свідка або помічника правосуддя. Віднесені до таких заходів: «запис за допомогою аудіовізуальних засобів свідчень, зроблених свідками
або помічниками правосуддя на попередній стадії процесу», а також «використання свідчень, даних на попередній
стадії процесу, як доказу в суді в тому
випадку, якщо свідки не можуть з’явитися в суд або якщо явка в суд може
призвести до виникнення великої
й серйозної небезпеки для свідків, помічників правосуддя або їхніх близьких» за вітчизняним законодавством

можуть мати місце лише у випадку завчасного так званого «депонування показань». Йдеться про передбачені
ст. 225 КПК України випадки допиту
свідка, потерпілого під час досудового
розслідування в судовому засіданні.
Саме ця процедура дозволяє забезпечити реалізацію вимоги Рекомендації Rec
(2005) 9 про те, що свідчення, дані
на досудовій стадії, слід розглядати як
допустимий доказ, якщо сторони мають або мали можливість брати участь
у допиті й/або в перехресному допиті
свідка й обговорювати зміст свідчень.
Крім того, до низки наведених у розглядуваному документі заходів віднесено:
розкриття відомостей, що уможливлюють ототожнення свідків, на якомога
більш пізній стадії процесу й/або розкриття тільки деяких вибраних подробиць; виключення або обмеження присутності засобів інформації та (або) публіки в залі суду протягом усього або окремих частин розгляду справи в суді; застосування методів, що перешкоджають
фізичному ототожненню свідка або помічника правосуддя — наприклад, таких
як використання екранів або штор, приховування обличчя або викривлення голосу свідка; використання телеконференцій. Наведені заходи передбачені законодавством України та реально застосовуються на практиці.
Значну увагу в Додатку до Рекомендації Rec (2005) 9 приділено питанням
анонімності. Насамперед зазначається,
що анонімність особам, які здатні надати докази, у тих випадках, коли вона
передбачена й не суперечить нормам
внутрішньодержавного права, слід надавати як виняток. У випадках, коли гарантій анонімності вимагає свідок та/
або їх одержує тимчасово за рішенням
компетентних органів, кримінальний
процес має передбачати процедуру перевірки, що дозволяє зберігати справедливий баланс між вимогами кримінального правосуддя й правами сторін. Сторонам, завдяки цій процедурі, слід дати
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можливість оспорити твердження
про необхідність надання свідкові анонімності, надійність свідка і джерело
походження його відомостей. Будь-яке
рішення про надання анонімності слід
ухвалювати в тому випадку, коли компетентний судовий орган уважає, що життю або свободі відповідної особи або її
близьких є серйозна загроза, що його
свідчення, очевидно, є суттєво важливими, а його особистість заслуговує довіри.
Зазначені положення переважно адаптовані у національному законодавстві та
використовуються на практиці. Суттєвою проблемою є перевірка судом особистості анонімного свідка. Виявляється,
що у вітчизняних реаліях існують випадки, коли свідок лишається анонімним не
лише для учасників кримінального процесу, а й для самого судді, котрий всупереч вимогам КПК України йде на не
встановлення його особистості.
Ще однією важливою вимогою, яка
має братись до уваги на практиці є положення про те, що у випадку надання анонімності, засудження не має ґрунтуватися
винятково або вирішальною мірою на доказах, отриманих від анонімних свідків.
Низка положень Рекомендації Rec
(2005) 9 стосується питань захисту помічників правосуддя. Наголошується на
необхідності вживати відповідні заходи
для запобігання ризику вчинення ними
інших правопорушень під час перебування під захистом і, внаслідок цього,
поставлення під загрозу, нехай і неумисну, справи в провадженні суду. При цьому, умисне вчинення злочину помічником правосуддя, що перебуває під захистом, має за відповідних обставин тягти
за собою анулювання заходів захисту.
Європейські стандарти щодо забезпечення недоторканості потерпілих насамперед містяться в Директиві Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо встановлення
мінімальних стандартів забезпечення
прав, підтримання та захисту жертв злочинів від 25 жовтня 2012 року (далі —
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Директива). Проблематика їх адаптації
до законодавства України висвітлювалась нами в інших публікаціях, де наводилось чимало прогалин вітчизняного
законодавства, які потребують якнайшвидшого заповнення. Зараз же пропонуємо акцентувати увагу на доцільності
доповнення українських нормативних
актів лише найбільш актуальними положеннями, серед яких:
1) критерії індивідуалізації потреб
жертви у захисті протягом кримінального провадження;
2) обов’язок компетентних органів
повідомляти потерпілого за його проханням про випадки втечі або виходу на
волю правопорушника у випадку коли
існує так званий «ідентифікований ризик спричинення шкоди жертвам»;
3) обмеження кількості викликів
потерпілих для допиту (в тому числі
шляхом проведення відеозапису із подальшим використанням його в суді);
4) забезпечення проведення опитування (допиту) жертв сексуального насильства, гендерного насильства та насильства, заподіяного близькими особами (за виключенням проведення допиту прокурором або суддею) особою
тієї ж статі, що і жертва;
5) створення процедури, що надаватиме можливість використання у кримінальному процесі України в якості
доказів в суді матеріалів запису допиту
неповнолітнього зробленого під час
досудового слідства.
Викладене свідчить про наявність
значного потенціалу з удосконалення
національного законодавства шляхом
його адаптації до європейських стандартів у напрямі забезпечення державою фізичної та психічної недоторканості жертв злочину, а також свідків та
осіб, які співпрацюють із правосуддям.
Подальші наукові дослідження цього
напряму, на наш погляд, може бути зосереджено на опрацюванні окремих напрямів внесення до вітчизняного закону
конкретних правових положень.
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Abstract. The paper studies right to an effective remedy under the caselaw of the European
Court of Human Rights and practice of national courts of Ukraine. Effective remedy is defined by author as such which shall correspond to the nature of violated right, nature of violation and consequences caused through violation of a person’s right. The attention of author
is paid to absence of certain discretion of a State, which comes down to possibility of selection of remedy for performance of its obligation. Attention is also paid to comparison of
provisions of current legislation of Ukraine, which determine substantive remedies of civil
rights with the Article 13 of the Convention and caselaw of the European Court.
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An up-to-date law stage of development results in need of flat rejection of
human rights exhaust list. Thus, according
to the Article 22 (1) of the Constitution of
Ukraine [1] human and citizen rights and
freedoms affirmed by this Constitution
shall not be exhaustive.
Catalogue of remedies of civil rights is
not an exemption, neither. A principle provision due to the resolving issues of applicability and admissibility of a remedy selected by
a party shall be a constitutional provision,
which determines that everyone shall have a
right to protect his rights and freedoms from
violations and illegal encroachments by any
means other than prohibited by law.
All the while, national courts quite often reject for protection of a violated right
or interest because of formal grounds (for
example, because of absence of a chosen
remedy in a law).
One method of loss of axess formalism
under the current national legislation regarding the issue of determining of substantive
remedies is a provision of the Article 13 of

the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [2].
In particular, according to the Article
13 of the Convention everyone whose
rights and freedoms as set forth in this
Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority
notwithstanding that the violation has
been commited by persons acting in an official capacity.
International treaties in force consented by the Verkhovna Rada of Ukraine as
binding shall be an integral part of the national legislation of Ukraine further to Article 9 (1) of the Constitution of Ukraine.
Named constitutional position is specified under the Article 19 of the Law of Ukra
ine «On international treaties of Ukraine» [3]
which contains principle of primacy of
international law over internal legislation1.
According to the Article 19 (2) of the law of Ukraine
«On international treaties of Ukraine» if international
treaty of Ukraine which came into force under
established procedure specifies other rules than those
provided in the respective act of the laws of Ukraine,
then rules of international treaty shall apply.

1
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In compliance with Article 17 (1) of
the Law of Ukraine «On Fulfillment of
Decisions and Application of Caselaw of
the European Court of Human Rights» [4]
courts shall apply the Convention and
caselaw of Court as legal source of law
due case proceeding.
Therefore, provisions of Article 13 of
the Convention and caselaw of the European Court are to be used by national
courts as prevailing over laws and other
legislative instruments of Ukraine.
The nature of remedy shall be relevant
with a nature of possible violation of a
person’s right so that shall be in compliance with Article 13 of the Convention.
The «efficiency» shall mean such remedy,
which leads to needed results, consequences,
gives the maximum effect. Therefore, efficient remedy must provide for renewal of violated law, and in case of impossibility of such
renewal guarantee a possibility of receiving
respective compensation for a person.
In content, an effective remedy shall
comply with the nature of violated right,
nature of violation, which had been committed and consequences caused through
violation of a person’s right.
It is worth to remark that the Article 13
of the Convention does not provide for special form of legal protection: States have certain discretion which comes down to possibility of remedy selection for performance
of a State’s obligation, however, nature of a
right at risk has an importance for type of
remedy which a State shall provide for.
Even if certain remedies do not comply in full extent to requirements of the
Article 13 of the Convention, the aggregate of remedies speified by national legislation may satisfy its requirements. Furthermore, in assessing efficiency it is necessary to take into account not only formal
remedies but general legal and political
context in which they act and personal circumstances of an applicant.
Alongside with that, remedy should
not be extraordinary, therefore depend on
discretion of respective authorities [5].
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Some scientists reasonably specify that
despite that the Article 13 of the Convention does not give clear idea on particulars
of right as provided by named provision,
however, it is its loose construction that has
transformed into one of the key subjective
directions of development of precedent
caselaw of European Court [6, р. 205].
O. V. Sadovska defines certain signs of
effective remedies: 1) preemptiness; 2) prac
tical and legal efficiency, direct accessibility; 3) flexibility; 4) independence from resultive determination; 5) potential suffiicency; 6) mono- or multicomponentness;
7) freedom of the form or acceptance of
extrajudicial nature; 8) restrictivness in
compliance with situation; 9) complexity;
10) admissibility of exlusively compensation nature [6, р. 205–207].
The European Court defines such criteria of efficiency1 of remedy as sufficent
legal certainty («efficiency by law») and real
possibility of protection of violated right
(«efficiency in practice») [8, р. 391].
Quite relevant is issue of correlation
of the Article 13 with other provisions of
the Convention.
In the opinion of V. I. Manukyan,
complexity of interpretation of the Article 13 of the Convention is conditioned by
mixed, material and procedural nature of
this provision [9, р. 221].
T. M. Miroshnichenko specifies that
right to an effective remedy has procedural
nature and is directed at ensurance of
mechanism of action of material and legal
pprovisions of the Convention. Therefore, tried-and-tested position of European Court is seen as grounded based on
which notion of an «effective remedy» entails, in addition to payment of compensation where appriorate, thorough and effective investigation capable on leading to
identification and punishment of those
responsible and a possibility of appeal of
its procedure [10]. The set out above gives
Some scientists state that general notion of efficiency
of remedies includes two main components:
prognostic and real efficiency (see, for example [7]).
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grounds to make conclusion on relationship between remedy and procedural component of the Articles 2 and 3.
Other nature has correlation of the
Article 6 (1) and the Article 13 of the Convention. Its speciality depends on which
component of right to a fair trial was not
complied with. Therefore, from one side,
Court affirms that in case if right seeked
to be protected by person specified by
Convention is a civil right as it is recognized within national right — such as, for
example, the right to ownership, or applicant doubts adequacy of available appeal
or cassation procedures then guarantees of
the Article 6 (1) are stricter than Article 13
and absorb the latter [11].
The need in creation of mechanism of
proper protection is also defined in the
Article 5 (4) of the Convention. As a rule,
violation of the paragraph 4 of the Article
5 is determined by court as such, which
absorbs violation of the Article 13 of the
Convention than only in compliance with
the Article 5 is to be stated [12]. In this
relation the Court has formed general rule
pursuant to which there is no need to establish whether the Article 13 is applied in
the case only when there is violation of
any other Article of the Convention [13].
Considering circumstances of case «Ikincisoy v. Turkey» [14], the court has stated
that affirmation of applicant on incapacity
of state bodies to conduct an effective investigation of circumstances of death is appeal shall be considered in light of violation
of the Article 13 of the Convention but the
Article 6 (1) of the Convention1.
However, there is no saying about any
competition of provisions named above
when there is an issue of ensuring applicant’s rights to benefit of trial within reasonable term in establishing scope of civil
rights and obligations or reasonableness of
criminal charges against him as it is not
identical to issue whether applicant within
In this case the European Court has specified that
requirements of the Article 13 are much wider than just
obligation to conduct efficient investigation in the context of
the Articles 2, 3 of Convention.

1

national right has a possibility to use one
of remedies for discussion of his appeal
submitted on this basis. Then in determining right to benefit of trial within reasonable term2, which has independent meaning incompliance with the Article 6 (1) and
Article 13 of the Convention is simultanously recognized [5].
The first state which has enshrined right
to benefit of trial within reasonable term, in
terms of national legislation, was Italy. Sotermed the Law of Pinto which took legal
force in 2001 provided for the right of a
person to damages compensation resulted
of excessive duration of court proceeding.
Named law provided for possibility to submit application3 on compensation of damages for violation within a reasonable term
of court hearing which may be submitted
whether during proceeding held with violation or within six months of the day of takin into force of court decision in the respective case [15, р. 5].
Therefore, as resonably argued by
O. V. Sadovska, the right to effective
remedy occupies a special place among
other guaranteed rights and has universal
conventional nature that is why its narrowed associative comparison exclusively
with provision of the Article 13 (priority
but not solely material) is not completely
right [6, р. 208].
During an interpretation of the Article 13, the European Court proceeds of
the principle of subsidiarity which is defined as one of the law principles embodied under the Articles 1, 13, 35 of the
Convention. The last-mentioned serves as
a control factor in regard to principle of
subsidiarity the main gist of which is that
obligation to protect rights and freedoms
of a person and application of the Convention guarantees remains, first of all,
with a State with application of own na2 It should be noted that some scientific sources state that
excessively long consideration is reason for causing moral
damage to person. This thesis has special meaning in case of
excessive delay in execution of decision by state which was
made not in its favour.
3 Respective application should be given to court of the next row.
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tional legal framework, before initiation of
court hearing in the European Court.
In scientific literature it is specified
that subsidiarity has two aspects: functional and substantive. Functional aspect
consists of the fact that before an initiation of a court hearing in conventional
institutions, applicant must apply to national authority that could provide effective and adequate way of legal protection
on the basis of merits of the case. The
substantive aspect means that when there
is an application for conventional protection, conventional bodies shall make, to
the maximum extent possible, proper
conclusion on those legal and factual particulars that illustrates the life of society
in a repsective State [15, р. 3].
Possibility of extending law retroactive
force provided by the Article 13 of the
Convention is important enough. In particular, ensurance of retroactive force of
the new remedies, specifically aimed at
struggling with system or structural problems allows to reduce load of the European Court, allowing to resolve applications being under consideration of the
European Court, at the national level.
Council of Europe has been concerned
for a long time with implementation of effective national remedies into national legal
frameworks in case of violation of the
Convention. This issue has been considered for several times at the highest political
level regarding the future Court1.
Declaration approved at the Brighton
Conference, for instance, specifies consideration of the States for possibility of introducing, if required, of the new internal
remedies of special or general nature, in
case of violation of rights and freedoms
by reference to the Convention2.

Significant meaning in the context of
studied issues is attached to violations related to failure to perform national court decisions against a State. The specified violations, as a rule, are results of existance of
system or structural problems of legal
framework of a State. As a rule, a State is
vested with function on ensurance compliance of decisions obliging a State to damage
compensation caused by state bodies, its officials, employees, entities incorporated by
state. Such decisions shall be performed in
compliance with the Convention3.
In some cases the European Court
does not recognize applicant’s obligation
to apply national remedies, which are inadequate or inefficient. Moreover, according
to generally recognized norms of international law special circumstances may take
place which release applicant from necessity to use national remedies when there is
evidence of existance of administrative
practice of constant violations, incompatible with provisions of the Convention
and a State demonstrated tolerance to
such violations which results in court becoming redundant and inefficient [19].
It should be noted that burden of
prooving efficienccy and accessibility of
remedies is vested with government of the
country [20]4.
Quite important issue in the context of
studied issues is correlation of provisions of
current legislation of Ukraine, which determine substantive remedies of protection of
civil rights with the Article 13 of the Convention and caselaw of the European Court.
One of the most important guarantees
of efficiency of protection of civil rights
is inexaustability of remedies. Thus, the
Civil Code of Ukraine [22] (hereinafter the
CC of Ukraine) provides for possibility of

1
This means conferences which were chaired by in the
Committee of Ministers of Switzerland (town of Interlaken, February 18-19, 2010), Turkey (Izmir, April 26–27,
2011) and Great Britain (Brighton, April 19–20, 2011) (see
[16], [17], [18]).
2
Committee of Ministers also considered right to effective
remedy in Recomendations Rec (2004) 6 as to improvement
of national remedies and Recommendations CM / Rec (2010)
3 regarding effiicent remedies in case of exsessive duration of
court’s consideration.

It should be noted that absence of funds is not a reason which
may justify inactivity on the part of state. State is responsible
to ensure compliance of final decisions if factors preventing its
full and timely performance are within their control.
4
However, in the decision of Florentino Garcia against Switzerland (see [21]) the European Court arrived at conclusion
that even in case of doubts regarding efficiency of national legal menas the attempt should be made to use them. Therefore,
principle of necessity of domestic legal remedies is not absolute
and cannot be used automatically.
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remedy determination by the parties under
their agreement.
In compliance with the Article 16 (2)
of CC of Ukraine a court may protect a
civil right or interest in other way, which is
established by agreement or law.
It should be noted that the Economic
Code of Ukraine (hereinafter — the EC of
Ukraine) does not provide parties with possibility to independently determine remedy
under the agreement: the Article 20 (2) of
the EC of Ukraine provides for possibility
of protection of rights and legal interests
by other ways as provided by law [23].
Provision of the CC of Ukraine regarding possibility of determination of
remedy under the agreement has extraordinarly importance for law enforcement
practice. This means possibility of developing fundamentally new and effective
mechanisms for protection of violated
civil rights and interests protected by law.
Method for protection of civil rights
can be defined as substantive measure of
compulsory nature leading to renewval of
violated rights.
It should be added that by providing
possibility of remedy determining under the
agreement, the CC of Ukraine a scholarly
dispute regarding an actuality of inexaustability of remedies and qualitatively distanced itself from provisions of the CC of
USSR of 1963 [24], which contained exhaustive list of remedies under the Article 6.
In addition, any civil code of post-soviet countries has not provided participants
of civil relations with possibility for protection of rights different from those specified
by law. In particular, the CC of the Republic
of Kazakhstan (Article 9) [25], the CC of
the Russian Federation (Article 12) [26], the
CC of the Republic of Belarus (Article 11)
[27], the CC of the Republic of Moldova
(Article 11) [28], the CC of the Republic of
Azerbaijan (Article 18) [29] provide for
possibility of protection of violated right in
other way specified by law1.
1
Possibility of establishing remedy for protection is not provided by agreement.

Considering inexaustability of remedies for protection of civil rights, one may
come to conclusion that a court is obliged
to hear any action regardless of how plaintiff has worded petitioning part of a claim.
Settlement of inexaustability of remedies for protection of civil rights and interests protected by law under the Article
16 of the CC of Ukraine aimed at ltimate
renewal of violated right, first of all. This
is the reason for provision parties with
possibility, at their own discretion, determine remedy under the agreement different from list specified under the Article 16
of the CC of Ukraine.
General law theory universally recognizes provision for possibility of each person to defence using all remedies not prohibited by law. Thus, in compliance to the
Article 55 (5) of the Constitution of
Ukraine, each person has right to protect its
rights and freedoms using all remedies not
prohibited by law against violations and illegal infringements. Therefore, one may
come to conclusion that the Constitution of
Ukraine restricts possibility of choosing
remedy for protection of violated right
subject to condition only that respective
remedy has been directly prohibited by law.
In our opinion, possibility of using
non-defined remedies for protection of
civil rights and interests protected by law
fully complies with provisions of the Articlle 13 of the Convention.
In very general terms the respective
principle may come down to following
provisions: 1) remedy for protection of
violated right chosen by plaintiff shall result to renewval of violated rights as a
consequence; 2) selection of remedy shall
be performed considering nature and consequences of respective violatio.
It is worth mentioning position of
judge of the Supreme Court of Ukraine
M. B. Gusak as set forth in dissenting
opinion on March 05, 2013 in the case
no. 21-417a12.
Thus, M. B. Gusak states that considering a case all courts including the Su-
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preme court of Ukraine erronously did
not pay attention to inefficiency of justice
in such a dispute, inachievment of proper
legal consequences as a result of consideration of case because of inapplicability of
violated, in his opinion right, and impossibility of its recovery1.
The foregoing gives grounds to arrive
to the following conclusions:
1. Extensive interpretation of the Article 22 (1) of the Constitution of Ukraine
and integrated interpretation of named
provision and provision of the Article 55 (5)
of the Constitution of Ukraine give some
grounds to come to a conclusion of remedies unexhuastability exept for cases
when application of corresponed remedy
is directly prohibited by law.
2. One method of loss of axess formalism under the current national legislation regarding the issue of determining of substantive remedies is a provision of the Article 13
of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
3. The nature of remedy shall be relevant with a nature of possible violation of a
person’s right so that shall be in compliance
with Article 13 of the Convention. The «efficiency» shall mean such remedy, which

leads to needed results, consequences, gives
the maximum effect. Therefore, efficient
remedy must provide for renewal of violated law, and in case of impossibility of
such renewal guarantee a possibility of receiving respective compensation for a person. In content, an effective remedy shall
comply with the nature of violated right,
nature of violation, which had been committed and consequences caused through
violation of a person’s right.
4. The Article 13 of the Convention
does not provide for special form of legal
protection: States have certain discretion
which comes down to possibility of remedy selection for performance of a State’s
obligation, however, nature of a right at
risk has an importance for type of remedy
which a State shall provide for.
5. Provision of the paragraph 2 of
the Article 16 (2) of the CC of Ukraine
has allowed a remedy of civil rights and
interestd determination by the contractual
relationships participants on their own dicretion. A possibility of determination of
remedy other than a remedy provided by
current legislation directly is aimed at full
realization of a right to an effective remedy granted by the Convention.
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the Republic of Austria, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Denmark,
the Republic of France and the Kingdom of Sweden. The article deals with the identification, in terms of comparative law, theoretical and applied issues on criminal liability for
violation of the secrecy of correspondence in its various forms according to national law.
Key words: protection due to criminal law, right to secrecy of correspondence, telephone conversations,
telegraph and other correspondence, member states of the European Union, comparative criminal law,
European criminal law.
Постановка проблемы. Право на
тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфной и иной корреспонденции является неотъемлемым правом
человека, обеспечивающим его личную неприкосновенность, которое гарантируется основными международными актами о правах человека. Так,
согласно ст. 12 Всеобщей декларации
прав человека, принятой 10 декабря
1948 года, никто не может подвергаться
произвольному вмешательству в его
личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на
защиту закона от такого вмешательства
или таких посягательств [1, с. 41].
Указанные положения были учтены
и развиты в других международных ак-

60

тах о правах человека универсального и
регионального характера. В ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года
установлено, что каждый имеет право
на уважение его частной и семейной
жизни, его жилища и корреспонденции. Вмешательство публичной власти
в осуществление этого права не допускается, за исключением случаев, когда
это предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния страны, в
целях предотвращения беспорядков
или преступлений, охраны здоровья
или нравственности или для защиты
прав и свобод других лиц [1, с. 542]. Похожие положения закреплены в ст. 17
Международного пакта о гражданских
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и политических правах, принятого
16 декабря 1966 года, в ст. 16 Конвенции
о правах ребенка, принятой 20 ноября
1989 года, ст. 11 Американской конвенции о правах человека, принятой 22 ноября 1969 года [1, с. 59, 310, 723], ст. 7
Хартии основных прав Европейского
Союза от 7 декабря 2000 года [2].
Указанная выше международноправовая регламентация, в том числе
охраны тайны корреспонденции, имеет
непосредственное воздействие на внутригосударственное законодательство.
Положения, содержащиеся в таких международно-правовых актах, становятся обязательными для государств-участников после прохождения ими соответствующих процедур (речь идёт о заключении международного договора
или его ратификации, утверждении,
принятии, присоединении к нему).
Кроме того, в соответствии со ст. 27
Венской конвенции о праве международных договоров участник не может
ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания
невыполнения им договора [3]. Право
на тайну корреспонденции является
объектом не только международноправового регулирования, но и внутригосударственного, в частности уголовного, которое обеспечивает соблюдение данного права путём установления
уголовной ответственности за его нарушение. В этом аспекте необходимо
обратить внимание на то, что по-прежнему остается малоизученным вопрос о
соответствии уголовного законодательства Украины международному и европейскому уголовному праву в части охраны тайны корреспонденции.
Проблему уголовно-правовой охраны права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфной и иной
корреспонденции согласно законодательству зарубежных стран исследовали такие отечественные и зарубежные
учёные, как: О. П. Горпынюк, В. П. Жеребкин, Д. Ю. Кондратов, О. В. Макси-

мова, Л. Г. Мачковский, А. В. Серебренникова, Ю. Е. Сысоев, А. М. Ульянченко, Н.В . Федотова и другие.
Актуальность темы исследования. Однако, учитывая ориентацию национального законодательства на международные стандарты в сфере прав
человека и на его гармонизацию с законодательством государств — членов
Европейского Союза, возникает необходимость в дальнейшем расширении
и углублении знаний в области сравнительного и европейского уголовного
права, в частности, это касается регулирования уголовно-правовой охраны
права на тайну корреспонденции в различных её формах, что и является целью представленной статьи.
Ввиду того, что в одной статье невозможно в сравнительно-правовом аспекте проанализировать исчерпывающим
образом вопросы уголовно-правовой
охраны права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфной и
иной корреспонденции в национальном уголовном законодательстве и в уголовном законодательстве всех 28 государств — членов Европейского Союза,
для изучения были выбраны отдельные
из них, а именно: Австрийская Республика (далее — Австрия), Федеративная
Республика Германия (далее — ФРГ), Королевство Дания (далее — Дания), Французская Республика (далее — Франция) и
Королевство Швеция (далее — Швеция).
Изложение основного материала исследования. Прежде всего следует отметить, что в конституциях Украины, ФРГ, Дании, Швеции, а также в
конституционном законе Австрии содержатся нормы, закрепляющие право
на тайну корреспонденции. Исключение составляет Конституция Франции,
о чём будет указано далее. Так, в ст. 31
Конституции Украины гарантируется
каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфной и
иной корреспонденции. Исключения
могут быть установлены только судом в
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случаях, предусмотренных законом, с
целью предотвратить преступление
или установить истину при расследовании уголовного дела, если иными способами получить информацию невозможно. В Австрии тайна переписки,
телефонных переговоров и телеграфных сообщений провозглашена в ст.ст.
10, 10а Основного закона государства
от 21 декабря 1867 года «Об общих правах граждан королевств и земель, представленных в Имперском совете», который согласно ст. 149 Федерального
конституционного закона Австрии от 1
октября 1920 года является конституционным законом. В ст. 10 указанного
Основного закона установлено, что
тайна переписки не может нарушаться,
и изъятие корреспонденции, за исключением предусмотренных случаев ареста и обыска, может производиться в
условиях войны или на основании судебного приказа в соответствии с действующими законами. В свою очередь
в ст. 10а определено, что тайна телефонных переговоров и телеграфных
сообщений не может нарушаться.
Исключения из этих предписаний допустимы лишь на основании судебного
приказа в соответствии с действующими законами [4, с. 15, 19, 119].
В ст. 10 Конституции ФРГ от 23 мая
1949 года указано, что тайна переписки,
а равно почтовой, телеграфной и иной
электросвязи неприкосновенна. Ограничения могут быть установлены только на основании закона. Если конкретное ограничение служит защите основ
свободного демократического строя,
или существования Федерации, или одной из земель, а также обеспечению их
безопасности, то закон может предусмотреть, что факт ограничения не сообщается заинтересованному лицу и
что вместо судебной защиты осуществляется контроль со стороны специальных и вспомогательных органов, формируемых народным представительством [4, с. 582]. В ст. 72 Конституции
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Даниии от 5 июня 1953 года предусмотрено, что перлюстрация писем и других документов, равно как нарушение
тайны почтовых и телеграфных отправлений и телефонных переговоров,
могут иметь место только в соответствии с судебным приказом, если исключения из указанного правила не установлены законом [4, с. 771].
Что касается обеспечения неприкосновенности тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфной и
иной корреспонденции во Франции, то
в Конституции этого государства от
4 октября 1958 года нормы, в которой
гарантировалось бы такое право, конкретно не установлено, хотя в Уголовном кодексе (далее — УК) Франции
предусмотрена ответственность за её
нарушение. Следует отметить, что Конституция V Республики вообще не содержит специального раздела, посвященного правовому положению личности. Формально ее авторы объясняли
это тем, «что составление Декларации
прав Правительством (проект Конституции подготовлен правительственной
комиссией) не соответствует французской политической и юридической
традиции». Тем не менее подчеркивалось, что «подтверждение великих
принципов необходимо». Эта точка
зрения нашла отражение в Преамбуле
Конституции Франции 1958 года:
«Французский народ торжественно
провозглашает свою приверженность
правам человека ... как они были определены Декларацией 1789 года, подтвержденной и дополненной Преамбулой Конституции 1946 года». В самом
тексте Конституции 1958 года зафиксированы только равенство перед законом (ст. 1), свобода образования политических партий (ст. 4), свобода личности (ст. 66) [5, с. 404; 6, с. 53]. Таким
образом, большинство прав и свобод
оказались за пределами собственно
конституционного текста. Заслуга Конституционного совета (высшего органа
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конституционной юстиции страны —
И. П.) состоит в том, что своими решениями он включил в конституционное
право права и свободы, зафиксированные в Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года и Преамбуле Конституции Франции 1946
года [5, с. 404]. Указанные акты, как известно, являются частями Конституции
Франции и составляют второй элемент
общепризнанного в науке французского конституционного права и судебной
практике «конституционного блока»
(bloc constitutionnalité) [6, с. 44].
В § 6 Конституции Швеции от
27 февраля 1974 года, в частности, указано, что не допускается ознакомление
с перепиской или с иной интимной
корреспонденцией, тайное подслушивание или записывание телефонных
разговоров или иных интимных сообщений всех граждан. Эти права могут
быть ограничены законом или иным
предписанием в соответствии с ч. 1 § 12
Конституции Швеции, однако такие ограничения могут применяться лишь в
тех целях, которые приемлемы для демократического общества. Ограничения
никогда не могут выходить за пределы
необходимого, с учетом цели, которая
вызвала эти ограничения, и не могут распространяться столь широко, чтобы создать угрозу свободному формированию мнений, являющемуся одним из
принципов правления народа. Эти ограничения не могут устанавливаться на основании политических, религиозных,
культурных и иных взглядов (ч. 2 § 12
Конституции Швеции) [5, с. 600, 601].
За нарушение тайны корреспонденции в законодательстве Украины, а также указанных выше государств — членов Европейского Союза предусмотрена уголовная ответственность.
Так, в Украине уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфной либо иной корреспонденции,
передаваемых средствами связи или че-

рез компьютер, предусмотрена в ст. 163
раздела V «Преступления против избирательных, трудовых и иных личных
прав и свобод человека и гражданина»
Особенной части УК Украины. В соответствии с ч. 1 указанной статьи нарушения тайны переписки, телефонных
переговоров, телеграфной или иной
корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер, наказыватся штрафом от пятидесяти до
ста не облагаемых налогом минимумов
доходов граждан или исправительными
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех лет. Что касается ч. 2 ст. 163 УК Украины, то следует заменить, что Законом Украины от
4 февраля 2016 года № 993-VIII в неё
были внесены изменения, обусловленные усовершенствованием защиты
профессиональной деятельности журналистов, и соответственно, она была
изложена в редакции, согласно которой те же действия, совершенные повторно или в отношении государственных либо общественных деятелей, журналиста, или совершенные служебным
лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для
негласного снятия информации, — наказываются лишением свободы на срок
от трех до семи лет [7; 8]. В новой редакции этой части статьи она была дополнена не только таким квалифицирующим признаком этого преступления, как совершение его в отношении
журналиста, но и таким, как совершение этого преступления повторно.
В 5 разделе «Нарушения, посягающие на частную сферу и на разглашение определенной профессиональной
тайны» Особенной части УК Австрии
от 29 января 1974 года предусмотрена
уголовная ответственность за нарушение тайны переписки и сокрытие корреспонденции (§ 118), нарушение тайны дальней связи (§ 119), использование перехвата данных в корыстных целях (§ 119 а), злоупотребление звукоза-
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писывающими и прослушивающими
устройствами (§ 120). Так, в абзаце 1 § 118
УК Австрии указывается: «Всякий, кто
вскрывает не предназначенное для его
сведения запечатанное письмо или другой подобный письменный документ,
подлежит наказанию лишением свободы на срок до трех месяцев или денежным штрафом в размере до 180 дневных ставок. Согласно абзацу 2 этого
параграфа такому же наказанию подлежит всякий, кто, для того, чтобы получить себе или другому неправомочному лицу сведения о содержании письменного документа, не предназначенного для их сведения, 1. вскрывает закрытый ящик, в котором находится такой письменный документ, или 2. применяет техническое средство для достижения своей цели без вскрытия запечатанного письменного документа или
ящика (п. 1)». Наказанию, указанному в
абзаце 1, подлежит также лицо за
вскрытие письма или другого письменного документа (абз. 1) до ознакомления его получателем или иным образом
вскрывает корреспонденцию» (абз. 3).
Следует обратить внимание на то, что согласно абзацу 4 § 118 УК Австрии лицо,
совершившее преступное деяние, предусмотренное этим параграфом, подлежит наказанию только по требованию
потерпевшего. Однако если деяние совершается чиновником при исполнении
им своих служебных обязанностей или
при использовании предоставленной
ему возможности в связи с его служебной
деятельностью, то общественный обвинитель должен преследовать лицо, совершившее преступное деяние, по полномочию потерпевшего.
В § 119 УК Австрии предусмотрена
уголовная ответственность лица, которое, имея намерение получить сведения для себя или для другого неправомочного лица о содержании сообщения, не предназначенного для него и
передаваемого по дальней связи (§ 3,
п. 13, ТДС) или компьютерной системой, использует приспособление, ко-
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торое устанавливает на установке дальней связи, или на компьютерной системе, или иным способом делает возможным прием сообщений.
Согласно § 119а УК Австрии подлежит наказанию лишением свободы
сроком до шести месяцев или денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок, если преступное деяние не
находится под угрозой наказания согласно § 119 УК Австрии, всякий, кто
имеет намерение получить сведения о
данных, передаваемых по компьютерной системе и не предназначенных для
него, для себя или для другого неправомочного лица, и тем самым использует
эти данные сам, делает их доступными
для другого, для кого они не предназначены, или опубликовывает их, создает
себе или другому лицу имущественную
выгоду или наносит ущерб другому
лицу, использует приспособление, которое устанавливает на компьютерной
системе или иным способом делает
возможным прием сообщений, или ловит электромагнитное излучение компьютерной системы.
В соответствии с § 120 УК Австрии
подлежит наказанию лишением свободы сроком до одного года или денежным штрафом в размере до 360 дневных
ставок всякий, кто использует звукозаписывающее  или  прослушивающее
устройство для получения самому себе
или для предоставления другому неправомочному лицу высказывание мнения
другого, не предназначенного для его и
общественного ознакомления. Равным
образом подлежит наказанию всякий,
кто делает доступной звукозапись высказывания мнения другого, не предназначенного для общественного сведения,
третьему лицу, для которого она не
предназначалась, или публикует такую
запись (абзац 2 § 120). В свою очередь,
подлежит наказанию сроком лишения
свободы до трех месяцев или денежным
штрафом в размере 180 дневных ставок,
если преступное деяние не подлежит
более строгому наказанию согласно вы-
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шестоящим определениям или по другому определению всякий, кто записывает, передает другому неправомочному
лицу или опубликовывает сообщение,
не предназначенное для него и передаваемое средствами дальней связи (§ 3,
п. 13, ТДС) с намерением получить сведения о содержании этого сообщения
для себя или для другого неправомочного лица [9, с. 164–168].
Следует обратить внимание также
на то, что в соответствии с УК Австрии
исполнитель преступных деяний, предусмотренных §§ 199, 119а, 120, так же,
как и исполнитель нарушения тайны
переписки и сокрытия корреспонденции (§118) может преследоваться только по требованию потерпевшего.
В разделе 15 «Нарушение неприкосновенности и тайны частной жизни»
Особенной части Уголовного кодекса
ФРГ от 15 мая 1871 года предусмотрена
уголовная ответственность за нарушение конфиденциальности разговора
(§ 201), тайны переписки (§ 202) почтовой и телекоммуникационной связи
(§ 206). Так, в соответствии с абзацем 1
§ 201: «Лишением свободы на срок до
трех лет или денежным штрафом наказывается тот, кто незаконно 1. записывает на магнитофон конфиденциальную, не предназначенную для других
лиц, информацию другого лица или
2. использует сделанную таким образом запись или делает ее доступной
третьему лицу». В абзаце 2 данного параграфа установлено, что: «Так же наказывается тот, кто незаконно 1. при помощи подслушивающего аппарата
подслушивает конфиденциальную, не
предназначенную для него информацию или 2. делает доступной другим
людям записанную (абз. 1) или подслушанную (абз. 2) конфиденциальную
информацию другого лица, передавая
ее дословно или ее общее содержание».
В примечании к этому абзацу отмечается: «Деяние, указанное в предложении 2,
наказывается только в том случае, если
доведенная до сведения общественно-

сти конфиденциальная информация
может нанести вред законным интересам другого лица. Деяние не является
противоправным, если сообщение данной информации общественности осуществляется с учетом преобладания в
данном случае интересов общества».
При этом необходимо отметить,
что за нарушение конфиденциальности информации (абзацы 1 и 2) должностным лицом или лицом, специально уполномоченным на выполнение
публичной службы, предусмотрены наказания в виде лишения свободы на
срок до пяти лет или денежный штраф
(абзац 3 § 201). Кроме того, покушение
на нарушение конфиденциальности
разговора наказуемо.
В соответствии с абзацем 1 § 202 УК
ФРГ: «Кто незаконно: 1. вскрывает запечатанное письмо или другой запечатанный документ, не предназначенный для
его сведения, или 2. знакомится с содержанием такого документа, не вскрывая
его, применяя технические средства, наказывается лишением свободы на срок
до одного года или денежным штрафом,
если деяние не подлежит наказанию согласно § 206» [10, с. 358].
Характеризуя некоторые признаки
данного преступного деяния, необходимо указать следующее. Доктрина германского уголовного права под письмом понимает любое письменное сообщение одного лица другому, независимо от способа его передачи и наличия подписи отправителя. Под документом понимается любое выражение
человеческих мыслей посредством
шрифтовых знаков. Эти два предмета
преступного деяния обязательно должны быть «закрытыми». В доктрине германского уголовного права под этим
признаком понимается любой способ,
затрудняющий доступ постороннего
лица к информации, содержащейся в
данном письме или документе. Такой
признак данного состава, как вскрытие,
имеет место не только тогда, когда виновный полностью разрывает конверт,
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но и тогда, когда он настолько вскрывает конверт, что делает возможным ознакомление с его содержанием. Использование технических средств подразумевает применение специальных
приспособлений,
предназначенных
для ознакомления с содержанием письма или документа без его вскрытия. В
связи с этим вполне обоснованным
представляется то, что германские правоведы и судебная практика не видят
этого признака в простом просвечивании закрытого текста и в тому подобных действиях [11, с. 338].
В абзаце 2 упомянутого параграфа
предусмотрена уголовная ответственность за незаконное ознакомление постороннего лица с содержанием документа, который не предназначен для
него и особо охраняется в специальном
хранилище от возможного ознакомления с содержащейся в нем информацией путем вскрытия указанного хранилища. Понятие хранилища трактуется судебной практикой довольно широко.
К нему относят любое закрытое помещение или емкость любых размеров,
которое служит для безопасного хранения вещей и недоступно посторонним
лицам (например, сейф, багажное отделение в автомобиле, контейнер для перевозки товаров в грузовом автомобиле). Поэтому объективная сторона данного преступного деяния состоит в открытии подобного хранилища и последующем фактическом ознакомлении с
содержанием письменного документа
[10, с. 358, 359; 11, с. 338].
С субъективной стороны деяние,
предусмотренное абзацем 1, № 1, характеризуется определенным умыслом; при
совершении деяния, предусмотренного
абзацем 1, № 2, лицо должно осознавать, что оно для достижения своей цели
использует специальные технические
средства, т.е. цель является обязательным признаком данного состава преступного деяния. Что же касается деяния,
предусмотренного абзацем 2, то его
субъективная сторона характеризуется
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осознанием того факта, что ознакомление с данным письменным документом
возможно только после вскрытия хранилища, специально приспособленного
для его хранения [11, с. 338, 339].
В абзаце 3 этого параграфа указано, что по смыслу абзацев 1 и 2 к документу приравнивается изображение
различного рода [10, с. 359]. Н. В. Федотова делает вывод, что под ними необходимо понимать такие предметы,
которые выступают аналогами «иных
сообщений» [12, с. 78].
В § 206 УК ФРГ установлена уголовная ответственность за нарушение тайны почтовой и телекоммуникационной
связи. Эта норма была введена в
УК ФРГ Сопроводительным законом к
Закону о телекоммуникациях от 17 декабря 1997 года. Понятия тайны указанных видов связи раскрывается в абзаце
5 этого параграфа. Так, к почтовой тайне относятся подробные сведения о почтовом обороте определенных лиц, а
также содержание почтовых отправлений. К телекоммуникационной тайне
относятся содержание телекоммуникаций и их детальные обстоятельства,
особенно факт участия кого-либо в телекоммуникационном процессе. Телекоммуникационная тайна распространяется и на попытки установления связи, которые оказались безуспешными.
В § 206 УК ФРГ предусмотрено несколько составов преступления, связанных с нарушением тайны почтовой и
телекоммуникационной связи. Так, в
абзаце 1 § 206 УК ФРГ дана описательная диспозиция: «Кто незаконно передает другому лицу сведения о фактах,
которые составляют почтовую и телекоммуникационную тайну и которые
стали известны ему в качестве владельца или служащего предприятия, профессионально исполняющего почтовую или телекоммуникационную службу, наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет или денежным штрафом» [10, с. 364, 365]. В отличие от этого преступного деяния, состав преступ-
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ления, предусмотренного абзацем 2
указанной нормы, характеризуется другой объективной стороной, состоящей
из таких альтернативных действий:
1. владелец или служащий предприятия,
указанного в абзаце 1 этого параграфа,
незаконно вскрывает послание, которое
было доверено такому предприятию,
для передачи, и которое было закрыто,
или, не вскрывая его, узнает о его содержании, применяя технические средства;
2. скрывает послание, доверенное такому предприятию для его передачи; 3. позволяет совершать или содействует совершению указанных в абзаце 1 или в
№№ 1 или 2 действий.
Субъектом преступления, предусмотренного § 206 УК ФРГ, могут быть
владелец или служащий предприятия,
профессионально исполняющий почтовую или телекоммуникационную
службу (абзацы 1 и 2), либо лица, которые: 1) исполняют обязанности надзора
за предприятием, указанным в абзаце 1;
2) выполняют обязанности, возложенные на них таким предприятием или по
его поручению, по осуществлению почтовой или телекоммуникационной деятельности; 3) выполняют обязанности
по изготовлению установок, предназначенных для осуществления деятельности такого предприятия, или выполняют
для них работу (абзац 3) [10, с. 365, 366].
Кроме того, в абзаце 4 § 206 УК ФРГ
предусмотрена уголовная ответственность лица за противозаконное сообщение другому лицу сведений о фактах, которые стали ему известны как должностному лицу, работающему вне сферы почтового и телекоммуникационного предприятия, путем законного или незаконного вмешательства в почтовую телекоммуникационную тайну [10, с. 366].
Нормы о защите тайны почтовых и
иных отправлений, телефонных разговоров содержатся в § 263 главы 27 «Преступления против личной чести и
определенных личных прав» УК Дании
от 1930 года. В соответствии с п.п. 1–3
абзаца 1 данной статьи: «Любое лицо,

которое незаконно: 1) лишает кого-либо или вскрывает его письмо, телеграмму или иное запечатанное сообщение
или записку, или знакомит себя с его
содержанием, или 2) получает доступ к
местам, где другие лица хранят свои
личные вещи, или 3) с помощью оборудования тайно прослушивает или записывает заявления, сделанные в личном, телефонном разговорах, или другие разговоры между другими лицами,
или переговоры на закрытой встрече, в
которой оно само не принимает участие
или к которой оно незаконно получило
доступ, подлежит штрафу или простому
заключению под стражу, или тюремному заключению на любой срок, не превышающий шести месяцев. Такому же
наказанию подлежит: «Любое лицо, которое незаконно получает доступ к информации другого лица или программам, предназначенным для использования в связи с электронной обработкой
данных …» (абзац 2 § 263 УК Дании).
Между тем, если деяния, указанные в п.п.
1 и 2 анализированного параграфа, совершены с намерением обеспечения
или ознакомления кого-либо с информацией о торговых секретах фирмы или
в иных особо отягчающих обстоятельствах, то наказание может быть увеличено до тюремного заключения на любой
срок, не превышающий четырех лет (абзац 3 § 263 УК Дании).
При этом следует обратить внимание, что в соответствии с § 264 с УК Дании уголовные положения, содержащиеся, в частности, в § 263 этого Кодекса, аналогично применяются в отношении любого лица, которое, не принимая участия в деянии, получает или незаконно использует информацию, вышедшую в свет в результате преступления [13, с. 192—194].
В ст. 226-15 § 2 «О посягательствах на
тайну сообщений» отдела IV «О посягательствах на тайну» раздела II «О посягательствах на человеческую личность»
книги второй «О преступлениях и проступках против личности» УК Франции
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от 1992 года предусмотрена уголовная
ответственность за: «Вскрытие, уничтожение, задерживание или хищение, совершенные злонамеренно, корреспонденции, прибывшей или еще не прибывшей по назначению и адресованной
третьим лицам, или обманное ознакомление с её содержанием». За совершение
данного преступления лицо подлежит
наказанию в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере 300
000 франков. Кроме того, такими же наказаниями карается перехват, хищение,
использование или разглашение сообщений, отправленных, переданных или
полученных с помощью средств телекоммуникации, или установка технических устройств, предназначенных для
осуществления  таких  перехватов»
[14, с. 252, 253]. Исходя из содержания
данной нормы, Д. Ю. Кондратов делает
следующий вывод. Законодатель Франции предусматривает ответственность за
приготовление или покушение на совершение данного преступления в рамках одной статьи, причем наказание за
эти альтернативные действия одинаковы. Так, только вскрытие, уничтожение,
задержание корреспонденции или установление технических устройств, предназначенных для осуществления перехватов такой корреспонденции, приравниваются по степени тяжести к непосредственному ознакомлению с ее содержанием. Кроме того, дальнейшее использование или разглашение сообщений признаются уголовно наказуемыми
наравне с ознакомлением, хотя, по мнению исследователя, совершение таких
деяний должно влечь более строгую ответственность [15, с. 53].
В ст. 8 главы 4 «О преступлениях
против свободы и общественного спокойствия» части второй «О преступлениях» Уголовного кодекса Швеции от
1962 года предусмотрена ответственность за нарушения почтовой и телекоммуникационной тайны: «Лицо, которое незаконно получает доступ к связи, осуществляемой или передаваемой
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почтовой или телекоммуникационной
фирмой в форме почтовой пересылки
или телекоммуникаций, должно быть
приговорено за нарушение почтовой и
телекоммуникационной тайны к штрафу или к тюремному заключению на
срок не более двух лет». Как видно из
данной статьи, данное преступление в
отличие от преступления, предусмотренного ст. 163 УК Украины, считается
оконченным не с момента фактического
ознакомления с содержанием корреспонденции, телефонных разговоров, телеграфных и других сообщений, передаваемых средствами связи или через
компьютер, а с момента получения доступа к указанной корреспонденции.
В соответствии с УК Швеции к таким же видам и мере наказания должно
быть приговорено за нарушение частной тайны «Лицо, которое в случаях, не
предусмотренных в Статье 8, незаконно
вскрывает письмо или телеграмму, или
иным образом получает доступ к чемулибо, что содержится под печатью или
замком, или иным образом укрыто…»
(ст. 9), а за подслушивание «Лицо, которое в ином случае, чем указано в Статье 8, незаконно и тайно прослушивает
или частным образом записывает при
помощи технических средств звуковое
воспроизведение, беседу в комнате,
разговор между другими лицами или
дискуссии на конференции или на другом собрании, на которое общественность не допускается и в которой оно
само не участвует, или на которую оно
неправомерно получило доступ…»
(ст. 9а). Кроме того, к аналогичному наказанию должно быть приговорено
«Лицо, которое использует технические средства с намерением нарушить
телекоммуникационную тайну способом, указанным в Статье 8, или с целью
совершить преступление, как указано в
Статье 9а, за приготовление к такому
преступлению …, если оно (лицо. —
И. П.) не должно нести ответственность за оконченное преступление»
(ст. 9b УК Швеции) [16, с. 45–47].
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Л. Г. Мачковский, исследуя нарушение тайны переписки и других сообщений по уголовному законодательству
государств, в частности Восточной и
Центральной Европы, обращает внимание на то, что в ряде стран нарушение
тайны телефонных переговоров расценивается как одна из разновидностей
подслушивания частных разговоров в
рамках нормы о посягательствах на неприкосновенность частной жизни. Среди анализированных в данной статье
государств — членов Европейского Со-

юза к таким странам учёный относит
Германию, Данию и Швецию [17, с. 59].
Выводы. По нашему мнению, изложенное позволяет выявить в сравнительно-правовом аспекте теоретические и прикладные проблемы уголовной ответственности за нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений в национальном уголовном
законодательстве, что может быть использовано для формулирования предложений для его усовершенствования.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Международные акты о правах человека:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993сб. документов. — М.: НОРМА–ИНФРА М,
19/paran6#n6.
2000. — 784 с.
9. Уголовный кодекс Австрии / Науч. ред. и
2. Хартия основных прав Европейского Совступ. статья докт. юрид. наук, профессора
юза от 7 декабря 2000 года [Электронный
С. В. Милюкова; предисловие Генерального
ресурс]. — Режим доступа: http://zakon5.
прокурора Австрии, доктора Эрнста Ойгена
rada.gov.ua/laws/show/994_524.
Фабриции; пер. с нем. Л.С. Вихровой. —
3. Венская конвенция о праве международСПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс»,
ных договоров от 23 мая 1969 года [Элек2004. — 352 с.
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://
10. Уголовный кодекс Федеративной Респуб
www.un.org/r u/documents/decl_conv/
лики Германия / Науч. ред. и вступ. статья
conventions/law_treaties.shtml.
докт. юрид. наук, профессора Д.А. Шестако4. Конституции государств Европы: в 3 т. /
ва; предисловие доктора права Г.-Г. Йешека;
Под общ. ред. и со вступ. ст. директора Инпер. с нем. Н.С. Рачковой. — Спб.: Изд-во
ститута законодательства и сравнительного
«Юридический центр Пресс», 2003. — 524 с.
правоведения при Правительстве Россий11. Уголовное право зарубежных госуской Федерации Л.А. Окунькова. — М.: Издарств. Особенная часть: учеб. пособ. / Под
дательство НОРМА, 2001. — Т. 1. — 824 с.
ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. — М.: Из5. Конституции государств Европы: в 3 т. /
дательский дом «Камерон», 2004. — 528 с.
Под общ. ред. и со вступ. статьей директора
12. Федотова Н. В. Уголовная ответственИнститута законодательства и сравнительность за нарушение тайны переписки, теленого правоведения при Правительстве Росфонных переговоров, почтовых, телеграфсийской Федерации Л.А. Окунькова. — М.:
ных и иных сообщений: дис. ... канд. юрид.
Издательство НОРМА, 2001. — Т. 3. — 792 с.
наук: 12.00.08 / Федотова Наталья Владими6. Конституции зарубежных государств: Веровна. — М., 2009. — 171 с.
ликобритания, Франция, Германия, Италия,
13. Уголовный кодекс Дании / Научное реЕвропейский Союз, Соединённые Штаты
дактирование и предисловие С.С. Беляева,
Америки, Япония, Индия: учеб. пособ. /
канд. юрид. наук (МГУ им. М.В Ломоносо[сост. сб. пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Мава); перевод с датского и английского канд.
клаков]. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.:
юрид. наук С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. —
Волтерс Клувер, 2007. — 608 с.
СПб.: Издательство «Юридический центр
7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня
Пресс», 2001. — 230 с.
2001 року № 2341-III [Электронный ре14. Уголовный кодекс Франции / Науч. ресурс]. — Режим доступа: http://zakon0.rada.
дактирование канд. юрид. наук, доц. Л.В. Гоg o v. u a / l a w s / s h o w / 2 3 4 1 - 1 4 /
ловко, канд. юрид. наук, доц. Н.Е. Крыловой;
print1453552997137071.
пер. с фр. и предисловие канд. юрид. наук,
8. Про внесення змін до Кримінального кодоц. Н.Е. Крыловой. — СПб.: Издательство
дексу України щодо удосконалення захисту
«Юридический центр Пресс», 2002. — 650 с.
професійної діяльності журналістів: Закон
15. Кондратов Д. Ю. Кримінально-правова
України від 4 лютого 2016 року № 993-VIII
охорона таємниці листування, телефонних
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
розмов, телеграфної чи іншої кореспонден-

69

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 6 (06)

ції, що передаються засобами зв’язку або
через комп’ютер: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08 / Кондратов Дмитро Юрійович. —
Х., 2011. — 216 с.
16. Уголовный кодекс Швеции / Научные
редакторы проф. Н. Ф. Кузнецова и канд.
юрид. наук С. С. Беляев; пер. на рус. яз.

С. С. Беляева. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. — 320 с.
17. Мачковский Л. Г. Охрана личных, политических и трудовых прав в уголовном законодательстве России и зарубежных государств / Мачковский Л. Г. — М.: РУССО,
2004. — 304 с.

REFERENCES:
1. Sbornyk dokumentov (2000) Mezhdunarodnyie aktyi o pravah cheloveka [International human
rights instruments]. Moscow: Norma-Infra. 784 p.
[in Russian].
2. Mezhdunarodnyiy dokument (2000) Hartiya
osnovnyih prav Evropeyskogo Soyuza ot 7 dekabrya
2000 goda [Charter of fundamental rights of the European Union on December 7, 2000]. Rezhym
dostupu [Access mode]: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/994_524 [Last accessed
November 15, 2016] [in Russian].
3. Mezhdunarodnyiy dokument (1969) Venskaya
konventsiya o prave mezhdunarodnyih dogovorov ot 23
maya 1969 goda [Vienna Convention on the Law of
Treaties of 23 May, 1969] Rezhym dostupu [Access
mode]:  http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/law_treaties.shtml [Last
accessed November 15, 2016] [in Russian].
4. Konstitutsii gosudarstv (2001) Konstitutsii gosu
darstv Evropyi [Constitution of the European States].
Tom 1. Moscow: Norma. 824 p. [in Russian].
5. Konstitutsii gosudarstv (2001) Konstitutsii gosu
darstv Evropyi [Constitution of the European States]
Tom 3. Moscow: Norma. 792 p. [in Russian].
6. Konstitutsii gosudarstv (2007) Konstitutsii
zarubezhnyih gosudarstv: Velikobritaniya, Frantsiya, Germaniya, Italiya, Evropeyskiy Soyuz, SoedinYonnyie Shtatyi Ameriki, Yaponiya, Indiya [Constitution of foreign countries: United Kingdom,
France, Germany, Italy, the European Union,
United States of America, Japan, India]. Uchebnoe posobie [Tutorial]. Moscow: Volters
Kluver. 608 p. [in Russian].
7. Zakon Ukrainy (2001) KrimInalniy kodeks
Ukrayini [The Criminal Code of Ukraine on April
5, 2001] Rezhym dostupu [Access mode]:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/234114/print1453552997137071 [Last accessed
November 15, 2016] [in Ukrainian].
8. Zakon Ukrainy (2016) «Pro vnesennya zmіn do
Krimіnalnogo kodeksu Ukrayini schodo udoskonalennya zahistu profesіynoyi diyalnosti zhurnalіstіv» №
993-VIII vіd 4 lyutogo 2016 [Law of Ukraine «On
Amendments to the Criminal Code of Ukraine concerning improvement of the protection of journalists’
professional activity» (2015) № 993-VIII on February 4, 2016] Rezhym dostupu [Access mode]:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993-

70

19/paran6#n6 [Last accessed November 15,
2016] [in Ukrainian].
9. Ugolovnyie kodeksyi (2004) Ugolovnyiy kodeks
Avstrii [Austrian Penal Code]. Saint Petersburg: Yu
ridicheskiy tsentr Press. 2004. 352 р. [in Russia].
10. Ugolovnyie kodeksyi (2004) Ugolovnyiy
kodeks Federativnoy Respubliki Germaniya [The
Criminal Code of the Federal Republic of Germany].
Saint Petersburg: Yuridicheskiy tsentr Press.
2004. 524 р. [in Russian].
11. Ugolovnoe pravo (2004) Ugolovnoe pravo zarubezhnyih gosudarstv. Osobennaya chast [The criminal law of foreign countries. Special part]. Uchebnoe
posobie [Tutorial]. Moscow: Kameron. 2004.
528 p. [in Russian].
12. Fedotova N.V. (2009) Ugolovnayasch otvetstvennost za narushenie taynyi perepiski, telefonnyih
peregovorov, pochtovyih, telegrafnyih i inyih soobscheniy
[Criminal liability for violation of the secrecy of correspondence, telephone conversations, postal, telegraph and
other communications]. PhD (Law). — Moscow.
2009. — 171 р. [in Russian].
13. Ugolovnyie kodeksyi (2001) Ugolovnyiy
kodeks Danii [Danish Criminal Code]. Saint Petersburg: Yuridicheskiy tsentr Press. 2001. 230 р.
[in Russian].
14. Ugolovnyie kodeksyi (2002) Ugolovnyiy
kodeks Frantsii [French Penal Code]. Saint Petersburg: Yuridicheskiy tsentr Press. 2002. 650 р.
[in Russian].
15. Kondratov D.Iu. (2011) Kryminalno-pravova
okhorona taiemnytsi lystuvannia, telefonnykh rozmov,
telehrafnoi chy inshoi korespondentsii, shcho peredaiutsia
zasobamy zviazku abo cherez kompiuter [Criminal legal
protection of the privacy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other correspondence transmitted
through a communications or computer]. PhD (Law).
Kharkiv, 2011. — 216 р. [in Ukrainian].
16. Ugolovnyie kodeksyi (2004) Ugolovnyiy
kodeks Shvetsii [Swedish Penal Code]. Saint Petersburg: Yuridicheskiy tsentr Press. 2004. 320 р.
[in Russian].
17. Machkovskiy L.G. (2004) Ohrana lichnyih,
politicheskih i trudovyih prav v ugolovnom zakonodatelstve Rossii i zarubezhnyih gosudarstv [Protection of
personal, political and labor rights in the criminal legislation of Russia and foreign countries]. Moscow:
RUSSO. 2004. 304 p. [in Russian].

УДК 347.55
Стефанчук Микола Олексійович
Старший науковий співробітник юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, доцент

Гончаров Ігор Миколайович
Здобувач Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІНСТИТУТУ БЕЗПІДСТАВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ
В ПРОЦЕСІ ГАРМОНІЗАЦІЇ НЕДОГОВІРНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ПРИНЦИПАМИ
ТА МОДЕЛЬНИМИ ПРАВИЛАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА (DCFR)
Stefanchuk M. O., Honcharov I. M.
Perspective of development of institute of unjust enrichment in the process of
harmonization with the principle of non-contractual obligations and according to
the Draft Common Frame of Reference (DCFR)
Abstract. The article is devoted to the coverage of basic principles and model rules of
European private law enshrined in the Draft Common Frame of Reference. The attention paid to the value of the Draft Common Frame of Reference for European unification legislation and highlighting possible problems in the way of harmonizing different
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Розширення економічного співробітництва в Європі обумовило спроби
уніфікувати тим чи іншим способом
закони європейських держав, що, в
свою чергу, повинно сприяти економічній інтеграції. Основний спосіб уніфікації права в ЄС — це прийняття
обов’язкових для держав-членів директив. Однак, з допомогою них уніфікована незначна частина приватного права. Додатковий метод, який застосовується під час уніфікації цієї сфери, —
це складання модельних законів. До

них можна віднести, в першу чергу,
Принципи європейського договірного
права, Принципи міжнародних комерційних договорів та найбільш об’ємний
типовий закон — Модельні правила європейського приватного права (DCFR).
Над розробкою останнього спеціальна
комісія (до якої увійшли науковці-цивілісти)  працювала  протягом  1999–
2009 років. Спочатку її метою було підготувати Європейський цивільний кодекс (Європейський зобов’язально-правовий кодекс), однак з огляду на відсут-
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ність у Великобританії та скандинавських країнах кодифікованого цивільного законодавства Європейська комісія вирішила змінити назву цієї праці на
більш нейтральну «Модельні правила
європейського приватного права» [2].
З-поміж 10 книг DCFR Книга VII
присвячена безпідставному збагаченню.
Вона включає в себе 7 глав та 23 положення (типових правил) [10]. Порівняння положень Книги VII із законодавством розвинених правових систем країн Європи, зокрема Німеччини, Франції
та Англії, у досліджуваній сфері свідчить,
що Книга VII переважно базується на
законодавстві Німеччини та Англії [6].
Варто відмітити, що автори Книги VII в процесі її розробки притримувались виключно цивільного підходу,
тобто підходу, притаманному країнам
романо-германської правової сім’ї [9].
В статті «Відсутність законної підстави,
за винятком незаконних обставин» вказується, що будь-яке збагачення, яке не
базується на певній законній підставі,
визнається безпідставним. В той же час,
окремі дослідники розглядають положення DCFR стосовно безпідставного
збагачення як перелік специфічних
прикладів, коли збагачення розглядається як безпідставне, що в певній мірі
нагадує підхід стосовно закріплення незаконних обставин, характерний, зокрема, для права Англії [12].
Вирішення такого неоднозначного
тлумачення глави 2 Книги VII DCFR вимагає аналізу моделей поведінки, за якої
збагачення розглядається як безпідставне. Формулювання ст. 2:101(1) «Збагачення вважається безпідставним, за виключенням» свідчить про цивільний
підхід, згідно з яким збагачення за відсутності доказів протилежного є безпідставним [10]. Тому з огляду на зазначене
важливим в даному відношенні є вирішення питання стосовно наявності законної підстави для збагачення. В той же
час, наявність умов, передбачених в
ст. 2:101(а) чи (б), не свідчить про те, що
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надане збагачення є законним. У зазначеному випадку необхідно звернути увагу на положення, закріплені в ст. 2:101(4)
Книги VII DCFR та аналогічні законодавчим правилам Німеччини, які відображають підхід Англії стосовно ненастання незаконної обставини та поширення «сфери застосування» того, що
може визнаватись безпідставним [7].
Очевидно, що глава 2 Книги VII
DCFR не закріплює, до прикладу, підхід Франції стосовно визнання збагачення безпідставним. Скоріш за все,
положення DCFR є аналогічними тим,
що закріплені в законодавстві Німеччини. Так, відповідно до них вимагається,
в першу чергу, відсутність правової підстави, а вже потім беруться до уваги додаткові фактори стосовно недосягнення мети. Однак, положення DCFR в даному відношенні характеризуються
більшою послідовністю.
На думку ряду науковців, правила
стосовно безпідставного збагачення, закріплені в DCFR, з огляду на абстрактність незаконних обставин, наявність
яких є обов’язковою для визнання збагачення безпідставним, складно буде
застосовувати на практиці [1].
Найбільшої критики глава 2 Книги VII DCFR зазнала у зв’язку із невідповідністю її положень прецедентному
праву ЄС. Так, на думку Судової палати
ЄС відсутність правової підстави для
збагачення свідчить про його безпідставність і врахування якихось додаткових факторів в даному відношенні не
видається необхідним. Із зазначеного
випливає, що Суд притримується підходу, закріпленому в законодавстві
Франції, а не Німеччини [11].
Особливого значення набуває проблема співвідношення кондикційної
вимоги з іншими способами захисту
порушеного права. В даному аспекті заслуговує на увагу питання субсидіарності вимоги, яка випливає із безпідставного збагачення. Субсидіарність
означає, що пред’явлення цієї вимоги
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допускається у випадку неможливості
заявлення іншої вимоги [3].
Як випливає з DCFR, Книга VII не
розглядає вимогу із безпідставного збагачення як субсидіарну стосовно інших.
Натомість, виділяють три види конкуренцій позовів між кондикційною та
іншими вимогами [5]. В результаті, як
зазначають розробники DCFR, Книга VII розглядає інститут безпідставного збагачення не як субсидіарний інститут права, а як самостійну підгалузь зобов’язального права [4].
На відміну від законодавства Франції,
в DCFR не згадується про фактичне розмежування позовів і, на відміну від законодавства Німеччини, в ньому не йде
мова про пріоритет застосування кондикційної вимоги [8]. В даному відношенні варто зауважити, що DCFR закріпив підхід, притаманний законодавству
Англії, відповідно до якого зобов’язання
із безпідставного збагачення виступають
частиною зобов’язального права [13].
Аналізуючи зміст Книги VII DCFR,
доречно було б висвітлити способи
гармонізації вітчизняного законодавства у сфері зобов’язань, які виникають
внаслідок набуття (збереження) майна
без достатньої правової підстави, до
принципів та модельних правил європейського приватного права.
Для початку варто розглянути положення Книги VII DCFR на їх відповідність нормам чинного ЦК України стосовно набуття (збереження) майна без
достатніх правових підстав.
В ст. 1:101 Книги VII DCFR закріплене основне правило, згідно з яким
особа, яка отримала безпідставне збагачення за рахунок іншої особи, зобов’язана повернути збагачення [10]. Аналогічна норма передбачена й в ст. 1212
ЦК України [14]. При цьому робиться
застереження, що дане правило застосовується відповідно до інших положень, викладених в цій книзі.
Так, в ст. 2:101 Книги VII DCFR
знайшли своє відображення умови, за на-

явності яких збагачення вважається безпідставним. До них відносяться наступні.
Збагачення вважається безпідставним, за винятком випадків, коли:
1) збагачена особа була уповноважена іншою особою на збагачення на підставі правочину або іншого юридичного акту, рішення суду чи закону;
2) потерпіла сторона дала вільну
згоду за відсутності помилки з її боку на
таке збагачення [10].
Якщо договір був розірваний або
якщо інший юридичний акт, судове рішення чи закон іншим чином не набрали законної сили, збагачена особа не
має права на збагачення з цієї підстави.
Однак, таке право виникає у збагаченої
особи у разі, коли законодавчим положенням передбачено можливість залишення в збагаченої особи вартості збагачення.
Крім того, збагачення також визнається безпідставним, якщо:
1) збагачена особа надала його з метою, яка не була досягнута, або ж з намірами, які не були реалізовані;
2) збагачена особа знала або повинна була знати про таку мету або наміри;
3) збагачена особа передбачала або
повинна була передбачати, що за таких
умов збагачення повинно бути повернене потерпілій стороні [10].
Стаття 2:102 Книги VII DCFR регулює відносини, пов’язані із виконанням
обов’язку в інтересах третьої особи.
Так, у випадку отримання збагаченою
особою збагачення в результаті виконання потерпілою стороною дійсного
чи уявного обов’язку перед третьою
особою, збагачення вважається законним, якщо потерпіла сторона діяла добровільно або ж збагачення виникло
чисто випадково в результаті виконання такого обов’язку [10].
Варто відмітити, що Книга VII
DCFR містить визначення понять вільної згоди та добровільного виконання
(ст. 2:103). Зокрема, згода не може вважатися вільною, якщо потерпіла сторо-
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на надала її, будучи в стані недієздатності, під впливом обману, примусу, погрози чи в результаті недозволеної поведінки по відношенню до потерпілої
сторони. Добровільне виконання ж
обов’язку не вважається таким у разі,
якщо його виконання мало місце в стані
недієздатності, під впливом обману,
примусу, погрози чи в результаті недозволеної поведінки по відношенню до
потерпілої сторони [10].
В ст. 3:101 Книги VII DCFR розкривається зміст збагачення. Так, особа вважається збагаченою у випадку: а) збільшення доходів або зменшення обов’язків; б) отримання послуги або результатів виконаної роботи; в) користування
чужим майном [10].
Книга VII DCFR розкриває також
сутність і правову природу шкоди, яка
була завдана особі в результаті безпідставного збагачення. Так, шкода може
виражатись у: а) зменшенні доходів чи
збільшенні обов’язків; б) наданні послуги чи виконанні роботи або в) іншому
користуванні майном особи [10].
Стосовно розміру збагачення та розміру шкоди Книга VII DCFR наголошує
на їхній відповідності один одному, тобто наскільки збагачена особа збагатилась, настільки потерпіла сторона зазнала певних втрат. У зазначеному випадку
наводяться навіть приклади такої відповідності. Так, збагачення пов’язане із заподіянням шкоди, зокрема, коли:
1) майно потерпілої особи перейшло до збагаченої особи;
2) потерпілою стороною було надано послугу або виконано роботу для
збагаченої особи;
3) збагачена особа використовує
майно потерпілої сторони, особливо,
коли збагачена особа порушує права та
законні інтереси потерпілої;
4) майно збагаченої особи було поліпшене іншою особою;
5) збагачена особа була звільнена
від виконання обов’язку іншою особою [10].
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Окрему увагу Книга VII DCFR приділяє так званому посередництву: коли
одна сторона правочину уповноважена опосередковано на певне надання
принципалу, будь-яке збагачення чи
збідніння принципала, що випливає із
правочину або в результаті виконання
на підставі нього, розглядатиметься як
збагачення чи збідніння посередника
(ст. 4:102) [10].
Збагачення також призводить до
заподіяння шкоди іншій особі у випадку, коли боржник надає збагачення збагаченій особі і, в результаті, потерпіла сторона втрачає право вимагати в боржника предмет збагачення
(ст. 4:103(1)) [10]. Дане положення застосовується також у випадку, коли особа, яка зобов’язана повернути потерпілій стороні безпідставне збагачення,
надає його третій особі за обставин,
коли боржник має заперечення на підставі ст. 6:101 Книги VII DCFR [10].
В ст. 4:104 Книги VII DCFR йде
мова про схвалення некредитором виконання, здійсненого боржником [10].
Так, у разі наміру боржника погасити
борг третьої особи, кредитор може
схвалити такий акт. Таке схвалення скасовує право кредитора вимагати від
боржника сплати певного боргу в тому
розумінні, що збагачення третьої особи
пов’язане із втратою в кредитора права
вимоги до боржника. У відносинах між
кредитором і третьою особою схвалення не зводиться до згоди на втрату кредитором права вимоги до боржника.
При цьому робиться застереження, що
положення цієї статті застосовується до
виконань негрошових зобов’язань. Дані
положення також можуть виключатись
іншими нормами, якщо стосовно боржника порушено процедуру визнання
банкрутом або аналогічну процедуру до
моменту схвалення кредитором.
Окрема увагу в Книзі VII DCFR відводиться виникненню збагачення за
участю третьої сторони. Так, в ст. 4:105
стверджується, що збагачення виникає
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також у випадку, коли третя сторона
безпідставно користується майном потерпілої сторони, в результаті чого остання позбавляється свого майна, а збагачена особа його набуває. Дане положення застосовується, зокрема, коли в
результаті користування майном третьою особою, потерпіла сторона перестає володіти цим майном, а збагачена
особа стає його власником чи то на підставі правочину, чи закону [10].
Стосовно схвалення дій третьої особи, ст. 4:106 Книги VII DCFR зазначає
наступне. Власник майна може схвалити
дії третьої особи, якщо має намір вилучити або іншим чином використати це
майно на підставі правочину з третьою
особою. Таке схвалення є аналогічним
схваленню дій, вчинених посередником.
У відносинах між особою, яка схвалює,
та третьою особою таке схвалення не
призводить до надання згоди на використання третьою особою майна [10].
Важливою є норма Книги VII DCFR,
в якій зазначається, що збагачення може
відповідати завданій шкоді навіть у випадку, коли вони є різними за своєю
природою чи вартістю (ст. 4:107) [10].
Глава 5 Книги VII DCFR присвячена питанню повернення збагачення.
При цьому DCFR розмежовує так зване
рухоме збагачення від нерухомого.
У випадку рухомого збагачення положення ст. 5:101 закріплюють наступне.
Якщо збагачення складається з рухомого майна, то збагачена особа повертає збагачення шляхом повернення
майна потерпілій стороні. Окрім повернення майна, збагачена особа може
обрати повернення збагачення шляхом
сплати його грошової вартості потерпілій стороні за умови, якщо в результаті
такого переміщення потерпіла сторона
може зазнати необґрунтованих витрат.
У випадку неможливості повернення
майна збагаченою особою, остання зобов’язання сплатити потерпілій стороні
вартість цього майна. Однак, у випадку
отримання збагаченою особою взамін

майна його замінника, останній вважається збагаченням, що підлягає поверненню, якщо: а) збагачена особа прийняла таке рішення у випадку її добросовісності на момент відчуження чи
втрати майна, що вирішується збагаченою особою; або б) потерпіла сторона
прийняла таке рішення і такий вибір не
видається несправедливим у випадку
недобросовісності у випадку недобросовісності збагаченої особи на момент
відчуження чи втрати майна [10]. Варто
підкреслити, що збагачена особа визнається добросовісною тоді, коли вона не
знала і не повинна була знати, що таке
збагачення є безпідставним.
У ст. 5:102 Книги VII DCFR розглядаються особливості збагачення за рахунок нерухомого майна. Якщо збагачення складає нерухоме майно, то збагачена особа повинна повернути потерпілій стороні його грошову вартість.
При цьому наголошується, що збагачена особа не зобов’язана сплачувати
більше понад розмір безпідставного
збереження за умови добросовісності
збагаченої особи або коли остання не
давала згоди на збагачення. В той же
час, у випадку коли збагачення було набуте на підставі правочину, в якому
було змінено ціну (вартість) майна, збагачена особа зобов’язана, принаймні,
сплатити дану ціну за умови, що такий
правочин був визнаний недійсним з
підстав, які не мали значення для визначення вартості майна [10]. При цьому,
дане положення не застосовується з метою підвищення відповідальності поза
межами грошової вартості збагачення.
Книга VII DCFR під грошовою вартістю збагачення розуміє суму грошових коштів, яку постачальник і одержувач з реальними намірами досягти домовленості законно визначили б як
ціну договору [10]. Витрати постачальника на надання певної послуги, домовленість з яким вимагатиме компенсації
її вартості з боку отримувача такої послуги, вважаються складовою ціни.
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Як можна помітити з наведеного
вище, положення Книги VII DCFR стосовно розмежування «рухомого» та «нерухомого» збагачення в певній мірі перегукуються з нормами ЦК України, присвяченими поверненню в натурі безпідставно набутого майна (ст. 1213) [14].
На особливу увагу заслуговує визначення поняття збереження, висвітленого в ст. 5:103 (2) Книги VII DCFR. Так,
під збереженням мається на увазі зменшення майна або збільшення обов’язків, які б зазнала збагачена особа, якби
збагачення не було отримане [10].
Стосовно плодів, отриманих в результаті використання збагачення, в ст. 5:104
Книги VII DCFR зазначається, що повернення збагачення стосується також
плодів, за винятком будь-якого збереження, отриманого в результаті користування
такими плодами. Однак, якщо збагачена
особа діяла недобросовісно стосовно отримання таких плодів, вона зобов’язана
повернути плоди, навіть якщо збереження є меншим за вартість плодів [10].
Стаття 6:101 Книги VII DCFR присвячена висвітленню питання втрати збагачення або так званого збідніння. Зокрема, збагачена особа не зобов’язана повертати збагачене в тій частині, в якій збагачена особа зазнає збідніння (втрати збагачення) шляхом вилучення збагачення, в
протилежному випадку збагачена особа
була б позбавлена збагачення, навіть
якщо останнє не було отримане [10].
Однак, втрата збагачення (збідніння)
не береться до уваги в тій частині, в якій:
1) збагачена особа отримала замінник;
2) збагачена особа була недобросовісною на момент втрати збагачення, за
винятком, коли: а) потерпіла сторона також зазнає збідніння навіть у випадку повернення збагачення або б) збагачена
особа була добросовісною на момент
збагачення, втрата якого відбулась до
того, як виконання обов’язку повернення збагачення вважалося належним, та
збідніння було зумовлене реалізацією
ризику, за який не відповідала збагачена
особа, або в) підлягають застосуванню
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положення ст. 5:102 (3) Книги VII DCFR
про нерухоме збагачення [10].
У випадку, коли збагачена особа має
право захисту, гарантоване цією статтею, від потерпілої особи та від наслідків відчуження третій стороні, будь-яке
право потерпілої сторони до цієї третьої особи не піддається впливу.
Крім того, збагачена особа не зобов’язана повертати збагачення, якщо нею взамін збагачення було надане інше збагачення третій особі та якщо така особа на
цей момент була добросовісною.
В ст. 6:103 Книги VII DCFR розкривається поняття неправомірності. Так, у
випадку, коли правочин, на підставі
якого було отримане збагачення, був
розірваний або визнаний недійсним у
зв’язку із порушенням фундаментальних принципів або імперативних норм
права, збагачена особа не зобов’язана
повертати збагачення в тій частині, в
якій повернення може суперечити основам правопорядку, закріпленим в
принципі чи законі [10].
В главі 7 Книги VII DCFR висвітлюється зв’язок безпідставного збагачення
з іншими правовими нормами. Так, в
ст. 7:101 закріплено, що юридичні наслідки збагачення, отриманого на підставі правочину, регулюються іншими
правилами, якщо останні надають чи
виключають право на повернення збагачення у зв’язку із відмовою, розірванням, зменшення ціни тощо [10].
При цьому робиться застереження,
що Книга VII DCFR не надає пріоритету праву повернення збагачення, а також не впливає на порядок відшкодування на підставі договірних чи інших
правил приватного права.
Варто звернути увагу на ст. 7:102
Книги VII DCFR, присвячену конкуренції зобов’язань. В ній зазначається,
що у випадку, коли потерпіла сторона
має як право вимоги на підставі положень цієї книги про повернення безпідставного збагачення, так і вимогу про
відшкодування шкоди (чи то до збагаченої особи, чи то до третьої сторони)
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або право на відшкодування шкоди на
підставі інших правил приватного права як наслідків безпідставного збагачення [10]. Зазначене стосується і випадку,
коли особа користується майном потерпілої сторони, що належить іншій
особі, у зв’язку з чим на підставі положень цієї книги користувач відповідальний перед потерпілою стороною за
користування майном та одержувач відповідальний перед потерпілою стороною за збільшення майна.
Також заслуговує на увагу положення ст. 7:103 Книги VII DCFR, яке стосується вимог, які випливають із публічного права. Так, положення цієї книги
не визначають, чи застосовуються вони
у випадку збагачень, які особа чи орган
отримали чи набули у зв’язку із виконанням публічних функцій [10].
Як бачимо, проведений аналіз положень Книги VII DCFR стосовно безпідставного (незаконного) збагачення
свідчить про те, що, на відміну від національного цивільного законодавства в
досліджуваній сфері, DCFR детальніше
та повніше регламентує відносини стосовно набуття (збереження) майна без
достатньої правової підстави. Так, в ньому передбачено норми, які не знайшли
свого закріплення в ЦК України, зокрема, щодо визначення змісту поняття безпідставного збагачення, опосередкованого збагачення за участю третьої особи, втрати збагачення (так званого збідніння), відшкодування вартості збагачення в певних випадках тощо.
Зрозуміло, що основні принципи
інституту безпідставного збагачення
були відображені в главі 83 ЦК України.
Однак, досить часто на практиці трапляються ситуації, вирішення яких вітчизняне законодавство в досліджуваній сфері не пропонує. Саме тому нагальним і надзвичайно актуальним
завданням сьогодні є подолання законодавчих прогалин стосовно регламентації зобов’язань щодо набуття (збереження) майна без достатньої правової
підстави. Так, насамперед, в ЦК Украї-

ни необхідно передбачити наступні положення за аналогією з DCFR.
По-перше, необхідно визначити,
що мається на увазі під безпідставним
збагаченням. Так, збагачення вважається безпідставним, якщо воно було набуте (збережене) без достатньої правової підстави (правочину, іншого юридичного акта, судового рішення, закону
тощо). Крім того, збагачення також визнається безпідставним, якщо: 1) збагачена особа надала його з метою, яка не
була досягнута, або ж з намірами, які не
були реалізовані; 2) збагачена особа
знала або повинна була знати про таку
мету або наміри; 3) збагачена особа передбачала або повинна була передбачати, що за таких умов збагачення повинно бути повернене потерпілій стороні.
При цьому збагачення не може вважатись безпідставним у випадках, коли:
1) збагачена особа була уповноважена
іншою особою на збагачення на підставі
правочину або іншого юридичного
акта, рішення суду чи закону; 2) потерпіла сторона дала вільну згоду за відсутності помилки з її боку на таке збагачення.
По-друге, необхідно в ЦК України
розкрити зміст збагачення. Так, особу
слід вважати збагаченою у випадку:
а) збільшення доходів або зменшення
обов’язків; б) отримання послуги або
результатів виконаної роботи; в) користування чужим майном.
По-третє, потребує закріплення в
національному законодавстві норма
стосовно відповідності розміру збагачення та розміру шкоди: наскільки збагачена особа збагатилась, настільки потерпіла сторона зазнала певних втрат.
Зокрема, збагачення пов’язане із заподіянням шкоди, коли: 1) майно потерпілої особи перейшло до збагаченої особи; 2) потерпілою стороною було надано послугу або виконано роботу для
збагаченої особи; 3) збагачена особа
використовує майно потерпілої сторони, особливо, коли збагачена особа порушує права та законні інтереси потерпілої; 4) майно збагаченої особи було
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поліпшене іншою особою; 5) збагачена особа була звільнена від виконання
обов’язку іншою особою.
По-четверте, в главі 83 ЦК України потрібно визначити сутність і правову природу шкоди, яка була завдана особі в результаті безпідставного збагачення. Така
шкода може виражатись у: а) зменшенні
доходів чи збільшенні обов’язків; б) наданні послуги чи виконанні роботи або в) іншому користуванні майном особи.
По-п’яте, необхідно в ЦК України
закріпити норму такого змісту: «збагачення також призводить до заподіяння
шкоди іншій особі у випадку, коли
боржник надає збагачення збагаченій
особі і, в результаті, потерпіла сторона
втрачає право вимагати в боржника
предмет збагачення».
По-шосте, окремої уваги в ЦК України необхідно приділити виникненню
збагачення за участю третьої сторони.
Так, збагачення виникає також у випадку,
коли третя сторона безпідставно користується майном потерпілої сторони, в результаті чого остання позбавляється свого майна, а збагачена особа його набуває.
Дане положення слід застосовувати, зокрема, коли в результаті користування
майном третьою особою, потерпіла сторона перестає володіти цим майном, а
збагачена особа стає його власником чи
то на підставі правочину, чи то закону.
По-сьоме, в главі 83 ЦК України потрібно передбачити, що збагачення
може відповідати завданій шкоді навіть

у випадку, коли вони є різними за своєю природою чи вартістю.
По-восьме, в главі 83 ЦК України
варто закріпити, що, окрім повернення
майна, збагачена особа може обрати
повернення збагачення шляхом сплати
його грошової вартості потерпілій стороні за умови, якщо в результаті такого
переміщення потерпіла сторона може
зазнати необґрунтованих витрат.
По-дев’яте, в національному законодавстві слід передбачити визначення
поняття збереження як «зменшення
майна або збільшення обов’язків, які б
зазнала збагачена особа, якби збагачення не було отримане».
По-десяте, в ЦК України необхідно
закріпити норму такого змісту: «у випадку, коли правочин, на підставі якого було отримане збагачення, був розірваний або визнаний недійсним у
зв’язку із порушенням фундаментальних принципів або імперативних норм
права, збагачена особа не зобов’язана
повертати збагачення в тій частині, в
якій повернення може суперечити основам правопорядку, закріпленим в
принципі чи законі».
І, на останок, з метою уніфікації
термінології, доречно було б назву глави 83 ЦК України привести до єдиного
загальноприйнятого підходу, який застосовується в країнах-членах ЄС та замість «Набуття, збереження майна без
достатньої правової підстави» перейменувати в «Безпідставне збагачення».

ЛІТЕРАТУРА:
1. Anghel Irina. The Principle of Unjust
Enrichment from the European Codes to the
European Civil Code [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.jourlib.org/
paper/2953498.
2. Antoniolli Luisa. A Factual Assessment of
the Draft Common Frame of Reference /
Luisa Antiniolli, Francesca Fiorentini [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
w w w. b e c k - s h o p . d e / f a c h b u c h /
leseprobe/9783866531222_Excerpt_001.pdf.
3. Burrows Andrew. Restitution of Mistaken
Enrichments [Електронний ресурс]. — Ре-

78

жим доступу: https://www.bu.edu/law/
central/jd/organizations/journals/bulr/
documents/BURROWS.pdf.
4. Degeling Simone. Unjust Enrichment: A Fe
minist Critique of Enrichment / Simo
ne Degeling, Mehera San Roque [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
sydney.edu.au/law/slr/slr_36/slr36_1/
SLRv36n1DegelingSanRoque.pdf
5. Edelman James. The measure of restitution
and the future of restitutionary damages
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://trove.nla.gov.au/work/157997591?q&v

Стефанчук М. О., Гончаров І. М. Перспективи розвитку інституту безпідставного збагачення в процесі гармонізації
недоговірних зобов’язань із принципами та модельними правилами європейського приватного права (DCFR)

ersionId=172227567.
6. Gallo Paolo. Unjust Enrichment: A Compa
rative Analysis [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.austlii.edu.au/au/
journals/MelbULawRw/2002/9.html.
7. Hedley Steve. The Empire Strikes Back?
A Res
tatement of the Law of Unjust
Enrichment [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.law.unimelb.edu.
au/files/dmfile/28_3_8.pdf.
8. Inner Temple Lecture On Unjust Enrich
ment [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.innertemple.org.uk/
downloads/members/lectures_2014/lecture_
burrows_2014.pdf.
9. Juentgen A. David. Unjustified Enrichment
in New Zealand and German Law [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
natlib.govt.nz/items?i%5Bcentury%5D=2000
&i%5Bis_catalog_record%5D=false&i%5Bsu
bject%5D=Germany.
10. Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law. Draft Common Frame
of Reference (DCFR). Outline Edition [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_
outline_edition_en.pdf.
11. Punitive Damages and French Courts
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.lacba.org/Files/Main%20Folder/
Sections/International%20Law/Files/120313PUNITIVE%20DAMAGES%20AND%20
FRENCH%20COURTS.pdf.
12. Swain Warren. Unjust Enrichment and the
Role of Legal History in England and Australia
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.austlii.edu.au/au/journals/
UNSWLJ/2013/41.html.
13. Wolfgang Faber. National Reports on the
Transfer of Movables in Europe. Volume 2:
England and Wales, Ireland, Scotland, Cyprus
/ Wolfgang Faber, Brigitta Lurger [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
w w w. p e a c e p a l a c e l i b r a r y. n l / e b o o k s /
files/321952723.pdf.
14. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. —
№ 40. — Ст. 356.

REFERENCES:
1. Anghel Irina. The Principle of Unjust Enrichburrows_2014.pdf.
ment from the European Codes to the European Civil
9. Juentgen A. David. Unjustified Enrichment in
Code. Available: http://www.jourlib.org/paNew Zealand and German Law. Available: http://
per/2953498.
natlib.govt.nz/items?i%5Bcentury%5D=2000
&i%5Bis_catalog_record%5D=false&i%5Bsu
2. Antoniolli Luisa, Fiorentini Francesca. A Fac
bject%5D=Germany.
tual Assessment of the Draft Common Frame of Reference.
10. Principles, Definitions and Model Rules of EuroAvailable: http://www.beck-shop.de/fachbuch/
pean Private Law. Draft Common Frame of Reference
leseprobe/9783866531222_Excerpt_001.pdf.
(DCFR). Outline Edition. Available: http://ec.
3. Burrows Andrew. Restitution of Mistaken Eneuropa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_
richments. Available: https://www.bu.edu/law/
outline_edition_en.pdf.
central/jd/organizations/journals/bulr/docu11. Punitive Damages and French Courts. Available:
ments/BURROWS.pdf.
http://www.lacba.org/Files/Main%20Folder/
4. Degeling Simone, San Roque Mehera. Unjust
Sections/International%20Law/Files/120313Enrichment: A Feminist Critique of Enrichment.
PUNITIVE%20DAMAGES%20AND%20
Available: http://sydney.edu.au/law/slr/slr_36/
FRENCH%20COURTS.pdf.
slr36_1/SLRv36n1DegelingSanRoque.pdf.
12. Swain Warren. Unjust Enrichment and the Role
5. Edelman James. The measure of restitution and
of Legal History in England and Australia. Availthe future of restitutionary damages. Available:
able: http://www.austlii.edu.au/au/journals/
http://trove.nla.gov.au/work/157997591?q&v
UNSWLJ/2013/41.html.
ersionId=172227567.
13. Wolfgang Faber, Brigitta Lurger. National
6. Gallo Paolo. Unjust Enrichment: A Comparative
Reports on the Transfer of Movables in Europe. VolAnalysis. Available: http://www.austlii.edu.au/
ume 2: England and Wales, Ireland, Scotland, Cyprus.
au/journals/MelbULawRw/2002/9.html.
Available: http://www.peacepalacelibrary.nl/
7. Hedley Steve. The Empire Strikes Back? A Reebooks/files/321952723.pdf.
statement of the Law of Unjust Enrichment. Avail14. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid
able: https://www.law.unimelb.edu.au/files/
16.01.2003 roku № 435-IV (2003) [The civil code
dmfile/28_3_8.pdf.
of Ukraine: Law of Ukraine of 16.01.2003
8. Inner Temple Lecture On Unjust Enrichment
№ 435-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady
Available:
http://www.innertemple.org.uk/
Ukrainy [The Supreme Council Of Ukraine].
downloads/members/lectures_2014/lecture_
40, p. 356 [in Ukrainian].

79

УДК 341.01
Задорожна Світлана Михайлівна
Доцент кафедри Європейського права
та порівняльного правознавства
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
кандидат юридичних наук, доцент
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Zadorozhna S. M.
Customary law and general principles of international law
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В теорії виникнення права існують
різні течії, однак всі вони так чи інакше
не обходяться без згадки про звичай,
який відіграв у процесі становлення
права загалом, та міжнародного права
зокрема, особливу роль.
В сучасній теорії права розрізняють
два види звичаю: 1) неюридичне звичаєве «протоправо», яке існувало на ранніх етапах розвитку людства, як приватна норма суспільного походження;
2) юридичне звичаєве право, як сукупність правових звичаїв, що санкціонуються державою, а відповідно з’являються одночасно із появою останньої.
Аналогічно міжнародний звичай бере
свої витоки у стародавньому світі, про
йшлося вище, та отримує своє повсюдне визнання в якості джерела міжнародного права. В даному ракурсі для нас
важливе співвідношення понять «міжнародний звичай» та «загальні принципи міжнародного права», зважаючи на
те, що загальне міжнародне право
«general international law» в теорії міжнародного права розглядається як сукупність універсальних загальновизнаних
норм і принципів.
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В теорії міжнародного права існує
не поодинока думка[1, с. 54] про те, що
«загальне міжнародне право», як норми
що регулюють відносини між усіма
державами може бути лише «міжнародним звичаєвим», а відповідно загальні
принципи міжнародного права є виключно звичаєвими нормами. В теорії
міжнародного права країн англосаксонської сім’ї до поняття «загальне міжнародне права» відносять крім міжнародних звичаїв, загальні принципи права,
принцип справедливості та норми jus
cogens, або навіть усе природне право
на противагу нормам договірним.
Однак варто погодитись із Л. Шамасовою [2, с. 52], яка досліджуючи
природу міжнародно-правового звичаю, вказує, що такий стан був притаманний лише певному історичному
етапу розвитку міжнародного права, однак, із прийняття ряду універсальних
конвенцій джерелом загальних принципів міжнародного права не може вважатися лише міжнародний звичай.
Отже, загальні принципи права (та
загальні принципи міжнародного права) беруть свої витоки у стародавньому
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Звичаєве право та загальні принципи міжнародного права

національному праві у формі звичаю і
набувають в процесі формування загальних норм міжнародного права перетворюються на загальновизнані
принципи міжнародного права, закріплюючись у міжнародному звичаї чи
міжнародному договорі. Більше того,
завдяки звичаю ключові принципи
міжнародного права та права вцілому
були перенесені із античного міжнародного права у наступні історичні періоди і отримали своє визнання (хоча із
значною зміною вимог до міжнародного звичаю) у міжнародному праві сучасності, ряд з них і сьогодні діють у формі
міжнародного звичаю.
Стабільність міжнародного звичаю
перевірена багатовіковою практикою
застосування та повсюдне їх визнання
світовим співтовариством вцілому, регулювання найбільш важливих, життєво необхідні відносин міжнародного
характеру — це ті риси, що вказують на
те, що саме у формі звичаю закріплювалися основні принципи міжнародного права включно до початку ери класичного міжнародного права. Отже небезпідставно ряд авторів стверджують,
що « звичаєвий характер міжнародного
права є одним із основних умов його
ефективності» [3, р. 49], а «значимість
звичаю в міжнародній сфері є величезною… оскільки в ньому міститься найбільш вагома — давня і основна — частина міжнародного права, в тому числі
і його основні принципи» [4, р. 61].
У формі звичаю формуються такі
основні принципи міжнародного права, як принцип сумлінного виконання
міжнародних зобов’язань, принцип відповідальності за порушення норм міжнародного права та основні принципи
права загалом, як справедливості, гуманності, рівності. Класичним прикладом є історія формування принципу
суверенітету над територіальним повітряним простором, що бере свої витоки у середньовічному звичаєвому праві,
під впливом національного законодав-

ства, зокрема принцип вперше отримав
нормативне закріплення в законодавчих актах в 1909 р. у Франції, в 1910 р. у
Пруссії, 1913 р. Англії, пізніше закріплюється як галузевий принцип міжнародного повітряного права. Закони і
звичаї війни вважаються найстарішими
звичаєвими принципами, що ґрунтуються на загальному принципі права —
гуманності (наприклад, принцип заборони жорстокого поводження із військовополоненими та мирним населенням) отримували своє нормативне закріплення у внутрішніх актах держав
(наприклад, відомий Кодекс Лібера
1863 р., виданий як наказ Президента
США Лінкольна) в майбутньому отримують закріплення у міжнародних договорах як галузеві принципи міжнародного гуманітарного права (в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 рр., Женевських конвенція про захист жертв війни 1864, 1906, 1929 і 1949 рр.).
Римське право народів розглядалося як звичаєве, природне право jus
naturale також мало звичаєву природу,
така ситуація не є випадковістю, адже
перші норми права і міжнародного в
тому числі мають звичаєвий характер.
Так, «…як писав Цицерон, «згода усіх
народів у будь-чому повинно рахуватися доказом звичаєвого права» («Тус
куланскі бесіди, І, лист 117), а Сенека
стверджував, що «доказом істини являється те в чому усі доходять згоди» [5].
Отже, тотожна практика римської держави та відомих їй держав визнавалася
як підтвердження принципів істинності та справедливості, які природні імперативи надавали звичаям імперативного характеру та вищу силу по відношенню до позитивного права держав.
Цицерон підкреслював, що «ні сенат,
ні народ не можуть звільнити від звичаєвого права; якщо державні закони
суперечать справедливості, визначеною правом звичаєвим, то вони перестають бути законними» (Республіка,
кн. 3. параграф 22) [6, р. 84–85].
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В основі принципів права народів
лежали імперативи звичаєвого права, а
саме право народів було частиною звичаєвого права. Отже, обмежувати принципи міжнародного права того часу, та й
сьогоднішнього, лише принципами jus
gentium є помилковим, адже міжнародно-правова практика є більш широкою.
Система принципів міжнародного права
включає також й імперативи звичаєвого
характеру, що лежали в основі jus
naturale та jus civile. Сьогодні дане твердження знаходить свій прояв у визнанні
в якості джерел міжнародного права загальних принципів права та принципів
внутрішньодержавного права визнаних
більшістю правових систем світу, в
утвердженні концепції м’якого права.
Важливим моментом вчення глосаторів про право є ототожнення звичаю
з мовчазною або прихованою угодою.
Як вважає В. Грабар, «договірна теорія
походження права, .. вже у глосаторів
знайшла застосування договірних
норм, що регулюють відносини між
державами» [7, с. 74].
За часів панування церкви, особливо під час розповсюдження та утвердження християнства у Західній Європі,
імперативна сила звичаєвих принципів
підкріплювалась їх божественним походженням, яким наділили їх богослови. За вченням Фоми Аквинського найвищою силою володіє лише божественний закон, який не досяжний в
повній мірі людині, а тому осяжне людиною божественне право є «вічним
законом» який випливає і звичаю.
Отже, принципи звичаєвого права, як
імперативи добра і загального є основою людського (позитивного) права.
Розрізняючи божественне, звичаєве та
людське право, Віторія стверджував, що
останнє, якщо воно суперечить двом
першим, не може «мати силу права»
[8, р. 21]. У міжнародному праві автор
також виділяє звичаєве право (природне), обов’язкове в силу розумності та
справедливості; та право народів, або як
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його називає автор jus inter gentes, як
прояв консуенсусу народів світу, що служить на загальне благо (позитивне міжнародне право). Якщо для Віторія jus
inter gentes має силу згоди між людьми,
то для Суареза це звичаї, які еволюціонують паралельно з розвитком людства.
Отже, аналізуючи схоластичне бачення основних принципів міжнародного права, можна зробити висновок,
що звичай це розумне (досяжне людському розуму) право, яке проявляється у
консенсусі більшості чи усього світу, а
тому є підтвердженням розумності і
ґрунтується на принципі справедливості, що вимагає його обов’язковості для
усіх. В свою чергу міжнародний договір,
як джерело права народів ґрунтується на
звичаєвому принципі pacta sunt servanda,
який надає йому обов’язкової сили.
Батько науки міжнародного права
Гуго Гроції також стверджував, що право народів є лише частиною міжнародного права, яке складають звичаї багатьох або більшості держав, тобто мовчазної угоди, тоді як базисом для права
народів залишаються імперативи, що
ґрунтуються на принципі справедливості, яка випливає із розумної природи
людини або є волю Бога. На сучасному
етапі розвитку міжнародного права цей
базис становлять загальновизнані
принципи права, тоді як базисом «права народів» (міжнародного права) у його
вузькому розумінні сьогодні становлять
загальновизнані принципи міжнародного права. Обидва рівня принципів
історично мають звичаєве походження,
як підтвердження багатовіковою практикою їх розумності та справедливості.
Якщо проаналізувати роль та силу
звичаю у різні історичні періоду, то
можна зробити висновок, що у докласичному міжнародному праві, коли панували ідеї природно-правової школи
права, звичаєві принципи належали до
найвищої ланки в ієрархії норм міжнародного права і вважалися підтвердження принципу справедливості та розум-
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ності правової природи людини, тоді
як міжнародний договір повинен був
відповідати звичаєвому нормам та в
першу чергу ґрунтуватися на звичаєвому принципі pacta sunt servanda. У наступному періоді — панування позитивно-правових теорій — договір набуває першочергового значення (деякі
вчені підтвердженням цього називають
ст. 38 Статут ООН, де міжнародний договір займає першу місце у переліку
джерел), а звичай ніби уступаючи йому
першість переходить у площину позитиву і тлумачиться як мовчазна угода
більшості держав.
Зокрема, Вольф та Ваттель вперше
висувають ідею про те, що позитивне
міжнародне право — це вольове право.
На думку Ваттеля: «три види права народів: добровільне, конвенційне і звичаєве утворюють разом позитивне право народів. Так як усі вони випливають
з волі націй (добровільне право — з їх
презюмованої згоди, конвенційне — з
їх ясно вираженої згоди, і звичаєве — з
їх мовчазної згоди) [6, с. 102].
Характеризуючи тенденції правового регулювання міжнародних відносин
на сучасному етапі розвитку (наприклад, набрання обертів у розвитку транснаціонального права, що в першу чергу ґрунтується на звичаї, та ряд інших
обставин) можуть свідчити про початок
нової ери міжнародного права — природно-правової, за якої природно правові принципи міжнародного права набувають найвищої сили.
Проаналізовані вище теорії про звичаєве походження принципів, як норм
«загального» характеру у праві та міжнародному праві зокрема, знайшли своє
продовження і у вчення Г. Кельзена,
який крім того називає звичаї нормами
вищого рівня, оскільки усі норми загального характеру міжнародного права
де б вони не закріплювалися (у міжнародних договорах чи нормах національного права) беруть свої витоки
саме у міжнародно-правових звичаях.

Тобто, загальні принципи права та загальні принципи міжнародного права
автор визнає за джерела міжнародного
права, при чому найвищого рівня в ієрархії джерел, а міжнародне договірне
право рангом нижче, оскільки договір
зобов’язаний своєю обов’язковістю
саме загальному принципу міжнародного права звичаєвого походження —
pacta sunt servanda.
Чим звичаї відрізняються від міжнародних звичаїв? За загальним правилом
звичай це норма, що має безперервну
повторювану практику, тоді про яку
практику йдеться коли мова йде про
міжнародний звичай? Певно, що міжнародну практику. Тоді чи може в якості джерела міжнародного права бути
визнаний звичай національного права?
Вбачається, що може, але в наслідок наступної перевірки та загального визнання міжнародно-правовою практикою.
Такої долі спіткали більшість загальновизнаних принципів міжнародного
права, які свої витоки отримали саме у
звичаях національного права (принципи римського права). Крім того, на
нашу думку, в якості джерела міжнародного права загальновизнані звичаї національного права можуть бути застосовані міжнародним судом в порядку п. 2
ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН.
Крім того, ч. 1 п. b ст. 38 також вказує
на «загальну практику» в рамках якої
може бути визнана однакова національна практика більшості держав.
Проаналізувавши різні точки зору
щодо зв’язку загальних принципів міжнародного права та звичаїв, можна зробити висновок, що в доктрині міжнародного права панує думка (А. Фердрос, Х. Лаутерпахт, Дж. Брайєрлі,
М. Віраллі, Х. Уолдок, Д. Анцилотті, та
ряд інших), що загальні норми міжнародного права в більшості або в абсолютній більшості випадків притаманний звичаєвий характер. При чому переважною є думка, що підтверджується
і судовою практикою, згідно якої за-
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гальні норми міжнародного права охоплюють загальновизнані звичаї та загальновизнані принципи міжнародного права. Останні охоплюють і загальновизнані принципи права та загальновизнані принципи міжнародного права.
Найточніше визначення загальнолюдських принципів права дає П. М. Ра
бінович, це: «принципи об’єктивного
юридичного права — це державно-юридичні засади, ідеї, які зумовлюються
певним рівнем всесвітнього розвитку
цивілізації, втілюють найкращі, прогресивні здобутки правової здобутки людства і широко визнані у міжнародних
нормативних документах» [9, с. 47].
Про поняття «людство», зокрема, згадується і в міжнародно-правових актах
[10, с. 690] відмежовується від поняття
«міжнародне співтовариство держав», як
аналогічно відмежовуються загальнолюдські принципи та загальновизнані
принципи міжнародного права.
Так, досліджуючи проблеми тлумачення національними судами загальновизнаних принципів міжнародного
права, А. Дарда наводить у доказ практику національних судів щодо розглядуваного питання: «Конституційний
Суд ФРН у своєму рішенні робить важливе уточнення: «Загальні норми міжнародного права у більшості випадків є
універсальним звичаєвим правом, вони
доповнюються загальновизнаними принципами міжнародного права». Схоже
тлумачення дане Верховним Судом Італії. Подібні рішення не переконують в
тому, що загальні принципи права за
змістом п. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду рівнозначні загальновизнаним
принципам міжнародного права. Формально-юридично останнє в даному
випадку є «доповненням» до норм звичаєвого міжнародного права» [11, с. 17].
Принципи, що регулюють дію та
взаємодію між нормами: lex posterior
derogat legi priori, lex specialis derogat
legi generali, and lex posterior generalis
non derogat legi priori specialis, також ма-
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ють своїм джерелом римське право, є
загальновизнаними у всіх правових системах, і застосовуються до джерел міжнародного права (договорів, звичаїв, загальних принципів) за умови відсутності
загрози порушення норм jus cogens.
Непоодинокими є і противники звичаєвого характеру загальних принципів
міжнародного права [12, р. 147–148;
13, р. 279; 14, р. 234–235; 15, р. 427], відносять їх суто до позитивних норм національного права або рішень національних судів: «загальні принципи права не являються принципами звичаєвого права, як це стверджують деякі міжнародники, це — принципи позитивного права, котрі повинні бути виявлені
в цивілізованих державах. Відповідно,
неправильними були і є твердження
про те, що справа стосується ідеальних
принципів права — принципів звичаєвого права» [15, р. 427].
На зворотній зв’язок між принципами та звичаями вказує І. І. Лукашук: «договірні і звичаєві норми володіють єдиною юридичною природою і здійснюються на основі єдиних принципів»
[16, с. 261]. Дане твердження вказує що,
будучи звичаєвими за своїм характером,
загальновизнані принципи міжнародного права в свою чергу стають імперативом та базисом для договірних та звичаєвих норм міжнародного права, якщо
звичаєва норма суперечить імперативному принципу — вона стає недійсною
і її дія припиняється. Крім того, автор
вказує на спільну звичаєву природу як
загальних принципів міжнародного права так і загальних принципів права.
Отже, сучасною є тенденція «презумпції першості загальновизнаних
норм і принципів міжнародного права»,
однак, договори слугують важливим інструментом здійснення звичаєвих норм
міжнародного права, надають їм чітко
визначену форму, конкретизують їх, забезпечують їх реалізацію у життя, зміцнюють позиції принципів які склалися
в практиці. «В свою чергу закріплення
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договору на основі звичаєвих норм, а
також продовження існування останніх
нарівні з договірними нормами надають останнім додатковий авторитет, як
вже було зазначено, відмітив і Міжнародний Суд у рішенні по справі про дипломатичний і консульський персонал
США в Тегерані» [16, с. 295–296]. На
національному рівні загальні принципи
міжнародного права навіть у формі
міжнародного звичаю, як правило визнаються на конституційному рівні
частиною національного права, а в країнах англосаксонської правової системи
не конвенційні принципи загального
міжнародного права охоплюють також
загальні принципи права, природне
право, наявність яких може доводитись
судами із практики інших держав.
Римський принцип добросовісності
є частиною норми ст. 31 Віденської
конвенції про право міжнародних договорів, в ст. 60 Статут МС ООН закріплюється римський принцип res
iudicata — принципи обов’язковості
для сторін рішення суду. Таких трансформацій можна назвати багато, що
доводить — загальні принципи права
мають своїм походженням римське
право, а сьогодні більшість з них стали
невід’ємною частиною звичаєвого чи
договірного
міжнародного
права.
Принцип рівності трансформувався у
міжнародне право у як принцип суверен
ної рівності, а у внутрішньому праві —
у принцип рівності однойменних
суб’єктів (громадян, юридичних осіб).
Принцип демократизму визнаний як
принцип внутрішньодержавного та
міжнародно-правового рівнів, як необхідна умова мирного розвитку та співіснування людства. Принцип справедливості набув універсальних нормативних
засад, що визначають його придатний
до застосування як у міжнародно-правовій, так і у національних системах права. Реалізація принципу поваги і захисту прав людини є однією з умов принципу демократизму, як й інші загально-

людські принципи права, одержав
фіксацію у позитивному національному та міжнародному праві. Принцип
відповідальності класичний приклад
застосування загального принципу права як на національному, так і на міжнародному рівнях. Принцип відповідальності зароджується ще стародавньому
праві на основі природно-правового
принципу неминучості покарання за
гріх, зокрема більшість кодексів стародавніх держав закріплювали принцип
відповідальності, принцип звільнення
від відповідальності особи, яка діяла добросовісно, ніхто не може нести двічі
відповідальність за одне правопорушення. Для прикладу можна навести закони
Хаммурапі, які закріплювали правило за
яким особа, яка добросовісно придбала
вкрадене не несла юридичної відповідальності, аналогічне правило закріплювалось і в міжнародних договорах про
звільнення від відповідальності добросовісного виконавця міжнародного зобов’язання. Розглянемо, наприклад, такі
приклади взаємовпливу. За аналогією
можуть застосовуватись норми договірного права і права міжнародних договорів; спадкове право і право успадкування
держав; цивільної та державної відповідальності; правила власності і володіння
та придбання територіального суверенітету; давність; сервітути; відсотки та ін.
Процес становлення основних прин
ципів права можна прослідкувати на
прикладі основоположного загальнолюдського принципу свободи та рівності особи. Формуючись ще в античному праві даний принцип пройшов довгий шлях від рівності перед Богом, політичної та економічної рівності, основні права людини проголошуються у
сучасних конституціях світу (вперше на
національному рівні в Декларації американського штату Вірджинія 12 червня
1776 р.). Аналогічний шлях становлення даний принцип пройшов і в міжнародному праві. Проголошений, як основоположний принцип у внутрішньо-
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му праві, він отримує всезагальне визнання на міжнародному рівні в багатьох універсальних міжнародних договорах, і сьогодні є найвищою цінність
людства, основоположним принципом
найпотужнішої галузі права прав людини.
Отже, всі загальні принципи права,
як загальносоціального так і міжнарод-

ного, зокрема, мають звичаєву природу.
Формуючись на перших етапах розвитку людства у давні часи у вигляді звичаїв, основні ідеї внутрішнього права та
міжнародного права перейшли до національних кодексів та міжнародних договорів, відповідно, у вигляді загальновизнаних принципів.
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СУДОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ: РОЛЬ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Romaniuk Ya. M.
Judicial Interpretation in the Context of Justice Reform: Role of the Supreme
Court of Ukraine
Abstract. The article deals with the specificities of application of judicial law-making in
Ukraine in consequence of the constitutional and legal changes in terms of justice. The
legal nature and significance of legal opinion of the Supreme Court of Ukraine is revealed, and specific ways of ensuring a constant principle of legal certainty in legal proceedings are identified. The author’s arguments are made for introduction of the institute
of preliminary (consultative) request.
Key words: judiciary, judicial law-making, legal opinion, legal view, legal certainty, rule of law, preliminary reference.
Застосування правових норм як особлива форма реалізації права має основне значення для будь-якої правової системи, оскільки саме правозастосуванню
належить ключова роль у досягненні й
зміцненні законності та правопорядку,
вдосконаленні юридичної практики та
формуванні єдності розуміння конкретної правової норми. Вирішальною стадією правозастосування виступає тлумачення правових норм, пріоритетним видом якого є судове тлумачення.
Формування судової практики, визначення шляхів до забезпечення її стабільності здійснюється під час судового
тлумачення, яке полягає у правотворчій
активності суддів. Така активність суддів,
якщо говорити про цивілістичний процес, проявляється, передусім, за наявності прогалин у законодавстві й праві; відшуканні правової норми, яку належить
застосовувати за наявності колізій або
конкуренції між загальною нормою спеціального нормативно-правого акта та
спеціальною нормою нормативно-правового акта загальної дії та інших про-
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блем тлумачення правових норм, таких
як вибір судом методу тлумачення законодавства, під час якого допускається та
чи інша ступінь свободи інтерпретації.
Дослідження проблеми судової правотворчості та активності суддів під час
судового тлумачення періодично перебувало у колі наукової уваги як вчених-правників, так і юристів-практиків.
Більшої актуальності у доктрині та численних практичних та коментаторських публікаціях це питання досягло
після чергової реформи судової системи 2010 року внаслідок набуття правовими висновками Верховного Суду
України обов’язкового характеру для
суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності конкретну норму, та для судів.
Щодо тлумачення та судового тлумачення правових норм, то різні аспекти
принципів, методологічних підходів та
їх видів досліджували М. Т. Алімбеков,
Д. Т. Бараташвілі,  Є. В. Васьковський,
В. В. Гончаров,  Е. О. Євстігнєєв,
О. В. Капліна, А. Г. Карапетов, І. І. Лу-

Романюк Я. М.
Судове тлумачення в умовах реформування правосуддя: роль Верховного Суду України

кашук,  О. І. Лукашук,  С. З. Опотяк,
С. В. Прийма, П. М. Рабінович, Л. В. Со
цуро,  М. І. Сірий,  Ю. М. Тодика,
Т. Я. Хабрієва, Р. Ціппеліус, О. Ф. Черданцев, С. В. Шевчук, О. А. Шмагін та
інші науковці.
Разом з тим, феномен судової правотворчості та її прояв у рішеннях Верховного Суду України залишився поза
увагою вчених. Викладене підтверджує
актуальність цієї наукової статті та обумовлює її мету: дослідити значення судової правотворчості у напрямах формування єдності судової практики на
новому етапі розвитку судової влади.
Слід нагадати, що із внесенням змін
до Основного Закону України в частині
правосуддя [6] завершується черговий
етап реформи судової влади, вже, а також триває реформування процесуальних актів законодавства. Вказаними змінами, зокрема, виключено повноваження Конституційного Суду України
здійснювати офіційне тлумачення законів України. Отже, таке повноваження, хоч і не на конституційному рівні,
фактично переходить до повноважень
суду загальної юрисдикції — Великої
палати майбутнього Верховного Суду.
Тому правова природа рішень найвищого судового органу (у тому числі у
подальшому — постанов Великої палати Верховного Суду) вчергове змінена
на законодавчому рівні, їх вага і вплив
на суспільні відносини посилюються,
що також вимагає переосмислення підходів до їх правової природи, змісту та
текстуального оформлення з метою забезпечення єдності судової практики.
Для ілюстрації проблем судового
тлумачення коротко зупинимося на окремих питаннях законодавчого закріплення правових норм, що можуть
бути предметом судового тлумачення
під час розгляду конкретної справи.
Наприклад, стосовно системи цивільного права, нагадаємо, що вона характеризується кодифікованим законодавством. Зокрема, частинами першою

та другою статті 4 Цивільного кодексу
України (далі — ЦК України) передбачено, що основу цивільного законодавства становить Конституція України.
Основним актом цивільного законодавства є ЦК України. Актами цивільного
законодавства є також інші закони
України, які приймаються відповідно
до Конституції України та цього Кодексу. Разом з тим, вказаною статтею
ЦК України до джерел цивільного права належать також акти Президента
України, постанови Кабінету Міністрів
України (із закріпленням застережень
щодо наслідків суперечності останніх
положенням ЦК України).
Отже, як бачимо, коло джерел права
обмежується сферою нормативних
приписів. Водночас глава І розділу І
Книги першої ЦК України до джерел
права відносить звичай, зокрема звичай
ділового обороту, яким відповідно до
статті 7 ЦК України є правило поведінки, що не встановлено актами цивільного законодавства, але є усталеним у
певній сфері цивільних відносин. Вказана стаття прямо передбачає можливість фіксації звичаю у відповідному
документі та закріплює постулат, що
звичай, який суперечить договору або
актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується
(частина друга статті 7 ЦК України).
Зауважимо, що такий підхід законодавця до визначення джерел цивільного
права є корисним для суб’єктів цивільних відносин, адже передбачає формальний підхід із чітко сформованою
фіксацією цивільно-правових норм як
за змістом, так і за сферою застосування.
Однак коло суспільних відносин,
що вимагають цивільно-правової регламентації, є широким та постійно рухливим. Аксіоматичною тут виступає
об’єктивна неможливість законодавця
врегулювати всі життєві ситуації нормами цивільного права, тобто неможливість сутнісного, а не формального врегулювання суспільних відносин, які на-
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ділені цивільно-правовими рисами.
При цьому законодавча можливість
суб’єктів цивільного права самостійно
диспозитивним чином регулювати відносини на власний розсуд, на жаль, не
може повністю вирішити конфліктну
ситуацію між конкретними суб’єктами
договірних відносин та убезпечити сторони від можливої недобросовісної поведінки контрагента.
При цьому концептуальною проблемою тут є внесення законодавцем значної кількості змін до актів цивільного законодавства, що носять поспішний, безсистемний та навіть шкідливий характер
для цілісності всієї системи цивільного
права або навпаки — залишають без належного визначення відносини, які мають бути законодавчо врегульовані у
зв’язку з вимогами часу, або щодо яких є,
зокрема, застереження Конституційного
Суду України (наприклад: рішення від
11 липня 2013 року № 7-рп/2013 щодо
встановлення справедливого розміру неустойки за прострочення виконання позичальниками — фізичними особами
грошових зобов’язань у відносинах споживчого кредитування; рішення від
1 червня 2016 року № 2-рп/2016 щодо
врегулювання питання судового контролю за госпіталізацією до психіатричного закладу особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, на
прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра).
Так, останні десятиліття обумовили
крайню необхідність нової парадигми
врегулювання житлових прав громадян
(гуртожиткив, ОСМД, житловий найм,
проблеми соціального та відомчого
найму житла), про що свідчить великий
відсоток навантаження судів різних рівнів. Однак законодавець не поспішає
здійснити цілісне кодифікаційне регулювання чи прийняти системні зміни у
вигляді спеціальних законів.
Також останні революційні та кризові явища в Україні змусили законодавця внести чимало безсистемних змін
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до ЦК України, нерідко керуючись популістськими підставами, чим сформували загрозу втрати ним значення самостійного провідного кодифікованого
акта цивільного законодавства, та, що
найгірше, поставили, передусім, фізичних осіб — учасників цивільних відносин у невигідне правове становище.
Йдеться, зокрема, про зміни до
ЦК України, що стосуються кредитних
та інших грошових зобов’язань осіб,
укладення та виконання банківських депозитів з боку банку тощо.
Тож слід констатувати, що зростання
обсягів законотворчості у сфері приватного права в будь-якому випадку не задовольняє потреби суспільства і не встигає
за темпами його розвитку в найбільш
поширеній приватно-правовій сфері.
Саме тому, на наш погляд, зростання
ролі судової практики в такій ситуації є
очевидним, необхідним та таким, що допоможе швидко встановити зворотній
зв’язок між практикою та потребами
адекватного вчасного законодавчого врегулювання певних цивільних відносин.
Крім того, саме судова практика у
вигляді постанов найвищого судового
органу формує обов’язкові правові висновки, якими частково заповнюються
прогалини у цивільному законодавстві,
виходячи, передусім, із системного та
субсидіарного застосування норм цивільного права. Отже, і вимоги до таких
правових висновків та рішень найвищого судового органу в ході судової реформи загалом мають бути переглянуті.
Так, в умовах останнього етапу судової реформи єдність судової практики є
одночасно і метою, і конкретним питанням постійного, щоденного забезпечення судами принципу правової визначеності як однієї з основних цінностей правової системи. І полягає вона у
єдиних підходах та однаковому тлумаченні аналогічних правових норм суддею та формуванні на підставі цього
сталих загальнообов’язкових правових
висновків Верховного Суду України.
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Необхідно наголосити, що єдність
судової практики є однією з фундаментальних засад здійснення судочинства. У провідних демократичних державах її утвердженню та засобам забезпечення надається пріоритетне значення. Як наголошував колишній Голова Європейського суду з прав людини професор Л. Вільдхабер, вирішення аналогічних справ по-різному може
призвести до порушення законних
очікувань осіб, які звертаються за судовим захистом. На його думку, саме єдність судової практики найкращим чином відповідає вимогам передбачуваності, верховенству права й ефективному захисту прав людини [1, с. 5–7].
Застосування судами різних підходів до тлумачення законодавства призводить до невизначеності закону, його
суперечливого і довільного застосування. Натомість єдність судової практики
має гарантувати стабільність правопорядку, об’єктивність та прогнозованість
правосуддя.
Єдність судової практики є також однією з визначальних складових єдності
судової системи в цілому. Правосуддя
здійснюється ісіма судовими органами
держави — від судів першої інстанції до
Верховного Суду України, кожен з яких,
незалежно від місця в судовій системі, є
абсолютно самостійним у вирішенні
справи. При цьому кожен суддя є носієм
судової влади і безпосередньо формує
судову практику, яка в умовах недосконалості законодавства у непоодиноких випадках є суперечливою, що негативно
впливає на єдність судової системи.
Виходячи з викладеного, судова система, як жодна інша, потребує запровадження додаткових засобів забезпечення
її узгодженого функціонування і, зокрема, досягнення єдності судової практики.
З огляду на це єдність судової практики є
однією з ключових засад діяльності судової системи. Так, Р. Кросс, професор
Оксфордського університету, стверджує,
що основний принцип, якого має бути

дотримано при здійсненні правосуддя,
полягає в тому, що подібні справи мають вирішуватися однаково [4, с. 25]. Це
пов’язано, передусім з тим, що однакове
застосування судами законодавства є невід’ємною складовою принципу правової визначеності.
Принцип правової визначеності має
за мету забезпечити учасників правовідносин можливістю точно спрогнозувати
результати своїх дій, бути впевненими в
незмінності свого правового статусу, набутих прав і обов’язків. Цей принцип
передбачає гарантування судового захисту, прогнозованість судових рішень, які
не будуть змінюватися залежно від
юрисдикції, регіону чи інших чинників,
а також стабільність правового регулювання та існуючих правовідносин.
Необхідність забезпечення єдності
судової практики також нерозривно
пов’язана з фундаментальним принципом рівності всіх перед законом і судом,
що є одним із основоположних здобутків демократичного суспільства. Натомість формування судами неоднакових
підходів до застосування законів може
призвести до того, що судові рішення,
ухвалені в аналогічних справах, будуть
різними залежно від суб’єктного складу
учасників процесу (наприклад, від того,
фізична чи юридична особа звертається за судовим захистом у справах цивільної та господарської юрисдикцій).
Основоположний принцип рівності всіх перед законом і судом може
бути забезпечений лише за умови однакового тлумачення і застосування судами правових норм. Протилежне може
призвести до необмеженого розсуду та
порушення принципу рівності.
При цьому загальновизнаним є те,
що саме вищий судовий орган держави
має забезпечувати єдність судової практики. Завдання верховного суду кожної
країни принципово відрізняються від
функцій судів нижчого рівня.
Основне призначення вищого судового органу держави полягає не просто
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у здійсненні правосуддя, а в забезпеченні однакового тлумачення і застосування законів усіма судами. Його завдання
полягає не лише у виправленні судових
помилок, допущених у конкретних
справах, а, передусім, у забезпеченні єдності судової практики.
З цього приводу французький соціолог права Жан Карбоньє дуже
влучно зауважив: «Суддя — не єдиний
інтерпретатор закону..., але лише суддя може надати тлумаченню обов’язкової сили» [3, с. 308].
Дійсно, визначальна роль у процесі
тлумачення нормативно-правових актів
належить саме судді. Цей процес завжди мисленнєвий, тому нерозривно
пов’язаний з особистісними характеристиками судді. Крім того, будь-яке
тлумачення нормативно-правового акта
в конкретній розглядуваній судом справі не може бути, так би мовити, відірване від фактичних обставин цієї справи.
Тож очевидно, що неможливо досягнути єдиного та, більше того, єдино
правильного тлумачення правових
норм усіма суддями в кожному суді на
всій території України. Деяка «розбалансованість» судової практики, особливо на рівні судів першої інстанції,
характерна й для будь-якої іншої держави, судова система якої побудована за
принципами територіальності, інстанційності та спеціалізації судів.
Власне, і Європейський суд з прав
людини (далі — ЄСПЛ) погоджується з
тим, що певні розбіжності в «інтерпретації» судами одних і тих самих правових норм — це природний наслідок
функціонування подібних судових систем. І завдання вищих, верховних судів
у тому, щоб урегулювати суперечливість тлумачення, використовуючи
ефективні механізми забезпечення
узгодженості практики національних
судів (наприклад, справи «Зелінський,
Прадель, Гонсалез і інші проти Франції», «Тудор проти Румунії», «Шварцкопф і Тауссік проти Чехії»).
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Проблема не в тому, що розбалансованість судової практики взагалі можлива, а в тому, як віднайти можливість
мінімізувати її прояви силами самої судової системи.
За висновками ЄСПЛ, аби судове
тлумачення в рішеннях національних
судів відповідало вимогам Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод (далі — Конвенція), необхідно,
щоб ці рішення були розумно передбачуваними. Таким чином, єдність судової
практики — це реалізація принципу
правової визначеності та одна з основних цінностей правової системи.
Для України забезпечення єдності
судової практики — завдання архіважливе з точки зору додержання Конвенції. Однакова, стабільна судова практика гарантує стабільність правопорядку
загалом, відповідає принципу рівності
всіх перед законом і судом, позитивно
впливає на поведінку учасників правовідносин, сприяє формуванню довіри
суспільства до суддів і судової влади, мінімізує прояви корупційної складової в
судовій системі.
Забезпечення єдності судової практики — завдання найвищої судової
установи кожної держави.
Правотворчість (створення норми
права вольовим методом уповноваженим суб’єктом) у чистому вигляді Верховний Суд України не здійснює. Його
завдання — забезпечити єдність судової
практики шляхом справедливого судового вирішення спорів суто інтелектуальними методами. При цьому Верховний Суд України застосовує Конституцію України, закони і підзаконні акти, а у
відповідних випадках прямо застосовує
принцип верховенства права, звертається до аналогії закону і права, тобто у його
діяльності присутня судова правотворчість як засіб досягнення мети правосуддя [6, С. 64]. Тобто по суті своєї діяльності Верховний Суд України здійснює
тлумачення норм через застосування судової правотворчості — тлумачення
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конкретної правової норми різними методами через розкриття, уточнення, добудову змісту, не змінюючи при цьому її
істинного смислу.
З цього приводу С. В. Шевчук вказує,
що заперечення судової правотворчості
є одночасним визнанням нездатності
суддів вирішувати конфлікти в суспільстві за допомогою права та здійснювати
правосуддя у так званих «складних справах» [7, с. 213]. А. Барак також наголошував, що судова правотворчість, яка є основною функцією верховних судів,
здійснюється переважно через тлумачення, але ця роль є випадковою, тобто
судді займаються правотворчістю через
тлумачення тільки у випадку наявності
спору та в процесі розгляду справи [8, с. 32].
За відсутності спору судова правотворчість відсутня [9, с. 181].
Отже, тлумачення правової норми
судом у процесі вирішення спору з метою застосування закону до конкретних
правовідносин, які виникли між сторонами, — одночасно і процесуальне
право, і обов’язок суду. Жоден суд не
може ухвалити рішення, не витлумачивши норму закону, яку він застосовує.
Кожен суд: і першої інстанції, і апеляційної чи касаційної, і у подальшому
Велика палата Верховного Суду — застосовує норму права, тому зобов’язаний надати їй відповідне тлумачення.
Таким чином, правовий висновок
Верховного Суду України має надзвичайну вагу. Проте в класичному розумінні він не є судовим прецедентом,
який сформувався в англосаксонській
правовій сім’ї. Верховний Суд України
не створює й не може створювати правову норму чи змінювати її. Суд на прикладі конкретного випадку роз’яснює
зміст правової норми: як її слід розуміти
за наявності тих чи інших обставин, як
вона реалізується на практиці, які наслідки можуть настати.
Україна належить до держав романо-германської правової сім’ї із достатньо
розвиненою системою нормативно-пра-

вових актів, а тому відсутня необхідність
перетворення судової влади в законодавчу, а суддів — у суб’єктів правотворчості.
Отже, на наш погляд, інститут англосаксонського прецеденту буде занадто «чужим» нашій правовій системі.
У свою чергу, в державах континентального права під судовим прецедентом розуміють інститут усталеної судової практики. На жаль, про усталеність
судової практики в Україні наразі говорити також не можемо, вона залишається розбалансованою.
Тому вважаємо, що найбільш прийнятним шляхом для нашої держави
буде розробка механізмів упровадження
інституту так званого переконливого
прецеденту. Він так чи інакше характерний для обох правових сімей і полягає в
тому, що судове рішення не має обов’язкової прецедентної сили, проте впливає
на практику інших судів з огляду на авторитет суду, який таке рішення ухвалив.
Це питання майбутнього, хоча й на
сьогодні правовий висновок Верховного Суду України є таким собі неконфліктним способом впливу на формування однакової судової практики. Проте цей висновок Верховний Суд України робить лише тоді, коли розглядає
конкретну справу.
Таким чином, правозастосовна діяльність Верховного Суду України
щодо формування правових висновків
про правильне застосування правових
норм відрізняється від нормотворчості.
Зазначений вид тлумачення здійснюється лише з метою правильного й однакового застосування норм законів, а
не з метою їх коригування. При цьому
не змінюються сформульовані законодавцем елементи правового регулювання. У разі якщо ці елементи чітко не
виражені в нормах закону, вони визначаються шляхом використання певних
методів тлумачення, застосування аналогії закону та аналогії права.
При цьому законодавче поширення
обов’язковості судових рішень Верхов-
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ного Суду України не лише на сферу
здійснення правосуддя (як у системах
прецедентного права), а й на діяльність
усіх суб’єктів владних повноважень,
вважаємо, може свідчити про наявність
певних елементів нормативного характеру зазначених правових висновків.
Крім того, оскільки останні є обов’язковими для суб’єктів владних повноважень, то вони мають бути обов’язковими і для інших суб’єктів права, які вступають з ними у правовідносини. У протилежному випадку порушуватиметься
принцип рівності всіх перед законом.
Запровадження в Україні прецедентного права на уже сформовану романо-германську правову систему за
наявності деталізованого законодавства зумовило б виникнення цілої низки проблем правозастосовного та доктринального характеру, зокрема співвідношення юридичної сили різних
джерел права. В Україні, як і в інших
країнах континентального права, правове регулювання здійснюється законодавством, яке не може бути змінене
судовими рішеннями.
Крім того, створення норм права
прецедентними рішеннями не забезпечує досягнення вищого ступеня правової визначеності. Зокрема, у державах
англосаксонської правової системи у
зв’язку з цим виникають труднощі,
пов’язані, наприклад, зі складністю
встановлення норми, яку містить прецедентне рішення; визначенням належного прецеденту, що підлягає застосуванню; можливістю його подолання у разі
помилковості або застарілості та невідповідності новим потребам суспільства;
зворотної дії в часі тощо. Якість судового рішення при цьому залежить від
того, наскільки повно суди враховують
прецеденти щодо аналогічних фактичних обставин справи.
З урахуванням викладеного вважаємо, що правова природа висновків Верховного Суду України є найбільш
близькою до юридичної сили право-
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вих позицій ЄСПЛ для держав-учасниць, проте не в якості джерела права
(як останні кваліфікуються згідно зі
статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»), а в
якості тлумачення положень Конвенції,
що має обов’язковий характер.
Необхідно зазначити, що сама Конвенція дає підстави для такого висновку.
Зокрема, стаття 32 передбачає, що
юрисдикція ЄСПЛ поширюється саме
на питання тлумачення і застосування
Конвенції та протоколів до неї. Як
стверджує М. де Сальвіа, скаржник має
право посилатися в судах на Конвенцію
в тому змісті, в якому вона тлумачиться
Страсбурзьким судом [2, с. 21]. Обов’язкова сила таких рішень пов’язана з тим,
що тлумачення міжнародного договору
органом, юрисдикція якого визнана
державами-учасницями, є невід’ємним
елементом змісту договірних норм, які
не можуть застосовуватися усупереч такому тлумаченню. У зв’язку з цим рішення ЄСПЛ мають подвійний характер — як акти вирішення справ відповідно до Конвенції та як акти тлумачення положень Конвенції.
Вважаємо, що аналогічну юридичну
силу мають рішення Верховного Суду
України: з одного боку — як результат
вирішення конкретної справи, а з другого боку — правові висновки, які в них
викладені, мають інше призначення:
вони уточнюють норми закону, конкретизують їх зміст, є зразком того, як суди
та інші органи державної влади мають
застосовувати конкретну норму права.
Наразі Верховний Суд України лише
виправляє помилки в правозастосуванні,
які суди вже допустили. Навіть для того,
щоб установити факт невідповідності
рішення суду нижчої інстанції правовому висновку Верховного Суду України,
обов’язковим є розгляд справи та перевірка окремого процесуального рішення
самим Верховним Судом України.

Романюк Я. М.
Судове тлумачення в умовах реформування правосуддя: роль Верховного Суду України

Водночас завдання Верховного
Суду України — не тільки вирішення
конкретної справи як правового спору.
Його призначення, головна ідея діяльності — спрямування судової практики
в єдине русло шляхом здійснення тлумачення правових норм.
Так, Верховний Суд України повинен
мати змогу виправляти фундаментальні,
серйозні судові помилки в правозастосуванні, які допустили суди нижчої інстанції. Але не менш важливо, щоб єдність
судової практики забезпечувалася іншими шляхами та спрямовувалася в правильне русло заздалегідь, тобто до того,
як суд помилиться в правозастосуванні.
Якщо в правовому полі передбачити способи процесуально ефективного
запобігання судовим помилкам, їх кількість зменшиться в рази. І це буде
найяскравішим показником підвищення якості судочинства.
Тут привертає увагу така цікава новація, як інститут консультативного, або
преюдиційного запиту. Його особливість у тому, що найвищий у державі суд
тлумачить норму права не тоді, коли
фактично виправляє судову помилку, а
за запитом ще до моменту вирішення
справи по суті в суді першої інстанції.
Преюдиційний запит як процедуру
передбачено в діяльності Суду Європейського Союзу. Крім того, інститут
консультативного запиту впроваджується в діяльності ЄСПЛ.
Так, у 2013 році в рамках заходів із
реформи ЄСПЛ Комітет міністрів Ради
Європи схвалив Протокол № 16 до
Конвенції, який надає право національним вищим судам (трибуналам), визначеним самими державами, звертатися
до ЄСПЛ із запитами про надання консультативних висновків стосовно принципових питань, пов’язаних із тлумаченням або застосуванням прав і свобод, установлених Конвенцією.
Застосування цього Протоколу дасть
змогу державі убезпечитися від порушення Конвенції на національному рівні

та сприятиме зменшенню кількості звернень громадян до ЄСПЛ. Для України
це питання надзвичайно актуальне, адже
за результатами діяльності ЄСПЛ у 2015
році серед усіх держав-членів Ради Європи Україна продовжує лідирувати за
кількістю звернень.
Україна підписала Протокол № 16
ще в червні 2014 року, однак із його ратифікацією невиправдано зволікає. Так
само невиправдано гальмується розробка
механізмів упровадження подібної процедури в національну правову систему.
Консультативний запит дає позитивний ефект: практика завчасно формується однаково. І учасники справи, і суд,
і громадськість можуть із найбільшою
вірогідністю спрогнозувати наслідки судового розгляду будь-якого спору.
Це потужний засіб знищення корупційних проявів у судовій системі. Судді
буде складно пояснити, чому його рішення суперечить напрямку правозастосування, який був йому відомий. Крім
того, процедура консультативного запиту мінімізує ризик скасування судового
рішення судом вищої інстанції, що також сприяє розгляду судами справ у розумні строки. Безумовно, консультативний, чи преюдиційний, запит — складний і специфічний правовий інститут.
І сумніви в ефективності цього інституту, дискусії в юридичному середовищі
— це нормальне явище.
Верховний Суд України, намагаючись активізувати дискусію в цій сфері
та перевести її в практичну площину,
провів у листопаді 2014 року круглий
стіл з обговорення особливостей преюдиційного чи консультативного, запиту.
Дискусію було розпочато. Проте дотепер вона залишається дуже несміливою.
Доцільно ще раз звернути увагу на
цей інститут усіх суб’єктів, причетних до
проведення судової реформи. Така процедура в цивільному праві застосовується у нашого сусіда — Молдови, а також в
цивільному та, з деякими особливостями, у кримінальному праві й у Франції.
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Правова система повинна розвиватися й удосконалюватися, реагувати на
соціально-економічні зміни та потреби
суспільства. Так само й правові механізми, які закладаються в основу діяльності
суду, можуть і повинні модернізуватися.

Вивчення досвіду судових систем кращих світових зразків, запозичення нових правових інститутів, які позитивно
зарекомендували себе в інших державах, — це гарний спосіб.
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Abstract. The article reveals the content of the principle of dynamic interpretation
based on the analysis of the European Court of Human Rights decisions. The author
analyzes the practice of this principle of the interpretation of European Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the impact of such
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Сьогодні нормативне значення прецедентів Страсбурзького суду є загальновизнаним. Судовий прецедент здатний не тільки вирішити спір по суті, а й
оперативно усунути недоліки чинного
законодавства. Особлива увага науковців до юридичної природи рішень Суду
пов’язана, як зі специфічною роллю
Суду як наднаціонального юрисдикційного органу, що має виключне право
тлумачити та застосовувати Конвенцію
про захист прав людини і основоположних свобод, так і з особливостями
правових систем держав-членів Ради
Європи, право якої поєднує континентальний та англо-американський типи
правових систем [4, с. 174]. Рішення Європейського Суду є прецедентами, що
мають обов’язкову юридичну силу, їх
юридичний статус рівноцінний статусу
обов’язкових юридичних норм.
Коли Страсбурзький Суд лише починав функціонувати, виникла дискусія, чи повинен він при тлумаченні Європейської Конвенції спиратися на
текст і наміри її укладачів чи у поєднан-

ні з цим враховувати зміни в житті суспільства, які сталися з дня її прийняття,
забезпечуючи цим самим не лише захист, але і розвиток закріплених у Конвенції прав. Суд надав перевагу другому
варіанту, вважаючи метою своєї роботи
найбільш повну реалізацію положень
Конвенції. Такий підхід отримав назву
динамічного. Деякі дослідники воліють
називати його еволютивним, обґрунтовуючи це тим, що, по-перше, динамічно
може змінюватися суспільство, та не судова практика, для якої характерна велика спадкоємність, і, по-друге, слово «динамічний» припускає як зміцнення, так і
ослаблення рівня захисту суб’єктивних
прав, у той час як «еволютивний» —
лише зміцнення, що краще передає
зміст намірів Суду. З іншого боку, у природі еволюційні зміни характеризуються безперервністю, а Суд здійснює розширене тлумачення положень Конвенції і гарантій, які вона надає, лише тоді,
коли впевниться, що правові зміни у суспільстві настільки серйозні, що потребують коректування правових позицій

97

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 6 (06)

Суду. Саме тому, на наш погляд, два найменування підходу — і «еволютивний», і
«динамічний» — рівноправні.
Так, Ж.-Л. Бержель стверджує, що
еволюційний метод ґрунтується на тій
ідеї, що право є процесом, безперервним актом творення суспільства, закони
є всього лише його тимчасовим відображенням, яке має еволюціонувати разом
зі зміною соціального середовища. Закони, отже, можуть бути відокремлені
від початкової волі законодавця й набувати нового сенсу, для того, щоб адаптуватися до нових вимог, що висуваються
дійсністю. Сенс якогось закону може мінятися з часом і залежно від обставин
[1, с. 432]. Отже, як зазначають Л. Тимченко та В. Кононенко, еволюційне тлумачення забезпечує поступовий розвиток змісту міжнародного договору внаслідок змін у житті суспільства [5].
Як справедливо зауважив Гангсоф
ван дер Меерш, динамічна інтерпретація
Європейської конвенції з прав людини,
або врахування змін соціальної парадигми у процесах тлумачення і застосування
Конвенції, зумовлена самим об’єктом і
метою цього документу — забезпечити
найбільш ефективний захист прав людини. Крім того, у Преамбулі документу
(як і у Статуті Ради Європи) міститься
вказівка на необхідність подальшого
розвитку прав людини. Є. А. Чефранова
зазначає, що гнучкість підходу Суду дозволяє йому брати до уваги рівень соціального, правового і технічного розвитку окремих держав, які входять до Ради
Європи. Існують два шляхи підвищення
ефективності положень Конвенції —
розширення змісту того чи іншого права або ж розширення сфери застосування відповідної статті.
Сутність динамічного підходу до тлумачення Європейської Конвенції полягає у врахуванні змін соціального ставлення до тих чи інших явищ, а також
причин, які ці зміни породжують (таких,
як досягнення техніки, біології, медицини, соціальної філософії і т.д.). Необхід-
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но пояснити, що використовувані у Європейській Конвенції поняття «не статичні, а, навпаки, динамічні настільки,
наскільки їх значення спроможні розвиватися і змінюватися у міру розвитку самого суспільства. Важливо також і те, що
вони наділені здатністю охоплювати
широке коло різних явищ, при чому деякі з них пов’язані один з одним, а деякі — взаємно перекриваються».
Досить часто сутність розглядуваного підходу до тлумачення Суд виражає у
фразі: «Конвенція — живий інструмент
і повинна тлумачитися з урахуванням
суспільного розвитку, у світлі поточних
обставин». Зміна соціальної парадигми
може звузити або, навпаки, розширити
рамки допустимої поведінки держави-відповідача, що, у свою чергу, безпосередньо впливає на результат справи. Принцип еволютивного тлумачення конвенції випливає з принципу
ефективності гарантій конвенції. Цей
принцип зумовлює так звану «динамічну», або «еволюційну», інтерпретацію
конвенційних норм, що застосовуються Судом. У його прецедентному праві
викоренилося положення про те, що
конвенція є «живим інструментом»,
який повинен тлумачитися «у світлі
умов сьогодення», а також відповідно до
понять, які «панують в наші дні у демократичних суспільствах».
Потреба здійснення на практиці дієвого захисту прав і свобод людини обумовила застосування Європейським Судом такого підходу до тлумачення норм
Конвенції, який дозволяє йому постійно
розширювати встановлені Конвенцією
гарантії. Адже з 4 листопада 1950 р.,
коли було підписано Конвенцію, у її
перший розділ про права та свободи не
було внесено жодної зміни. Каталог
прав та свобод людини розширювався
лише шляхом прийняття протоколів до
конвенції. При цьому конвенція завжди
відповідала сучасним для кожного періоду умовам життя суспільства. З огляду на це, принцип ефективного та ди-
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намічного тлумачення конвенційних
норм у практиці Суду фактично перетворився на спосіб експлуатації потенційних можливостей Конвенції [7, с. 132].
Завдяки цьому правотлумачна діяльність Суду стає способом не тільки забезпечення й захисту закріплених Конвенцією прав і свобод людини, але й
також засобом розширення прав і свобод людини та звуження правообмежувальних можливостей держави, що веде
до розширення правозабезпечувальних
обов’язків держави перед людиною.
Принцип еволюційної (динамічної)
інтерпретації виходить із того, що Конвенція — це не сукупність застиглих
норм і правил, а живий документ, який
постійно розвивається. Принцип еволюційного тлумачення конвенції та
протоколів до неї означає, що їх положення слід тлумачити з урахуванням
мінливих політичних, економічних, соціальних та культурних умов життя суспільства. Це вказує на динаміку як суттєву характеристику європейської системи захисту прав людини. Саме застосування еволюційного тлумачення дало
Суду змогу розглянути в рамках права
на життя питання про клонування, генну інженерію, евтаназію, котрі не враховувалися і не могли враховуватися
державами, які приймали Конвенцію.
Принцип динамічного тлумачення
вперше був застосований Європейським судом у справі «Tyrer v. UK», по
якій він мав дати в контексті статті 3
Конвенції правову кваліфікацію тілесних покарань, які застосувалися у школах Великої Британії. Європейський
суд дійшов висновку, що тілесні покарання, навіть якщо вони не суперечили
стандартам, які існували на момент прийняття Конвенції, на момент розгляду
справи вже не відповідали принципам і
цінностям європейського суспільства.
Таким чином, Європейський суд відмовився слідувати «первісним намірам» авторів Конвенції і визнав, що тілесні покарання школярів порушують статтю 3

Конвенції. У рішенні Європейський суд
зазначив, що Конвенція — це «живий
документ, який має тлумачитися у світлі
сучасних умов» [9, с. 40].
Суд послідовно реалізовував дану
концепцію на практиці. До прикладу, у
Конвенції про права людини відсутні
положення, які покликані захищати
права сексуальних меншин. Саме тому
Суд у своїй практиці почав широко використовувати захист, передбачений ст.
8 Конвенції, в якій зафіксовано право
на особисте життя, по відношенню до
прав сексуальних меншин. Так, у справі
Даджеон проти Об’єднаного Королівства Суд погодився з думкою Комісії
про те, що «оспорюване законодавство
вторгається у право позивача на повагу
його особистого життя, яке гарантовано Статтею 8, параграфом 1, у тій мірі,
в якій воно забороняє гомосексуальні
акти, які вчиняються за спільною згодою і які відносяться до особистої сторони відносин між чоловіками». Викладена позиція була підтверджена в подальшому і у ряді інших справ.
Аналогічним чином дія вказаної
статті була розповсюджена на права
людини в сфері екології, оскільки в
Конвенції нема положень, направлених
на захист права на здорове навколишнє
середовище. Зокрема, у рішенні по
справі Лопез Остра проти Іспанії Суд
вказав, що «сильне забруднення навколишнього середовища може впливати
на добробут окремих осіб і створювати
перешкоди у використанні ними їхніх
помешкань, так, що це буде негативно
зачіпати їх право на особисте і сімейне
життя, попри це, не створюючи серйозної загрози їх здоров’ю» [6, с. 204].
У справі «Салґуейрода Сільва Моута» (Salgueiroda Silva Mouta) проти Португалії (1999), в якій заявник скаржився
на те, що національні суди надали опіку
над його донькою колишній дружині, а
не йому, на тій підставі, що він жив
спільно з чоловіком, чи не вперше у
практиці Суду було встановлено дис-
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кримінацію за ознакою сексуальної орієнтації у зв’язку з правом на повагу до
приватного життя. Такою ж дискримінативною Судом було визнано відмову
держави у дозволі на усиновлення дитини жінкою, яка перебувала у сталих
одностатевих відносинах, про що вона
зазначила у документах, поданих для
усиновлення (Е. В. проти Франції, 2008).
Подальша еволюція практики Страсбурзького суду засвідчує, що більшість
суддів схиляються до визнання можливості не тільки конкретизації, але й розширення змісту Конвенції за допомогою судових прецедентів з метою втілення в
життя принципу верховенства права. Це
однаково стосується як гарантій на право
мати доступ до суду, що прямо не передбачене в ст. 6 Конвенції, але вже міцно
вкоренилося в прецедентному праві Суду
й послідовно ним захищається, так і інших прав і свобод, проголошених у тексті викладених імпліцитно.
Приміром такого підходу є рішення
у справі «Ейрі проти Ірландії», в якому
Європейський суд з прав людини поширив межі розуміння п. 1 ст. 6 Конвенції
на сферу соціально-економічних прав.
Як сказано в рішенні, «хоча Конвенція
говорить головним чином про цивільні
та політичні права, багато з них у процесі реалізації набувають риси та ведуть до
наслідків соціально-економічного характеру. Тому Суд… вважає, що …жорсткої
межі між цією сферою та змістом Конвенції не існує». У результаті Страсбурзький суд вирішив, що ненадання безкоштовної юридичної допомоги заявниці,
майновий стан якої не дозволяв їй скористатися послугами платного юриста в
цивільній справі, порушувало право
ефективного доступу до суду, гарантованого Конвенцією [7, с. 235].
Застосування методу розширювального тлумачення дозволяє Суду радикально змінювати свою практику. Так, в
початковий період застосування Конвенції її положення розумілися як такі,
що жодним чином не передбачають
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заборони застосування смертної кари
(адже ст. 2 Конвенції, що гарантує право на життя, прямо допускає виняток
для «виконання смертного вироку суду,
винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон
передбачає таке покарання»). Проте з
часом ст. 3 Конвенції (забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання), почала розглядатися як така, що
у певних випадках забороняє смертну
кару (див., зокрема, §§ 102–104 [10]).
Ілюстрацією «еволюції» поглядів
Європейського суду є тлумачення ст. 6
Конвенції про право не свідчити проти самого себе, яке, утім, прямо в Конвенції не закріплене, однак, безсумнівно, знаходиться в основі поняття справедливого судочинства. Первинна інтерпретація цього права була такою:
«це право зберігати мовчання, неприпустимість примушування до дачі показань проти самого себе». Подальше
значення змінилося: «це неприпустимість примушувати особу надавати докази своєї винуватості або невинуватості, не сприяти викриттю себе у вчиненні злочину» [3, с. 140–141].
Розглянувши справу «Барджерс
проти Бельгії», що стосувалося ситуації,
коли прокурор робив заяви у відкритому судовому засіданні в бельгійському
Касаційному суді, а потім брав участь у
обговоренні судового рішення без права голосування, Європейський суд з
прав людини вирішив вісімнадцятьма
голосами проти чотирьох, що в даному
випадку було порушення пункту 1 ст. 6
Конвенції, анулювавши прецедент,
створений у справі «Делькур проти
Бельгії». Основним аргументом на користь прийнятого рішення Європейський суд з прав людини вважав «суттєву еволюцію в прецедентному праві
Суду» щодо прав захисника та принципи рівності сторін у процесі, «особливо
щодо того значення, яке надається зовнішній атрибутиці, та зростаючій чут-
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ливості громадськості до справедливого відправлення правосуддя» [2, с. 8].
Таким чином, наведені вище приклади справ, розглянутих Європейським судом з прав людини, виразно
доводять те, що під час тлумачення та
застосування Конвенції він фактично
формулює нові правові норми, що стають невід’ємною частиною конвенційної системи захисту прав людини
[7, с. 236]. Застосування принципу еволюційного тлумачення у процесі інтерпретації конвенційних норм в кінцевому підсумку впливає на обсяг їхнього
тлумачення. Так, у практиці Суду чітко
простежується тенденція щодо розширення прав і свобод людини та звуженого розуміння компетенції держав-учасниць конвенції щодо обмеження
прав і свобод людини. Водночас таке
звуження прав держави неодмінно веде
до розширення її обов’язків перед людиною, що дає підстави говорити про
безпосередній «вихід» тлумачення норм
за «обсягом» на зазначений принцип.
На наш погляд, допускаючи застосування писаного права як «живого інструмента», слід обов’язково виробити
загальні критерії, якими слід керуватися,
наповнюючи зміст «букви закону» новим духом. Очевидно, є межа, яку правозастосовчий суб’єкт (насамперед, суд) не
може перейти, не посягнувши на функції законодавця (правотворця). Такою
межею має бути життєво необхідні потреби суспільства конкретного періоду,
які завжди виступали першоосновою,
двигуном прогресу в правовому регулюванні. Саме за таких обставин воно буде
відповідати концепції Є. Ерліха.
У правовій доктрині існують різні
погляди на те, як має визначатися ця
межа, де вона має проходити. Не вдаючись в їх детальний аналіз, зазначимо,
що, на наш погляд, правими є ті, хто
пропонує виходити із уявного наміру
абстрактного «ідеального» законодавця.
Це означає, що при тлумаченні права
слід задаватися не питанням про те, що

мали на увазі законодавці, а питанням
про те, що мав би на увазі при формулюванні відповідного припису «ідеальний» законодавець. Як видається, такий
підхід буде найбільш правильним і
призведе до найкращих результатів.
Зазначене стосується не лише випадків застосування писаного права як «живого інструмента», а, загалом, будь-якого
тлумачення неоднозначних за самою
своєю природою положень писаного
права, у тому числі випадків вирішення
т.зв. змістовних та темпоральних колізій
між різними правовими приписами.
У вітчизняній юридичній літературі
часто зустрічається спрощене розуміння правової природи прецедентів Європейського суду з прав людини: їх або
безапеляційно називають обов’язковими і для самого Страсбурзького суду, і
для національних судів, або так само
категорично заперечують це. Утім,
сформована Європейським судом з
прав людини доктрина прецедентного
права є значно складнішою. З одного
боку, Суд послідовно дотримується своїх прецедентів і прецедентів Європейської комісії з прав людини, з іншого —
він не визнає їх абсолютно обов’язковими. За прикладом вищих судів у країнах англосаксонської правової сім’ї,
Європейський суд з прав людини проголосив, що відхилятиметься від прийнятих раніше рішень, якщо «існують
переконливі підстави зробити це», наприклад, «для забезпечення того, щоб
тлумачення Конвенції відповідало соціальним змінам і реаліям сьогодення»,
або через необхідність реагувати на
«розвиток конвергенції щодо досягнутих стандартів».
Еволюційне тлумачення Конвенції
не призводить до створення нових
прав, тобто прав, яких немає в Конвенції. В іншому випадку це означало б не
тлумачення існуючих, а створення нових положень, тобто судову правотворчість, здійснювати яку Європейський
суд не має повноважень. Однак, прове-
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сти розмежування між тлумаченням і
правотворчістю вкрай важко, особливо
у випадках, коли норма, яка роз’яснюється, викладена нечітко. Зазначимо,
що Європейський суд є прихильником
не революційних, а поступових змін у
тлумаченні положень Конвенції, він
уважно вивчає практику національних
судів і національні стандарти. Однак,
динамічна методика тлумачення нормативних актів є не стільки загрозою стабільності права (законодавства), скільки
інструментом, який, навпаки, дозволяє
досягати такої стабільності, бо забезпечує можливість, так би мовити, «змінювати зміст законодавства без внесення
змістовних змін до нього».
Слід погодитися і з думкою, що актуальність динамічного тлумачення підтверджується тим, що основа легітимності застосовуваного сьогодні права
перебуває не в минулому, а сьогодні. За
словами Т. Гоббса, законодавцем є не
той, на чиєму авторитеті був створений
закон, а той, на чиєму авторитеті він
продовжує бути законом. Отже, досить
правильним можна визнати тлумачення
закону exnunc (відтепер), тобто вибір тих
його значень, що якнайповніше відповідають сьогоднішньому розумінню його
змісту. Це стає зрозумілим тоді, коли необхідно інтерпретувати невизначені
правові поняття, наприклад, встановити
зміст такого поняття, як «аморальність»,
сенс якого може бути різним у різні часи.
При цьому чим більшим є проміжок
часу між датою прийняття норми та мо-

ментом її застосування, тим більшою
буде допустима свобода корегування і
тим сильнішою необхідність урахування
зміни соціально-етичних уявлень та зміни початкової мети, поставленої нормо
творцем [8, с. 40, 42].
Резюмуючи усе вищесказане, потрібно відзначити, що утворення і
функціонування такого важливого органу як Європейський суд, є важливим
надбанням загальноєвропейської правової системи захисту прав людини.
Побудований на системі прецедентного права, яке вже давно діє, наприклад у
Канаді, США й ряді інших країн, Суд
став однією із найважливіших міжнародних інституцій судового захисту
прав людини на території майже усіх
європейських країн: як тих, що мають
систему прецедентого права (Великобританія), так і країн континентального
права (Німеччина, Франція, Італія
тощо), у тому числі України. Сьогодні
спостерігається активна діяльність Європейського Суду з прав людини з позиції прогресивного розвитку міжнародного права. Як доказ — все частіше
Суд, здійснюючи свою діяльність, прибігає до застосування такого методу, як
«еволютивне» тлумачення, що забезпечує розгляд справ і вирішення конфліктів відповідно до реалій сьогодення,
при цьому суд постійно робить свій вагомий внесок у в уніфіковане й виважене розуміння прав людини, збагачує їх
зміст завдяки всебічному та ґрунтовному тлумаченню норм Конвенції.
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АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Ilikchiieva K. I.
Analysis of some aspects of state policy in the scope of human rights in Ukraine
Abstract. The article is dedicated to the analysis of state policy of Ukraine in the protection of women from violence. The author considers that the state policy in the scope of
prevention and protection from gender and domestic violence is not effective and not
sensitive because of not measurable results. The majority of indicators of achievement
are procedural and do not allow the possibilities of creating an effective system of protecting women from violence. The measures for the implementation of the national
strategy on human rights are quantitative rather than qualitative and are not to achieve
specific goals.
Key words: state policy, human rights, gender violence, domestic violence.
Постановка проблеми. Зміни у
свідомості суспільства, що відбулися за
останні декілька років в Україні, актуалізували питання які досі не були в порядку денному державної політики. Анексія Автономної республіки Крим, зброєний конфлікт у Донецькій та Луганський областях, євроінтеграція створили нові виклики для держави. І одним з
найгостріших серед них є дотримання
прав людини в Україні на рівні міжнародних стандартів.
Багатоаспектність цього питання та
гострі дискусії щодо окремих законопроектів у цій галузі лише підтверджують актуальність даного дослідження. Державна політика як постійно виважений вибір політиків має бути своєчасною, злагодженою, ефективною,
чутливою та базуватися на достовірній
інформації. Тобто вона має співвідноситись з іншими поточними завданнями і цілями політиків; не загострювати
проблему, для вирішення якої її було
створено; якнайкраще відповідати цілям її створення; задовольняти інтереси
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усіх дотичних сторін та розпорошені
суспільні інтереси. Керуючись саме
цими критеріями, ми проаналізуємо окремі аспекти державної політики в сфері прав людини в Україні.
У фокусі сьогодення перебувають
чимало питань, пов’язаних з дотриманням прав людини та імплементацією
міжнародних стандартів у вітчизняне
законодавства. Метою цієї статті є
аналіз державної політики у сфері запобігання і протидії насильству щодо жінок, оскільки гендерні права займають
особливе місце в системі прав людини.
Виклад основного матеріалу. Указом Президента від 25 серпня 2015 року
№ 501/2015 було затверджено Національну стратегію у сфері прав людини
(далі за текстом Стратегія) [1]. Метою
реалізації Стратегії визначено пріоритетність прав і свобод людини при визначенні державної політики, прийнятті рішень органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
Стратегічними напрямами, серед іншого, визначено:
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1) протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству;
2) протидія домашньому насильству.
Для кожного напрямку визначено
стратегічну мету та очікувані результати.
Для досягнення кожної стратегічної
мети, що має вимірюватись відповідними результатами, Кабінетом Міністрів
України затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері
прав людини на період до 2020 року
(далі за текстом План) [2]. Вказаний
План містить конкретні заходи для отримання очікуваних результатів.
Отже, давайте розглянемо можливість отримати очікувані результати, а
отже і досягти стратегічної мети по
кожному напрямку через призму затверджених заходів.
Держава визнає, що законодавство з
питань запобігання гендерному насильству потребує удосконалення і приведення у відповідність із міжнародними
стандартами. Також актуальною є проблема неефективності розслідувань
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, здійсненням іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина. Метою у
цій царині є створення ефективної системи протидії усім формам гендерного
насильства, торгівлі людьми та рабства,
надання якісної допомоги жертвам. Очікується отримати наступні результати:
1) створення умов, необхідних для
запобігання та протидії усім формам гендерного насильства та торгівлі людьми;
2) удосконалення системи надання
допомоги жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми;
3) приведення у відповідність із
міжнародними стандартами законодавство з питань протидії гендерному насильству;
4) забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, в
тому числі вчинених на тимчасово окупованій території України та у районі
проведення антитерористичної операції
у Донецькій і Луганській областях, тощо.

Що ж вбачається індикатором отримання вказаних результатів? Аналіз Плану в частині створення ефективної системи протидії усім формам гендерного
насильства, торгівлі людьми та рабства,
надання якісної допомоги жертвам дає
можливість зробити висновок, що більшість заходів є невимірюваними і не
створять системи протидії. Оскільки
майже всі маркери результативності є
«процесуальними», наприклад:
1) затверджено Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми
на період до 2020 року;
2) подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект;
3) внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів;
4) визначено механізм забезпечення
розгляду справ спеціалізованими судами;
5) проведено не менш як чотири
засідання на рік міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі
людьми;
6) представлено результати моніторингу;
7) запроваджено відповідну звітність, тощо.
Невже визначення механізму чи
впровадження звітності є елементами
ефективної системи протидії? Отже,
можемо констатувати, що державна політика у сфері прав людини в Україні, у
частині запобігання гендерному насильству та торгівлі людьми, є неефективною та нечутливою. Оскільки вона не
відповідає цілям і не задовольняє інтереси суспільства та зацікавлених сторін.
Ще однією формою насильства, від
якого страждають жінки є насильство
вчинене одним із членів сім’ї. Таке насильство носить латентний характер і
це значною мірою ускладнює ефективне та своєчасне вжиття належних заходів для його запобігання та припинення. Але держава зацікавлена в подоланні цього явища і в Стратегії сформулювала наступну мету: створення ефективної системи запобігання та протидії до-
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машньому насильству, підвищення
якості надання допомоги жертвам домашнього насильства.
Досягненням цієї мети буде:
створення ефективної системи
запобігання та протидії домашньому
насильству, в тому числі вжиття заходів
щодо забезпечення повідомлення уповноважених органів про випадки домашнього насильства;
вдосконалення порядку надання
допомоги жертвам домашнього насильства та впровадження програм, спрямованих на навчання осіб, які вчинили
домашнє насильство, ненасильницькій
поведінці в міжособистісних стосунках;
проведення роботи з інформування населення про проблеми і способи протидії домашньому насильству та
порядок надання допомоги жертвам домашнього насильства;
здійснення заходів щодо попередження домашнього насильства на
місцевому рівні.
Індикатори результатів щодо досягнення цієї мети у Плані більш конкретизовані, хоча також містять декілька
суперечливих моментів, зокрема:
1) подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до норм та положень національного законодавства;
2) прийнято відповідний закон та
внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів;
3) розроблено і затверджено Державну програму протидії домашньому
насильству на період до 2020 року,
тощо.
Слід відмітити і результати, що цілком обчислюються, наприклад:
1) кількість фахівців, які підвищили свою кваліфікацію;
2) навчальні курси з протидії домашньому насильству, як обов’язкові
частини навчальних планів навчальних
закладів;
3) кількість новопризначених фахівців, що проходять навчання, тощо.

106

Виходячи з вище зазначеного та
аналізу Плану в частині створення
ефективної системи запобігання і протидії домашньому насильству, можна
зробити висновок, що по завершенню
впровадженню даного документи у суспільства будуть показники його ефективності та результативності. Попри
це, ми вважаємо, що даний аспект державної політики має недоліки з точки
зору ефективності. Зокрема, створення
нових нормативно-правових актів не
створить ефективної системи запобігання і протидії. І це можна прослідкувати на прикладі законопроекту № 5294
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» [3]. Створений Міністерством соціальної політики на виконання Плану та внесений Кабінетом
Міністрів
України,
законопроект
містить певну кількість недоліків та
прогалин, які можуть призвести до неможливості його виконання. Зокрема,
основна проблема, що вже закладена в
проекті це відсутність механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Впровадження такого механізму передбачено ч. 2 ст. 5 законопроекту, однак інші норми цього
документу не визначають та не закріплюють цього механізму. Також даний
документ містить норми, що не узгоджуються з нормами Кримінального кодексу України.
Можна констатувати, саме створення та прийняття нових нормативно-правових актів різного рівня не
може бути показником досягнення відповідної стратегічної мети розглядуваної Стратегії.
Висновки. Характеризуючи державну політику слід враховувати, що
вона передбачає не лише цілеспрямовану дію, а й наміри; є відповіддю на
певні політичні вимоги та суспільні виклики; дійсно виконується урядом та
дає результати. З урахуванням цього та
усього вище зазначеного, можна ствер-
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джувати, що Національна стратегія у
сфері прав людини в частині запобігання і протидії насильству щодо жінок є
своєчасною та відносно злагодженою.
Проте, на наш погляд, мало ефективною
та нечутливою, оскільки більшість заходів, що передбачені для вдосконалення

діяльності держави щодо утвердження та
забезпечення прав і свобод людини,
створення дієвого механізму захисту в
Україні прав і свобод людини, вирішення
системних проблем у даній сфері, є кількісними, а не якісними і не спрямовані на
досягнення конкретних цілей.
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Забезпечення прав і свобод людини
і громадянина неможливе без їх попередньої декларації в загальнодержавних
законодавчих актах. Деякі з них за своєю природою є такими, що потребують додаткової охорони та особливого
правового стану, тому встановлюються
в конституціях держав, як наслідок, набувають конституційно-правового статусу. В даному випадку Україна не є виключенням. В Конституції України
від 28.06.1996 № 254к/96-ВР задекларовано різні права, серед них: право на
життя, на вільний розвиток своєї особистості, на особисту недоторканість,
на недоторканість життя, на свободу
думки і слова, на свободу світогляду і віросповідання, свободу пересування та
вибору місця проживання та інші. Задекларовано в Конституції України і
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право кожного громадянина на працю,
відпочинок, належні, безпечні і здорові
умови праці. [11] Сукупність цих прав
прийнято вважати трудовими. В Конституції встановлено величезну кількість норм, які направлені на забезпечення належної та ефективної охорони
праці працівників на вітчизняних підприємствах. Відсутність комплексних
наукових досліджень конституційних
норм, які проголошують право на безпечні та нешкідливі умови праці та
встановлюють механізми його реалізації і зумовлюють актуальність даного
дослідження.
Конституція України від 28 червня
1996 року № 254к/96-ВР була ухвалена
на п’ятій сесії Верховної Ради України
другого скликання. Вважаємо, що саме
вона є базою для формування і розвитку
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чинного законодавства України, зокрема
і трудового. На нормах та положеннях
Конституції повноцінно розвивається
вітчизняне законодавство, в тому числі і
в сфері зайнятості, праці та її охорони.
Варто зазначити, що механізми реалізації прав громадян на охорону праці
беруть свій початок вже з першої статті
Конституції. Згідно даної статті, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою
державою [11]. Проголошуючи державу соціальною, законодавець фактично
визначив її соціальне спрямування та
орієнтацію на задоволення потреб всіх
членів суспільства. Про це свідчить і
офіційне тлумачення статті 1 Конституції України від 28 червня 1996 року
№ 254к/96-ВР надане Конституційним
судом України від 2012 року № 1-ІІ/2015.
Відповідно до нього Україна, як соціальна держава визнає людину найвищою соціальною цінністю. [16] Дане
твердження підтверджує і частина 1
статті 3 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. В ній вказано, що людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. [11] Саме тому,
вважаємо, що конституційне закріплення соціальної спрямованості держави і
зумовлює розвиток всього спектру соціальних прав, зокрема і права на працю та охорону праці. Таку гіпотезу підсилюють і твердження юриста-науковця Головащенко О.С. В своєму дисертаційному дослідженні «Соціальна та
правова держава: питання співвідношення» науковець зазначає, що під поняттям «соціальна держава», необхідно
розуміти державу, що активно реалізує
широкомасштабну соціальну політику,
сприяє здійсненню комплексу соціально-економічних, екологічних та культурних прав людини і громадянина в
обсягах, що дозволяють втілити в життя конституційне визнання людини
найвищою соціальною цінністю в су-

спільстві [1]. Тому, вважається, що основними завданнями соціальної держави є створення належних умов для реалізації соціальних (в тому числі і трудових), 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 [16]. Дана норма вказує, що працівник не є виключенням, і як учасник суспільства є теж найвищою соціальною цінністю, а, отже,
держава бере на себе обов’язок забезпечити його безпеку та охорону під час
виконання ним своїх трудових обов’язків. Важливим наслідком законодавчого
визнання соціальної спрямованості держави є її обов’язок забезпечувати соціальний захист осіб, які втратили працездатність (в тому числі і на виробництві).
Конституційне підгрунтя охорони
праці посилюється і частиною 2 статті
3 Конституції України від 28 червня
1996 № 254к/96-ВР, відповідно до якої
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави [11]. Зміст даної норми направлений на законодавче закріплення необхідної для демократичної форми
правління чисельності прав і свобод
людини і громадянина та створення і
забезпечення дієвих механізмів реалізації таких прав. В площині забезпечення
прав громадян на належну охорону
праці реалізація цієї норми відбулась,
на наш погляд, в частині встановлення
в законодавстві права на таку охорону,
декларації відповідного категорійного
апарату та обов’язків окремих учасників
трудових правовідносин щодо належної організації охорони праці на кожному окремому підприємстві.
Однією із найважливіших норм, що
декларують право на працю та на охорону праці є норма статті 43 Конституції України від 28 червня 1996 року
№ 254к/96-ВР. В частині третій якої
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встановлено, що кожен має право на
належні, безпечні і здорові умови праці [11]. Відповідно до вищевказаного,
законодавець встановив для категорії
умови праці три якісні характеристики
— «належні», «безпечні» та «здорові».
Однак, не зважаючи на це, чіткого визначення кожної з цих характеристик в
законодавстві немає. Відсутність такого
визначення зумовила дослідження цих
умов в науковій сфері. Грунтовні дослідження в цій площині здійснювались в
різні часи як вітчизняними так і зарубіжними науковцями. Серед них: Чудовський В. І., Волошина С. М., Ізуїта П. О., Дідковська П. О., Петришин О. В., Тацій В. Я. та інші. Зокрема, О. В. Петришин та В. Я. Тацій належними умовами праці вважають
справний стан машин, верстатів і пристроїв; належну якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання
роботи, і їх вчасне подання; вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення; своєчасне забезпечення
технічною документацією. Здорові та
безпечні умови праці на погляд науковців — це додержання правил і норм з
техніки безпеки, необхідне освітлення,
опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань,
вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров’я робітників, і
таке інше [12, с. 411]. У відповідності до
вказаного, право на належні, безпечні і
здорові умови праці реалізовуються через забезпечення охорони праці на
тому чи іншому підприємстві. Поділяючи дану думку, цікавим залишається
питання декларації права на належні,
безпечні, здорові умови праці в проекті
нового Трудового кодексу України
№1658 від 27 грудня 2014 року після
змін внесених Верховною Радою України 20 травня 2015 року. Адже, автори
даного законопроекту їх часто застосовують, не зважаючи на те, що жодна з
цих категорій в цьому документі чітко
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не трактується. Разом з тим, стаття 273
останньої редакції цього законопроекту
вказує, що роботодавець зобов’язаний
забезпечити належні умови праці на
кожному робочому місці. Безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, належний стан засобів колективного та індивідуального захисту,
що використовуються працівниками, а
також санітарно-побутові умови, повинні відповідати нормам, встановленим законом та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці
(норми з охорони праці). [15] А отже,
порівняльний аналіз наукових досліджень в цій сфері та нового проекту
Трудового кодексу України № 1658 від
27 грудня 2014 року свідчить про їх повну відповідність. Поряд з тим, слід вважати, що автори законопроекту вбачають, що «належні умови праці», повинні невіддільно розглядатись в площині
обов’язків роботодавця. Що стосується
працівника, то відповідно до статті 274
до його обов’язків щодо охорони праці
входить співпрацювати з роботодавцем у справі організації належних, безпечних i здорових умов праці [15].
Особливої уваги заслуговує стаття 36
Конституції України від 28 червня
1996 року № 254к/96-ВР. Положення
цієї статті встановлюють, що громадяни України (які реалізовують право на
працю) мають право брати участь у
професійних спілках з метою захисту
своїх трудових і соціально-економічних
прав і інтересів. Професійні спілки є
громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними
інтересами за родом їх професійної діяльності [11]. Конституційна норма, яка
декларує право громадян на об’єднання
в професійні спілки не змінювалась з
часу її декларації, про що і свідчить
текст Конституції України 1996 року.
Тому, варто відзначити про відсутність
нарікань на неї як з боку законодавця
так і з боку громадянського суспільства.
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Проте, процес розвитку громадянського суспільства зумовлює створення та
покращення принципів функціонування громадських організацій, зокрема і
професійних спілок. Сучасний юридичний механізм функціонування проф
спілок був задекларований в Законі
України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» від 15 вересня
1999 року № 1045-XIV. В статті 21 даного закону встановлено, що професійні спілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати,
додержанням законодавства про працю, та охорони праці, створенням безпечних та нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників
спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального і колективного
захисту [7]. Таким чином, можна підсумувати, що норма статті 36 Конституції
встановлює організаційно-правову основу та принципи функціонування громадського контролю за станом охорони праці на українських підприємствах.
Універсальність статті 40 Конституції України від 28 червня 1996 року
№ 254к/96-ВР надає можливість її використання з метою захисту та відновлення різних прав, зокрема і трудових.
Відповідно до неї, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що
зобов’язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений
законом строк [11]. Зміст вказаної норми містить в собі механізм відновлення
прав, адже офіційна відповідь органів
державної влади чи органів місцевого
самоврядування може бути використана
як джерело інформації стосовно трудової діяльності особи, так і доказ неправомірності дій роботодавців чи уповноважених ними органів. Практично це
відбувається шляхом подання письмової

заяви, скарги чи пропозиції особою, яка
вважає, що її права порушені або її представником до відповідного органу, установи, організації. Останній, в свою чергу зобов’язаний надати вмотивовану
письмову відповідь у встановлені законодавством строки. Чітку правову регламентацію порядку та форм таких звернень, відповідей на них встановлює Закон України «Про звернення громадян»
від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР [4].
Отримав законодавче закріплення і
такий юридично-економічний метод
відновлення трудових та соціально-економічних прав працюючих в Україні як
страйк. Так, у відповідності до статті 44
Конституції України від 28 червня 1996 ро
ку № 254к/96-ВР ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх
економічних і соціальних інтересів [11].
Підсилює вказану норму і Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від
03 березня 1998 року № 137/98-ВР, відповідно до якого у випадку, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) або роботодавець чи уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців ухиляється від примирних
процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного
трудового спору (конфлікту), страйк (як
крайній засіб вирішення колективного
трудового спору) може бути розпочато [6]. Страйк, як засіб відновлення прав
працівників є багатогранним явищем до
якого залучаються різні суб’єкти різного
правового статусу. Тому окремі аспекти
страйку знаходять своє відображення в
Конституції України від 28 червня
1996 року № 254к/96-ВР, Кодексі законів про працю України від 10 грудня
1971 року № 322-VIII, Законах України
«Про вирішення колективних трудових
спорів» від 03 березня 1998 року
№ 137/98-ВР, «Про професійні спілки і
гарантії їх діяльності» від 15 вересня
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1999 року № 1045-XIV та інших нормативно-правових актах.
Беззаперечно, важливою конституційно-правовою основою охорони
праці є право працюючих на відпочинок. Загальновизнаним є факт, що відпочинок працівника є запорукою його
здоров’я та ефективного виконання
ним трудової функції. Нормативний інститут часу відпочинку існує із 1937 ро
ку та пов’язаний із прийняттям Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки затвердженої Постановою Надзвичайного XIV Українського з’їзду рад. Сучасна ж основна та
базисна норма права, яка декларує право на відпочинок працівників міститься
в статті 45 Конституції України від
28 червня 1996 року № 254к/96-ВР.
У відповідності до неї, кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо
окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний
час [11]. Види часу відпочинку встановлені в Главі V Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року
№ 322-VIII [9]. Особливий правовий
стан щодо права на відпочинок мають
працівники які зайняті на роботах із
шкідливими та важкими умовами праці.
Зокрема в Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року
№ 504/96-ВР встановлено більшу тривалість основної відпуски (статті 4, 6 закону) а також додаткові відпустки (стаття 7 «Щорічна додаткова відпустка за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість» та стаття 8
«Щорічна додаткова відпустка за особливий характери праці») [3]. Правове
регулювання надання відпусток працівникам, зайнятим на роботі із шкідливими і важкими умовами праці поряд із
Конституцією здійснюється Кодексом
законів про працю України від 10 груд-
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ня 1971 року № 322-VIII, законами
України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 року № 2694-XII, «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 року
№ 504/96-ВР та іншими нормативноправовими актами. Особливе місце в
такому регулюванні займає Постанова
Кабінету Міністрів України № 1290 від
17 листопада 1997 року «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» Адже саме додаток №1 цього документу встановлює
виробництва, роботи, цехи, професії і
посади робота на яких визнається як
така, що пов’язана із шкідливими і важкими умовами праці. Разом з тим, Додаток № 2 даної Постанови встановлює
перелік виробництв, робіт, професій і
посад працівників, робота яких по
в’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах
підвищеного ризику для здоров’я [14],
що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці,
відповідно до пункту 1 частини першої
статті 8 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року
№ 504/96-ВР. Законодавче закріплення права на відпочинок працівників, зайнятих на роботах з особливими умовами знаходить в величезній кількості
нормативно-правових актів. Така їх
кількість разом із різноманіттям зумовлює актуальність систематизації інституту охорони праці.
Більше того, в частині 4 статті 43
Конституції України від 28 червня
1996 року № 254к/96-ВР міститься
норма, що стосується права кожного на
належні, безпечні і здорові умови праці [11]. Захист та реалізація цих норм
забезпечується не тільки нормами трудового права, але і нормами адміністра-
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тивного, цивільного та кримінального
права. Багатогалузевий захист права на
працю та права на безпеку і охорону
праці міститься і в законодавстві інших
держав, зокрема в Росії та Білорусії.
Розвиток демократичних і правових
процесів в Україні породжує взаємодоповнюючий зв’язок різних галузей.
Певним негативом є відсутність в
чинному законодавстві України законодавчого визначення примусової праці.
Адже в законодавствах багатьох країн
дається юридичне визначення цьому
поняттю. Ми вважаємо, що примусовою працею є не тільки виконання роботи під загрозою покарання, але і виконання роботи на вимогу роботодавця,
яка попередньо не обумовлюється в
трудовому договорі чи контракті. Все
таки, аналізуючи українське трудове законодавство можна стверджувати, що
частково норми про заборону примусової праці існують в Конституції України
від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР, і
Кодексі законів про працю України від
10 грудня 1971 року № 322-VIII. Зокрема, відповідно до ст. 43 Конституції використання примусової праці забороняється [11]. Законодавець на конституційному рівні встановив загальне правило,
яке, на наш погляд, повинно було віднайти своє втілення (чіткий зміст) в законодавчих актах, що регулюють трудові відносини. Конституція України від
28 червня 1996 року № 254к/96-ВР розвинула думку про примусову працю, залишаючи право держави на залучення
громадян до військової та невійськової
служби; до роботи чи служби яка виконується особою за вироком чи іншим
рішенням суду або відповідно до законів
про воєнний і про надзвичайний
стан [11]. Так, згідно із ст. 31 Кодексу законів про працю України від 10 грудня
1971 року № 322-VIII власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Відповідно до частини 1 статті 32

Кодексу переведення на іншу роботу на
тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на
інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом
із підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою
працівника [9]. Така заборона унеможливлює примушення роботодавцем
працівника до переїзду в іншу місцевість
задля виконання тієї чи іншої роботи.
Сукупність названих норм і складає
нормативну основу українського законодавства про заборону примусової
праці. Аналіз цих норм дозволяє стверджувати, що вітчизняний законодавець
не зумів чітко та змістовно визначити
поняття «примусова праця». Разом з
тим, стаття 9 Конституції України від
28 червня 1996 року № 254к/96-ВР
встановлює прерогативу юридичної дії
міжнародних нормативних актів в порівнянні із національними у випадку,
якщо дозвіл на їх дію наданий Верховною Радою України [11]. В Україні діє
так звана «Конвенція про примусову
працю», стаття 2 якої і дає, на наш погляд, найбільш коректне визначення
вказаної категорії. Відповідно до неї,
примусова або обов’язкова праця означає всяку роботу або службу, що вимагається від будь-якої особи під загрозою
будь-якого покарання, для якої ця особа
не запропонувала добровільно своїх
послуг. Поняття «примусова або обо
в’язкова праця» не охоплює: будь-яку
роботу або службу, що вимагається за
законами про обов’язкову військову
службу, що є частиною звичайних цивільних обов’язків; що вимагається від
особи внаслідок вироку суду; що виконується внаслідок надзвичайних обставин, тобто війни або лиха або загрози
лиха; дрібні роботи громадського характеру, які виконуються на користь
громади [10]. На сьогоднішній день,
всупереч ратифікації вказаного міжнародного нормативного акту, імплементація його норм про заборону примусо-
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вої праці відбулась не в повному обсязі.
Неповноцінна імплементація зумовила
нерозуміння цієї категорії працівниками та роботодавцями.
Величезного правового значення
для категорії охорона праці та й загалом
права на працю має стаття 55 Конституції України від 28 червня 1996 року
№ 254к/96-ВР «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом».
Підгрунтям вказаної норми, на наш погляд, є стаття 2 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права від
16 грудня 1966 року, в якій вказано, що
кожна держава, яка бере участь у цьому
Пакті, зобов’язується:
1) забезпечити всякій особі, права і
свободи якої визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового
захисту, навіть коли це порушення було
вчинене особами, що діяли як особи
офіційні;
2) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка
потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим компетентним
органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості
судового захисту;
3) забезпечити застосування компетентними властями засобів правового захисту, коли вони надаються [13].
Таким чином, в даному випадку міжнародне співтовариство зобов’язало
держав-учасників Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права
створити своїм громадянам належні і
ефективні механізми правового захисту. Саме в статті 55 Конституції України
від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР і
відбулась імплементація вказаної міжнародної норми. Частина 4 статті 55 Конституції визначає, що людина має право захищати свої права та інтереси всіма не забороненими законодавством
засобами і заходами. А отже, у випадку,
якщо такі права порушуються, невизна-
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ються чи оспорюються іншими особами, то потерпілий може вживати всіх
необхідних для відновлення своїх прав
інтересів і свобод засобів, які не порушують чинне законодавство. В даному
випадку законодавець дає право захищати особам свої права як юрисдикційним так і неюрисдикційним способом.
Пункт 2 статті 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
від 16 грудня 1966 року також встановлює зобов’язання держав організувати
діяльність компетентних органів державної влади (в тому числі і судових)
діяльність яких направлена на захист та
відновлення прав і свобод людини і
громадянина [13]. Визнаючи дію вказаної міжнародної норми на території нашої держави законодавець окрім декларації її в цивільному, кримінальному,
адміністративному процесуальному законодавстві, розвинув її в напрямку судового захисту від неправомірних дій
посадових і службових осіб на конституційному рівні. Існування такого правового захисту, на наш погляд, є необхідним механізмом, що зумовлює ефективний розвиток як державних інституцій так і громадянського суспільства в
цілому. Тому частина 1 статті 55 Конституції України від 28 червня 1996 ро
ку № 254к/96-ВР звучить таким чином:
«Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб» [11].
Серед механізмів відновлення прав
важливу роль відіграє інститут Уповноваженого з прав людини, конституційною основою існування якого є частина 2 статті 55 Конституції України від
28 червня 1996 року № 254к/96-ВР, відповідно до якої «Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини» [11]. Законодавчий розвиток інституту Уповноваженого з прав
людини отримав в Законі України «Про
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 ро
ку № 776/97-ВР. Вказаний закон визначає, що Парламентський контроль за
додержанням конституційних прав і
свобод людини і громадянина та захист
прав кожного на території України і в
межах її юрисдикції на постійній основі
здійснює Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини [8]. Мета
парламентського контролю не виключає і звернення до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
з метою поновлення і трудових прав.
Підтвердженням потенційної можливості захисту громадянами трудових прав
людини є стаття 2 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», яка визначає, що
сферою застосування вказаного закону
є відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які
перебувають на території України, та
органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами. Парламентський контроль здійснюється що
до захисту прав і свобод заявників проголошених Конституцією, законами та
чинними міжнародними договорами
України. Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення
прав і свобод людини і громадянина [8].
Важливого значення для працівників, особливо державних силових відомств відіграє стаття 60 Конституції
України. Відповідно до неї, ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні
розпорядження чи накази. Теорія права
визначає, що наказ та розпорядження є
формами реалізації владних повноважень посадових осіб в різних органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Частина 1 статті 60

Конституції України від 28 червня 1996
року № 254к/96-ВР вказує, що за віддання і виконання явно злочинного
розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. [11] В даному
випадку законодавець зазначає, що за
віддання та виконання злочинного наказу може наступити адміністративна,
кримінальна, цивільна відповідальність
в залежності від характеру, особливостей та ступеня суспільної небезпеки
вчиненого незаконного діяння.
Прослідковується і тісний правовий
зв’язок статті 60 та 68 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96ВР. Адже обов’язок дотримуватись законодавства України є у всіх громадян, в
тому числі і в посадових осіб, разом з
тим, в них не має права посягати на передбачені законодавством права і свободи честь та гідність інших людей.
Тобто в даному випадку дію норми
статті 60 і доповнює норма статті 68, яка
забороняє здійснювати неправомірний
вплив на природні права і свободи людини. В цій же статті 68 міститься і правова аксіома «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності» [11]. В цьому діапазоні роботодавець зобов’язаний або делегувати повноваження по забезпеченні норм з
охорони праці на підприємстві іншій
особі або самостійно орієнтуватись в
системі норм права з охорони праці,
для того, щоб належним чином забезпечити всі необхідні умови для працівників. Підтвердженням цього є і норма
статті 153 Кодексу законів про працю
України яка гласить «Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган» [9].
Величезної ваги в умовах вітчизняної державного будівництва для категорії «охорона праці» відіграють окремі
положення Конституції, що стосуються
державного управління вказаної сфери.
Адже ефективне державне управління
тією чи іншою сферою породжує її на-
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лежне функціонування та стрімкий розвиток. В Конституції України від 28 чер
вня 1996 року № 254к/96-ВР містяться
норми, що встановлюють для тих чи
інших органів державної влади як права
так і обов’язки в сфері охорони праці.
До таких норм відносяться норми по
врегулюванню діяльності Верховної
Ради, Кабінету Міністрів, Прокуратури,
судів та місцевих адміністрацій. Зокрема, стаття 92 Конституції України від
28 червня 1996 року № 254к/96-ВР
встановлює, що виключно законами
України визначаються права і свободи
людини і громадянина, гарантії цих
прав і свобод та основні обов’язки громадянина [11]. Відносно цієї позиції,
право на охорону праці визначено в
Кодексі законів про працю України від
10 грудня 1971 року № 322-VIII, Законі
України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 року № 2694-XII, «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 ро
ку № 1105-XIV, «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» від 05 квітня
2007 року № 877-V, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
від 06 вересня 2005 року № 2806-IV та
«Гірничому» Законі України від 06 жов
тня 1999 року № 1127-XIV. Разом з тим,
важливого значення має положення
про те, що виключно законами встановлюються обов’язки людини і громадянина, адже потенційна можливість
встановлювати обов’язки громадян в
підзаконних нормативно-правових актах за ініціативою органів державної влади та місцевого самоврядування зумовить надмірне та нерозумне використання людського ресурсу в інтересах чиновницького апарату. Не є виключенням і трудові відносини. Законодавчі
акти з охорони праці встановлюють вичерпний перелік обов’язків працівників
з охорони праці, і жодний інший підзаконний акт не може встановити додаткові обов’язки працівників в цій сфері.
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Стаття 92 Конституції України від 28
червня 1996 року № 254к/96-ВР визначає, що виключно законодавчими актами врегульовуються всі засади регулювання праці і зайнятості та засади цивільно-правової відповідальності а також діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них [11].
На наш погляд, мова йде про те, що виключно Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган держави шляхом голосування приймає законопроекти які встановлюють зміст прав і свобод
людини і громадянина.
Комплекс норм щодо державного
управління охорони праці міститься і в
статті 116 Конституції України. Конституція визначає Кабінет Міністрів
України найвищим органом в системі
органів виконавчої влади, а отже на
ньому, на наш погляд лежить повна відповідальність за реалізацію загальнодержавних соціальних програм, та, зокрема програм щодо формування та
реалізації політики в сфері праці і її
охорони а також і зайнятості населення.
В підтвердження цього можна процитувати статтю 116 Конституції України
від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР,
відповідно до якої, Кабінет Міністрів
України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування [11].
Вважаємо що свій правовий розвиток вказана норма знаходить в статті 32
Закону України «Про охорону праці»
від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII.
Відповідно до неї, Кабінет Міністрів
України: забезпечує проведення державної політики в галузі охорони праці;
подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища;
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спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за
охороною праці; встановлює єдину
державну статистичну звітність з питань охорони праці [5]. Необхідно па
м’ятати, що окрім вказаних обов’язків та
прав Кабінету міністрів України є й
інші, які безпосередньо можна пов’язати із охороною праці, зокрема, Кабінет
Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання,
призначає на посади та звільняє з посад
за поданням Прем’єр-міністра України
керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу
Кабінету Міністрів України; утворює,
реорганізовує та ліквідовує відповідно
до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на
утримання органів виконавчої влади;
спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету
України, подає Верховній Раді України
звіт про його виконання та інші.
Проводячи підсумок, слід підкреслити, що саме норми Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96ВР стали базовими для існування та
формування норм органічних законів
та підзаконних актів. Норми ж, які регулюють відносини з приводу забезпечення належних, необхідних умов праці зосередженні в таких статтях Конституції як: стаття 1 «Україна є суверенна і

незалежна, демократична, соціальна,
правова держава»; стаття 3 «Людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю»; стаття 36 «Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації
для здійснення і захисту своїх прав і
свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших інтересів, за винятком обмежень,
встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або
захисту прав і свобод інших людей»;
стаття 44 «Ті, хто працює, мають право
на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів»; стаття 45
«Кожен, хто працює, має право на відпочинок»; стаття 9 «Чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є
частиною національного законодавства
України»; стаття 55 «Права і свободи
людини і громадянина захищаються судом»; стаття 60 «Ніхто не зобов’язаний
виконувати явно злочинні розпорядження чи накази»; стаття 68 «Кожен
зобов’язаний неухильно додержуватися
Конституції України та законів України,
не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей»; стаття 92 «Виключно законами України визначаються»; стаття 116 «Кабінет Міністрів України»; стаття 119 «Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують»; На наш погляд, вказані норми
Конституції України від 28 червня 1996 ро
ку № 254к/96-ВР відіграли надзвичайно
важливе значення в побудові чинного
законодавства про охорону праці.
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Розвиток сучасного суспільства обумовлює зміну парадигми щодо виховання дітей і побудови відносин між дітьми
та батьками у сім’ї. Збільшення обсягу
інформації, коли із ранніх років діти отримують набагато більший, у декілька
разів, обсяг інформації, аніж півсторіччя
тому обумовлює і зміну в процесі виховання дітей, методики їхнього навчання і
набуття практичних навичок у соціалізації та поводженні із ровесниками й старшими за віком особами. Так само це
впливає на побудову горизонтальних і
вертикальних відносин між батьками та
дітьми з урахуванням того, що діти можуть проживати у звичайній сім’ї, чи з
батьками, як проживають у цивільному
партнерстві. Це також зумовлює їхні гендерні ролі та соціальні орієнтири у поведінці як з батьками, так і з однолітками.
Тому метою нашого дослідження є
розкриття основних параметрів забезпечення рівності між батьками і дітьми.
Зокрема буде проаналізовані права дитини з точки зору співвідношення приватності, публічного порядку. Права
дитини також буде проаналізовано через призму патронату та опіки у разі настання певних складних життєвих ситуацій. Окремої уваги заслуговує пробле-
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ма насильства та її запобігання. У цьому
контексті також буде розкрито роль
ювенальної юстиції у вирівнюванні
прав дітей і батьків. Насамкінець буде
розглянуто проблему права дитини на
самовизначення у контексті прав і
обов’язків між батьками та дітьми.
Права дитини з точки зору приватності та публічного порядку: конституційний та міжнародний аспекти. Рівність у правах між батьками і
дітьми не визнається безпосередньо у
Конституції України. Однак таке базується на конституційних засадах поваги
до гідності людини (стаття 3), свободи
розвитку особистості (стаття 23), права
на повагу до особистого та сімейного
життя (стаття 32) та прямого припису
щодо гарантій рівності у правах між
дітьми народжених у шлюбі чи поза
ним (стаття 52). Водночас, права дитини захищені інституційно через низку
соціальних прав, які визначають певні
позитивні обов’язки щодо охорони
життя і здоров’я дитини, забезпечення
їхнього права на освіту, соціальний захист та догляд у разі втрати батьків у
силу певних життєвих обставин.
У свою чергу, окрім того, що особа
визнається дитиною до 18 років, Кон-
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венція про права дитини від 20 листопада 1989 року [1] встановлює фундаментальний принцип, згідно з яким
обов’язок захисту прав дитини розподіляється між державою та батьками: держава зобов’язується забезпечити дитині
такий захист і піклування, які необхідні
для її благополуччя, беручи до уваги
права й обов’язки її батьків, опікунів чи
інших осіб, які відповідають за неї за законом, і з цією метою вживають всіх
відповідних законодавчих і адміністративних заходів (стаття 3(2) Конвенції).
При цьому встановлюється презумпція
надання переваги інтересам дитини
при розгляді питань в адміністративних
чи судових органах, чи органами соціального забезпечення.
Наступним ключовим положенням,
яке визначає статус дитини є право на її
індивідуальність (стаття 8 Конвенції),
оскільки тут також йде мова не тільки
про її індивідуалізацію, а також про самовизначення, особливо із збільшенням її віку. Держава зобов’язана вживати
всіх заходів для забезпечення відновлення індивідуальності дитини шляхом
надання їй необхідної допомоги і
найшвидшого захисту.
Відповідно до положень ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [2] кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не
можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є
необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і
свобод інших осіб.
Публічний порядок гарантує рівне
ставлення до дітей поряд із батьками, їх
прав на участь в ухваленні рішень щодо
самовизначення та право бути заслуха-

ним, що має гарантувати їх вільний розвиток та формування і ствердження індивідуальності дитини.
Міжнародне і національне право гарантує дітям фундаментальні права, які
включають такі права дитини: 1) право
на життя; 2) право на ім’я, громадянство, знати своїх батьків та на їхнє піклування; 3) право на збереження індивідуальності; 4) право на об’єднання у
сім’ю; 5) право на вільне висловлення
своєї думки; 6) свободу думки, совісті та
релігії; 7) свободу асоціацій і мирних
зборів; 8) право на особисте і сімейне
життя; 9) право на доступ до системи
охорони здоров’я та засобами лікування
хвороб і відновлення здоров’я; 10) право на соціальне забезпечення; 11) право
на освіту; 12) право на відпочинок і дозвілля, ігри та розваги відповідно до їх
віку; 13) право на захист від експлуатації, зокрема сексуальної та сексуальних
розбещень. Цим правам кореспондується низка позитивних обов’язків держави. Окрім загальної заборони дискримінації щодо дітей, держава несе
такі позитивні обов’язки щодо них:
1) вчиняти всі адміністративні дії та
процедури, виходячи насамперед із інтересів дитини;
2) здійснювати боротьбу із незаконним переміщенням і неповерненням дітей з-за кордону;
3) гарантії бути заслуханою у ході
адміністративного чи судового процесу;
4) забезпечувати доступ до інформації і матеріалів із різних національних
і міжнародних джерел, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю, а також
здоровому фізичному і психічному
розвитку дитини;
5) забезпечити визнання принципу
загальної та однакової відповідальності
обох батьків за виховання і розвиток
дитини;
6) вживати всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і
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просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку
батьків, законних опікунів чи будь-якої
іншої особи, яка турбується про дитину;
7) вживати всіх необхідних заходів
щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будьяких цілях і в будь-якій формі;
8) вживати всіх можливих заходів
для забезпечення того, щоб особи, які
не досягли 15-річного віку, не брали
безпосередньої участі у воєнних діях;
9) вживати всіх необхідних заходів
для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини.
Сутнісний зміст зазначених прав і
свобод дитини зумовлюють відповідні
негативні і позитивні обов’язки держави щодо їх належного забезпечення.
Таким стандартам має відповідати законодавство, а також адміністративна і судова практика. З цією метою держава
має розвивати свою соціальну інфраструктуру, сприяти діяльності громадських об’єднань у сфері захисту прав
дитини. Система юстиції має бути адаптована до специфіки рівня розвитку дитини, її життєвих інтересів та пріоритетів, забезпеченню вільного розвитку
індивідуальності дитини через захист її
права на самовизначення.
Стосовно відносин між батьками та
дітьми держава покликана забезпечити
баланс між батьківською владою та правом дитини на вільний розвиток своєї
особистості, прийняття батьками рішень
щодо забезпечення здоров’я дитини, реалізації дітьми своїх освітніх прав, на дозвілля, ігри тощо [3, c. 319–556].
Патронат, опіка і права дітей.
У силу різних життєвих обставин діти
можуть опинитися без догляду батьків,
які належним чином не можуть виконувати свої обов’язки по утриманню дити-
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ни. Це може бути у силу того, що батьків
дитини засуджують до відбуття покарання у місцях позбавлення волі чи батьки
дитини помирають у результаті дорожньої пригоди тощо. З цього випливають
позитивні обов’язки держави по забезпеченню прав і законних інтересів дітей
забезпечити їх відповідним захистом у
рамках інститутів патронату чи опіки.
Зокрема, Керівні принципи ООН
щодо запобігання злочинності неповнолітніх (Ер-Ріядські принципи) визначають: 1) урядові та громадські установи мають докладати зусиль для збереження цілісності сім’ї (п.12); 2) уряди
мають виробити політику, яка сприяє
вихованню дітей в умовах стабільної та
благополучної сім’ї (п.13); 3) лише у
разі нездатності сім’ї забезпечити належне виховання дитини слід розглядати можливість використання альтернативних місць проживання, в тому числі
передачу дітей на виховання в установи
або інші сім’ї для усиновлення (п.14) [4].
Відповідно до положень статті 164
Сімейного кодексу [5] підставами для
позбавлення батьківських прав є обставини, якщо вони: 1) не забрали дитину
з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної
причини і протягом шести місяців не
виявляли щодо неї батьківського піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є
хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів
експлуатації дитини, примушують її до
жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного злочину
щодо дитини.
У літературі висловлюється думка,
що патронатне утримання та виховання
дітей, що не мають належного батьківського піклування є гнучкою формою
їхнього влаштування. Таку можна застосувати до дитини будь-якого віку, незалежно від юридичного статусу, стану
здоров’я й на термін, зумовлений обста-
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винами, в яких вона опинилася. Патронат дає змогу використовувати відповідні
процедури як проміжну форму для
влаштування дитини в сім’ю. Особа, котра хоче всиновити чи взяти під опіку
(піклування) дитину-сироту або позбавлену батьківського піклування, матиме
можливість спочатку взяти її під короткостроковий патронат і в разі позитивного
результату обрати іншу, бажану, форму
сімейного влаштування дитини [6].
Позитивні обов’язки держави тут
виступають по суті як форма прояву
позитивної дискримінації, оскільки йде
мова про обов’язок захисту з боку держави однієї із вразливої верств населення. На цьому базується диференціація
правового регулювання та відмінне
ставлення до дітей у порівнянні із дорослими. Ці питання також можна аналізувати із точки зору доктрини стверджувальних дій держави, яка звертає
увагу насамперед на наявну інфраструктуру соціальних установ та послуг. Зокрема, у порівнянні негативних та позитивних сторін аналізується доктрина
стверджувальних дій держави у дослідженні Й. Рабе [7, с. 90–125].
Насильство в сім’ях і права дитини. Стаття 1 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини
щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, державою-учасницею якого є Україна, забороняє
торгівлю дітьми, дитячу проституцію і
дитячу порнографію, захищаючи права дитини на особисту недоторканість,
на захист від економічної експлуатації і
від виконання будь-якої роботи, яка
може бути небезпечною для її здоров’я
або є перешкодою для одержання нею
освіти, або завдавати шкоди її здоров’ю
і фізичному, розумовому і духовному,
моральному і соціальному розвитку.
Кримінальним кодексом України встановлена кримінальна відповідальність
за експлуатацію дітей, торгівлю дітьми [8].
Законом України «Про Загальнодержавну програму «Національний план

дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 ро
ку» закладено обов’язок держави у протидії насильства в сім’ї, економічної
експлуатації чи у вигляді виконання
будь-якої роботи, торгівлі дітьми [9].
Тож діти мають рівні права з членами своєї сім’ї, в тому числі право на особисту недоторканість та захист від жорстокого, такого, що принижує честь та
гідність поводження. Тобто дитина, незважаючи на вікові обмеження, не повинна залишатися в сім’ї, якщо та є осередком домашнього насилля. Вона також не зобов’язана залишатися з одним
з батьків, який хоч і не завдає їй фізичної шкоди, проте, рішення якого можуть призвести до настання такої. Тож,
незважаючи на соціальний зв’язок, дитина має право не виховуватися з біологічними батьками, якщо останні не забезпечують їй належні умови розвитку,
фізичне та психічне благополуччя.
При цьому, дитина має право самостійно сповістити орган опіки та піклування, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські організації про факт неналежного виконання
батьківських обов’язків щодо правильного сімейного виховання та звернутися
за захистом власних прав та інтересів.
Державні органи та органи місцевого самоврядування зобов’язані належним чином відреагувати на будь-яке
звернення, що дає підставу вважати, що
здійснюється чи може здійснитися акт
насилля в рівній мірі стосовно дитини
чи одного з її батьків.
Як справедливо зазначає Н. Крес
товська, якраз існуюча сьогодні в нашій
країні система кримінально-правового та
адміністративно-правового реагування
на проступки та злочини неповнолітніх
є недолугою, тому що у більшості випадків дитина за вчинення злочину, так би
мовити, відкараскується легким переляком. Якщо її засуджують, то, як правило,
звільняють від відбування покарання з
випробуванням. Якщо ж до дитини за-
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стосовують примусові заходи виховного
характеру, то серед них найпоширенішим є віддання під нагляд батькам, тобто
якраз тим особам, які уже не впоралися з
вихованням дитини [10, с. 6].
Жертвами домашнього насилля в
рівній мірі є не тільки діти та жінки, а і
чоловіки. Однак, чоловіки рідко звертаються до місцевих судів з вимогою про
перешкоджання проявам насилля щодо
них з боку жінок. А тим паче не направляють заяв до Європейського суду з
прав людини щодо порушення статті 3
Конвенції, тощо. Звертаючись до даних статистики «близько 27 % жінок
звертаються до поліції з заявами про
жорстоке поводження, у випадку такого
ж поводження з дітьми відсоток зростає
вдвічі, і тільки 10 % чоловіків; 44 % жінок звертаються за професійною допомогою до організацій та громад, і тільки
19 % чоловіків вчиняють так само [11].
Частіше такі факти встановлюються
судами в процесі розгляду спорів щодо
визначення місця проживання дітей,
розподіл спільного сумісного майна чи
розлучення. Однак, в процесі вивчення
всіх обставин справи суд встановлює,
що насилля зазнавали обоє з подружжя.
У справі Y. C. v. The United Kingdom
було встановлено [12], що заявниця
розійшлася з чоловіком через постійні
сутички з ним. При цьому, подружжя
знаходилося під наглядом соціальних
служб через алкогольну залежність та
взаємні прояви насилля по відношенню один до одного. Дитина заявниці
постраждала в одному з таких інцидентів, коли заявниця зчинила бійку та
намагалася завдати своєму чоловіку
шкоди, за вчинені раніше травми, яке
Суд розглядав як стан необхідної оборони. Зрозуміло, що при таких ситуаціях теж страждають чи фізично, чи
морально і діти, а тому вони потребують особливого захисту. Для цього
держава несе позитивні обов’язки по
забезпеченню соціального захисту у
соціально вразливих сім’ях.
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Проблеми ювенальної юстиції та
права дитини. Ювенальна юстиція за
своєю природою призначена для захисту слабшого, її також можна розглядати
як засіб стверджувальних дій держави. За
родом своєї діяльності ювенальна юстиція забезпечує захист дітей, які опинилися у складній життєвій ситуації (без догляду батьків, сироти, безпритульні, жертви злочинів тощо) та тих, що скоїли
правопорушення. З другого боку, православна церква несхвально ставиться до
інституту ювенальної юстиції, звертаючи увагу на непропорційно надмірне
втручання у сімейне життя особи. Наприклад, робиться закид, що ніби то: «[в]
едення ювенальної юстиції приведе до
погіршення  демографічної  ситуації,
оскільки, як показує досвід західних країн, ювенальна юстиція мотивує людей на
відмову від дітонародження, розвал освіти, оскільки директор та вчителі шкіл
позбавляться можливості впливати на
учня, як би негативно та зухвало він себе
не поводив. Також це потягне за собою
розквіт корупції, як наслідок практично
безмежної та безконтрольної влади над
сім’ями ювенальних судів та соціальних
служб, і розквіт злочинності, оскільки
психологія неповнолітнього злочинця
така, що, відчуваючи безкарність, яка гарантується цією порочною системою,
він ще більше стає некерованим» [13].
У цьому контексті Н. Крестовська
підкреслює, що вчинення розпусних
дій щодо неповнолітніх кваліфікується
як злочин середньої тяжкості, щодо
яких закон допускає амністію [10, c. 7].
У такий спосіб нівелюється роль ювенальної юстиції, оскільки не існує
ефективного покарання проти осіб, що
скоїли злочин проти фундаментальної
цінності — права дитини на вільний
розвиток та її цілісність (individual
integrity). Можливість ухилитися педофіла від відповідальності із використанням інституту амністії свідчить про істотні вади закону, який не побудовано
на повазі до гідності та прав людини.
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Загалом, головне призначення ювенальної юстиції полягає у відновленні
правового становища дитини та її захисту. У разі, якщо дитина вчиняє правопорушення, то головним завданням при
цьому є не настільки її притягнення до
юридичної відповідальності, наскільки
забезпечити можливість повернутися до
нормального життя, жити у повній сім’ї,
отримувати повноцінне виховання та
вільно розвивати індивідуальність.
Право дитини на самовизначення та права та обов’язки батьків стосовно дітей. Право на самовизначення
випиває із фундаментального тлумачення поняття приватної автономії як можливості робити відповідальний вибір без
зовнішнього тиску та утисків. Оскільки
свобода передбачає відповідальність, а
отже усвідомлення наслідків вчинюваних дій, життєвий досвід при цьому також має певне значення. Власне на цих
засадах і будуються юридичні конструкції у приватному праві щодо визначення
обсягу дієздатності осіб.
Навіть у разі обмеження таких осіб у
дієздатності чи перебування у психіатричному закладі, вони володіють повним обсягом прав, які замість них можуть здійснювати батьки чи інші законні представники. Наприклад, Європейський суд з прав людини при вирішенні справи X, Y v. The Netherlands [14],
встановив, що заявниця, розумово недорозвинена дівчинка, проживаючи в
притулку для дітей з недоліками психічного розвиткy , була зґвалтована родичем директора закладу на наступний
день після того як їй виповнилося
16 років (вік згоди на сексуальні зносини у Нідерландах). Ця подія травмувала
її, однак, в силу затримки у свого розвитку вона не змогла власноруч підписати офіційну скаргу. Її батько підписав
скаргу замість неї, проте провадження
не відкрили, оскільки за нідерландськими законами на той скаргу мала подавати сама потерпіла. Суд визнав порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до особистого та приватного жит-

тя), підкресливши, що кримінально-правова система Нідерландів має зазнати реформування для попередження
аналогічних ситуацій. Тому пізніше
були внесені зміни до кримінального
процесуального законодавства.
Інакшою є ситуація із самовизначенням дитини, яка розвивається як за
звичайних умов. Доволі часті проблеми
самовизначення дитини пов’язані із обранням нею хобі, виду дозвілля, навчального закладу чи обрання виду навчання у певному навчальному закладі
тощо. Як свідчать дослідження, в Україні доволі часто складається така ситуація, що не завжди батьки обізнані із
життєвими пріоритетами своїх дітей,
що інколи призводить до конфліктів
між батьками і дітьми щодо обрання
майбутньої професії та обрання форми
навчання у професійному чи вищому
навчальному закладі.
Зокрема, ці дані корелюються з результатами, отриманими на запитання
щодо обізнаності батьків зі світом професій. Хорошу обізнаність із сучасним
світом професій показало 24,3 % батьків київських старшокласників, 17,8 % і
18,1 % батьків учнів відповідно шкіл
Переяслав-Хмельницького та Прилук.
Ще менша кількість (21,1 % київських
батьків, 16,6 % батьків старшокласників
шкіл Переяслав-Хмельницького та 16,2 %
батьків старшокласників шкіл Прилук)
володіє знаннями щодо вимог, які висувають відомі їм професії до фахівця
[15, c. 149]. Зазначений аналіз свідчить
про наявні проблеми у такій орієнтації і
не зважаючи на незначний життєвий
досвід старшокласників шкіл слід визнати, виходячи із сутнісного змісту
вільного розвитку особистості, право
цих осіб на вільний вибір виду і форми
навчання, а також своєї майбутньої професії. Якщо у батьків доволі туманне
уявлення про життєві пріоритети власної дитини, то такий вибір залишається
за юним індивідом.
Загалом, цю проблему також слід
розглядати і в контексті відносин сім’ї і
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школи щодо виховання дитини, набрання нею певних життєвих компетентностей та визначення дитиною
своїх життєвих пріоритетів. Картина
дещо може змінитися після запровадження в Україні такого виду навчання
дітей, як домашнє виховання та освіта.
Це питання пов’язано із динамікою
розвитку здібностей дитини, що гарантовано статтею 5 Конвенції про права
дитини. В силу її положень держава покликана забезпечити керівництво та належне управління процесом виховання
та освіти дітей. Як підкреслюється, вимоги належного управління не передбачають носія владних повноважень необмеженої свободи дій, тобто свободи
розсуду, а навпаки — такий розсуд є
обмежений [16, c. 73]. Тим більше, що
ступінь дорослішання кожної дитини є
індивідуальним і це має вирішальне
значення для визначення форм втручання у цей процес. Таким чином, право на самовизначення дитини є фундаментальним принципом у відносинах
між дітьми та батьками, а також між
дітьми та навчальними закладами.
Висновки. Захист прав дитини зумовлений стверджувальними діями держави, оскільки такий зумовлений певним рівнем наявної соціальної інфраструктури. Критично важливим з цієї
точки зору є мережа закладів охорони

здоров’я, закладів виховання та освіти,
стосовно яких державні органи та органи місцевого самоврядування мають ухвалювати компетентні рішення на засадах належного урядування. За будь-яких
умов ключовим тут є зростання ролі
права дитини на самовизначення та
розвиток своєї індивідуальності у міру її
по дорослішання. Органи управління,
освітні і навчальні заклади та батьки мають усвідомлювати ту обставину, що
кожна дитина є унікальним індивідом і
ступінь її дорослішання може варіюватися, на що мають бути спрямовані виховні та освітні процеси щодо конкретної дитини. При цьому держава несе
позитивні обов’язки щодо захисту дітей
від будь-яких форм і проявів насильства, зокрема, сексуальної експлуатації
та розбещення. З метою забезпечення
належного балансу інтересів між дітьми
та батьками у разі конфлікту між ними
або при вчиненні дітьми правопорушень держава має впроваджувати певні
форми відновного правосуддя, зокрема
і ювенального. Ці інституційні чинники відіграють важливу роль у забезпеченні балансу інтересів між дітьми та
батьками. Натомість, фундаментальною цінністю залишається право дитини на самовизначення та вільний розвиток своєї індивідуальності з урахуванням особливостей її дорослішання.
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Сімейні спори належать до найбільш складних з точки зору їх емоційного забарвлення. І найчастіше заручниками у цій запеклій боротьбі сторін
стають найбільш незахищені особи —
діти. Проаналізуємо окремі проблеми,
які виникають у судовій практиці при
розгляді цієї категорії справ. Актуальність цієї проблематики завжди буде
беззаперечною.
В науці сімейного права та цивільного процесу зазначеним проблемам
присвячені праці таких вчених, як:
Л. М. Баранової, В. І. Борисової, І. В. Жи
лінкової, О. О. Кармази, Т. А. Кобзєвої,
З. В. Ромовської, С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, В. С. Шапіри, В. Л. Яроцького та ін.
Метою статті є окреслення певного
кола проблемних і актуальних питань
судової практики, що виникає при розгляді сімейних справ.
Складним є питання щодо підсудності справ про визначення місця проживання дитини та про отримання дозволів
на виїзд дитини за кордон. До цієї категорії справ застосовуються загальні правила про підсудність (ст. 109 ЦПК України). Тобто, тому з батьків, з ким проживає дитина, потрібно подавати позов до
суду за місцем проживання відповідача.
Це правило потребує негайних змін.
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Так, питання про розірвання шлюбу та
виплати аліментів на дитину може вирішуватися за місцем проживання позивача, якщо з ним проживає неповнолітня
чи малолітня дитина (ст. 110 ЦПК України). Це цілком закономірний виняток із
загального правила про підсудність
справ за місцем проживанням відповідача. Адже наявність малої дитини могла
взагалі унеможливити розгляд цих
справ, наприклад, якщо відповідач проживає в іншій місцевості.
Саме тому незрозумілою і непослідовною є позиція законодавця у питанні щодо віднесення справ про визначення місця проживання дитини та про
отримання дозволів на виїзд дитини за
кордон до правил загальної підсудності. Адже причина, через яку робиться
виняток із загального правила про підсудність справ (наявність неповнолітньої чи малолітньої дитини), нікуди не
зникає. Більше того, зазвичай відповідач свідомо доводить справу до суду добровільно не надаючи дозволу на виїзд
дитини за кордон, а в процесі, як правило, всіляко затягує розгляд справи, аби
дошкулити колишньому з подружжя,
тим самим зловживає своїми процесуальними права, порушує права дитини
на оздоровлення, розвиток тощо.

Музика Л. А.
Окремі проблемні питання судової практики сімейних справ

Аналіз вітчизняної судової практики
свідчить про те, що подекуди вкрай
важко віднести окремі судові рішення
до розряду українських. Так, у цивільній справі про надання дозволу дитині
на тимчасовий виїзд за кордон без дозволу батька, Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у своєму рішенні від 9 липня 2014 р., іменем України
встановив, що м. Ялта у Криму належить до РФ [1]. Таким чином, орган
державної влади України фактично визнав належність Криму іншій державі.
Наведене судове рішення суперечить
чинному законодавству України, яке
визначає Крим як українську тимчасово
окуповану територію [2].
Безумовно, суд мав вирішити непросте питання (не виключено, що подібні складнощі будуть виникати у судовій практиці й надалі), адже у межах
України особи з дітьми пересуваються
вільно, без згоди іншого з батьків. Отримання такої згоди потрібне лише у
випадках перетину державного кордону
України. При цьому йдеться не про обмеження щодо виїзду дитини за кордон, а про певний порядок її виїзду за
кордон за згодою батьків або з дозволу
суду, за відсутності згоди одного з батьків. Отже, згідно з вітчизняним законодавством Крим — це українська територія і, відповідно, зазначеної згоди на
таку поїздку неповнолітньої особи отримувати не потрібно. З іншого бо
ку, — при в’їзді до Криму без згоди
того з батьків, хто не супроводжує дитину, без сумніву, виникнуть проблеми,
адже законодавство РФ визначає Крим
своєю територією і, з позиції держави-агресора, відбувається перетин державного кордону, тому службові особи
будуть вимагати відповідний документ.
Суд, при вирішенні аналізованого
питання мав би, на нашу думку, визначити, наприклад, що «надається дозвіл
на тимчасовий виїзд дитини до Криму
без згоди одного з батьків». У такий
спосіб можна було б обійти гострі мо-

менти зі статусом тимчасово окупованої території.
Що ж до визначення місця проживання дитини, то дане питання варто
розглядати разом із розірванням шлюбу. Однак аналіз судової практики, на
жаль, свідчить про непрофесіоналізм
суддів, які нерідко роз’єднують позовні
вимоги, виокремлюючи питання про
визначення місце проживання дитини в
окреме провадження і тим самим порушують права дитини. Адже йдеться про
важливий юридичний факт, з яким
пов’язаний цілий комплекс питань (вибір дитячого садочка, школи, поліклініки, виплата соціальних пільг та інше).
Отже, ст. 110 ЦПК України потребує відповідного корегування і має бути
доповнена двома зазначеними випадками як такими, що можуть розглядатися
за місцем проживання позивача, у випадку проживання з ним малолітньої чи
неповнолітньої дитини.
Не менш складним є питання щодо
визначення режиму спілкування з дитиною тим з батьків, з яким дитина не
проживає. Як ми вже наголошували,
права батьків дитини мають у цих відносинах другорядне значення. Первинними є права та інтереси дитини. Аналіз судової практики свідчить про те,
що по-перше, більшість суддів, нехтуючи законодавчою вимогою щодо
обов’язкової вмотивованості прийнятого рішення, приймають рішення, які
належним чином невмотивовані. Зокрема, сторона з якою проживає дитина наголошує на її обов’язковій участі
при зустрічах іншого із батьків. В якості
обґрунтування такої вимоги наводяться,
наприклад, особливості стану здоров’я
дитини, її вік, зловживання іншим із
батьків алкоголем чи наркотичними засобами тощо. Доволі часто спостерігається ситуація, коли суд, взагалі не обґрунтовуючи своєї позиції, не зважає на
наведені доводи сторони і повністю задовольняє позовні вимоги позивача,
зокрема, щодо зустрічей із дитиною
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без присутності матері. У такий спосіб
суд ставить права та інтереси батька
вище, аніж права та інтереси дитини.
У судових справах з сімейних питань всі сторони процесу, суд, органи
опіки мають у пріоритет ставити інтереси дитини. Права батьків є похідними і другорядними. У першу чергу суд
має робити акцент на обов’язках батьків. І обсяг прав останніх має кореспондуватися із обсягом виконуваних ними
обов’язків. Доволі часто спостерігається
ситуація, коли, у супереч інтересів дитини, суд дбає про права батька або матері. При цьому ці особи фактично
ухиляються від обов’язку утримувати
дитину. Наприклад, лише сплачують
мінімальний розмір аліментів. Подекуди роблячи ці виплати нерегулярно.
Однак притягнути таку особу до відповідальності — неможливо. Адже для
можливості застосування кримінальної
відповідальності потрібна така обов’язкова ознака, як злісне ухилення від
сплати аліментів. На практиці особа раз
на кілька місяців сплачує якусь суму,
може й менше мінімуму, встановленого
законодавством, і злісного ухилення від
сплати аліментів немає.
Суди, призначаючи розмір аліментів на дитину враховують матеріальне
становище платника аліментів (ч. 1
ст. 182 СК України). Видається, що суд
має враховувати необхідний розмір аліментів, виходячи із потреб та інтересів
дитини. А обов’язок батьків всіма можливими способами ці потреби задовольнити. Якщо особа-платник аліментів не здатна утримувати дитину, то варто законодавчо встановити правило
про позбавлення такої особи батьківських прав. І інший із батьків, або держава будуть вирішувати питання щодо
належного забезпечення дитини. Це
дозволить уникнути здовживань з боку
батьків-неплатників.
Інше складне питання — це як стягнути аліменти і додаткові витрати на
утримання дитини (ст. 185 СК України)
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з особи, яка ніде не працює, не має жодного іншого доходу і майна. При цьому
дитина потребує такого утримання.
А той з батьків, з ким дитина не проживає офіційно не працює, тим самим
приховує свої доходи, все придбане
майно, у тому числі нерухоме, оформлює на родичів, веде розкішне життя, ні
в чому собі не відмовляючи. І примусово стягнути з такої особи кошти на
утримання дитини — неможливо. Виконавчий лист повертається з неможливістю виконання, або особа час від
часу сплачує якусь копійчину і тим самим позбавляє особу, з якою проживає
дитина, на можливість отримання державної допомоги.
Законодавством предбачено можливість припинення сплати аліментів
(ст. 190 СК України). Так, платник аліментів може бути звільнений від їх
сплати, якщо він має у своїй власності
будинок, квартиру, земельну ділянку, чи
інше нерухоме майно. За згодою з
одержувачем вони можуть укласти договір про припинення права на аліменти на дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно. Такий
договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Для укладення такого договору потрібен дозвіл
органу опіки і піклування. Якщо дитина
досягла 14 років, вона також бере участь
в укладенні цього договору. Права дитини на майно, набуте за таким договором, додатково охороняються законом,
зокрема, на нього не може бути звернене стягнення.
Ст. 192 СК України містить ще одну
підставу корегування аліментів у бік їх
збільшення або зменшення. Це правило пояснюється тим, що аліментні правовідносини існують досить тривалий
час. Тому матеріальний або сімейний
стан особи, яка одержує аліменти, а також того, хто їх сплачує, протягом цього часу може істотно змінитися як у бік
погіршення, так і покращання. Ось
чому закон передбачає, що в такому
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разі суд за позовом будь-кого із зазначених осіб може змінити раніше встановлений розмір аліментів як у частці до
заробітку (доходу), так і в тверда грошовій сумі як у бік збільшення, так і в бік
його зменшення.
Наведена законодавча норма, на
нашу думку, не цілком відповідає іншим
положення  сімейного  законодавства
(наприклад, ст.ст. 141, 149, 180, 181, 185
СК України) та Конвенції з прав дитини,
зокрема, у частині батьківських обов’язків.
Тому видається цілком закономірною
положення про можливість зміни розміру аліментів у бік збільшення за позовом
особи, яка одержує аліменти як у тому
разі, коли погіршився її матеріальний
стан, так і тоді, коли поліпшився матеріальний або сімейний стан відповідача.
Коли ж іде мова про зворотну ситуацію — зменшення розміру аліментів за
позовом особи, яка сплачує аліменти,
коли погіршився його матеріальний
або сімейний стан або поліпшився матеріальний стан стягувача аліментів, то
варто враховувати багато аспектів. Так,
у першому випадку, коли погіршився
матеріальний або сімейний стан платника аліменів, то варто у законодавстів
передбачити правило, що зменшення
розміру аліментів можливе не лише через належно доведені поважні підстави
такого погіршення, а й за обов’язкової
згоди отримувача аліментів на відповідне зменшення розміру аліментів.
Другий випадок, коли поліпшився
матеріальний стан стягувача аліментів
— має взагалі бути вилучений із СК
України у частині сплати аліментів на
дитину. Адже йдеться про виконання
батьківського обов’язку по утриманню дитини. І поліпшення матеріального стану того з батьків, з ким про-

живає дитина, жодним чином не має
впливати на виконання батьківського
обов’язку того з батьків, з ким дитина
не проживає.
Такою, що порушує права дитини
варто також вважати ст. 188 СК України, в якій передбачено, що батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Вважаємо,
що таке правило може бути застосоване
за умови обов’язкової згоди на це самої
дитини. Адже дитина не повинна самостійно себе утримувати у будь-який спосіб. Крім того, аналізована стаття має
бути також доповнена частиною про
обов’язковість зазначення у цьому ж судовому рішенні про звільнення дитини
від  обов’язку  по  утриманню  батьків
(ст.ст. 202–206 СК України).
Відмова від аліментів на дитину —
явище доволі рідкісне і несе негативні
наслідки для отримувача аліментів.
Адже аліменти на дитину — це кошти
на утримання і розвиток дитини, на відміну від аліментів на утримання одного
із подружжя (ст. 84 СК України). І платник аліментів у спосіб їх сплати здійснює свій обов’язок по утриманню дитини. Відмова можлива, якщо сума аліментів є настільки незначною, що реально не забезпечує дитину, а отримувач аліментів здатний самостійно забезпечити належний матеріальний рівень
утримання дитини.
Підсумовуючи зазначене, вважаємо, що цивільне процесуальне законодавство потребує нагальних коректив у
частині підсудності окреслених категорій справ. І всі учасники судового процесу повинні права та інтереси дитини
ставити на першочергову позицію.
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Fixing guidelines for the protection of intellectual property rights in the TRIPS
Agreement: the Civil Aspects
Abstract. The article examines the role of the TRIPS Agreement in the introduction of
minimum standards of intellectual property protection, as well as procedures and methods of their application. The impact of intellectual property in international trade and
weekend principles of formation of legal policy of Ukraine in this direction in the process of fundamental reform of intellectual property is determined. The content of the
main provisions of the TRIPS Agreement in maintaining intellectual property protection. It is emphasized that Ukraine in certain areas of regulation of the intellectual property (including health care and pharmacy) went through the expansion of commitments
to protect intellectual property and provide a higher level of protection, as implemented
at the so-called regime TRIPS-plus.
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В Україні розпочалося проведення
докорінної інституційної, функціональної та законодавчої реформи сфери інтелектуальної власності. Необхідність її
проведення викликана цілим рядом
об’єктивних факторів. По-перше, євроінтеграційним напрямом розвитку країни, що знайшло свого відбиття в Угоді
про асоціацію України з Європейським
Союзом [1], яка зараз перебуває у фінальній стадії ратифікації усіма державами-членами ЄС. По-друге, Україна у
2008 році вступила до СОТ, в зв’язку з
чим реформувала національне законодавство у сфері інтелектуальної власності
як до вступу до організації, так і взяла на
себе виконання зобов’язань щодо створення належного рівня правової охорони
й захисту прав інтелектуальної власності
за міжнародними договорами, що йдуть у
пакеті з СОТ. У сфері інтелектуальної
власності таким базовим договором виступає Угода ТРІПС — Угода про торго-

вельні аспекти прав інтелектуальної власності [2] (далі — Угода ТРІПС).
Необхідність якісного забезпечення
прав інтелектуальної власності знаходить свого відбиття і в актах національного законодавства та стратегічних документах, у першу чергу, у Стратегії
сталого розвитку «Україна — 2020» [3].
Де захист прав інтелектуальної власності визначений в якості одного з векторів національної безпеки. Положення
щодо удосконалення захисту прав інтелектуальної власності знайшли свого
закріплення у плані діяльності Кабінету
Міністрів України на 2016 рік, в актах
профільних комітетів Верховної Ради
України, присвячених в останні роки
сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.
Значні зусилля по покращенню рівня захисту прав інтелектуальної власності здійснюються в рамках судової реформи, зокрема внаслідок створення у
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наступному році Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної
власності як суду першої інстанції. Все
це свідчить про послідовні й планомірні дії, які здійснює Україна у напряму
удосконалення захисту прав інтелектуальної власності. Оскільки це не лише
вимагається як складова визначеної
Конституцією України правової держави, але й є одним із показників інноваційної та інвестиційної привабливості
країни, що має велике значення у процесі розвитку вільної торгівлі, у пошуку
нових партнерів, у залученні інвестицій
в національну економіку. Можна погодитися з думкою, що «збереження,
зміцнення і розвиток інтелектуального
потенціалу України віднесені до пріоритетних інтересів держави. Разом із
тим інтелектуальна власність може виступати як локомотивом, так і гальмом у
розвиткові суспільства» [4, с. 116]. І
одне з визначальних місць у цьому процесі має відводитися праву.
На необхідність впровадження прогресивних правових стандартів звертають увагу провідні вчені України, у
тому числі — й у сфері цивільного права та цивільного процесу. При цьому
слід визнати готовність та актуальність
сприйняття таких стандартів не лише як
орієнтир розвитку приватного права,
але й сприйняття громадянським суспільством в цілому. Тим більше, що
сприйняття прогресивних правових
стандартів має здійснюватися не лише
матеріальними, але й процесуальними
галузями, знаходити закріплення не
лише в матеріальних, але й у процесуальних актах національного законодавства. У цьому напрямі заслуговує на увагу не лише аналіз напрямів здійснюваної в Україні судової реформи, але й
розуміння судового захисту через призму теоретичних цивільно-правових
конструкцій, серед яких принципи цивільного права посідають одне з визначальних місць у виокремленні галузевих ознак правового регулювання.
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Все це обумовлює необхідність активного залучення не лише юристів-практиків, але й юридичної науки в
цілому до якісного забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в усіх
аспектах — від розробки удосконалених
засад, принципів, механізмів захисту —
до безпосереднього закріплення у нормах матеріального та процесуального
права, з урахуванням прийнятих міжнародних стандартів. Й, зрозуміло, що перевага у даному напрямі надається розробкам права інтелектуальної власності
та цивільного права в цілому.
Саме зазначені міркування й обумовили обрання в якості теми наукового дослідження у цій статті питань закріплення
приватноправових принципів захисту
прав інтелектуальної власності у міжнародних договорах, а саме Угоді ТРІПС.
Що стосується рівня наукової розробки, то допоки в Україні не вистачає
комплексних монографічних досліджень, присвячених захисту прав інтелектуальної власності. На відміну від
розробок, присвячених принципам цивільного права в цілому чи окремим
принципам (зокрема, йдеться про роботи Басая О. В., Боднар Т. В., Майданика Р. А., Кузнєцової Н. С., Отраднової О. О., Павленко Д. Г., Пацурківського Ю. П., Примака В. Д., Стефанчука Р. О., Харитонова О. Є.), або розробок за напрямом судового захисту
цивільних прав (Кучер Т. М., Підлубної Т. М. тощо), у тому числі прав інтелектуальної власності (зокрема, Андрейцевої О. Б., Колісника А. С., Ришкової О. В., Романадзе Л. Д., Селіванова М. В.), досліджень із загальнотеоретичних і практичних проблем безпосередньо реалізації принципів цивільного права у процесі захисту прав інтелектуальної власності не проводилося. Такий же висновок можна зробити й стосовно аналізу Угоди ТРІПС через призму цивільно-правових принципів, відбиття її засадничих положень у національному законодавстві, а особливо —

Гумега О. В. Закріплення принципів захисту прав інтелектуальної власності в угоді ТРІПС:
цивільно-правові аспекти

у правозастосовній практиці. Що й дає
підстав приділити увагу саме теоретичному розкриттю цих положень.
У рамках ГАТТ (СОТ) було укладено
ряд міжнародних договорів, які нині застосовуються Україною. У першу чергу
мова йде про Марракеську угоду про заснування Світової організації торгівлі від
15.04.1994 р. Далі безпосередньо сама
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р.
Вони набули чинності для України з
15.03.2008 року. Також до уваги слід брати Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 р.,
який був ратифікований Законом України № 250-VI від 10.04.2008 р., що набрав
чинності 28.04.2008 року. Міжнародні
угоди, якими визначаються як порядок
та механізми створення СОТ, так і дотримання прав інтелектуальної власності державами-членами СОТ, містять, у
першу чергу, засадничі принципи, на
яких має будуватися національне законодавство та правозастосування.
Зокрема, у преамбулі Угоди ТРІПС
зразу визначено мету розробки цієї
Угоди — для зменшення викривлення і
перешкод у міжнародній торгівлі та необхідності сприяння ефективній і належній охороні прав інтелектуальної
власності, а також з метою гарантування того, що заходи та процедури, спрямовані на забезпечення права інтелектуальної власності, самі не стануть
бар’єрами для законної торгівлі.
Обрання даної мети обумовило необхідність застосування до сфери інтелектуальної власності ряду засадничих
положень, які можуть об’єднати держави-члени СОТ у налагодженні співпраці у сфері прав інтелектуальної власності та запровадити спільні підходи, не
зважаючи на те, яка система права використовується у цих державах.
У даному випадку мова йде про закріплення Угодою механізмів, які б
спрямовували свої зусилля на вирішення наступних завдань:

(a) можливості застосування основних принципів ГАТТ 1994 та міжнародних угод або конвенцій з інтелектуальної власності, які мають відношення
до цієї Угоди;
(b) забезпечення адекватними стандартами та принципами, що стосуються можливості надання, сфери дії і використання пов’язаних із торгівлею
прав інтелектуальної власності;
(c) забезпечення ефективними та
відповідними примусовими засобами
захисту пов’язаних із торгівлею прав інтелектуальної власності з урахуванням
розбіжностей національних законодавчих систем;
(d) забезпечення ефективними і
швидкими процедурами для багатостороннього запобігання та врегулювання
суперечок між урядами;
(e) заходів на перехідний період,
спрямованих на якнайбільш повну участь
у кінцевих результатах переговорів.
Також держави, що долучалися до
СОТ, а відтак й мали застосовувати положення Угоди ТРІПС, брали на себе
визнання того, що: по-перше, що її
прийняття обумовлюється необхідністю багатосторонньої системи принципів, норм та правил міжнародної торгівлі сфальсифікованими товарами; подруге, що права інтелектуальної власності є приватними правами; по-третє, що
основні цілі державної політики, що лежать в основі національних систем охорони інтелектуальної власності, включаючи цілі, пов’язані з розвитком та
технологіями; й по-четверте, що специфічні потреби найменш розвинених
країн-членів у максимально гнучкому
підході при впровадженні законів у національному законодавстві та з метою
надання їм можливості створити міцну і
життєздатну технологічну базу.
Зауважимо, що аналіз застосування
положень Угоди ТРІПС дозволяє говорити, що зазначені цілі, по-перше, були
виправдані з позицій визначення їх як
базових завдань, а по-друге, знайшли
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реального втілення не просто на рівні
норм національного законодавства країн-членів, але й безпосередньо у практиці їх реалізації. Економічні розрахунки, що приводяться періодично СОТ
або ВОІВ, засвідчують факт настання
позитивного ефекту від знятті бар’єрів
у міжнародній торгівлі стосовно об’єктів, що містять права інтелектуальної
власності. Стосується це не лише технологій, але й багатьох товарів інших
сегментних груп.
Разом із тим слід зауважити, що
прийняття Угоди ТРІПС жодною мірою не мало сприяти збільшенню напруги шляхом досягнення жорстких
зобов’язань у врегулюванні суперечок у
питаннях з торговельних аспектів інтелектуальної власності через багатосторонні процедури, навпаки, така напруга
мала бути зменшеною. Крім того, прийняття цієї Угоди було обумовлено й
необхідністю розбудови взаємної підтримки відносини між СОТ та Всесвітньою організацією інтелектуальної
власності, а також з іншими відповідними міжнародними організаціями.
У цілому аналіз положень Угоди
ТРІПС дозволяє говорити про те, що
вона ґрунтується на базових міжнародних конвенціях з прав інтелектуальної
власності, зокрема Паризькій конвенції
про охорону промислової власності,
Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів, Міжнародній конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення та Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм
від незаконного відтворення їхніх фонограм, Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію знаків, Римській конвенції та Договорі з інтелектуальної
власності стосовно інтегральних мікросхем, Міжнародній конвенції з охорони
нових сортів рослин тощо.
При цьому, на відміну від міжнародних договорів ВОІВ або інших міжнародних договорів у цій сфері, Угода ТРІ-
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ПС приділяє значну увагу саме питанням
захисту прав інтелектуальної власності,
визначаючи процедури застосування
країнами-учасницями своїх стандартів та
правил. Зміст Угоди ТРІПС дозволяє
стверджувати, що вона не просто робить
наголос, але й безпосередньо містить
пропозиції щодо інституційного механізму, процедур та практики, для застосування якої країнам слід вживати ряду заходів.
До цих заходів відносять:
(a) допомагати власника об’єктів інтелектуальної власності одержувати необхідну компенсацію, включаючи виплати, які належать їм згідно з цивільним законодавством;
(b) покласти край практиці, за якої
владні структури митної служби пропускають через митний кордон підроблені товари, піратську продукцію та
інші товари, виготовлені з порушенням
прав інтелектуальної власності;
(c) карати виробників підробленої
продукції та піратських товарів, згідно з
положеннями кримінального законодавства [5, с. 279].
У цілому ж захист й контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності мають сприяти запровадженню
технологічних нововведень та передачі
і розповсюдженню технологій для
обопільної вигоди виробників і користувачів технологічних знань у такий
спосіб, що сприяє соціальному та економічному добробуту, а також балансу
прав і обов’язків. Таке положення
міститься у статті 7 Угоди ТРІПС й закріплює її базову мету — сприяти економічному розвиткові країн, а також
сприяти міжнародній торгівлі.
Зауважимо, що Угода ТРІПС вступила у чинність з 1995 року і на сьогоднішній день є найбільш повною багатосторонньою угодою з питань інтелектуальної власності. Адже саме цією
Угодою введені глобальні мінімальні
стандарти захисту і дотримання майже
всіх форм прав інтелектуальної власності, у тому числі й щодо патентів
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(оскільки міжнародні конвенції, що передували Угоді ТРІПС, не уточняли мінімальні стандарти для патентів). Відзначають, що у той час, коли починалися
переговори з її розробки та укладення,
більше 40 країн світу не надавали, зокрема, патентного захисту фармацевтичним продуктам [6]. Натомість нині Угода
ТРІПС вимагає від учасників — членів
СОТ, за деякими винятками, аби вони
адаптували своє законодавство у відповідності з мінімальними стандартами захисту прав інтелектуальної власності.
Також Угодою ТРІПС визначено й докладні зобов’язання щодо захисту прав
інтелектуальної власності.
У цілому основні положення Угоди
ТРІПС поділяють на п’ять головних аспектів, а саме: 1) базові принципи та загальні зобов’язання; 2) мінімальні стандарти щодо захисту, в тому числі період, за якого цей захист застосовується,
та контроль за практикою порушення
правил чесної конкуренції при використанні ліцензій; 3) практика, що склалася, з обмеження бізнесової діяльності;
4) процедури впровадження прав інтелектуальної власності (рішення судових
органів, дії митних служб тощо); 5) домовленості про перехідні положення з
метою впровадження відповідних правил на національному рівні [7].
Як видно з наведеного, перше місце
посідають базові принципи та загальні
зобов’язання, що обумовлюється роллю принципів у виробленні правових
механізмів, за допомогою яких мають
забезпечуватися права інтелектуальної
власності та створюватися належний
рівень захисту таких прав.
Якщо говорити про засадничі підстави використання положень Угоди
ТРІПС, то доцільно зупинитися на декількох положеннях.
У першу чергу держави-члени Угоди надають чинності її положенням. За
ними закріплюється право, але не
обов’язок передбачати у своєму законодавстві більш високий рівень охорони,

ніж цього вимагає Угода ТРІПС, за умови, що така охорона не порушує положень даної Угоди. При цьому держави-члени є вільними у визначенні відповідного методу впровадження положень Угоди у межах їх власної законодавчої системи та практики.
Тобто, Угода ТРІПС також містить
положення, які дозволяють країнам застосовувати ступінь гнучкості і достатнього місця, аби розмістити свої власні
патентні та інтелектуальну власність,
системи і потреби в галузі розвитку. Це
означає, що країни мають певну свободу
в зміні їх положення; існують різні варіанти для них при розробці свого національного законодавства з метою забезпечення належного балансу між метою
створення стимулів для майбутніх винаходів нових лікарських засобів і метою
доступного підходу до існуючих ліків.
Слід зауважити, що на момент прийняття Угоди ТРІПС вже очікувалося, що її
положення будуть мати чи не найбільший вплив саме на фармацевтичний
сектор і доступ до лікарських засобів [8].
І це знайшло свого підтвердження
на практиці. Так, Україна у деяких напрямах регулювання сфери інтелектуальної власності пішла саме шляхом
розширення й надання більш високого
рівня охорони, оскільки запровадила у
себе так званий режим ТРПІС-плюс.
Сьогоднішні дії України у сфері пошуку балансу інтересів між монополією
прав інтелектуальної власності та реалізацією гарантованого міжнародними
конвенціями та Конституцією України
права на життя є яскравим прикладом
того, як відбиваються взяті на себе підвищені зобов’язання у частині захисту
прав інтелектуальної власності у сфері
охорони здоров’я та фармації, як фахівці
далеко не завжди одностайно оцінюють
позитивний ефект взятих на себе підвищених зобов’язань у цій сфері [9; 10].
Статтею 3 Угоди ТРІПС визначено
поняття національного режиму. А саме
кожна держава-член має надати підда-
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ним інших членів режим не менш
сприятливий, ніж той, який він надає
своїм підданим щодо охорони інтелектуальної власності, за винятками, які
вже передбачені, відповідно, у Паризькій конвенції (1967), Бернській конвенції (1971), Римській конвенції або в Договорі з інтелектуальної власності стосовно інтегральних мікросхем. Що стосується виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій, таке
зобов’язання застосовується лише що
до прав, передбачених цією Угодою.
Будь-який Член, що скористається мож
ливостями, передбаченими у Статті 6
Бернської конвенції (1971) або у параграфі 1(b) Статті 16 Римської конвенції,
має сповістити Раду ТРІПС, як передбачено в цих положеннях. Крім того,
статтею 4, якою закріплюється режим
нації, яка користується найбільшими
перевагами, визначено, що стосовно
охорони інтелектуальної власності, то
будь-яка перевага, сприяння, пільга або
імунітет, що надається Членом підданим будь-якої іншої країни, повинні
бути негайно і безумовно надані підданим всіх інших Членів.
Що ж стосується безпосередньо положень Угоди ТРІПС, якими деталізуються принципи, на яких мають будуватися відносини держав-членів СОТ,
то статтею 8 Угоди «Принципи» визначено, що:
по-перше, члени можуть при формулюванні або внесенні змін та доповнень до своїх законів і правил здійснювати заходи, необхідні для захисту здоров’я та харчування населення, а також
спонукати суспільний інтерес у секторах, життєво важливих для їх соціально-економічного та технологічного
розвитку, за умови, що такі заходи узгоджуються з положеннями цієї Угоди;
по-друге, відповідні заходи за умови, що вони відповідають положенням
цієї Угоди, можуть бути необхідні, щоб
запобігти зловживанню правами інтелектуальної власності власниками цих

138

прав або використанню практики, яка
непомірно обмежує торгівлю чи негативно впливає на передачу технологій
між країнами.
Що стосується реалізації цих принципів через призму цивільно-правового захисту, то процедури та засоби цивільно-правового захисту визначаються
розділом ІІ Угоди ТРІПС. Зокрема,
статтею 42 закріплюється необхідність
справедливих та рівноправних процедур; положення щодо сприяння наданню доказів; питання судових заборон;
відшкодування збитків; інші засоби захисту прав; також право на отримання
інформації; закріплення права на відшкодування шкоди, завданої підзахисному. Вони розкриваються як у самій
Угоді ТРІПС, так і в дослідженнях, присвячених застосуванню її положень у
частині цивільно-правового захисту.
Якщо говорити про Україну і сферу
інтелектуальної власності, то можна відзначити, що комплекс принципів, на
яких формується захист прав інтелектуальної власності, формується як на базі
загальнотеоретичних принципів, так і
галузевих принципів, притаманних безпосередньо цивільному праву. Загальнотеоретичні принципи випливають із
норм Конституції України. У свою чергу галузеві цивільно-правові принципи
знайшли свого закріплення у статті 3
Цивільного кодексу України, прийнятого у 2003 році, у вигляді засад цивільного законодавства.
Закріплення у ЦК України принципів як правових норм набуває особливого значення для функціонування системи приватного права в Україні в цілому, адже саме через них втілюється основна сутність права, стверджується
природне походження приватних прав
[11, с. 27]. У свою чергу місце принципу
захисту цивільних прав та інтересів отримує додаткового розкриття через закріплення загальних засад права на захист цивільних прав та інтересів, у тому
числі судом, главою 3 ЦК України.
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цивільно-правові аспекти

Зазначені принципи виступають загальними по відношенню до сфери інтелектуальної власності, набуваючи в
ній своїх особливостей, викликаних специфікою правової природи особистих
немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Такі особливості знаходять свого закріплення й у процесі
реалізації принципу захисту прав інтелектуальної власності судом відповідно
до положень, визначених ст. 432 ЦК
України. Закріплений підхід відповідає
загальносвітовим тенденціям регулювання принципів приватного права, що
підтверджується нормотворчою та судовою практикою як держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності у цілому, так і європейських країн.
Висновки. Підсумовуючи, відзначимо, що Угода ТРІПС розглядається як
базова міжнародна угода, що визначає
принципи, стандарти, процедури та механізми щодо захисту прав інтелектуальної власності, що мають застосуватися державами-членами СОТ. В Угоді
ТРІПС містяться, зокрема, положення,
які стосуються цивільних заходів, спрямованих на забезпечення захисту прав
інтелектуальної власності. Так, національні органи судової влади країн-учасниць повинні мати можливість вживати
чітких та ефективних, оформлено законодавчо заходів, збирати та зберігати
докази можливих порушень прав інтелектуальної власності, а також запобігати самій появі таких порушень, не допускаючи імпорту товарів по комерційних каналах, відповідно до своєї юрисдикції. За виявлення порушень прав інтелектуальної власності та доведення

таких фактів органи судової влади повинні мати повноваження примусити
порушника відшкодувати власнику прав
відповідні збитки у розмірі, достатньому
для адекватної компенсації за заподіяну
шкоду. Також, аби створити відповідний прецедент, який би запобігав подібним порушенням, органи судової влади
повинні також мати право приймати рішення про знищення підроблених та
піратських товарів, щоб такі товари не
розійшлися комерційними каналами.
Більшість із зазначених підходів в
цілому знайшла відбиття в національному законодавстві України — як у Цивільному кодексі України у вигляді закріплених норм матеріального права у
частині визначення особливостей цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності (ст. 432), так і в окремих нормах Цивільно-процесуального
кодексу України. Однак на практиці
проблеми існують майже по кожному із
згаданих напрямів, що обумовлює як
необхідність реформування ЦК та
ЦПК України, так і спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності. Крім того, необхідним є й удосконалення правозастосування у цій
сфері. Крім того, саме перед судовою
владою України (особливо на етапі реформування) стоїть завдання вироблення спільних підходів та позицій щодо
визначення механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності. І в цьому напрямі роль створюваного Вищого спеціалізованого суду з
питань інтелектуальної власності, рівно
як і відповідної палати Верховного
Суду, має стати визначальною.
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАРИ
ПРИ ПОЗБАВЛЕННІ ВОЛІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Nikolaienko T. В.
Some theoretical issues on fixing a punishment for military in a process of deprivation of freedom
Abstract. The purpose of punishment and the effectiveness of its achievement in relation to the military is being researched in the article. The expediency of consideration of
the officer’s correction ability among staff and through the staff has been stated. The
effectiveness of achieving the goals of special and general prevention by inflicting a real
punishment on military, who’s correction is possible only by means of forced influence,
has been grounded.
Key words: deprivation of freedom, purpose of punishment, punishment, rehabilitation, military education, staff, general and special prevention.
Постановка проблеми.
В нинішніх умовах продовження діяльності АТО на сході держави з негативною картиною темпів зростання
військової злочинності викликало суттєве занепокоєння. Аналіз судової статистики з початку воєнних дій показав
збільшення кількості злочинів, вчинених у військовій сфері у сім разів, в
11,9 раз збільшилась кількість військових злочинів, 86,2 % розслідуваних
кримінальних правопорушень, пов’язані з ухиленням від проходження військової служби. Протягом 2015 р. картина погіршилась у тричі. Зросла масовість випадків грубого порушення військової дисципліни, вживання алкогольних напоїв у місцях злагодження
бойових підрозділів та районах проведення антитерористичної операції.
Становлячи пряму загрозу обороноздатності держави, авторитету ЗСУ законодавець приймає радикальні рішення
щодо посилення відповідальності військовослужбовців в умовах виконання

військових обов’язків та забезпечення
суверенності, незалежності, демократичності, унітарності нашої держави.
Криміногеність обстановки, масштабність злочинності в Україні, зміна її динаміки, продовження АТО на сході держави стають на заваді нормальному
функціонуванню її інститутів, стабільності соціально-економічного та політичного життя, стану військової дисципліни та правопорядку. На різних етапах розвитку суспільства, становлення
держави, покарання являлось одним із
інститутів її кримінально-правової політики у боротьбі зі злочинністю. Проте
неадекватність його застосування, надмірна репресивність політики держави
лише збільшила рівень її криміногенності. У 2015 р. кількість злочинів, вчинених військовослужбовцями збільшилась у 5 разів, з ростом злочинів середньої тяжкості — на 15 %, особливо
тяжких злочинів — у двічі, з питомою
вагою вчинення злочинів з використанням зброї, вибухових речовин, боєпри-

141

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 6 (06)

пасів та проти встановленого порядку
несення військової служби [1]. Потрапляння до кримінально-виконавчих
установ значної кількості військовослужбовців викликає занепокоєння. Хо
ча, на переконання законодавця, перебування в місцях позбавлення волі навчить особу поважати закони, правила
співжиття, наблизить її до відповідним
норм суспільства, умови перебування
там нерідко призводять до протилежного результату. В монографічній літературі, дисертаційних дослідженнях активно дискутуються питання з приводу
доцільності, ефективності виконання
покарання у виді позбавлення волі. Переважна більшість вчених притримуються думки щодо доволі низького рівня превентивної, виправної функції
позбавлення волі, неефективності її ресоціалізуючого фактору. Досягнення
ефективності позбавлення волі повинно збалансовано поєднувати каральні
та виховні заходи для досягнення мети
становлення засудженого на шлях виправлення з попереднім виваженим
його призначенням як доцільного та
необхідного заходу. Як влучно зазначив
Ч. Беккарія, що мета покарання полягає
в попередженні нових діянь злочинця,
що спричиняють шкоду його громадянам, утримання інших від подібних дій.
Застосовувати такі покарання слід адекватно вчиненому діянню, які б найбільш сильно та тривало впливали на
душі людей, не заподіюючи злочинцю
значних страждань [2, §ХІІ].
Чисельні наукові дослідження вченихюристів: Т. А. Денисової, О. Г. Колба,
В. А. Льовочкіна,  О. Д. Максимівої,
Б. З. Малікова, О. Є. Скакуна, М. О. Струч
кова,  О. О. Стулова,  Ф. Р. Сундукова
неодноразово звертали увагу на виключність та особливість випадків застосування покарання у виді позбавлення волі зорієнтованим на уникнення
досягнення мети покарання з ізоляцією
особи від суспільства з можливістю її
реалізації менш суворими заходами.
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Позбавлення волі як найвища ступінь
карального впливу на особу із суворою
ізоляцією, відповідними режимними вимогами,  обмеженнями  основних прав і
свобод, постійним контролем та наглядом визначають його кримінально-правову суть у карі. Її реалізація повинна
бути спрямована на осіб з високим рівнем суспільної небезпеки, деградації, педагогічної занедбаності, моральної та
правової запущеності за вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів, що
становлять реальну загрозу для суспільства, потребують ізоляції від законослухняних громадян, де застосування інших
покарань, не пов’язаних з ізоляцією не
виключить можливості винного знову
порушити закон. Тому питання оптимізації застосування позбавлення в науці
кримінального права постійно перебуває в колі дискусій. Проте особливості
його призначення та відбування категорією засуджених військовослужбовців,
на жаль, залишилися поза увагою.
Мета дослідження. Для ґрунтовного дослідження даного аспекту, звернемося до мети покарання у виді позбавлення волі та обґрунтуванні ефективності його досягнення при оптимізації
застосування для військовослужбовців.
Виклад основного матеріалу.
Протягом всього розвитку суспільства та держави, людство намагалося досягти справедливості застосування покарання: задля відплати, відновлення справедливості, компенсування заданих
збитків, запобіганню вчиненню нових
злочинів, його попередженню, захисту
основних прав і свобод людини, виправлення, перевиховання чи перевиховання особи. Тому дослідження питань
мети, завдання покарань здавна притягувала увагу науковців з різних галузей
знань. Близько 30 філософських та понад 100 юридичних концепцій, присвячених аналізу цілей покарання з видозмінюванням вчення ціленаправленості
покарання, його трансформування, визначали і різнобарвні його теорії.

Ніколаєнко Т. Б.
Деякі теоретичні питання щодо визначення кари при позбавленні волі військовослужбовців

Відповідно до ч.2 ст.50 ККУ покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими,  так  і  іншими  особами
[3, ч. 2 ст. 50]. Питання віднесення кари,
як мети покарання, елементу його змісту, засобом реалізації мети чи поєднання визнання її, як мети та сутності
покарання, різними науковцями не заперечує її карального впливу. Досягнення останньої починає проявляти
себе з моменту винесення судом рішення. Сам факт призначення покарання,
як зазначають вчені сучасності, є важливим проявом карального впливу.
В окремих випадках його призначення
має більш суттєвий вплив на засудженого, аніж безпосереднє його виконання [4, с. 226; 5, с. 86]. Спричинення засудженому певних моральних страждань, ганьби, сорому залишають в його
свідомості інколи більш вагоміший відбиток розуміння та спокутування своєї
вини, аніж реальне відбування покарання з обмеження та позбавленнями його
прав та свобод. Покарання повинно
бути направлене не на заподіяння порушнику страждань, втрат з метою помсти, відплати за заподіяння, а для досягнення інших цілей покарання без
завдання фізичних страждань або приниження людської гідності. Мета покарання, як відзначав Ч.Бекаррія, повинна
вбачатися не в катуванні та мученні особи, зробити не існуючий вже вчинений
злочин, а створити перепони для винного задля не заподіяння ним шкоди
суспільству та утримання від вчинення
інших дій. Відповідно застосовувати
покарання сумірне зі злочином, яке б
справляло найбільш сильне враження
на душу людей, та найменш болісним
для тіла злочинця [2, с. 243–244]. Ця позиція доволі влучно стосується категорії
засуджених осіб — військовослужбовців. Ще з часів козацтва, коли діяв неписаний кодекс приписів, норм та звичаїв для козаків, вірність, відданість,
обов’язок, честь та відповідальність

були його основними принципами.
У сучасних умовах радикальних політичних, соціальних та економічних
змін, рівень професійної майстерності,
морально-мотиваційної спрямованості
персоналу правоохоронних органів,
військовослужбовців важко не оцінити.
В цей скрутний для країни час, забезпечуючи національну безпеку, незалежність та цілісність держави, відстоюючи
національні інтереси, кожен військовослужбовець утверджує базові суспільні цінності, підпорядковуючи власні
інтереси суспільним вимогам, інтересам
державного пріоритету. Військовослужбовець, офіцер,як зазначає Кодекс честі
офіцера ЗСУ, — це не замкнена каста, а
кров від крові, плоть від плоті Українського народу. Справжніми військовими, офіцерами не народжуються —
ними стають один раз і на все життя.
Вони є взірцем у дотриманні моральних норм поведінки, зовнішньому вигляді, у виконанні професійний завдань. Порушення професійних якостей та норм поведінки ганьбить гідність усього військового братерства,
честь полку, корабля [6, п. 3.1–3.3]. Не
випадково в усі часи військові вирізнялися високими моральними принципами, нормами поведінки, виставляючи
на перший план моральне обличчя,
честь, гідність, непохитну волю та самовідданість. Численні приклади чесного, сумлінного виконання службових
обов’язків військовослужбовцями в зоні
проведення АТО є підтвердженням
цього. У процесі оперативно-службової
та повсякденної діяльності для ефективного вирішення поставлених завдань без моральної єдності колективу,
гідних взаємних стосунків, поваги серед
співслужбовців, довіри, взаємовиручки
та взаємодопомоги неможливо досягти
спільного високого результату. Тільки
людина високої честі і гідності може
зробити все для того, щоб завдання,
пов’язані із захистом Вітчизни вирішувалися якісно та професійно, розуміючи, що від його дій та поведінки зале-
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жать результати загальної діяльності.
Тому, під час відбору та прийняття на
військову службу за контрактом, навчання у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи
вищих навчальних закладів, основними
вимогами є не лише стан здоров’я, придатність до військової служби за медичними показниками та показниками
профвідбору, фізична підготовленість,
психологічна стійкість кандидата на
військову службу, загальноосвітній рівень, але й мотивація до військової
служби, рівень сформованості ідейних
цінностей, моральних та професійних
якостей. Хоча останні показники не
впливають на результати конкурсного
відбору, проте є вагомою інформацією
для подальшого психолого-педагогічного супроводження. Проте разом з
тим в лавах військовослужбовців продовжують мати місце проблеми недостатньої відповідальності окремих осіб.
В дисонанс обов’язку відданості Українському народові, чесного, сумлінного
виконання службових завдань, забезпечення миру, спокою, стабільності вони
споживче ставляться до служби. Безчесне відношення до юридично взятої на
себе відповідальності, небажання віддано, ефективно виконувати взяті на себе
зобов’язання по проходженню служби є
не лише злочином проти держави, а й
зрадою перед своїм сумлінням, співслужбовцями, які щоденно несуть нелегку службу. Саме принципова та жорстка
оцінка всім, хто не дорожить честю мундира, допускає безвідповідальність, халатність, безчинність в службі, використовує службові повноваження в особистих інтересах, займається протиправною діяльністю з прийняттям суворих
рішень, відмічається першими особами
всіх військових формувань та на всіх рівнях державної влади. Такі особи заслуговують на покарання зі створення перепон для винного задля не заподіяння
ним шкоди суспільству, утримання від
вчинення інших дій, поза межами застосування якого моральні страждання,
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ганьба, сором не залишать в його свідомості відбиток розуміння, спокутування
своєї вини. А сам факт призначення для
них покарання не є ефективним проявом каральної мети.
Проте покарання не переслідує
лише на меті кару винного. Остання
служить засобом реалізації виправлення засуджених, запобіганню вчиненню
нових злочинів.
З приводу виправлення засуджених
як мети покарання в юридичній літературі немає єдності думок. Їх різнобарвність обумовлена визнанням чи запереченням можливості її досягнення засобами державного примусу. Виправлення засудженого, перш за все визначається не лише як кінцева мета покарання, а й процес, котрий повинен сприяти
корегуванню моральної сфері особи, її
внутрішніх психічних процесів щодо
умінь адекватного оцінення власних
вчинків в розрізі співвідношення індивідуальних та суспільних відносин без
заподіяння шкоди та зневілювання останніх. Виправлення засуджених як
формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці,
норм, правил та традицій людського
співжиття, дотримання вимог закону та
відмова від вчинення у подальшому
злочинних діянь [7, с. 12], правослухняної поведінки [8, с. 76] можливе не
лише шляхом ізоляції останнього, але й
в умовах його постійного життя. Освіта,
виховання, праця, служба з перебуванням в колі впливових осіб може мати
більший виховний вплив на відповідний результат — свідоме, самостійне
прийняття особою рішення про необхідність зміни свого ставлення до пріоритетів та перспектив, розуміння цінності та інтересів інших осіб. Особливості
виправлення засуджених військовослужбовців із досягненням позитивних
результатів зумовлює звернення на вплив
виправлення даної категорії осіб не в умовах їх ізоляції у місцях позбавлення волі, а
в період проходження ними служби в
колі військовослужбовців.

Ніколаєнко Т. Б.
Деякі теоретичні питання щодо визначення кари при позбавленні волі військовослужбовців

Виправлення як комплексне явище
повинно розглядатися у взаємозв’язку із
специфікою військового виховання у
ЗСУ та інших у військових формуваннях як провідного фактору формування
особистості.
Військове виховання, сягаючи глибини століть, ще з давніх часів ґрунтувалося на українських традиціях, засадах патріотизму, високої свідомості,
дисципліни та формуванням боєздатного війська. Цей складний багатоступеневий процес як специфічний вид
соціальної діяльності зі своїми правилами, законами, закономірностями визначав порядок досягнення цілей і задач
виховання військовослужбовців. Останнє спрямоване на формування військового, морального, правового, фізичного розвитку особи, досягнення високого морально-психічного стану військовослужбовця, згуртованості військових
підрозділів і частин, підтримання їх готовності успішно вирішувати різноманітні завдання військової служби у
комплексності поєднання військово-професійних знань, умінь, навичок,
якостей як захисника Вітчизни з
узгодженістю формуванням міцних переконань, морально-психічної стійкості до готовності виконання складних
завдань в умовах реального бою. Проте
виховання військовослужбовців з врахуванням специфіки їх діяльності спрямовує зусилля на майбутні настанови
кожного військовослужбовця з формуванням внутрішньо демократичних,
збагачених загальнолюдськими цінностями із глибоким творчим потенціалом, його розвитком, вдосконаленням,
самовихованням через вихованням свого соціального середовища — військовий колектив. Саме він має найбільший
вплив та найефективніший виховний
результат, аніж безпосередній вплив їх
командирів. Обмеження та придушення творчого потенціалу осіб у місцях
позбавлення волі, недооцінення виховного впливу їх соціального середовища, відрив від військового виховання з

врахуванням сучасних тенденцій в психології та педагогіці, прямий виховний
вплив адміністрації виправних установ,
організація повсякденної життєдіяльності засуджених без врахування особливостей їх попереднього правового
статусу втрачають ефективність досягнення виховного процесу із формуванням глибокої та міцної мотивації до виховання, самовиховання та подальшого
постійного самовдосконалення. Провідні
положення військового виховання висувають виховання воїнів в колективі та через колектив з опорою на позитивні якості в особистості, в напрямку військово-професійного, національного, морального, розумового, естетичного, соціально-правового, екологічного та фізичного виховання [9, с. 138–154, 162–174].
Воно спрямоване на формування гармонійно розвиненої, суспільно активної з високим моральним потенціалом
особистості, яка є духовно багатою та
фізично досконалою. Вимоги Воєнної
доктрини України, Конституції України, Стратегії національної безпеки
України, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016–2020 рр., інших державних документів щодо призначення ЗСУ, організації та проведення бойової, гуманітарної, виховної роботи в сучасних умовах
знаходять свій вияв у виховній роботі
на кращих традиціях виховання Українського народу, прикладах воїнів АТО.
Особливості військової служби, зміст
бойової підготовки мають ефективніший виховний вплив на особу із створенням сприятливих умов для проведення виховних заходів та позитивним
впливом на розвиток емоційно-вольової сфері особистості військовослужбовця. Досвід сучасної гібридної війни
переконує, що переформатування організації та проведення виховного процесу у військових формуваннях повинно
відбуватися з врахуванням рівня розвитку сучасної воєнної науки, бойової техніки, особливостей функціонування
психіки особи в екстремальних умовах
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ведення реального бою. Наймогутнішим засобом такого виховання є військовий колектив. Саме він є потужним
засобом самовираження та самоствердження особи військовослужбовця.
Згуртованість, позитивний морально-психологічний клімат військового
підрозділу безпосередньо впливають
на його виховання. Об’єднуючи всіх
військовослужбовців спільною діяльністю, військовий колектив формує у
його членів найкращі риси та якості характеру. Як дало відмітив В. В. Ягупов,
міцне виховне забарвлення має будьяка спільна діяльність, а військова, враховуючи її екстремальний і колективний характер, удвічі [9, с. 142]. Саме через колектив постійно розвивається і
вдосконалюється особа. Турбуючись за
іншого, беручи відповідальність за нього, особа переймається духом колективізму. До того часу, поки людина поважає себе, вона з повагою ставиться до
колективу, до інших людей, до громадськості, до суспільства. Якщо ж у людини
притупилося почуття власної гідності,
якщо їй байдуже, якщо вона в такому
стані, що «пропадай усе пропадом», —
тоді перед нами порушник норм моралі, озлоблена, нещасна істота [10, с. 1].
Саме такі особи, на жаль, особи військовослужбовців порушують закони,
вживають алкогольні напої під час виконання службових обов’язків, у такому
стані вчиняють злочини, грубо порушують норми суспільного порядку, самовільно залишають військові частини,
в тому числі зі зброєю, спричиняють
аварії тощо. А тому, потрібно досить
ретельно зважати на те, чи є доцільним
та ефективним проведення серед таких
осіб моральне та соціально-правове виховання в колективі та через колектив?
Чи все ж таки виправлення в місцях позбавлення волі є тією метою, досягнення
якої можливе лише в умовах її ізоляції?
засудженого. Але при цьому слід звертати увагу на категорію.
Поряд з цим, виправлення відіграє
важливу роль і для досягнення мети по-
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передження вчинення нових злочинів — загальної та спеціальної превенції. Запобігання вчинення злочинів іншими особами визначає суть загальної
превенції. Саме кримінальна відповідальність повинна слугувати відповідним стимулом правослухняної поведінки. Застосування її до нестійких членів
суспільства за вчинення злочинних діянь, безпосередньо передбачених законодавством, в судовому розгляді, з публічністю винесення вироку впливає на
інших громадян. Але більшість громадян не вчиняють злочини не під страхом покарання, а тому, що це суперечить їх морально-правовим переконанням, поглядам. Вони переконані у захищеності та охороні своїх інтересів, інтересів держави та суспільства від злочинних посягань законом. Проте збільшення кількості вчинюваних злочинів особами, які раніше не відбували покарання, не були судимі викликає занепокоєння ефективності загальної превенції.
Посилення відповідальності за вчинення діянь, винесення більш суворих покарань не вирішує дану мету. Злочинність містить соціальний характер.
Причини її виникнення, заходи боротьби та попередження носять багатоплановий комплексний підхід. Існування понад двохсот факторів демографічних, економічних, політичних, ідеологічних, психологічних груп, рівня життя, правосвідомості, що впливають на
злочинність, зумовлюють лише 10 % з
них впливати силами правоохоронних
органів. Практика винесення справедливого покарання з його невідворотністю для всіх категорій громадян має
більш попереджувальний ефект, аніж
його посилення щодо конкретної особи. На жаль, це не в достатній мірі відзначається на сьогодні. Як зазначив
С. Г. Міщенко, член комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя,
за два роки після Революції гідності, ні
один чиновник не поніс справедливого
покарання, щодо жодного не було судового процесу з винесенням реально-

Ніколаєнко Т. Б.
Деякі теоретичні питання щодо визначення кари при позбавленні волі військовослужбовців

го вироку, жоден не відправлений у місця позбавлення волі. За шість місяців
2016 р. було порушено 978 кримінальних справ проти чиновників, менша
половина з них пройшла стадії судового розгляду, а три справи отримали рішення першої інстанції. Про яку ефективній загальної превенції може йти
мова? Така практика лише негативно
сприяє їй. Результативність загальної
превенції повинна полягати не в призначенні покарання задля загальної
превенції [11, с. 136 ], чи суворості покарання з врахуванням поширеності
злочинів [12, с. 28], чи «щоб іншим не
кортіло», а у невідворотності покарання. Підвищення рівня правової культури, правова пропаганда, реальне притягнення до кримінальної відповідальності високопосадових осіб після гучного їх затримання та пред’явлення обвинувачення, відкритий судовий розгляд,
оприлюднення результатів діяльності
правоохоронних та судових органів з даного приводу, проведення виховних заходів профілактичного характеру серед
населення, в тому числі і з залученням
представників засобів масової інформації сприятиме більш ефективному впливу на свідомість громадян в дусі поваги
до законів, утримання від вчинення заборонених законом діянь. Якщо кількість вчинюваних злочинів суттєво знизиться, а раніше засуджені особи будуть
утримуватися від нових злочинів можна
вести мову про досягнення не лише загальної, а й спеціальної превенції.
Спеціальна превенція полягає у
впливі покарання на злочинця задля
досягнення можливості не вчинення
ним в майбутньому нових злочинів. Це
досягається, насамперед, при застосуванні покарання у виді позбавлення
волі шляхом створення умов, убезпечуючих фізичної можливості вчиняти
нові злочини, розриву злочинних зв’язків та проведення необхідних соціально-виховних заходів. Реальне призначення покарання відіграє і певний психологічний вплив на інших громадян

від утримання вчинення подібних діянь
шляхом загрозливого результату —
призначення покарання. Загроза покарання буде мати тільки тоді моральний
вплив на попередження вчинення злочинів, коли реально буде застосовуватись до осіб, які вчинили конкретні злочини. Саме кримінальне покарання є
певним стимулом правослухняної поведінки осіб. Її реальне застосування до
конкретних осіб, що вчинили злочинні
діяння, є наочним прикладом наслідків
порушення кримінально-правових заборон для інших.
Підсумовуючи вищевикладене можна зробити наступні висновки.
Удосконалюючи законодавство в
сфері боротьби зі злочинністю, посилюючи кримінальну відповідальність,
доцільно збалансовувати застосування більш суворих заходів впливу з поміркованістю їх реалізації. Застосування покарання як засобу захисту суспільства від злочинних посягань з
провідною метою кари не повинно
перетворюватись у застосування покарання заради кари.
Для досягнення ефективності мети
покарання у виді позбавлення волі для
категорії військовослужбовців, доцільно
враховувати можливість їх виправлення
в колективі та через колектив. Саме військовий колектив є найпотужнішим засобом виховання військовослужбовця.
Особливості військової служби, зміст
бойової підготовки, військово-професійне, моральне, соціально-правове виховання має більш сприятливий вплив
на особу військовослужбовця, а ніж його
обмеження в місцях позбавлення волі.
Лише особа, в якої втрачені почуття
власної гідності, військової честі, турботи та відповідальності не лише за себе, а
й за своїх товаришів, може бути виправлена заходами примусового впливу. На
прикладі таких осіб, з реальним призначенням покарання буде досягнута мета
не лише спеціального попередження, а
й загальної превенції щодо не вчинення
злочинів іншими особами.
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УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ:
ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМОГИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Kravchenko M. G.
Waste management: European requirements and Ukrainian realities
Abstract. The article investigates the question of the current state and prospects for the
implementation of waste management in Ukraine in accordance with the requirements of
the Association Agreement between Ukraine and the EU. The article analyzes the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU, European Union law
and the provisions of the current legislation of Ukraine on this issue. As a result of research, the author comes to the following conclusions: writing the Association Agreement
between Ukraine and the EU has instructed the Ukrainian side to fulfill a number of obligations and in the field of waste management in particular. As a result of these commitments,
waste management in Ukraine should climb to a new level in order to meet European requirements and standards. Thus, it is a fundamentally new approach to waste in Ukraine,
instead of introducing the concept of household waste management concept.
The leading role in the concept of waste management, in our opinion, belongs to the
governance in this area. That governance is the most effective element of the economic
and legal framework in this area today. All other elements, such as mandatory payments
in the field of waste management, legal liability, legal education and culture of the population, are ineffective. Therefore, considering the central role of public administration in
the treatment of waste in Ukraine, there is an objective need to raise it to a new level.
Based on the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU,
there should be introduced good governance in the begun process of public administration reform in Ukraine. Undoubtedly, this reform must touch also the waste in government in Ukraine. In our view, this reform should start with rethinking the foundations of
public administration in Ukraine. To be defined ideological core of a new government in
Ukraine. On its base there may be assigned those principles that are basic in Europe, and,
in particular, the principle of democracy, the rule of law and the principle of priority of
human and civil rights in dealing with public authorities.
Reform of public management and the management of waste in particular should be
gradually accelerated through evolution. In our view, unjustified path is sudden drastic
changes since the current system of government in Ukraine is not ready for such transformations. In addition, there should be clearly defined the principles of new governance
since, as shown, the ideas that underlie the governance are not straightforward from a
position of understanding and have effective mechanisms to implement them in practice.
State waste management in Ukraine should be based not only on the principles that concern the organization and functioning of public administration in Ukraine. It should be
also based on those principles that are relevant to the protection of the environment, and
in particular: conservation, protection and enhancement of the environment; human
health; prudent, rational and careful use of natural resources; jointly address regional and
global environmental problems.
Keywords: adaptation, waste legislation of Ukraine, the European Union Association Agreement.
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Підписання Україною Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом від
16 вересня 2014 р. [1] поклало на неї виконання низки обов’язків, а зокрема, у
відповідності до Преамбули до цієї Угоди України зобов’язалась забезпечувати
поступову  адаптацію  законодавства
України до acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її виконання.
Однією із сфер, у яких має проводитися адаптація законодавства України до
законодавства ЄС, визначених у Главі 6,
а зокрема, п. «е» ст. 361 цієї Угоди є
управління відходами та ресурсами.
При цьому, ми маємо звернути увагу на
те, що мова йде саме про таку категорію, як «управління», а не «поводження», яке використовується зазвичай по
відношенню до відходів у національному законодавстві України. Так, аналізуючи чинне законодавство України, а
зокрема, Закон України «Про відходи»
від 05 березня 1998 р., який є ключовим
нормативно-правовим актом у сфері
управління відходами, у п. 4 ст. 1 ми можемо побачити використання саме терміну «поводження з відходами», а не
«управління відходами», яке розглядається, як дії, спрямовані на запобігання
утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення,
включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення [2].
Крім того, сам Закон розглядає поняття
«поводження з відходами», як ключову
ідею у цій сфері. Це можна побачити,
зокрема, із ст. 3 зазначеного Закону
України, де визначені засади законодавства України про відходи. До них, зокрема, належать: а) визначення основ
них принципів державної політики у
сфері поводження з відходами; б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;
в) визначення основних умов, вимог і
правил щодо екологічно безпечного
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поводження з відходами, а також системи заходів, пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження та ін. [2]. Таким чином, мова йде про пріоритетне значення категорії «поводження» з відходами, а
не категорії «управління» ними. Сам же
термін «управління» відходами використаний в цьому Законі України один
раз у.ч.3 ст. 9, де зазначається, що від
імені держави управління відходами,
що є державною власністю, здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону [2].
На думку окремих спеціалістів, використання саме терміну «поводження»,
по відношенню до відходів в Україні,
яке в цьому випадку має концептуальне
значення, обумовлене запозиченням
термінології із російського законодавства, а зокрема російського терміну «обращение с отходами» [3, с. 63, 14].
Крім того, використання саме терміну «поводження з відходами», а не
«управління відходами» очевидно пов’язане із загальним підходом до відходів,
який склався у вітчизняній науці та на
практиці. У відповідності до цього підходу, відходи розуміють, в першу чергу,
як фактор, який негативно впливає на
стан навколишнього природнього середовища. Такий висновок, можна зробити виходячи із аналізу положень Закону України «Про основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
від 21 грудня 2010 р. [4]. У цьому Законі
України справедливо звертається увага
на те, що гострою природоохоронною
проблемою є поводження з побутовими відходами. Питомі показники утворення відходів у середньому становлять
220–250 кілограмів на рік на одну особу,
а у великих містах досягають 330–380
кілограмів на рік відповідно. Тверді побутові відходи в основному захороняються на 4157 сміттєзвалищах і полігонах загальною площею близько 7,4 тисячі гектарів і лише близько 3,5 відсотка
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твердих побутових відходів спалюються на двох сміттєспалювальних заводах
у містах Києві та Дніпропетровську. За
розрахунками, близько 0,1 відсотка побутових відходів є небезпечними [4].
Нажаль, така невтішна картина управління побутовими відходами в Україні,
яка отримала свого закріплення на рівні
чинного законодавства України, на сьогодні не має тенденції до покращення.
Таким чином, очевидно, що ця позиція
законодавства України і практики є виправданою, але не дає можливість
комплексно розглядати питання про
відходи в Україні, адже відходи можуть
бути не тільки проблемою, але й прибутковим бізнесом, який може одночасно задовольняти публічний інтерес, тобто потребу суспільства у утилізації, переробці та повторному використанні відходів, а з іншого приватний інтерес,
тобто бути джерелом отримання прибутку суб’єктів господарської діяльності.
Можливо використання терміну
«управління» замість терміну «поводження» можна було б пояснити з позиції специфіки перекладу певних термінів і понять із іноземної мови, при підготовці проекту тесту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В такому випадку «управління відходами» було б
певним запозиченим із іноземного законодавства аналогом поняття «поводження з відходами». Разом із тим, аналіз тексту цієї Угоди дає підстави говорити про те, що в межах Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС такі категорії, як «управління» та «поводження» по відношенню до відходів розглядаються окремо. Так, поряд із поняттям
«управління відходами», яке використане у п. «е» ст. 361 Угоди використовується поняття «поводження з відходами». Мова йде про п. «d» ч. 3 ст. 342
Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, де говориться про поводження з радіоактивними відходами [1].
Таким чином, фактично мова йде
про новий концептуальний підхід до

відходів в Україні в цілому та до побутових відходів зокрема. Ключовою категорією в цьому випадку має стати саме
категорія «управління». При цьому, ми
переконані у тому, що мова йде не просто про управління, а саме про державне управління відходами в Україні. Виникає питання чому, мова йде саме про
державне управління? Відповідаючи на
це питання ми маємо відзначити те, що
в цілому, одним із головних завдань, яке
має на меті законодавство України про
відходи виходячи із положень ч. 4 ст. 3
Закону України «Про відходи» від 05 березня 1998 р. є забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх
використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини[2]. Реалізація
цього завдання, безперечно, є необхідною для забезпечення охорони довкілля від шкідливого впливу зі сторони
відходів. Такий підхід, знайшов свого
відображення, як на рівні національного законодавства та і на рівні тих ідей,
які закріплені в Угоді про асоціацію
України та ЄС. Зокрема мова йде про:
ідею збереження, захисту та поліпшення якості навколишнього природного
середовища; ідею захисту здоров’я людини; ідею розсудливого, раціонального та бережливого використання природних ресурсів; ідею спільного вирішення регіональних та глобальних екологічних проблем тощо. До такого
висновку можна прийти на підставі
аналізу ст.ст. 360 та 361 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому,
для забезпечення практичного реалізації цього завдання функціонує економіко-правовий механізм забезпечення
охорони довкілля. Цей механізм фундаментально був досліджений відомим
українським дослідником В. В. Кос
тицьким. Так, вчений пропонує розуміти економіко-правовий механізм, як систему політико-правових, організаційно-правових, управлінських, економіч-
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них, у т.ч. фінансових і податкових заходів, спрямованих на забезпечення
охорони природи, раціонального природокористування та екологічної безпеки [5, с. 187]. Фактично цей механізм
складається із багатьох взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну
складну систему, яка має відповідні підсистеми, а зокрема: правову, інституційну, функціональну та економічну. При
цьому, на сьогодні провідне місце у економіко-правовому механізмі охорони
довкілля належить саме державному
управлінню цією сферою. Це насамперед обумовлене тим, що саме державне
управління у сфері охорони довкілля є
чи не єдиним дієвим засобом функціонування економіко-правового механізму охорони довкілля, оскільки такі
складові цієї системи, як: податки і збори у цій сфері, юридична відповідальність за шкоду завдану навколишньому
природньому середовищу та правове
виховання і правова культура громадян
у сфері охорони навколишнього природнього середовища фактично реалізуються на досить низькому рівні та не
виконують у повній мірі свого функціонального призначення.
Говорячи про державне управління
у сфері поводження з відходами в цілому та побутовими відходами зокрема в
Україні, маємо відзначити фактичну наявність тих же проблем, які присутні у
всій системі охорони навколишнього
природнього середовища. Мова йде
про, недосконалість державного управління у цій сфері, високий рівень його
корумпованості, застарілу матеріально-технічну базу, непрозору систему
прийняття рішень про притягнення до
юридичної відповідальності за порушення законодавства, низький рівень
санкцій за порушення норм природоохоронного законодавства України.
Крім того, має місце розпорошення та
дублювання  контрольно-наглядової
функцій між органами виконавчої влади, відсутність єдиного підходу до
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здійснення цих функцій. Таким чином,
на сьогодні мова йде про необхідність
реформування державного управління
в цій сфері. В цьому, контексті маємо
відзначити те, що необхідність реформування державного управління випливає із тих зобов’язань, які взяла на себе
Україна підписуючи Угоду про асоціацію між Україною та ЄС [1]. Так, зокрема, у ст. 3 цієї Угоди зазначається те, що
Україна має запровадити у себе належне врядування, як підґрунтя для посилення співпраці із ЄС. На підставі цього
положення прийнята Стратегія реформування державного управління України на 2016–2020 роки [6]. Позитивними моментами цієї Стратегії, на наш
погляд є, перш за все, визнання того,
що система державного управління в
Україні є застарілою та потребує вдосконалення. Так, у Стратегії зазначається те, що система державного управління в Україні не відповідає потребам країни у проведенні комплексних реформ
у різних сферах державної політики та
її європейському вибору. Тому прийнято рішення про необхідність реформування системи державного управління
на підставі принципів, які закріплені в
документі SIGMA «Принципи державного управління» [7]. По суті, мова йде,
про цілу систему принципів, яка має
підняти державне управління в Україні
на принципово новий рівень. Зокрема
мова йде, про запровадження таких
принципів, як: демократія; верховенство права; належне законодавство; законність; участь; відкритість; прозорість прийняття рішень; доступ до інформації; належна організація; належний персонал; належний фінансовий
та бюджетний менеджмент; ефективність; відповідність; відповідальність;
нагляд [7, р. 2–31]. При цьому, варто
відзначити, що мова йде саме про систему, а не про сукупність принципів. В
цій системі існують базові принципи,
які утворюють змістове ядро, невід’ємну основу державного управління.
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Якщо нехтувати цими принципами змінюється сама суть державного  управління,  воно  набуває принципово іншого значення. Так, спеціалісти зазначають те, що діяльність усіх керівних
інституцій Європейського Союзу та
органів державної влади його країн-членів відбувається виключно при суворому дотриманні принципів демократії та
верховенства права, пріоритету прав
людини і громадянина у відносинах з
органами державної влади. Ґрунтуючись на зазначених принципах, розроблено дві провідні європейські концепції — концепція належного урядування
(good governance) та концепція належного управління (good administration)
[8, с. 19]. На наш погляд, принципи:
демократії та верховенства права, пріоритету прав людини і громадянина у
відносинах з органами державної влади
це вихідні, базові принципи на яких має
базуватися державне управління і зокрема в Україні. При цьому, якщо оцінити
державне управління в Україні, з позиції
наявності цих принципів в переліку тих
які регламентують діяльність суб’єктів
державного управління, то можна побачити те, що окремі із цих принципів, а
зокрема принцип демократії відсутній і
цьому переліку. Для прикладу можна
звернутися до положень Закону України
«Про Кабінет Міністрів України» від 27
лютого 2014р.[9]. Так, у ч. 1 ст. 3 цього
Закону зазначається, що діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на
принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості[9]. Як можна побачити безпосередньо не говориться ні про принцип демократії, ні про принцип пріоритету прав
людини і громадянина у відносинах з
органами державної влади. Хоча, мова
йде про, функціонування органу, який
очолює виконавчу гілку влади в Україні.
Іншим важливим, на наш погляд
моментом, є той, що всі ці принципи

даються списком без роз’яснення їх
змістового наповнення. Складається
враження про те, що це загальновідомі
ідеї, які немає потреби роз’яснювати і
які мають сталу практику своєї реалізації в Україні. Насправді ж ситуація є іншою. Значна кількість принципів діяльності органів державної влади в
Україні не мають законодавчо визначеного змістового наповнення, а якщо
воно і є, то не мають механізмів реалізації на практиці. Так, наприклад, принципи верховенства права, який нині
використовується у значній кількості
законів України, був закріплений у ч. 1
ст. 8 Конституції України. При цьому, з
1996 р., а зокрема з моменту набрання
чинності Конституцією України, по
2005 р., до моменту закріплення його у
ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства України, він не мав нормативного визначення і відповідного змістового наповнення [10, 11]. Крім того, не
варто забувати того, що цей принцип
запозичений із англосаксонської правової сім’ї. Вперше принцип «the rule of
law» був сформульований англійським
конституціоналістом А. Дайсі в праці
«Вступ до вивчення конституційного
права»[12]. При цьому, варто відзначити те, що вчений аналізував у своєму
досліджені закономірності розвитку
саме права у англосаксонській правовій
сім’ї, а не романо-германської до якої
належить Україна. Сам же принцип
верховенства права, або як його називав
у свої праці А. Дайсі «the supremacy of
law», вчений розглядав інакше ніж його
розуміє Кодекс адміністративного судочинства України. Так, під принципом
верховенства права вчений розумів: абсолютне верховенство звичаєвого права; рівність перед правом, в контексті
того, що кожна особа підкорюється
звичаєвому праву, яке застосовується
загальними судами; похідний характер
англійського конституційного права від
звичаєвого, яке виражене в рішеннях
суду [12, с. 208].
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Сучасні ж українські дослідники
пропонують розуміти принцип верховенства права, не як визнання людини,
її прав та свобод найвищими цінностями, які визначають зміст і спрямованість діяльності держави, про що говориться у ч.1.ст.8 КАС України [11], а як:
а) верховенства Конституції, яка є основним законом в державі; б) особливу
процедуру прийняття й зміни закону;
в) обов’язкову відповідність усіх інших
нормативних актів закону; ґ)наявність
механізмів реалізації й захисту закону;
г) конституційний нагляд, що забезпечує несуперечність ієрархій усієї законодавчої системи, гарантує верховенство Конституції та вирішує питання
щодо конституційності того чи іншого
закону, прийнятого законодавчою владою [13, с. 49, 50]. Отже, як видно із наведеного, існує цілковите розходження
початкової ідеї, законодавчого її втілення та позиції юридичної науки з цього
питання. Таким чином, мова йде не тільки про формування списку принципів
державного управління, але й про розкриття їх змістового наповнення та визначення механізму їх реалізації на практиці. До того ж ці принципи мають усвідомлюватися тими адресатами до яких
вони спрямовані. На практиці, можна
побачити те, що ідея верховенства права, демократії, пріоритету прав людини і
громадянина у відносинах з органами
державної влади та інші фундаментальні
ідеї, які мають бути покладеними основу
державного управління в України, не розуміються державними службовцями,
посадовими особами органів місцевого
самоврядування. Тому, говорити про їх
загальновідомість і тотальну реалізацію
на практиці немає підстав.
Не зовсім виправданою, на наш, погляд є практика впровадження у національне законодавство України цілковито нових ідей і конструкцій, які часто
копіюються із практики зарубіжних
країн. При цьому, таке копіювання буває, як правило є фрагментарним, тоб-
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то копіюється не вся система, а лише
окремі її елементи. Ця ж практика стосується державного управління в Україні. На погляд, запровадження нових європейських принципів та стандартів
державного управління має відбуватися
поступово та комплексно. Це пов’язано
із тим, що державне управління в країнах-членах ЄС склалося природнім чином в результаті тривалої еволюції.
Еволюційний шлях розвитку дозволяє
вносити виважені, об’єктивно необхідні
зміни в систему державного управління.
Що ж стосується України, то вона, на
наш погляд, має впровадити державне
управління засноване на європейських
принципах і стандартах не революційним шляхом, тобто шляхом кардинальної ломки системи державного управління і створення на її місці нової системи за принципом «краще будь-яке нове,
а ніж неефективне старе», а шляхом
прискореної еволюції. Тобто, мова йде
про те, що нова система державного
управління в Україні і зокрема у сфері
управління відходами має запроваджуватися поступово. В першу чергу, мають бути запроваджені базові європейські принци та стандарти державного
управління. Як можна побачити із вище
зазначеного в українському законодавстві присутні не всі базові принципи
державного управління, а лише окремі.
Так, фактично не реалізований принцип демократії досить обмежено реалізований принцип пріоритету прав людини і громадянина у відносинах з органами державної влади. Очевидно те,
що якщо ми формуємо державне управління європейського рівня необхідно
запровадити і ті базові принципи на
яких воно функціонує у Європі. Інакше
державне управління в Україні буде певною невдалою копію, імітацією реальних змін у цій сфері. Аналіз чинного
законодавства України та юридичної
літератури дозволяє стверджувати те,
що державне управління в Україні будується на інших принципах ніж у Євро-
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пі. Зокрема, ідейним ядром державного
управління в Україні сьогодні , наш погляд, є такі принципи як: законність,
юридична відповідальність за вчинення правопорушення та у окремих випадках принцип верховенство прав людини і громадянина. Хоча, якщо говорити про реалізацію останнього принципу, то можна констатувати те, що він
реалізується виключно у тих межах, які
визначені чинним законодавством Ук
раїни. Тобто, у випадку колізії норм
чинного законодавства України та інтересів і прав людини громадянина пріоритет буде відданий саме нормам чинного законодавства України. Таким чином, реформу державного управління в
Україні необхідно починати із визначення базових принципів, які мають
сформувати ідейне ядро оновленого
державне управління в Україні. При
цьому, очевидним є те, що принципи,
які мають утворити це ідейне ядро повинні мати реальний зміст та мають
бути конкретно визначені у національному законодавстві України. Ми переконані у тому, щодо переліку цих принципів мають увійти вироблені європейською практикою принципи: демократії, верховенство права, пріоритету прав
людини і громадянина у відносинах з
органами державної влади. Всі інші
принципи, які визначають зміст державного управління мають вводитися у чинне законодавство України та практичну
діяльність суб’єктів державного управління поступово з метою вироблення
реальних механізмів їх реалізації.
Ще одним важливим моментом на
якому ми хотіли б зупинитися при аналізі цього питання є те, що державне
управління побутовими відходами в
Україні має базуватися не тільки на тих
принципах, які стосується організації та
функціонування державного управління в Україні але і тих принципах, які
стосується охорони навколишнього
природного середовища. При цьому,
необхідно наголосити на тому, що сама

Угода про асоціацію між Україною та
ЄС у ст. 361 визначає перелік цих принципів[1]. Оскільки ми їх вже називали
раніше, потреби їх повторювати. Однак, необхідно звернути увагу на те, що
це конкретні вимоги, які неможливо
нехтувати при здійсненні управління
побутовим відходами в Україні.
Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Писання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС зобов’язало українську сторону виконати низку зобов’язань і зокрема у сфері управління побутовими відходами. В наслідок виконання цих зобов’язань управління побутовими відходами в Україні має піднятися
на якісно новий рівень, відповідати європейським вимогам і стандартам. При
цьому, мова йде про принципово новий підхід до побутових відходів в
Україні, запровадження замість концепції поводження з побутовими відходами
концепції управління ними.
2. Провідне місце у концепції уп
равління побутовими відходами, на наш
погляд, належить державному управлінню у цій сфері. На сьогодні, саме державне управління є найефективнішим
елементом економіко-правового механізму у цій сфері. Всі інші елементи такі,
як: обов’язкові платежі у сфері управління побутовими відходами, юридична
відповідальність, правове виховання та
культура населення є малоефективними.
Саме тому, враховуючи провідну роль
державного управління у сфері поводження з побутовими відходами в Україні існує об’єктивна необхідність підняти
його на якісно новий рівень.
3. Оскільки, виходячи із вимог
Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, в Україні має бути запроваджене
належне врядування розпочався процес
реформування державного управління
в Україні. Безперечно, ця реформа має
торкнутися і державного управління
побутовими відходами в Україні. На
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наш погляд, ця реформа має початися
із переосмислення основ державного
управління в Україні. Має бути визначене ідеологічне ядро нового державного
управління в Україні. В його основу можуть бути покладені ті принципи, які є
базовими в Європі, а зокрема: принцип
демократії, принцип верховенства права та принцип пріоритету прав людини
і громадянина у відносинах з органами
державної влади.
4. Реформування системи державного управляння і у сфері управління
побутовими відходами зокрема має відбуватися поступово, шляхом прискореної еволюції. На наш погляд, невиправданим є шлях раптових кардинальних
змін, оскільки діюча система державного управління в Україні не готова до таких трансформацій. Крім того, мають
бути чітко визначені принципи нової

системи державного управління, оскільки, як показала практика, ідеї, які лежать
в основі державного управління не є однозначними з позиції їх розуміння, а
також не мають дієвих механізмів їх реалізації на практиці.
5. Державне управління побутовими відходами в Україні має базуватися
не тільки на тих принципах, які стосується організації та функціонування
державного управління в Україні, але й
на тих принципах, які стосується охорони навколишнього природного середовища, а зокрема: збереження, захисту
та поліпшення якості навколишнього
природного середовища; захисту здоров’я людини; розсудливого, раціонального та бережливого використання
природних ресурсів; спільного вирішення регіональних та глобальних екологічних проблем.
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Abstract. The article investigates the question of the principles of governance as main directions SIGMA law reform in Ukraine legal liability of public servants. The article analyzed the
Recommendations of the Committee of Ministers in this area, the laws of Europe on the
legal regulation of the public service, as well as the current legislation of Ukraine on this issue.
The study author concludes that the current legislation of Ukraine considers the responsibility of public officials in the context of individual responsibility of public service, in particular,
civil servants and officials of local government, prosecutors, military personnel and others.
This is primarily due to the fact that the public service has not received proper regulation at
the level of the current legislation and legal category as effectively fixed at the level of item 15
of Art. 3 of the Code of Administrative Procedure Ukraine.
Important for the formation, as a public service in general and institute legal responsibility of public servants belonging to the «principle of government» SIGMA. These principles are the basis for public administration reform in Ukraine. Special attention is paid
to these principles to the issue of accountability of public servants. Unfortunately, public
administration reform strategy for 2016–2020 GG extended action of these principles
only civil servants and left out of this influence of other public service, particularly officials of local governments.
Subjects of public service in Ukraine actually can bring to different types of legal responsibility, including: criminal, administrative, disciplinary and material. Overall, European
Union law sets the general principles and requirements of bringing to responsibility of
public servants. Undoubtedly, these requirements and principles is the key objective and
impartial consideration of bringing a public servant to legal liability. Thus, the main task
of the legal liability of public officials is not only lawful punishment or imposing sanctions on them in case of violations, and ensure the normal functioning of the public
service as the functioning of state and local governments.
Key words: public service, adaptation, EU law, legal liability, legislation of Ukraine.
Немає сумнівів у тому, що нині
Україна переживає принципово новий,
важливий етап свого історичного розвитку. Після підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європей-

158

ським співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами, з іншої
сторони [1] євроінтеграційні прагнення
України почали здійснюватися. Безсумнівним є те, що, аби ефективно функціонувати у європейському співтовари-
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стві, Україна повинна мати ефективне,
сучасне державне управління. Саме тому
постає необхідність становлення і розвитку в Україні як публічної адміністрації, так і публічної служби, яка фактично
буде реалізовувати її завдання і функції.
Ця думка безпосередньо випливає із Рекомендації №R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
Ради Європи «Про статус публічних
службовців у Європі» ухвалена Комітетом Міністрів на 699-му засіданні Заступників міністрів 24 лютого 2000 р.
[2, с. 698–712]. Зокрема у цій Рекомендації зазначено те, що публічні адміністрації відіграють життєво важливу роль у
демократичному суспільстві, і що для
належного виконання покладених на
них завдань вони повинні мати у своєму
розпорядженні відповідний персонал.
Публічна служба в Україні проходить етап свого становлення. При цьому, тривалий час, ця категорія фактично не мала свого нормативного закріплення та відповідного регулювання на
рівні чинного законодавства України.
Проблемами функціонування публічної служби в Україні займалися такі
вчені, як: Авер’янов В. Б., Білозерська Т. О., Битяк Ю. П., Бевзенко В. М.,
Борденюк В. І., Гаращук В. М., Гончарук С. Т., Дзюндзюк В. Б., Єрмоліна В. П.,  Западинчук О. П.,  Кикоть П. В.,  Коліушко І. Б.,  Тимощук В. П., Тихомиров М. Ю., Фоміцька Н. В., Янчук О. Ю., Янюк Н. В. та ін.
Варто відзначити те, що вперше
про публічну службу, як категорію почали говорити ще за радянської доби.
Так, відомий український дослідник
Панейко Ю. Л. визначав поняття
«публічної служби», виходячи з визначення держави як «корпорації публічних
служб», а відтак вважав, що публічна
служба має змінюватися відповідно до
потреб «загального інтересу» [3]. Інший
відомий дослідник Петришин О. В. до
публічної служби відносить державну,
муніципальну службу та службу у недер-

жавних організаціях (громадських організаціях, політичних партіях, та навіть —
приватних підприємствах) [4].
На сьогодні, у вітчизняній юридичній літературі, поняття «публічна служба» розглядається з позиції інституційного та функціонального аспектів. Так,
з позиції інституційного аспекту публічна служба в найширшому розумінні може здійснюватись працівниками
усіх організацій публічного сектору: органів державної влади (тобто не лише
виконавчої, але й законодавчої та судової влади), державних підприємств та
установ, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та
установ. Таким чином, до поняття публічної служби включають діяльність
працівників усіх інституцій, які виконують публічні завдання, в тому числі діяльність державних або муніципальних
лікарів, вчителів тощо. У вужчому розумінні в інституційному вимірі публічну
службу розглядають як діяльність службовців органів державної влади та органів місцевого самоврядування [2, с. 11].
Якщо розглядати публічну службу з
позиції функціонального аспекту, то
можна відзначити те, що завдання публічної адміністрації у багатьох країнах
виконуються не лише органами та організаціями публічного (державного та муніципального) сектору, але й делегуються громадським організаціям і навіть
приватним структурам [2, с. 11–12]. Таким чином, на науковому рівні, поняття
«публічна служба» однозначно не сформульоване і проходить свою трансформацію та наповнюється новим змістом.
Варто відзначити те, що змістове наповнення поняття «публічна служба» має
не тільки суто теоретичне значення, але
й передусім практичне, адже безпосередньо пов’язане із визначенням кола
суб’єктів, які підлягають відповідальності
як суб’єкти публічної служби в Україні.
Крім того, у світовій практиці існують також різні підходи до змістового
наповнення поняття «публічна служба».
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Так, наприклад, у Франції поняттям публічна служба охоплюється служба в
адміністраціях держави, регіонів, департаментів, комунальних та інших публічних установах. До публічних службовців належать також вчителі та викладачі
вищих навчальних закладів, лікарі публічних закладів охорони здоров’я, які
складають окремі корпуси [2, с. 12].
Інший підхід до змістового наповнення «публічної служби» у країнах, які
належать до англосаксонської правової
сім’ї. У цих країнах термін «публічна
служба» поширюється на всі організації
публічного сектору, а статус публічного
службовця поширюється на більшість
працівників публічного сектору, в тому
числі вчителів, лікарів тощо. Натомість
для позначення діяльності професійних чиновників — службовців державного (урядового) апарату в цих країнах,
як правило, використовується термін
«цивільна служба» (civil service) [2, с. 12].
Що ж стосується України, то на
нормативному рівні така категорія, як
«публічна служба» вперше була закріплена на рівні п. 15 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України від 06
липня 2005 р. і розглядається, як діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична
служба, інша державна служба, служба в
органах влади Автономної Республіки
Крим, органах місцевого самоврядування [5]. Очевидно, що саме це поняття
для нас має пріоритетне значення,
оскільки визначає коло суб’єктів публічної служби в Україні. Хоча, як видно із тенденцій розвитку законодавства
в Україні, ця категорія фактично не розвивається на законодавчому рівні,
оскільки в 2015 р. був прийнятий новий
Закон України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. [6], а не Закон
України «Про публічну службу». Крім
того, правовий статус частини суб’єктів
публічної служби визначається, напри-
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клад, Законом України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» від
07 червня 2001 р. в редакції від 01 травня 2015 р. [7]. Отже, говорити про фун
кціонування публічної служби в Україні
як єдиної системи на сьогоднішній день
немає підстав.
Разом із тим, певні позитивні зрушення у цьому питанні з’явилися після
підписання Україною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [1]. Так, згідно зі ст. 3 цієї Угоди Україна зобов’язалася запровадити належне врядування
як важливу складову співпраці із ЄС [1].
Виходячи із цього, положення Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС в
Україні прийнята Стратегія реформування державного управління на 2016–
2020 рр. [8]. Ця Стратегія передбачає те,
що в основу реформування системи
державного управління в Україні мають
бути покладені принципи, сформульовані в документі SIGMA «Принципи
державного управління» [8]. До числа
основних принципів, визначених у
цьому документі, крім зазначених, відносяться такі: належне законодавство;
участь; відкритість; прозорість прийняття рішень; належна організація; належний персонал; належний фінансовий та бюджетний менеджмент; ефективність; відповідність; відповідальність; нагляд [9, с. 2–31]. Таким чином,
як ми бачимо, із наведеного переліку
принципів окрему увагу приділено питанню про відповідальність, зокрема,
державних службовців, як суб’єктів публічної служби. На жаль, із переліку
суб’єктів, на яких має розповсюджуватися дія цих принципів, самою Стратегією вилучено посадових осіб органів
місцевого самоврядування [8].
Додатково питання по відповідальність публічних службовців регламентується такими документами, як: Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи
№R (2000) 6 про статус публічних службовців в Європі та Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи №R (2000) 10
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щодо кодексів поведінки для публічних
службовців [2, с. 698–727]. Ці офіційні
документи закріпили низку важливих
положень щодо різних аспектів функціонування публічної служби, в тому
числі і регламентують питання юридичної відповідальності публічних
службовців, а зокрема дисциплінарної.
Крім того, якщо аналізувати практику регулювання цього питання в країнах Європи та Європейському Союзі в
цілому, то можна відзначити те, що, як
правило, публічна служба комплексно
регламентується окремим законом,
який присвячений цьому питанню. Так,
в Естонії діє Закон про публічну службу, у Франції публічна служба регулюється: Законом про права і обов’язки
службовців; Законом про статутні положення стосовно публічної служби
держави та Декретом про особливості
деяких службових станів службовців
держави та деяких форм остаточного
припинення виконання службових
обов’язків [2, с. 153–224].
Розглядаючи питання про юридичну
відповідальність публічних службовців в
Україні, варто звернути увагу на те, що їх
можуть притягати до різних видів юридичної відповідальності, а зокрема: кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та матеріальної. Варто відзначити
те, що оскільки така категорія, як «публічний службовець» фактично повноцінно
не реалізована на рівні чинного законодавства України, то аналізуючи положення чинного Кримінально кодексу
України, наприклад, ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»
[2, с. 144], або Кодексу України про адміністративні правопорушення, наприклад
ст. 166-3 «Дискримінація підприємців
органами влади і управління» [2, с. 166],
ми можемо говорити лише про притягнення до відповідальності окремих
суб’єктів публічної служби, а зокрема, в
першу чергу, державних службовців.
Крім того, якщо аналізувати безпосередньо положення Рекомендацій Ко-

мітету Міністрів Ради Європи, то можна
відзначити те, що вони, в першу чергу,
стосуються питання про дисциплінарну відповідальність публічного службовця. Так, п. 14. Рекомендації Комітету
Міністрів Ради Європи №R (2000) 6
про статус публічних службовців в Європі зазначає те, що публічні службовці
несуть відповідальність за виконання
покладених на них завдань.
Невиконання публічним службовцем своїх обов’язків, навмисне або внаслідок недбалості, може призвести до
застосування дисциплінарних проваджень. Такі провадження повинні здійснюватися за принципом змагальності,
при чому, службовцю має бути надане
право залучити до розгляду справи
представника за власним вибором. Дисциплінарні дії мають ґрунтуватися на
законі. Публічні службовці повинні
мати засоби правового захисту проти
таких дій [2, с. 701]. На інші види відповідальності зазначена Рекомендація не
звертає безпосередню увагу.
Очевидно те, що говорячи про
адаптацію законодавства України до законодавства ЄС у сфері юридичної відповідальності публічних службовців ми
маємо, в першу чергу, говорити про запровадження в Україні європейських
принципів притягнення до такої відповідальності, тобто юридична відповідальність публічних службовців має
ґрунтуватися на: принципі верховенства права, законності, обґрунтованості
притягнення до юридичної відповідальності, можливості надання публічному службовцю достатніх засобів захисту своїх прав та своєї позиції у справі тощо. Все це є запорукою об’єктивного та неупередженого розгляду справи та винесення обґрунтованого та законного рішенні по ній. При цьому,
безперечно, основним завданням юридичної відповідальності є не тільки покарання або накладення законних санкцій на публічного службовця у разі вчинення ним правопорушення, а забезпе-
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чення нормального функціонування
публічної служби, як основи функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.
Отже, в результаті проведеного дослідження ми можемо прийти до наступних висновків:
1. Діюче законодавство України
розглядає відповідальність публічних
службовців у контексті відповідальності
окремих суб’єктів публічної служби, а
зокрема: державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, прокурорів, військовослужбовців тощо. Це, насамперед, пов’язано
із тим, що публічна служба не отримала
належного правового регулювання на
рівні чинного законодавства і як юридична категорія фактично закріплена
лише на рівні п. 15 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України.
2. Важливе значення для становлення як публічної служби в цілому, так
і інституту юридичної відповідальності
публічних службовців належить «Принципам державного управління» SIGMA.
Ці принципи будуть покладені в основу
реформування державного управління
в Україні. Окрема увага у цих принципах приділена питанню відповідально-

сті публічних службовців. Нажаль
Стратегія реформування державного
управління на 2016–2020 рр. розповсюдила дію цих принципів виключно на
державних службовців і залишила поза
цим впливом інших суб’єктів публічної
служби, а зокрема посадових осіб органів місцевого самоврядування.
3. Суб’єктів публічної служби в
Україні фактично можуть притягати до
різних видів юридичної відповідальності, а зокрема: кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та матеріальної.
В цілому, право Європейського Союзу
встановлює основні принципи та вимоги притягнення до юридичної відповідальності публічних службовців. Безперечно, ці вимоги і принципи є запорукою об’єктивного та неупередженого
розгляду питання про притягнення публічного службовця до юридичної відповідальності. При цьому, основним
завданням юридичної відповідальності
публічних службовців є не тільки покарання або накладення законних санкцій
на них у разі вчинення правопорушення, а забезпечення нормального функціонування публічної служби як основи
функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.
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ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Plenyuk M. D.
Events as the basis of an emergence of binding legal relationships
Abstract. The article exploring the legal category of «event» draws attention to its main
property; especially, to a natural, objective origin, regardless of will of a person. The attention is drawn to the fact that today’s understanding of the event as only natural phenomena of objective origin is somewhat obsolete. This is because the event, that causes
the dynamics of legal relationships of any kind, can be also legal facts occurring as a result of human activity. However, their further development is objective and does not
depend on subjective factors.
Substantiated conclusion is the event as the basis of binding legal relationship should be
considered as a general legal fact which, together with other legal facts and other legal conditions, results in the emergence of binding legal relationships. The legal fact-event by itself
can not only be a drive for the basis of an emergence of binding legal relationships, but also
be a foundation for releasing from responsibility a person who violated the obligation.
Key words: commitment, event, force majeure, accident, legal facts, legal relationship, terms, timing,
grounds of liabilities.
Досліджуючи правову категорію
«подія», як правило, вчені виділяють її
основну властивість: природне, об’єктивне походження, незалежно від волі
людини [1, с. 280; 2, с. 165]. Юридичний
наслідок настання події виявляється за
умови її впливу на процес діяльності людини. Певна подія життя стає юридично
значущою тоді, коли перетинаються незалежні, причинно зумовлені процеси,
зокрема діяльність людини та розвиток
природного явища. На думку, О. О. Красавчикова, надаючи події статусу юридичного факту, законодавець тим самим
регулює правовими засобами поведінку
людей у ситуації, що настала в результаті
вказаної події [3, с. 8].
На сьогодні розуміння події як явища лише природного об’єктивного походження є дещо застарілим, адже загальновідомо, що подією, яка зумовлює
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динаміку правовідносин того чи іншого
виду, можуть бути і такі юридичні факти, шо виникають як результат діяльності людини, однак подальший їх розвиток є об’єктивним та не залежить від
суб’єктивних чинників. З огляду на це, у
загальній теорії права розрізняють абсолютні та відносні події. Під першими
розуміють явища природи, виникнення
і розвиток яких не залежить від волі та
свідомості людини. Відносні події —
явища, викликані діяльністю людини,
розвиток яких відбувається незалежно
від причин, які їх породили [3, с. 169].
Під другими розуміють опосередковану
прив’язаність із діями людини.
Враховуючи те, що події — це конкретні життєві обставини, що виникають та існують незалежно від волі людини та непідвладні їй, можна зазначити, що життєві обставини у вигляді по-
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дій можуть набувати юридичного значення лише у випадках прямого посилання на них у законодавчих актах або в
договорах, що породжують правові наслідки. Події часто виступають підставами виникнення, трансформації цивільних правовідносин. При цьому, настання певної події як життєвої обставини прямо не обумовлює настання
зобов’язальних правовідносин, натомість опосередкований характер подій
в деяких випадках слід розглядати як
підставу вчинення відповідних дій.
На думку О. Г. Брателя, подія може
бути підставою для вчинення відповідних процесуальних дій, а саме, у разі
смерті позивача або відповідача при розгляді цивільної справи, якщо спірне правовідношення не допускає правонаступництва, суд закриває провадження у
справі [4]. При цьому, як слушно зазначає автор, сам по собі факт смерті особи
в жодному разі не породжує наслідків
для процесу, адже для їх настання необхідне вчинення комплексу процесуальних дій: подання заінтересованою стороною (правонаступником) у справі свідоцтва про смерть сторони процесу та
винесення судом відповідної ухвали про
закриття провадження у справі (у випадку коли спірні правовідносини між сторонами не допускають правонаступництва). Повертаючись у площину зобов’язальних правовідносин можемо стверджувати, що й в цій площині сам по собі
факт смерті особи не породжує жодних
правових наслідків. Адже для настання
останніх потрібний комплекс дій, а саме
подання заяви про прийняття спадщини, відкриття спадщини, отримання свідоцтва про спадщину тощо.
Таким чином, з наведеного зрозуміло, що для виникнення зобов’язальних
правовідносин має бути комплекс правових підстав, в основі якого перебуватиме юридичний факт-подія (наприклад, смерть), а також інші правові передумови (наприклад, згода на прийняття спадщини).

Розвиток тих чи інших подій в деякій мірі залежить від волі людини, зокрема народження, смерть (виняток становлять повені, землетруси, буревії) тощо.
Саме тому, в правовій літературі події
прийнято поділяти на абсолютні та відносні. Зокрема, абсолютні події — це
явища виникнення і розвиток яких не
пов’язані з вольовою діяльністю суб’єктів. До їх числа відносяться природна
смерть, стихійні лиха та інші природні
явища (землетрус, посуха, повінь) тощо.
При цьому, звертаючи увагу на значущі
події в динаміці зобов’язальних правовідносин не можемо оминути й такий
юридичний факт як настання строку
(терміну), встановленого для виникнення або припинення зобов’язань. Відтак,
відносні події — це явища, що виникають з волі суб’єктів, але розвиваються
незалежно від їх волі. Наприклад, заподіяння шкоди, яка спричинила смерть фізичної особи. Смерть обумовлена заподіянням шкоди є відносною подією,
адже сама подія (смерть) виникла в результаті вольових дій заподіювача. Проте, ця подія (смерть) стала наслідком патологічних змін в організмі потерпілого,
і не залежала від волі заподіювача.
Народження людини є відносною
юридичною подією, адже при цій події
діяльність суб’єктів хоча й існує, проте є
юридично байдужою. Відтак, слід зазначити, що відносні події є явищами, в
яких, безумовно, причиною їх виникнення є вольова людська діяльність, що
впливає на розвиток певного явища
лише до певного моменту, після якого
явище виступає і розвивається самостійно в завершенні призводить до виникнення юридичних наслідків. Зокрема, народження людини є підставою
для виникнення цивільної правоздатності, процесуальної дієздатності тощо.
З наведеного доходимо висновку,
що подію як підставу виникнення зобов’язального правовідношення слід
розглядати як генеральний юридичний
факт, який у сукупності з іншими юри-
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дичними фактами, іншими правовими
умовами, зумовлює виникнення зобов’язальних правовідносин. Сам по
собі юридичний факт-подія може бути
не лише приводом до підстави виникнення зобов’язальних правовідносин, а
й підставою звільнення особи, що порушила зобов’язання, від відповідальності. Зокрема, ст. 617 ЦК України
встановлено дві основні підстави звільнення особи, яка порушила зобов’язання від відповідальності. Такими обставинами є випадок і непереборна сила.
Непереборна сила визначається як
явища природи (землетруси, шторми,
снігові замети, обвали, повені та ін.), а
також деякі суспільні явища (епідемії,
воєнні дії, страйки та ін.) [5, с. 122]. Непереборну силу, як підставу звільнення
особи, що порушила зобов’язання, від
відповідальності А. О. Нємцова, розглядає через ознаки надзвичайності та невідворотності [6, с. 78]. При цьому,
слушно є позиція того, що надзвичайність подій непереборної сили слід характеризувати незвично великою силою їх природи [7, с. 18].
Аналізуючи судову практику, Б. С. Ан
тимонов писав, що надзвичайність не
надає непереборній силі ознаки грандіозності. Подія, помірна за своєю енергією, може визнаватися непереборною
силою, тоді як грандіозна подія за своїм
маштабом може бути відхилена судом в
якості непереборної сили [8, с. 190].
Отже, доходимо висновку, що розуміння неперебоної сили як надзвичайної
події, що за своїми розмірами та незвичністю, виходить за межі повсякденних
обставин, дозволяє чітко визначити,
що саме має місце в цьому разі казус чи
непереборна сила. Зокрема, у разі спалаху епідемії, що вразила не лише зобов’язану особу, а й багатьох інших,
доречно говорити про непереборну
силу, а у разі погіршення погодних
умов — простий випадок.
Розглядаючи аспекти впливу юридичних фактів-подій на реалізацію зо-
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бов’язальних правовідносин, слід сказати, що основною ознакою непереборної сили виступає її невідворотність.
А саме, зобов’язана особа має усіма своїми засобами протистояти негативному
впливу непереборної сили. Якщо цю
умову не буде виконано, правопорушник не має права посилатися на такі обставини як непереборна сила, оскільки
ознака невідворотності відсутня.
У правовій доктрині невідворотність непереборної сили розглядають
по-різному. Одні автори стверджують,
що якщо була можливість відвернути
шкідливий вплив, то особа, яка була зобов’язана вжити відповідних заходів,
але цього не зробила, повинна нести
цивільно-правову відповідальність за
свою бездіяльність, що потягла за собою шкідливі наслідки, оскільки можливість запобігти шкідливому впливу
була, а тому не може йти мова про невідворотність події [9, с. 18]. І. Б. Покровський писав, що непереборна
сила — це явища стихійного, надзвичайного характеру, які людська сила
відвернути не може [10, с. 285]. Таке авторське визначення дозволяє стверджувати, що вкладаючи в нього суб’єктивний критерій, можна доводити, що
коли явище стихійного характеру є відворотніми хоча б для одного суб’єкта, то
слід говорити про випадок, а не про непереборну силу. Натомість С. М. Бра
тусь, звертаючи увагу на об’єктивний
характер невідворотності явищ непереборної сили писав, що подію, яка є винятково відносно нормального перебігу
подій, слід розглядати як непереборну
силу, а відтак й невідворотну, навіть при
підвищеній турботі відповідальної особи [11, с. 152]. На нашу думку, такий
підхід щодо кваліфікації небереборної
сили є більш ніж переконливим.
На думку Е. Павлодського для повної кваліфікації слід поєднати суб’єктивний та об’єктивний критерій. Адже
об’єктивний надасть можливість визначити, чи могла відповідальна особа за
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певних умов передбачити настання
шкідливого результату, а суб’єктивний — порівняти технічні можливості
цієї особи з подібними можливостями
інших суб’єктів [12, с. 86]. На думку
А. О. Нємцевої, якщо конкретна особа
могла відвернути негативний вплив обставин, але не зробила цього в її діях
слід вбачати вину. У тих випадках, якщо
незважаючи на всі вжиті заходи, не вдалося запобігти настанню шкоди, слід
говорити про випадкові явища [6, с. 80].
На нашу думку, дія непереборної сили
носить відносний характер, адже залежить від умов, місця та часу, а не суб’єктивних характеристик. Тим більше, з
науково-технічним розвитком можна
стверджувати, що те, що можливо є непереборним в одному місці, в іншому
може стати цілком переборним.
Таким чином, з наведеного доходимо висновку, що непереборну силу слід
відносити до категорій відносних понять, адже для її кваліфікації тих чи інших явищ слід брати до уваги комплекс
усіх конкретних обставин заподіяння
шкоди в конкретному випадку, серед
яких й місце, час тощо.
Наступною підставою, за якою законодавець розглядає можливість звільнення від відповідальності є випадок
(казус) (ст. 617 ЦК України). На практиці випадок дуже часто ототожнюють із
непереборною силою, що, на нашу
думку, є неправильним. Адже, як слушно зазначає В. Д. Примак, коли мова
йде про казус як суб’єктивний випадок,
то слід усвідомлювати, що він характеризує поведінку зобов’язаної особи, є
об’єктивно непереборним і виникає
лише через зумовлену конкретною ситуацією обмеженість інтелектуальновольових можливостей суб’єкта. Натомість об’єктивний випадок (непереборна сила), постає як результат зовнішнього впливу і настає неминуче — незалежно від взагалі будь-яких зусиль, що
їх реально можна було б докласти з метою усунення цього впливу [13, с. 60].

Враховуючи те, що казус — це правопорушення, вчинене невинно О. В. Дміт
рієва, суб’єктивну сторону цього правопорушення характеризує відсутністю умислу
чи необережності правопорушника, тому
відповідальність без вини — це відповідальність за казус [14, с. 123–124].
Основна відмінність між непереборною силою і випадком (казусом), на
думку А. О. Нємцової, полягає в тому,
що непереборна сила — це подія,
об’єктивно невідворотна за певних
умов не тільки для цього заподіювача
шкоди, а й для інших осіб при досягненому рівні розвитку науки і техніки; є
надзвичайною подією, яка не може
бути передбачена заподіювачем шкоди,
і завжди є зовнішньою подією по відношенню до діяльності заподіювача
шкоди. Відтак, випадок — об’єктивно
відворотний і не може бути попереджений тільки цією особою, тобто є внутрішньою обставиною відносно діяльності особи, яка має можливість передбачити заподіяння шкоди [6, с. 81].
На нашу думку, випадок і непереборна сила — це універсальні підстави,
які звільняють від цивільно-правової
відповідальності як в договірних, так і
недоговірних зобов’язаннях, адже являються тими, що повністю не підпадають під контроль людини, а також
тими, що тiєю чи iншою мiрою пов’язанi з людською дiяльнiстю, однак в
силу об’єктивного характеру свого розвитку не можуть бути пiдкоренi волi
людини (вiйни, епiдемiї, епiзоотiї
тощо). Проте, існують думки, що «казус» не є підставою для звільнення від
безвинної відповідальності, на відміну
від непереборної сили. Так, на думку
А. О. Нємцевої, казус як суб’єктивний
випадок характеризує поведінку зобов’язаної особи, є об’єктивно переборним і виникає лише в силу зумовленої конкретною ситуацією обмеженості інтелектуально-вольових можливостей суб’єкта. Натомість об’єктивний
випадок (непереборна сила), на відміну
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від казусу, постає як результат від зовнішнього впливу і настає неминуче —
незалежно від взагалі будь-яких зусиль,
що їх реально можна було б докласти з
метою усунення цього впливу [6, с. 84].
На нашу думку, при звільненні від цивільно-правової відповідальності встановлюється дві межі. Випадок звільняє
особу від відповідальності, яка ґрунтується на засадах вини. Відтак, непереборна сила є підставою звільнення від
підвищеної відповідальності, тобто відповідальності не залежно від вини особи, яка порушила зобов’язання.
Як нами уже зазначалося самі по
собі події не мають нічого юридичного, але закон пов’язує з ними певні
юридичні наслідки. Наприклад, унаслідок буревію майно, що належало певній особі, було повністю або частково
пошкоджене. Проте, власник остерігаючись таких подій, застрахував своє
майно. Таким чином, внаслідок виникнення страхового випадку (буревію) виник і обов’язок у страхової компанії
сплатити власнику майна відповідну
страхову суму.
Законодавець зазначаючи обставини щодо звільнення від відповідальності встановлює обставини за яких особа
не звільняється від такої (ч. 2 ст. 617 ЦК
України). До таких обставин відносяться:
1) недотримання своїх обов’язків
контрагентами боржника (кредитор не
має права нести негативні наслідки відносин між боржником та його контрагентами);
2) відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання
(вступаючи в договірні відносини,
боржник несе відповідні ризики та має
замінити відсутні товари на інші або
вчиняти інші заходи щодо належного
виконання зобов’язання);
3) відсутність у боржника необхідних коштів (така обставина випливає із
загального розуміння грошей як родових речей і бере початок ще з римського часів, що «рід не гине»).
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Серед інших юридичних фактів-подій інколи пропонується розглядати
строк (термін). Безумовно, що реалізація
(здійснення) суб’єктами своїх суб’єктивних цивільних прав та виконання ними
цивільно-правових обов’язків відбувається у певних часових межах. Сучасній
людині притаманне свідоме ставлення
до часу. Через високий ступінь упорядкованості часових систем, кожна людина здатна планувати свою діяльність,
своє майбутнє наперед. Суспільні зв’язки
і відносини, становлячи зміст соціального часу, виникають на базі тієї діяльності,
яка здійснюється людьми. Як система
правових норм та інших соціальних регуляторів, право і суспільні відносини,
що регулюються ним, являють собою
об’єктивні реальності, які існують у часі.
Загальні часові параметри функціонування правовідносин визначаються насамперед правовою нормою. Установлені права і обов’язки забезпечують
можливість  вчинення  відповідними
суб’єктами певних дій, спрямованих на
досягнення допустимих законом цілей.
Регулювання дії у часі суб’єктивних прав
і обов’язків є важливим засобом юридичного впливу на поведінку учасників
суспільних процесів [15, с 228].
Зважаючи на безпосередній зв’язок
часу дії меж здійснення суб’єктивних
цивільних прав правові строки зазвичай
вважають подіями. Зокрема, О. О. Кра
савчиков, плин часу виділяв в окрему
групу абсолютних юридичних подій,
виникнення та дія яких не зумовлені вольовою діяльністю людей [3, с. 166–168].
М. Я. Кірілова і П. В. Крашенінніков
вважають, що в системі юридичних
фактів строк відноситься до подій,
оскільки він настає (спливає) так само
незалежно від волі людей, як і плин
часу взагалі [16, с. 6]. Таку ж оцінку правовим строкам (термінам) надано і в деяких підручниках з цивільного права
України [17, с. 330].
Зіставляючи різні погляди на юридичну природу строків у праві, визнача-
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ючи їх зв’язок з волею носіїв суб’єктивних цивільних прав і обов’язків імпонує
думка В. В. Луця, що цивільно-правові
строки є часовою формою розвитку
цивільних правовідносин, формою існування та здійснення (виконання)
суб’єктивних прав та обов’язків, які становлять зміст правовідносин. Зміст
строку становлять або дія, або подія
(події теж відбуваються у часі, мають
певну тривалість). Поза цими фактами
встановлення та існування строків втрачає сенс [15, с. 229].
Таким чином, з наведеного доходимо висновку, що в системі юридичних
фактів строки (терміни), виступаючи
часовою формою, в якій відбуваються
дії або події (вчиняються дії (бездіяльність)) лише зумовлюють породження
юридичних наслідків виключно у зв’язку з діями або подіями. Солідаризуючись із думкою В. В. Луця, що строк
(термін) доречно визнавати лише як періодом або моментом часу, з настанням
або закінченням якого пов’язана певна
подія або дія (бездіяльність), що мають
юридичне значення, не відносимо строк
(термін) до юридичних фактів-подій.
Тому, вказівку на настання події у ст. 253
ЦК України вважаємо такою, що не зовсім відповідає наведеному нами вище.

Відтак, пропонуємо словосполучення
«настання події» замінити на «настання чи
закінчення певного моменту». Викласти положення ст. 253 ЦК України у такій редакції «Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або
з настанням чи закінченням певного моменту з яким пов’язана певна дія або подія, що
мають юридичне значення».
Підсумовуючи викладене доходимо
висновку, що як і інші життєві обставини, події можуть бути віднесені до юридичних фактів — підстав виникнення
зобов’язальних правовідносин лише в
тому випадку, якщо тягнуть за собою
виникнення певних юридичних наслідків. Таке можливе у випадку, коли нормою права, іншими соціальними регуляторами буде передбачено, для певної
моделі події, настання відповідних наслідків. Адже, події як обставини не залежать від волі людей, не можуть вони
розглядатися і в якості самостійних
юридичних фактів, оскільки набувають
значення лише в поєднанні з часовими
межами і правовими діями. Саме тому,
події, які не зумовлюють настання правових наслідків не мають значення самостійних юридичних фактів, що здатні спричиняти настання зобов’язальних
правовідносин.
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
ЯК УЧАСНИКИ ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Babyuk M. P.
The higher educational establishments as participants of tort relations
Abstract. This article analyzes the issue devoted to disclosing the nature of higher educational establishments as the participants of tort relations. There is summarized that the
higher educational establishments can be the subject of compensation of harm obligations on both the creditors and the debtor side. But as shown in the judicial practice the
most of the higher educational establishments act both as the direct and indirect harmdoer which are obliged to reimburse it. In addition there are disclosed the peculiarities of
compensation the harm caused by higher educational establishments’ employees while
performing their job duties. The special attention is focused on the issue of compensation of harm by the higher educational establishments because of services’ defects. In
particular there is proved that the higher educational establishments are endowed with all
the attributes of the entity and therefore can be considered as the subject of compensation the harm obligations caused by defects in the goods, jobs and services, in other
words can compensate the harm caused as the result of low-quality educational services.
Key words: tort liabilities, higher educational establishments, compensation of harm.
Питання правової природи деліктного зобов’язання є цікавим та актуальним з огляду на його важливе значення для практичної діяльності. Як відомо ще з римського права, деліктні
зобов’язання відносяться до позадоговірних зобов’язань і виникають із правопорушень. Зобов’язання внаслідок
заподіяння шкоди — один з основних
інститутів цивільного права, який є
предметом пильної уваги науковців вже
тривалий період. Однак існує ряд питань, щодо яких до сьогодні немає однозначної відповіді серед науковців.
Мова йде, зокрема, про участь у деліктних правовідносинах вищих навчальних закладів, оскільки переважно увага
учених зосереджувалась на договірних
зобов’язаннях між вищими навчальними закладами та іншими учасниками
цивільних правовідносин.

Як вже було зазначено, актуальність
цієї статті зумовлена недостатнім дослідженням зазначеної проблематики. В той
же час, необхідно відмітити, що окремі
проблеми розкриття особливостей участі вищих навчальних закладів у позадоговірних зобов’язаннях, були предметом
дослідження таких учених, як Астахов В. В.,
Борисова В. І., Венедиктова І. В., Грєшніков І. П., Жилінкова І. В., Карчевсь
кий К. А., Корольова Т. В., Кравчук В. М.,
Нестеренко П. В. та інші.
З огляду на зазначене, мета цієї статті — проаналізувати природу вищих
навчальних закладів як учасників деліктних правовідносин.
Відповідно до цивільного законодавства України особа, яка завдала шкоди особі або майну іншої особи (фізичної чи юридичної), зобов’язана відшкодувати її в повному обсязі, а потерпілий
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має право вимагати відшкодування заподіяної йому шкоди.
Заподіювачем шкоди може бути
будь-який суб’єкт цивільного права: фізична особа, юридична особа приватного або публічного права.
Іншою стороною деліктного зобов’язання є потерпілий, тобто особа,
майну або життю чи здоров’ю якої діями
іншої особи завдано шкоди. Потерпілими у зобов’язаннях із заподіяння шкоди
можуть бути будь-які суб’єкти цивільного права, в тому числі юридичні особи
та публічно-правові утворення.
З приводу відшкодування шкоди
юридичною особою заслуговує на увагу стаття 1172 Цивільного кодексу
України, яка встановлює порядок відшкодування фізичною чи юридичною
особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою [1]. З наведеного можна зробити висновок, що у
випадку заподіяння шкоди працівником вищого навчального закладу така
шкода відшкодовується останнім.
Можна виділити декілька можливих
ситуацій, коли зазначене зобов’язання
може виникнути: а) коли шкода була
завдана найнятим юридичною або фізичною особою працівником під час
виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків; б) коли шкода була завдана іншій особі підрядником, що діяв за
завданням замовника; в) коли шкода
була завдана учасником (членом) підприємницького товариства або кооперативу під час здійснення ним підприємницької діяльності або іншої діяльності
від імені товариства чи кооперативу.
Стосовно відшкодування шкоди вищим навчальним закладом можна говорити про ситуацію, коли така шкода
була завдана працівником вищого навчального закладу під час виконання
ним своїх трудових обов’язків [2, с. 210].
Загальною ознакою досліджуваних
зобов’язань є те, що всі вони характеризуються багатосуб’єктністю. У кожному
із них присутні три суб’єкта: а) відпові-
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дальний за шкоду вищий навчальний
заклад; б) безпосередній заподіювач шко
ди під час виконання ним трудових
(службових) обов’язків; в) потерпілий,
тобто особа, якій було заподіяно шкоду.
Поряд із загальними умовами у випадку відшкодування шкоди, завданої
працівником вищого навчального закладу, слід враховувати певну специфіку правовідносин, що виникають при
здійсненні цього відшкодування.
Особливість відшкодування в цій
ситуації полягає у неправомірності поведінки заподіювача шкоди, який, виконуючи покладені на нього трудовіобов’язки, діяв неналежним чином. Зважаючи на те,що останній діяв, виконуючи так би мовити доручення роботодавця, то автоматично поведінка вищого навчального закладу набуває ознак
неправомірної.
Однак для відшкодуваннявищим навчальним закладом шкоди, завданої
його працівником, необхідно встановити наявність причинно-наслідкового
зв’язку між поведінкою заподіювача
шкоди і самою шкодою. Адже такий
обов’язок не матиме місце, наприклад, у
випадку, коли працівник завдав шкоди,
перебуваючи у відпустці. Тому для відшкодування шкоди вищим навчальним
закладом необхідно встановити наступні факти: а) безпосередній заподіювачшкоди дійсно під час її заподіяння перебував з вищим навчальним закладом
у трудових правовідносинах; б) шкода
була завдана безпосередньо під час виконання заподіювачем шкоди покладених на нього обов’язків як на працівника за трудовим договором (контрактом).
В юридичній літературі неодноразово піднімається питання щодо причин покладення на юридичну особу
обов’язку з відшкодування завданої її
працівником шкоди. Переважає точка
зору, згідно з якою: оскільки всі дії працівників, коли вони вчиняються для виконання певних трудових (службових)
обов’язків, юридично прирівнюються
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до дій юридичної особита оскільки у
разі завдання шкоди вони діють від імені
та в її інтересах, тому і вина безпосереднього заподіювача шкоди, який перебуває у відповідних відносинах з юридичною особою, яка визнана відповідачем
відповідно до статті 1172 Цивільного
кодексу України, повинна вважатися виною такої юридичної особи [3, с. 650].
В той же час, окремі науковці наголошують на наступному. Навряд чи
можна погодитися з тим, що у випадку
завдання шкоди працівник діє в інтересах роботодавця. З точки зору останнього заподіяння шкоди знаходиться
поза межами його інтересу. Завдана
шкода для роботодавця завжди є явищемнеочікуваним, хоч і пов’язаним із
виконанням покладеного на працівника
доручення. В будь-яких діях працівника, якщо вони вчинялися в межах покладеного на них обов’язку згідно з договором, уособлюються відповідні
юридичні особи, завдання яких виконував працівник. Оскільки поведінка останнього фактично уособлює діяльність роботодавця, то й обов’язок з відшкодування шкоди покладається на зобов’язану юридичну особу не як за чужі
дії, а як за свої. Вина юридичної особи
за шкоду, завдану її працівником, пов’язується з певним ризиком настання негативних наслідків неналежної поведінки виконавця її доручення [4, с. 477].
В якості прикладу відшкодування
вищим навчальним закладом шкоди,
завданої його працівником, можна навести такі судові рішення:
1. Ухвала Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 11 березня
2015 року за позовом ОСОБА_3 до
Державної казначейської служби України, Міністерства оборони України,
Харківського університету Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба, треті особи:
прокуратура Дзержинського району м.
Харкова, ОСОБА_5, про стягнення
суми моральної шкоди, завданої неза-

конними діями службових осіб органу
виконавчої влади.
Як зазначається в цій ухвалі, в травні
2012 року ОСОБА_3 звернувся до суду з
позовом до Державної казначейської
служби України, Міністерства оборони
України, Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, обґрунтовуючи вимоги тим, що з 28 липня
2009 року він навчався у Харківському
університеті повітряних сил ім. Івана Кожедуба. П’ятого липня 2011 року під час
навчання в учбовому закладі та на його
території йому було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження молодшим сержантом ОСОБА_5, який перевищив свої
службові повноваження та застосував
нестатутні заходи впливу. Відповідно до
висновку МСЕК від 28 листопада 2011
року йому встановлено інвалідність III
групи, внаслідок чого висновком військово-лікарської комісії він визнаний
непридатним до військової служби в
мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Наказом начальника Харківського університету повітряних сил ім.
Івана Кожедуба від 6 вересня 2011 року
його відраховано з навчального закладу
за станом здоров’я, контракт розірвано
та звільнено його в запас. Вироком
Дзержинського районного суду м. Харкова від 2 лютого 2012 року ОСОБА_5
визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3статті 424 Кримінального кодексу України. Посилаючись на те, що держава зобов’язана нести відповідальність за шкоду, спричинену посадовою особою державного
органу виконавчої влади, просив у рахунок відшкодування моральної шкоди
стягнути з відповідачів на свою користь
300 000 грн. Рішенням Дзержинського
районного суду м. Харкова від 17 червня
2014 року, залишеним без змін ухвалою
апеляційного суду Харківської області
від 4 грудня 2014 року та згаданою ухвалою Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, в позові відмовлено [5].
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2. Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 4 березня
2015 року у справі № 210/2186/14-ц за
позовом ОСОБА_3 до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» про відшкодування моральної шкоди у зв’язку
зі смертю на підприємстві.
Згідно з цим рішенням у квітні 2014
року ОСОБА_3 звернулась до суду з
позовом до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» про відшкодування моральної шкоди у зв’язку зі
смертю чоловіка на підприємстві. В обґрунтування позовних вимог зазначила,
що її чоловік, ОСОБА_4, працював водієм відділу матеріально-технічного забезпечення державного підприємства
«Науково-дослідний гірничорудний інститут». ІНФОРМАЦІЯ_1 року о 7 годині 5 хвилин він загинув. Нещасний
випадок стався з ним у результаті вибуху на шахті Орджонікідзе, де сталося
обвалення гірського масиву, від чого
настала смерть. Внаслідок його смерті
їй завдано моральну шкоду, яку вона
оцінила у 200 000 грн та просила стягнути з відповідача на її користь. Рішенням Дзержинського районного суду м.
Кривого Рогу від 14 листопада 2014 ро
ку позовні вимоги ОСОБА_3 задоволені, на її користь в рахунок відшкодування
моральної шкоди стягнуто 200 000 грн
та на користь держави судовий збір.
Згаданим рішенням Апеляційного суду
Дніпропетровської області було зменшено розмір відшкодування з 200 000
гривень до 60 000 гривень [5].
Не менш важливою в аспекті відшкодування шкоди юридичною особою є можливість відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів,
робіт (послуг), передбаченої статтею 1209
Цивільного кодексу України [1]. Розглянемо ситуацію, чи може вищий навчальний заклад відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок надання неякісних
послуг, в тому числі у сфері освіти.
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Не викликає сумнівів, що вищий навчальний заклад повинен забезпечити
організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей, тобто іншими словами освітня діяльність у вищому
навчальному закладі повинна характеризуватися певним рівнем якості. У протилежному випадку постає питання про
припинення відповідної діяльності вищим навчальним закладом.
Відповідно до Закону України «Про
вищу освіту»якість вищої освіти —це
рівень здобутих особою знань, умінь,
навичок, інших компетентностей, що
відображає її компетентність відповідно
до стандартів вищої освіти;якість освітньої діяльності —це рівень організації
освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам
вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє
створенню нових знань [6].
В той же час, система забезпечення
вищими навчальними закладами якості
освітньої діяльності та якості вищої
освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів
вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань
на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних
стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних
ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
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6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів [7, с. 19].
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості) за
його поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти або акредитованими ним
незалежними установами оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти на
предмет її відповідності вимогам до
системи забезпечення якості вищої
освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти.
Відповідно до частини 1 статті 1209
Цивільного кодексу України виготовлювач товару, що є нерухомим майном,
виконавець робіт (послуг) зобов’язаний
відшкодувати шкоду, завдану фізичній
або юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товару, робіт
(послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них [1].
Розглянемо, хто може виступати
стороною вказаних правовідносин. В
юридичній літературі переважає точка
зору, згідно з якою суб’єктами права вимоги, тобто потерпілими виступають
будь-які фізичні та юридичні особи,
яким завдано майнової та (або) моральної шкоди внаслідок недоліків товарів,
робіт, послуг. При цьому кредиторами
можуть виступати як безпосередні покупці товару, замовники робіт, послуг,
так і особи, до яких товар чи результати
виконання роботи, послуги перейшли

на належних правових підставах, або
сторонні особи, зокрема, члени сім’ї
потерпілого, сусіди тощо.Другою стороною даних правовідносин є боржники, а саме: виготовлювач (виробник)
товару у разі завдання шкоди внаслідок
недоліків товару, що є нерухомим майном; виготовлювач товару або інша
особа, визначена відповідно до закону,
у разі завдання шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у
тому числі таким, що є складовою
частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію; виконавець робіт, послуг у разі
завдання шкоди внаслідок їх недоліків.
При цьому виробником виступає суб’єкт
господарювання, який: виробляє товар
або заявляє про себе як про виробника
товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі
та (або) на упаковці такого товару чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє ім’я
(найменування), торговельну марку або
інший елемент, який ідентифікує такого
суб’єкта господарювання, або імпортує
товар. В свою чергу, виконавцем вважається суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги. Продавцем ж виступає суб’єкт господарювання, який відповідно до договору реалізує споживачеві товари або пропонує
їх до реалізації [8, с. 710].
Як зазначено вище, суб’єктом відшкодування шкоди виступає суб’єкт господарювання. Стосовно віднесення
вищого навчального закладу до категорії суб’єктів господарювання в науковому колі точаться дискусії і немає єдиної
точки зору. Однак, проаналізувавши
положення чинного законодавства Ук
раїни, можна прийти до висновку, що
вищий навчальний заклад наділений
усіма ознаками, які притаманні суб’єкту
господарювання, хоч його основною
діяльністю є надання певних послуг у
сфері освіти та науки, а метою не може
виступати отримання прибутку.
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Так, відповідно до Господарського
кодексу України суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за
своїми зобов’язаннями в межах цього
майна, крім випадків, передбачених законодавством [9]. Отже, суб’єкти господарювання визначаються як учасники
господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність.
Важливою ознакою будь-якого
суб’єкта господарювання є наявність
компетенції, під якою розуміють сукупність господарських прав та обов’язків
щодо здійснення господарської діяльності. Суб’єкту господарювання належать як повноваження щодо безпосереднього виготовлення та реалізації
продукції, виконання робіт чи надання
послуг вартісного характеру, так і організаційно-установчі повноваження. Господарська компетенція суб’єктів господарювання встановлюється законодавством і конкретизується у статутах,
інших установчих документах, які затверджуються їх засновникам.
Будь-який суб’єкт господарювання
може здійснювати свою діяльність
лише за наявності певної матеріальної
бази. Майнова відокремленість є важливою ознакою суб’єкта господарювання.
Юридичною формою відокремлення
майна господарських організацій є його
закріплення на самостійному балансі.
Тут мова йде не про фізичну відокремленість майна вищого навчального закладу від майна його засновника, а про
юридичну відокремленість.
Суб’єкти господарювання, реалізуючи господарську компетенцію, несуть
відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах відокремленого майна,
крім випадків, передбачених законодавством. Ця ознака визначення вищого
навчального закладу як суб’єкта господарювання тісно пов’язана з попе-
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редньою ознакою самостійної відповідальності суб’єкта за власними зобов’язаннями. Тобто вищий навчальний заклад як господарська організація відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому на праві власності або закріпленим за ним на іншому речовому
праві майном, якщо інше не встановлене законодавством [10, с. 628].
Таким чином, на підставі викладеного можна зробити висновок, що вищий
навчальний заклад може бути суб’єктом
відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків послуг, зокрема у випадку
надання послуг у сфері вищої освіти, що
не відповідає стандартам вищої освіти,
не забезпечує здобуття особами якісної
вищої освіти та не сприяє отриманню
зацікавленими особами нових знань.
Крім того, в даному аспекті варто
відмітити, що в країнах Європи законодавство про захист прав споживачів вже
тривалий період поширює свою дію й
на надання адміністративних та соціальних послуг з боку держави. Так, у
ряді країн ухвалено спеціальні акти, які
містять конкретні вимоги до якості адміністративних і соціальних послуг: Бельгія (Хартія прав споживачів державних
послуг, 1992), Великобританія (Хартія
прав громадян, 1992), Іспанія (Нагляд за
додержанням якості, 1992), Португалія
(Хартія додержання якості при наданні
державних послуг, 1993), Франція (Хартія державних послуг, 1992) [11, с. 201].
Таким чином, з наведеного вище
можна зробити висновок, що вищі навчальні заклади можуть виступати повноправними учасниками деліктних
правовідносин як на стороні кредитора,
так і боржника, що підтверджується й
судовою практикою. В більшості випадків мова йде про відшкодування вищим навчальним закладом шкоди, завданої його працівником при виконанні
своїх трудових обов’язків. В той же час,
неоднозначним є притягнення вищого
навчального закладу до відповідальності у випадку відшкодування шкоди, зав-
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даної недоліками наданих послуг. Однак, зважаючи на те, що вищий навчальний заклад наділений усіма ознаками
суб’єкта відшкодування за цією підста-

вою, можна стверджувати, що вищий
навчальний заклад може і повинен відшкодовувати шкоду, завдану в результаті
надання неякісних освітніх послуг.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РЕФОРМУВАННЯ КОЛЕДЖІВ ЯК ГАЛУЗЕВИХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
Gubanova T. O.
The current state and prospects of reforming the industry colleges as higher education institutions in Ukraine
Abstract. The article investigates the prospects of reforming the industry as colleges of
higher education in Ukraine. The article analyzed the norms of the European Union and
the provisions of the current legislation of Ukraine on this issue. As a result of research
the author concludes that the process of reform of higher education in Ukraine is objectively necessary and involves raising it to a new level, bringing it in line with international
and European standards in particular. Colleges as an important link in the system of
higher education in Ukraine should prepare highly qualified specialists in those disciplines, which today is objectively necessary for Ukrainian society and state. Of particular
note is the issue of quality of knowledge provided to students. Such knowledge should
be oriented practices reflect current trends in science and practice.
To date, the legislation Ukraine clearly regulates most aspects of college. So, clearly defined: the main task facing the college as a higher education institution; the question of
the legal regulation of the operation of the college; clear regulation received questions
about college management and others. Also today, the college received ample opportunities for further development. In particular, it is academic, financial and economic autonomy of higher education institutions. So colleges have the right to rationally manage the
available resources optimally and efficiently use them based on their own needs.
In determining the prospects for further reform of college as specialized institutions of
higher education in Ukraine is necessary to consider first of all the provisions of international treaties of Ukraine that affect the issue of higher education in Ukraine. Thus, the
Association Agreement between Ukraine and the EU, which legally enshrined the European choice of Ukraine and put her perform a number of duties, including those in higher
education, and in particular: 1) the reform and modernization of higher education; 2) to
promote the convergence of higher education that takes place under the Bologna process;
3) improve the quality and importance of higher education; 4) deepen cooperation between
higher education institutions and others. Clearly, these areas must find its reflection in the
work of colleges as an important link of higher education in Ukraine.
Another group of factors that, in our view, determine the prospects for further reform
of college is the objective requirements of the labor market, are put to the higher education system in Ukraine. The higher education system in Ukraine should operate only for
the preparation of highly qualified specialists and those professions that today is objectively necessary for Ukrainian society and state. In order to fulfill this task colleges have
the opportunity to use all available resources. Thus, the focus should be given to the active involvement of college students in scientific research, to a deeper assimilation of
received knowledge in the learning process.
Key words: higher education, college, education reform, legislation on education
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В Україні відбувається фундаментальне реформування багатьох сфер
життєдіяльності української держави і
суспільства. Однією з таких сфер є
сфера вищої освіти в Україні. На сьогодні освітня реформа є об’єктивно необхідною, адже Україна має залишити у
минулому негативну радянську спадщину у цій сфері. Вища освіта в Україні
має піднятися на якісно новий рівень,
відповідати світовим та зокрема європейським стандартам.
Необхідно відзначити те, що необхідність реформування вищої освіти в
Україні вже тривалий час обговорювалося, як науковцями так і практиками.
Разом із тим, не було зроблено якихось
реальних кроків спрямованих на наближення вищої освіти в Україні до світових стандартів. Крім того, тривалий час
був відсутній фундаментально розроблений програмний документ який би
чітко визначав стратегію розвитку вищої
освіти в Україні. В цьому контексті, хотілося б згадати про проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до
2020 року [1]. Хоча мова йде лише про
проект стратегії, разом із тим, цей документ чітко визначив стан вищої освіти в
Україні на теперішньому етапі її розвитку, сформулював мету освітньої реформи, її основні завдання, принципи та механізми здійснення тощо.
На сьогодні, ключовим нормативно-правовим актом у сфері вищої освіти поряд із Конституцією України та
Законом України «Про освіту» від 23
травня 1991 р. є Закон України «Про
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. [2; 3; 4].
Безперечно, цей Закон закріпив значну
кількість позитивних змін у сфері
функціонування вищої освіти в Україні.
Зокрема, мова йде, про: створення Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, як постійно діючого, колегіального органу, який займається реалізацією державної політики у
сфері забезпечення якості вищої освіти;
надання академічної автономії ВНЗ,
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суть якої полягає у тому, що кожен вищий навчальний заклад отримав право
впроваджувати власні освітні та наукові
програми; закріплення фінансової та
господарської автономії, суть якої зводиться до того, що вищі навчальні заклади можуть відкривати власні рахунки, отримувати кредити, розпоряджатися майном та землею. Крім того, вони
мають право засновувати наукові парки
та підприємства, що займаються науково-дослідницькою діяльністю, розробкою перспективних напрямків наукових досліджень; значно посилилась
роль студентського самоврядування, яке
має можливості активно відстоювати
права та інтереси студентів, а також брати участь у виборів ректорів та деканів;
прозорість функціонування, яка полягає у тому, що кожен вищий навчальний заклад зобов’язаний опублікувати
на власному сайті документи про результати фінансової діяльності, у тому
числі кошториси, звіти про їх виконання тощо. Крім того, ВНЗ зобов’язані
оприлюднювати в мережі Інтернет підсумки щорічного внутрішнього моніторингу якості освіти; закріплено нову
процедуру обрання ректорів, деканів та
завідувачів кафедр та визначено строки
їх повноважень; впроваджено європейську систему ступенів вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр,
доктор філософії, доктор наук); запроваджена нова система типів вищих навчальних закладів:університети (універсальні навчальні заклади), інститути та
академії (галузеві навчальні заклади) і
коледжі (де готують спеціалістів до рівня молодшого бакалавра та/або бакалавра); закріплена конкурентна система
державного замовлення та ін.
Таким чином, як видно із вищезазначеного, чинний Закон України «Про
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. закріпив багато прогресивних ідей, які є
об’єктивно необхідними для функціонування системи вищої освіти в Україні
для її подальшого розвитку та набли-
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ження до світових, а зокрема європейських стандартів.
Окрему увагу цей Закон приділив
такому виду вищого навчального закладу, як коледж. Варто відзначити те, що у
світовій практиці коледжі є широко
розповсюдженим явищем. У Великобританії та США коледжі є вищими навчальними закладами [5]. Що ж стосується Європи, то тут у значній частині
країн ЄС вони відносяться до так званих
«середніх» начальних закладів, зокрема
мова йде про: Францію, Бельгію,
Швейцарію. В Україні коледж відноситься до типу вищого навчального закладу. Так, згідно з ч. 3 ст. 28 Закон
України «Про вищу освіту» від 01 липня
2014 р. коледж — це галузевий вищий
навчальний заклад або структурний
підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів
молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Крім того, коледж також має
право здійснювати підготовку фахівців
освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста [4].
Таким чином, чинне законодавство
розглядає коледж як галузевий вищий
навчальний заклад, який може функціонувати, як самостійно так і у складі університету, академії чи інституту на правах структурного підрозділу. Крім того,
Законом чітко визначений тип фахів
фахівців, яких може готувати коледж —
це молодші бакалаври та/або бакалаври. Крім того, передбачається можливість підготовки студентів для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст».
Варто звернути увагу на те, що Закон
України «Про вищу освіту» від 01 липня
2014 р. чітко сформулював завдання, які
ставляться перед будь-яким вищим навчальним закладом в Україні в тому числі і перед коледжем. У відповідності до
ст. 26 Закону основними завданнями коледжу, як вищого навчального закладу, є:

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття
особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; 2) участь у забезпеченні суспільного
та економічного розвитку держави через
формування людського капіталу; 3) фор
мування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього
процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та
відповідальності, здорового способу
життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 4) забезпечення органічного поєднання в
освітньому процесі освітньої, наукової та
інноваційної діяльності; 5) створення необхідних умов для реалізації учасниками
освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; 6) збереження та примноження
моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; 7) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня
громадян; 8) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки,
спорту, мистецтва і культури; 9) вивчення попиту на окремі спеціальності на
ринку праці [4]. Безперечно, кожне із
цих положень має окреме змістове наповнення та має реально втілюватися у
функціонуванні зокрема коледжів.
Крім того, було чітко регламентовано питання про правовий статус вищого навчального закладу. Так, у відповідності до ч. 7 ст. 27 Закон України «Про
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. вищий навчальний заклад, у тому числі і
коледж як вид вищого навчального закладу в Україні, діє на підставі власного
статуту. Статут вищого навчального закладу повинен містити: 1) повне найменування із зазначенням типу вищого
навчального закладу, його правосуб’єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення про його утворення;
2) концепцію освітньої діяльності ви-
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щого навчального закладу; 3) права та
обов’язки засновника (засновників);
4) обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих засновником
(засновниками); 5) повноваження органів управління вищого навчального закладу; 6) права та обов’язки керівника
вищого навчального закладу; 7) порядок обрання представників до органів
громадського самоврядування; 8) підстави дострокового розірвання контракту з керівником вищого навчального
закладу та керівником навчально-наукового інституту (факультету); 9) джерела
надходження і порядок використання
коштів та майна вищого навчального
закладу; 10) порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності; 11) порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу; 12) порядок реорганізації
та ліквідації вищого навчального закладу.
Варто звернути увагу на те, що Закон України «Про вищу освіту» закріпив рівний статус вищого навчального
закладу незалежно від форми його
власності. Таким чином, рівний статус
мають коледжі, які утворені у формі
державної, комунальної, приватної
установи. Однак існує загальна вимога
до всіх ВНЗ, у тому числі й до коледжів,
про те, що вони працюють на засадах
неприбутковості.
Окрему увагу в Закону України «Про
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. приділено питанню про керівництво колежу.
Відповідно до ст. 34 Закону України
«Про вищу освіту» безпосереднє управління діяльністю вищого навчального
закладу здійснює його керівник (ректор,
президент, начальник, директор тощо).
Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і
статутом вищого навчального закладу.
Варто визначити те, що Закон України «Про вищу освіту» відводить виняткову роль у функціонуванні ВНЗ, а зокрема коледжу, організації його внутрішнього життя, саме керівнику вищо-
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го навчального закладу. Так, з одного
боку, керівник коледжу, є представником вищого навчального закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє
без довіреності в межах повноважень,
передбачених цим Законом і статутом
вищого навчального закладу. З іншого
боку, на керівника коледжу покладено
виконання значної кількості функцій.
Так, згідно з ч. 3 ст. 34 Закону керівник
вищого навчального закладу в межах
наданих йому повноважень: 1) організовує діяльність вищого навчального
закладу; 2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу, затверджує його
структуру і штатний розпис; 3) видає
накази і розпорядження; 4) дає, обов’язкові для виконання всіма учасниками
освітнього процесу і структурними підрозділами вищого навчального закладу,
доручення; 5) відповідає за результати
діяльності вищого навчального закладу
перед засновником (засновниками) або
уповноваженим ним (ними) органом
(особою); 6) є розпорядником майна і
коштів; 7) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори; 8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 9) забезпечує
охорону праці, дотримання законності
та порядку; 10) визначає функціональні
обов’язки працівників; 11) формує контингент осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі; 12) відраховує з
вищого навчального закладу та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами
студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав,
установлених чинним законодавством
України; 13) забезпечує організацію та
здійснення контролю за виконанням
навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 14) контролює дотри-
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мання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 15) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних,
науково-педагогічних, наукових та інших працівників та ін. [4].
Аналізуючи перспективи подальшого реформування коледжів як галузевих вищих навчальних закладів, на наш
погляд, ми маємо виходити: по-перше,
з положень міжнародних договорів у
сфері функціонування вищої освіти, а
по- друге, з об’єктивних вимоги ринку
праці, які ставляться перед системою
вищої освіти в Україні.
Безперечно, важливу роль у визначенні подальшого шляху розвитку вищої освіти в Україні і тих завдань, які
стоять перед коледжем, як видом ВНЗ
відіграють міжнародні зобов’язання, які
взяла на себе Україна у сфері вищої
освіти. В першу чергу, маємо відзначити те, що Україна вже тривалий час перебуває у міжнародному, а зокрема європейському, освітньому просторі. Це,
в першу чергу, надало принципово нові
можливості для українських студентів, а
також поставило нові вимоги до якості
вищої освіти в України. Так, у 1999 р.
Україна ратифікувала Конвенцію «Про
визнання кваліфікацій з вищої освіти в
європейському регіоні» підписану у Лісабоні 11 квітня 1997 р. [6]. Варто відзначити те, що в межах цієї Конвенції
вища освіта, розглядається, як така, яка
відіграє визначну роль у здобуванні і
поглибленні знань та є культурним і науковим надбанням як окремих осіб, так і
суспільства в цілому. Саме тому, громадянам держав-учасниць цієї Конвенції
надаються широкі можливості доступу
до освітніх ресурсів цих держав, а зокрема, можливість продовження освіти
чи закінчення певного періоду навчання у вищих закладах освіти на території
держав-учасниць цієї Конвенції. Таким
чином, студенти українських ВНЗ отримали можливість здобувати вищу
освіту не тільки у вітчизняних ВНЗ, але
й у закордонних, а зокрема європей-

ських ВНЗ. На сьогоднішній день існує
багато програм обміну студентами,
проходження студентами стажування та
навчання у європейських ВНЗ.
Наступним важливим кроком у наближенні вищої освіти до світових стандартів є приєднання України до Болонського процесу, яке відбулося у травні
2005 р. на Конференції Міністрів країн
Європи, відповідальних за сферу вищої
освіти «Загальноєвропейський простір
вищої освіти — Досягнення цілей» [7].
Окрему увагу питанню про вищу
освіту приділено в ключовому документі, який регламентує, на сьогодні, взаємодію між Україною та Європейським
Союзом, а зокрема Угоді про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [8]. Зокрема у зазначеній Угоді закріплено зобов’язання України та ЄС активізувати співробітництво в галузі вищої
освіти, зокрема, з метою: 1) реформування та модернізації систем вищої
освіти; 2) сприяння зближенню у сфері
вищої освіти, яке відбувається в рамках
Болонського процесу; 3) підвищення
якості та важливості вищої освіти; 4) поглиблення співробітництва між вищими
навчальними закладами тощо. Фактично ця Угода юридично закріпила європейський вибір України та поклала на
неї виконання низки обов’язків, в тому
числі і у сфері вищої освіти. Таким чином, визначила пріоритетні напрямки
розвитку вищої освіти в Україні на найближчі роки. Очевидно, що ці напрямки
мають знайти свого відображення у діяльності коледжів як важливої ланки системи вищої освіти в Україні.
Що ж стосується другої складової
чинників, які визначають напрямком
реформування коледжів, то ми маємо
відзначити те, що система вищої освіти
в Україні функціонує з метою підготовки не будь-яких фахівців, а лише висококваліфікованих спеціалістів і з тих
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спеціальностей, які сьогодні є об’єктивно необхідними для українського суспільства і держави. При цьому, практика ставить вимогу до українських ВНЗ
про підвищення якості тих знань, які
надаються студентам. Основним орієнтиром, в при цьому випадку, має бути
принцип поєднання «теорії та практики». Адже, випускники ВНЗ часто не
мають достатніх практичних навичок,
які б дозволили їм одразу ж після завершення навчання у ВНЗ працювати за
фахом. Очевидно, що ця проблема має
бути належним чином вирішена.
На наш погляд, вирішення цієї проблеми можливе шляхом раціонального
використання тих можливостей, які Закон України «Про вищу освіту» від 01
липня 2014 р. надав коледжам. Так, зокрема, мова йде, про надання академічної автономії коледжам, яка передбачає
можливість впроваджувати власні освітні та наукові програми; фінансову та
господарську автономію, яка надала
можливість коледжам відкривати власні
рахунки, отримувати кредити, розпоряджатися майном та землею.
Крім того, Закону України «Про
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. надав
коледжам, незалежно від форми власності, рівні права у провадженні освітньої, наукової, науково-дослідницької
діяльності [4]. Це положення має особливе значення, оскільки вища освіта
завжди поєднувалася із наукою, а зокрема науковими дослідженнями. Саме на
цій аспект функціонування ВНЗ в
Україні особливо звертається увага у
Стратегії реформування вищої освіти в
Україні [1]. На жаль, саме цьому аспекту
діяльності ВНЗ і зокрема коледжів приділяється досить незначна увага. Очевидно, що ця проблема потребує адекватного вирішення. Одним зі шляхів
вирішення цієї проблеми є активне залучення студентів коледжу до наукової
діяльності, зокрема участь їх у міжнародних конференціях, круглих столах
та інших наукових заходах.
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Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене можна зробити наступні
висновки:
1. Процес реформування вищої
освіти в Україні є об’єктивно необхідним і передбачає підняття її на якісно
новий рівень, приведення її у відповідність до світових та зокрема європейських стандартів. Коледжі, як важлива
ланка у системі вищої освіти в Україні
мають готувати висококваліфікованих
фахівців з тих спеціальностей, які сьогодні є об’єктивно необхідними для
українського суспільства і держави. На
особливу увагу заслуговує питання якості тих знань, які надаються студентам.
Такі знання мають бути орієнтовані на
практику, відображати сучасні тенденції розвитку науки та практики.
2. На сьогодні, чинне законодавство України чітко регламентує більшість аспектів функціонування коледжів. Так, чітко визначені: основні
завдання, які стоять перед коледжем, як
вищим навчальним закладом; питання
про правове регламентування функціонування коледжу; чіткої регламентації
отримало питання про керівництво коледжу та ін. Крім того, на сьогодні, коледжі отримали широкі можливості для
подальшого розвитку. Зокрема, мова йде
про академічну, фінансову та господарську автономію ВНЗ. Таким чином, коледжі отримали право раціонально розпоряджатися наявними ресурсами, оптимально та ефективно використовувати
їх виходячи з власних потреб.
3. Визначаючи перспективи подальшого реформування коледжів, як
галузевих вищих навчальних закладів в
Україні необхідно враховувати, в першу
чергу, із положень міжнародних договорів України, які торкаються питання про
вищу освіту в Україні. Так, Угода про
асоціацію між Україною та ЄС, яка юридично закріпила європейський вибір
України та поклала на неї виконання
низки обов’язків, в тому числі і у сфері
вищої освіти, а зокрема: 1) реформуван-

Губанова Т. О. Сучасний стан та перспективи реформування коледжів
як галузевих вищих навчальних закладів в Україні

ня та модернізації систем вищої освіти;
2) сприяння зближенню у сфері вищої
освіти, яке відбувається в рамках Болонського процесу; 3) підвищення якості та
важливості вищої освіти; 4) поглиблення
співробітництва між вищими навчальними закладами тощо. Очевидно, що ці
напрямки мають знайти свого відображення у діяльності коледжів, як важливої
ланки системи вищої освіти в Україні.
4. Іншою групою чинників, які, на
наш погляд, визначають перспективи
подальшого реформування коледжів є
об’єктивні вимоги ринку праці, які став-

ляться перед системою вищої освіти в
Україні. Система вищої освіти в Україні
має функціонувати з метою підготовки
лише висококваліфікованих спеціалістів та із тих спеціальностей, які сьогодні
є об’єктивно необхідними для українського суспільства і держави. З метою
реалізації цього завдання коледжі мають можливість задіяти всі наявні у них
ресурси. При цьому, основна увага має
бути приділена активному залученню
студентів коледжу до наукової діяльності, з метою глибшого засвоєння ними
отриманих у процесі навчання знань.
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