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LEGITIMACY AND LEGALITY
OF THE PRINCIPLE-BASED LEGISLATION
IN THE TAX LAW
Stražišar B. Legitimacy and Legality of the Principle-Based Legislation in the
Tax Law
Abstract. Regulators all around the world are daily confronted with the same problem —
how to regulate certain economic or social relations? This question is even more important
in the field of tax law. Modern tax law in an international environment is presently used as
a tool to compete with other states and legal systems with the goal to win in the investment
arena. Cases of Luxembourg (tax agreements with multinational companies), Amazon and
Google (tax evasion policies), the financial crisis (financial inventions, shadow banking)
shows how important is taxation question for international investors.
To respond to the negative trends in tax law, lawmakers and regulators have shifted the
tax system toward standards, primarily by adopting what is known as «anti-abuse rules.»
A typical anti-abuse rule allows the government to override the literal words of a statute
or regulation. So, the regulators are more and more in favour of the use of legal principles in tax law.
Key words: principle-based legislation, tax law, ethical tax codes.
1. INTRODUCTION
Regulators all around the world are daily
confronted with the same problem — how
to regulate certain economic or social relations? This simple question reflects more
deep regulation policy problems as:
1) negative side effects of formal legislative procedure — its length can result in
adopted obsolete legislation;
2) stability of legislation — frequent
changes can provoke confusion and distort the users and supervisors;
3) costs of legislation’s implementation — whose burden will be such costs;
4) question of sc. «collective doubt» —
how and to what extent prevail the political responsibility for negative outcomes of
regulations to outside organizations.
Cited problems could have even greater
impact on the society and economy in civil
law countries that in the common-law coun-
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tries. The distinction lies in the role of the
courts — in civil law system courts are mere
interpreters of the legislation in common
law courts are also a law-makers. Borders of
courts’ authorisation have also impact on the
legislator. Legislation could be less detailed in
the case that courts are also law-makers.
In the civil law systems legislators try
to solve the mentioned problems with different approaches such as:
1) deregulation;
2) self-regulation — true or legislation
driven;
3) open norms in combination with
legislative basic principles — setting legal
standards that are concretised by court decisions;
4) norms that are referenced to moral
or ethical standards;
5) principle based legislation.
Submission is divided in 3 parts. First
part deals with principle based legislation.
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It gives a theory about legislation types. It
tries to present the advantages and disadvantages of each legislation type. It presents also a theory behind principle-based
legislation. Second part presents some
theoretical backgrounds of tax law. Third
part deals with the concept of legality and
legitimacy. This part posts also the problem of legality and legitimacy of principle
based legislation in the field of tax law.
The goal-oriented legislation is presented
also as one of the possible solution to
fight tax avoidance from the multinational
companies. It presents also the basic prerequisites to introduce the system of principle-based legislation.
2. PRINCIPLE BASED LEGISLATION
2.1. GENERAL REMARKS ABOUT
LEGISLATION TYPES
Question how and to which extent to
regulate certain question or economic activity is old as old the idea, that market is
State regulation

not an ideal mechanism to solve all the
economic and political questions. Main legal-political question of the 20th and 21st
Century was and will be to what extent
and with which mechanisms the state
should intervene.
The simple hypothesis is that the
choice of legislation depends of the governing political coalition and the degree of
angry public. With the degree of angry
public I understand the degree of public
discontentedness which affects or could
affect the final political decision. Present
policies tend to be more in favour of delegated or true self-regulation. The reasons
for such standing are mentioned below.
Although the deregulation processes we
should bear in mind that each failure
caused by poor regulation or under regulation launch a mass public demands for
stricter state regulation. Such demands
could be tied also with demands for criminal prosecution of the culprits.
Types of regulation could be divided
in three groups shown in next figure.

Self-regulation

Partisan regulation

Exclusive
state regulation

Statutory
self-regulation

Voluntary
standards

Delegated
self-regulation

True
self-regulation

Moral
obligations

Delegated
regulation

Each type of regulation has its
strengths and weaknesses. State legislation
is the best solution if you want binding
rules with all the enforcement apparatus.
State legislation has certain advantages as:
1) behind the regulation is all the state’s
repressive apparatus (for its enforcement);
2) judiciary control provides certain
degree of system’s stability and predictability;

3) due to the legislative procedure, it
takes some time before the law is amended
or changed;
4) different interest groups have possibility to express their views and so exert
influence upon the legislative draft;
5) legislation is published and so available for free to all interested persons.
There are also weaknesses of state legislation as:
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1) due to the length of legislative procedure the accepted solutions could be
outdated especially if the regulated field is
subject to quick changes;
2) legislative body could not be experienced in the substance in question and so
some of the accepted solutions could be
non-systematic;
3) strong lobby groups and corruption
could lead to the solutions which could provoke the unequal treatment of market participants or could provoke market failure.
Some of the weaknesses of exclusive
state legislation could be resolved by delegated regulation and especially with delegated self-regulation. Difference between
delegated regulation and delegated selfregulation is that in first case the delegated
authority is obliged to introduce the secondary legislation. In second case is the
decision whether introduce secondary legislation or not on the delegated authority
(it’s on delegated authority the decision to
use its legislative powers and to what extent within the given legal borders).
Second big group of regulation is a
self-regulation. This type of regulation is
not a big invention of the 20th century. It
was present in the middle age in European
countries within professional organizations (e.g. guilds in Germany, Austria and
Slovenia).1 Self-regulation in the middle
age was used to protect certain profession
from the outside (incoming of new professionals) and inside (protecting of competition and trade secrets) dangers.2 A that
time self-regulation was used of two main
advantages. First advantage was that professional organizations could change the
insufficient rules either by changing the
articles of professional codes or by changing the interpretation of certain article.
Such solutions allowed the use of up to
date legislation which covered the main
needs of craftsmen. The second advantage was the use of such professional legislation by the professional arbiters. Because of clear professional language in
1
2

See Vilfan Sergij (Vilfan, 1996).
See ref. supra.
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such codes arbiters didn’t need deep legal
interpretation of written norms and the
procedure was short with no lawyers involved.3 Today self-regulation is popular
because of following advantages:
1) the cost of self-regulation’s implementation and surveillance is on providers
and/or users;
2) political responsibility for bad regulations is no more on the state but on the
organizations to which self-regulative
powers were given;
3) self-regulation gives the feeling to
the providers and/or users, that the adopted regulations fully or mainly accept their
ideas and needs;
4) self-regulation could help to survive
weak governments — use of self-regulation in the fields which could be political
tricky allows weak coalition and weak government to avoid the discussions, which
will lead to the vote of no confidence;
5) with the self-regulation, the parliament could avoid so called collective doubt.4
On the other hand, self-regulation has
following disadvantages:
1) the cost of self-regulation is by the
end of the day unknown to the public and
often paid by the end user;
2) the language and terms could end in
a way that is incomprehensible for general
public and explanation given by the providers;
3) some self-regulation is not officially
published and could be a problem for general public to acquainted with the rules.
The difference between statutory selfregulation and true self-regulation is in its
relation to state legislation. If the state
legislation is referencing to adopted selfregulation, then we talk about statutory
self-regulation. If self-regulation totally
separated from state legal system, then we
talk about true self-regulation.
These advantages are discussed also in the book of M.
Benedetto Cotrugli Raugeo, where discussed about the right
place for the merchant. (Cotrugli Ragueo, 1573)
4
Collective doubt is the state in national parliament in
which certain professional question became a prime political
question and the votes on such question are divided in such
way, that no option could win the necessary vote majority.
3
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Self regulation

Reregulation

State regulation

Delegated
deregulation

I use the term partisan regulation for all
self-regulative norms which are created
from nothing and on the field where neither nether state regulation nor self-regulation has been existed yet. Such regulation
reflects the regulatory needs of certain society with no regulatory powers or authority.
The main characteristic of mentioned selfregulation is either the short living time of
such norms or their adoption from other
self-regulatory authorities. The good thing
of such partisan legislation is the feeling of
legal security. In greater degree that one organization’s members fell bound to such
regulation, greater is degree of consumer
confidence in market providers.1 Such legislation could work properly for some time
even there are only moral sanctions for
noncompliance.2
In which legislation type could be classified principle-based legislation? Certainly,
is a state legislation but we can find also
some elements from other legislation types.
Cases such were energy breakdown in
California,3 Enron4 or Parmalat5 bring out
the question of the self-regulation’s efficacy and the justification of deregulation.
On the other hand, such cases bring out
That are members of such organisation.
Partisan regulation could be also an outcome of principle
based legislation. For some innovative financial practice, we
could say that it’s regulated by partisan regulation.
3
More about this problem see Taylor and VanDoren (Taylor
& VanDoren, 2001) and Weare. (Weare, 2003)
4
More about this problem see Hilary and Lennox (Gilles
& Lennox, 2005), Graham and Woods (Graham & Woods,
2006) and Rhode and Paton. (Rhode & Paton, 2009)
5
More about this problem see Pagano and Immordino
(Pagano & Immordino, 2007) and Campbell. (Campbell,
2006)
1
2

also a question of market law’s efficacy. By
the end of the day we are dealing with
reregulation of deregulated activity. By my
opinion, we could take the process as never ending story. Nothing is granted for
ever and nothing could mean the step
back, but move forward. The state is constantly moving from the state regulation
towards either delegated deregulation or
self-regulation and then to reregulation as
seen on the figure above.
The basic model of this organisation is
the social contract, an act of will on the part
of the subjects. Upon its conclusion, a sovereign is called into being. From the moment of his emergence, the sovereign has
the power to decide about matters of practical reason. He decides about the what and
how of human action. The freedom of the
individual as a moral issue is only a secondary matter. Individual freedom and the possibility of subjects to interact on their own
insights in social space are surpassed by the
political variant of freedom or freedom according to the law. The organisation of political space is superimposed on some form
of self-regulating social space in which neither Hobbes nor Rousseau believes. As
long as the sovereign does not regulate an
issue, subjects can act as they please. However, the sovereign can intervene whenever
he sees fit, in view of the finality of his position. (Wintgens, 2006)
We could say that the type of legislation could be seen through the degree of
«legalization.» For Abbott, et al. «Legaliza-
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tion» refers to a particular set of characteristics that institutions may (or may not)
possess. These characteristics are defined
along three dimensions: obligation, precision, and delegation. Obligation means that
states or other actors are bound by a rule
or commitment or by a set of rules or
commitments. Specifically, it means that
they are legally bound by a rule or commitment in the sense that their behaviour
thereunder is subject to scrutiny under
the general rules, procedures, and discourse of international law, and often of
domestic law as well. Precision means that
rules unambiguously define the conduct
they require, authorize, or proscribe. Delegation means that third parties have been
granted authority to implement, interpret, and apply the rules; to resolve disputes; and (possibly) to make further
rules. (Abbott, et al., 2000).
2.2. PRINCIPLE-BASED LEGISLATION
Before start the discussion about principle-based legislation we should clarify
what are legal principles. Which is their
function within the legal system? Legal
principles could be included into legislation in following different ways:
1) as interpretative rules in the cases of
unclear rules;
2) as an orientation where the normative autonomy is given to a legal and/or
natural persons (e. g. in drafting contracts);
3) as open-textured standards that
should be fulfilled by day-to-day court decisions (e.g. «appropriate information»);
4) as a legal framework for the courts
when they are vested with the authority to
create law (like in common law systems);
5) as part of «result-oriented» rules —
legal principles are transformed into a goal
that should be achieved by the actions of
the regulatees.
As we could see legal principles are
widely used in modern legislation. For the
proper use of legal principles within the
legal drafting process we shall first clear
out terminological questions.
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Dworkin uses the term «principle» generically, to refer to the generically whole
set of these standards other than rules; occasionally, however, he was more precise,
and distinguish between principles and
policies. He calls a «policy» that kind of
standard that sets out a goal to be reached,
generally an improvement in some economic, political, or social feature of the
community (though some goals are negative, in that they stipulate that some present
feature is to be protected from adverse
change). He calls a «principle» a standard
that is to be observed, not because it will
advance or secure an economic, political, or
social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension of morality.
Thus, the standard that automobile accidents are to be decreased is a policy, and the
standard that no man may profit by his own
wrong a principle. (Dworkin, 1967)
Dealing with legal standards Treubner
talks about reflexive law — law becomes a
system for the coordination of action
within and between semi-autonomous social subsystems. (Teubner, 1983) Nonet
and Selznick talked about the transition
from autonomous to responsive law. Legal
standards are seen as part of responsive
law. (Nonet & Selznick, 2009) Hart and
Green saw legal standards as a part of secondary rules. They set a legal system as the
conjunction of primary and secondary
rules. Primary rules for them are rules of
obligation bearing directly on individuals
or entities requiring them «to do or abstain
from certain actions.» Secondary rules, by
contrast, for them are «rules about
rules» — that is, rules that do not «impose
obligations,» but instead «confer powers»
to create, extinguish, modify, and apply
primary rules. (Hart & Green, 2012) We
could say that standards can sometimes be
used as a corrective for legislative mistakes
or loopholes. We could say that legal
standards are a tool for natural law.
In order to do justice to the new role
of fundamental principles in law, a con-

Borut S.
Legitimacy and Legality of the Principle-Based Legislation in the Tax Law

ception of law is required which gives
room to principles as an important element of law. Only if the importance of
principles in the body of law is clarified
can we explain that laws and administrative decisions can be tested against principles, for example, the (fundamental, often
constitutional) principle of legal equality.
Part of the explanation is the fact that one
of the central concerns of law is equality,
in other words, legal equality. This idea implies that law which does not fulfil certain
requirements of equality cannot be labelled law. Legal principles fit in a valueoriented theory of law. They are concretisations of legal values in the legal system
and may specify legal values as a whole:
these fundamental legal principles are
common denominators of the various
sections of the legal system. Law is connected to the fundamental norms and values prevalent in a society of free and equal
citizens by means of fundamental legal
principles. Principles can be considered as
expressions of legal values, and constitute
the normative core of law in a modern
democratic state. Legal principles, therefore, are internal standards generated and
developed by the legal system itself — although they are influenced by morality.
These principles are not the product of
the will of some lawmaking institution:
the origin of legal principles lies not in a
particular decision of some legislator or
court. Their origin lies «in a sense of appropriateness developed in the profession
and the public over time.» Principles are
intermediaries between legal values and
positive law, in other words, legal rules.
(Gribnau, 2012)
The essence of legal principles could
be seen in comparison with classical legal
norms. Dworkin said that the difference
between legal principles and legal rules is
a logical distinction. Both sets of standards point to particular decisions about
legal obligation in particular circumstances, but they differ in the character of the
direction they give. Rules are applicable in

an all-or-nothing fashion. If the facts a
rule stipulates are given, then either the
rule is valid, in which case the answer it
supplies must be accepted, or it is not, in
which case it contributes nothing to the
decision. (Dworkin, 1967) On the other
hand legal principles allows «shadows of
grey.» Legal principles allow individualisation of law to each specific situation
and person. It means that two persons
could be treated differently in almost the
same situation.
Principles can have exceptions; can
conflict with one another; can, for example, apply only when conduct is reasonable; and they can give one guidance about
how to deal with the points not expressly
covered by the law. Rules do not conflict
with each other (if they do, one of them
must give and become a subsidiary rule).
Principles do not conflict with rules. If a
rule is clear, the rule applies and that is
the end of it, even though it is an exception to the principle and therefore in conflict with it. But the real use for the principle is to determine what the rule means
in the first place (and hopefully to reduce
the amount of detail required in stating
the rule), in which case there is no conflict. The difficulty about rules is that, if
something is not expressly covered by
them, there is no guidance about how to
solve the problem, when you are told that
only plain words will do. Being brought
up on rules, we do not like principles.
(Jones, 1996)
Principles have a dimension that rules
do not — the dimension of weight or importance. When principles intersect (the
policy of protecting automobile consumers
intersecting with principles of freedom of
contract, for example), one who must resolve the conflict should consider the relative weight of each. This cannot be, of
course, an exact measurement, and the
judgment that a particular principle or policy is more important than another will often be a controversial one. Nevertheless, it
is an integral part of the concept of a prin-
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ciple that it has this dimension, that it makes
sense to ask how important or how weighty
it is. Rules do not have this dimension. We
can speak of rules as being functionally important or unimportant. (Dworkin, 1967)
The problem is a rules/standards
problem. The usual analysis assumes that
rules are simple and standards are complex. Rules are over and underinclusive
relative to underlying norms but, because
they are simple, rules are certain, easy to
apply, and uniform. Standards better conform to the purpose underlying the law,
but they are more uncertain and apply less
uniformly. The only difference between
rules and standards is whether the content
of the law is determined before individuals act. If we use rules, the content of the
law is determined prior to action; if we use
standards, the exact content of the law is
determined after action. We can assume in
both cases that the content ultimately
turns out to be the same. In other words,
rules and standards differ in that they
merely affect the level of uncertainty
about the law that individuals face when
they act (as well as promulgation and enforcement costs). (Weisbach, 1999)

Dimensions

In modern constitutional court’s (and
EU court) practice mentioned dimension
is named as a principle of proportionality.
So, at least, in a day to day court practice
legal principles are widely used as a corrective for bad or conflicting legislation. Sartorious warns about limitations that courts
have in the use of legal principles. It must
be admitted that judges are entitled to appeal to certain general policies and principles, this by no means implies that they are
entitled to exercise discretionary judgment
in the formulation of such standards. (Sartorius, 1971) The use of legal standards is
advocated also by Wintgens. The justification of legislation is marked as a process
of weighing and balancing the moral and
the political limitations of freedom. Upon
the rational character of legislation, a principled framework is required. With the
help of this framework, external limitations can be justified. Justification is part
of the process of legitimation. It does not
lead to an external limitation to be ultimately justified. (Wintgens, 2006)
Teubner sets the following types and
dimensions of modern legal rationality:
(Teubner, 1983)
Types

Formal

Substantive

Justification
of law

The perfection of
individualism and
autonomy: establishment
of spheres of activity for
private actors

The collective regulation
of economic and
social activity and
compensation for market
inadequacies

Controlling selfregulation: the
coordination of
recursively determined
forms of social
cooperation

External
functions
of law

Structural premises for
the mobilization and
allocation of resources
in a developed market
society and for the
legitimation of the
political system

The instrumental
modification of marketdetermined patterns and
structures of behaviour

Structuring and
restructuring systems for
internal discourse and
external coordination

Internal
structures
of law

Rule-orientation:
conceptually constructed
rules applied through
deductive logic

Purpose-orientation:
purposive programs
of action implemented
through regulations,
standards, and principles

Procedure-orientation:
relationally oriented
institutional structures
and decision processes
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First author who distinguished among
formal rational law and substantively formal law was Max Weber. A formal rational
legal system creates and applies a body of
universal rules, and formal rational law relies on a body of legal professionals who
employ peculiarly legal reasoning to resolve specific conflicts. Substantively rational law — law used as an instrument for
purposive, goal-oriented intervention — is
designed to achieve specific goals in concrete situations, it tends to be more general and open-ended, yet at the same time
more particularistic, than classical formal
law. (Weber, 1954)
Principle based legislation was initially
used by MiFID Directive as a new approach in EU law. It was a legislative response to a highly innovative financial sector. It’s not a totally new approach — such
Dimension
Time
Conceptual
Functional
Response act
Expected knowledge
Exceptionality
Dispute existence

approach was partially introduced at the
beginning of 1990’s in the field of European standardisation with so called «new
approach». Basic idea of such solution is
that legislation doesn’t contain exact actions but only the final goals that should
be achieved.1 There are also some imperative articles but the basic idea is to
achieve goals — means and ways are in
the hands of market participants. Imperative norms are necessary for the sanctions. Principle based articles aren’t appropriate for the sanction system — the
basic legal principle «nullum crimen sine
lege praevia» could not be achieved with
such type of norms.2
Burgemeestre, et al. define the following differences between standard norms
and principle based norms: (Burgemeestre,
et al., 2009)

Principle based norms
Ex post
General/universal/abstract
Great discretion
Declarative (what)
High
Generally allowed
Depends on weight

Gillad tried to explain differences among
norms with typology of regulatory institutions. The regulatory institutions adopt different types of norms. So Gillad gives the
following typology of regulatory institutions
(table at the next page). (Gilad, 2010)
Principles based legislation could be a
part of outcome-oriented or process-oriented regulation. It depends to what principles apply (outcomes or processes). Present regulatory policy (as seen also in MiFID) goes into direction of process-oriented regulation.
«Process-oriented regulation» mandates and monitors organizations’ selfevaluation, design, and management of
their first-tier operations (e.g. food processing) and their second-tier governance
and controls (e.g. internal quality assurance over food processing). «Meta-regula-

Standard norms
Ex ante
Specific/individual/concrete
Less discretion
Procedural (how)
Low
Only if allowed
No disputes

tion,» is a dynamic process-oriented regulatory institution. Meta-regulators expect
organizations to not only identity risks and
devise internal control systems, but also to
continuously evaluate the efficacy of their
internal systems and incrementally improve them in light of this evaluation (i.e.
double-loop learning). Regulatory monitoring focuses on the quality of regulatees’
self-assessment of the association between their systems and perceived outcomes and on the actions, that they take in
light of these assessments. Meta-regulation does not end with regulators holding
organizations accountable for incremental
In legal text this is shown in syntax «should have
appropriate…».
2
This is the reason that in UK, which is the principle
based legislation’s country of origin, monetary sanctions
are treated as civil sanctions and not sanctions within
administrative or criminal system. Otherwise the
prosecution of such behavior could be illegal.
1

13

Eurasian Academic Research Journal
2018. № 8 (26)

Regulatory institutional model
Process oriented
Outcome
Prescriptive
Management
oriented
Meta-regulation
based
Prescribed actions Outcomes
System design
Systemic learning

Regulatory
focus
Compliance
Adherence to
Achievement of
determination prescribed actions acceptable results

Nature of
rules

Detailed
specification of
required actions
Adherence to
prescriptions
assumed to meet
goals

Output
specifications

Acceptable
planning (and
implementation)
of systems and
controls
Design process
specifications

Systems and
controls are shown
to yield learning
and improved
(proxy) outcomes
Goal-oriented
principles

The interim (proxy)
outcome of
regulates’ systems
is evaluated
and controls
are readjusted
to improve
performance
Relevant
Organizations are Organizations
Organizations
Organizations
circumstances homogeneous
are heterogenous are heterogenous are heterogenous
and regulators
or markets are
or markets are
or markets are
have a good
unsubtle or both, unsubtle or both, unsubtle or both,
understanding of yet regulators
yet regulators
yet regulators
the association
and regulates
and regulates
and regulates
between systems nonetheless
nonetheless
nonetheless
and achievement have reasonable
have reasonable
have limited
of regulatory goals understanding
understanding of understanding
of what good
what good control of what good
outcomes look like systems look like outcomes or good
control systems or
both look like
Outcome — oriented: performance-based regulation, standards-based regulation and principlesbased regulation.
Process — oriented: management-based regulation, enforced self-regulation, new governance
principles-based regulation and meta-regulation.

Basis for
achieving
regulatory
goals

Outputs are closely Systems are
associated with
designed to meet
goals
goals

improvement of their systems and proxy
outcomes. Regulators should consciously
engage in learning about the industries and
the problems that they are trying to manage, assess the impact of their strategies,
and continuously improve their regulatory
strategies accordingly (i.e. triple-loop
learning). (Gilad, 2010)
Black, et al cite that principle based
legislation have the following features:
(Black, et al., 2007)
1) it’s written in broad manner so it’s
appropriate for flexible use in the fast developing industries;
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2) it contains qualitative terms and not
quantitative terms (fair, appropriate, reasonable, …);
3) it contains purposes for each article;
4) it’s applicable in whole spectre of
activity;
5) it contains behavioural standards
(experience, integrity, care,…);
6) standard’s violation should base on guilt;
7) sanctions are civil but under the administrative or criminal law.
The same authors cite that principle
based legislation should have the following
positive effects:
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1) higher management is active in the
internal regulative procedures;
2) core is the intention of the regulation and not the exactness;
3) flexibility allows development of
new business models, products, strategies
and internal procedures;
4) allow higher degree of regulator’s
response to the market developments;
5) allow concentration on the core
questions;
6) minimise complexity and maximise
harmonization;
7) allow cooperation between regulator and company and introduce targeted
supervision (in case of good intention and
bad market information).
Nonetheless Black warns on seven
paradoxes of principle based legislation:
(Black, 2008)
1) explanation paradox — norms are
flexible but they could become very exact
with the use of interpretative rules;
2) communication paradox — it arises
out of the different regulation’s interpretation from different regulators;
3) harmonization’s paradox — regulations allow creativity, but at the same time,
because of uncertainty, the users take the
conservative approach;
4) paradox of supervising and implementation — with the retrospective explanations the supervisors are in risk that
their procedures would be annulled;
5) paradox of internal management —
flexibility of internal supervising system
could result in its inoperability (because of
too much regulations);
6) ethical paradox — retirement that
users should decide for the degree of harmonization could result in bad decisions;
7) paradox of trust — trust in system
should exist before the regulation enter
into force.
Braithwaite argues, perhaps counterintuitively, that principles-based regulatory
regimes may provide greater certainty than
rules-based approaches in complex and
dynamic situations. Rules can only provide

a basis for a decision if the facts of the
particular case fit the criteria for applying a
particular rule. In complex situations, this
is likely to generate a plethora of rules designed to cover particular circumstances.
These rules may conflict, necessitating a
choice between rules and, hence, uncertainty of outcomes. Braithwaite concludes
that principles lead to greater certainty because they only provide guidance, allowing
assessors to use their discretion in deciding which factors indicate compliance or
non-compliance in any given situation.
(Braithwaite, 2002)
Principle based legislation could provoke very conservative actions from the
part of users, because they want to avoid
possible actions against them and possible
bankruptcy procedures. (Schwarcz, 2010)
Financial crisis in 2007 started academic
discussion about the appropriateness of
principle based legislation for financial
markets. Such approach should have the
side effect that system is less predictable
and it allows the retrospective validity of
norms. Users could and are also misusing
such system to set their regulations on the
prescribed minimum. (Black, 2008) It’s the
problem connected with self-regulative organizations. Development of self-regulation was connected with the idea of regulatory flexibility what should result with
the higher quality of goods and services.
Final result was that minimal standards
were accepted as optimal and that the
goals were achieved with minimal financial
and organizational inputs and changes.1
There are numerous reasons why principle based legislation became so popular
within self-regulatory organizations and
among state regulators. This is even more
true in the case that principle based legislation foresee also the existence of self-regulatory organization.
First advantage is the low cost for the
state. Low cost effect works in two directions. First the state has no expenses to
monitor the certain economic activity for
1

So called dimmed mirror effect.
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the legislative purposes and for drafting
such legislation. Second state has no expenses for implementation and inspection
of needed legislation. Both expenses are
on the shoulder of self-regulatory organization or its members. A cost of inspection is lower because the set regulations
are normally accepted by majority of organization’s members (what implicit
means that they already comply with such
regulations). On the other hand, inspection is paid ether by self-regulative organization (at the end paid by the members) or
by the offender. The negative part is that
such costs are sooner or later transferred in
the cost paid by the consumer. Due to the
private nature of self-regulative organizations public has no insight to the costs of
adaptation and implementation of self-regulations and the effect of these costs on the
final price of certain good or service.
Second benefit is the flexibility of
quality and quantity of norms. Self-regulatory organization adopts its norms according to the need of its members. We
could expect that certain activity will be
sufficiently and clearly regulated. The negative part is than members could misuse
their rights and over regulate their activity
in with such regulations establishing barriers to new entries. On the other hand, with
the use of professional language and
terms self-regulation becomes for the consumer unclear and non-understandable.
Another problem represents publication
of self-regulation, if is not published in
official journal or published only in journal accessible only to the members of selfregulative organization.
Another benefit is establishing the
minimal standards of goods and services
provided by members of self-regulation
organization. Only the providers have all
the information about the optimal quality
which can be achieved by present knowledge and technology. By setting minimal
quality in self-regulation, providers can
show consumers what they can expect on
market and what can be taken as a refer-
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ence to judge a quality of provided goods
or services. Self-regulative organization
makes the internal selection between its
members and causes the close down of
bad quality providers. On the other hand,
this solution has negative side that minimum quality soon can become also a maximum quality landmark for all the members. This can happen in case that selfregulation organization has also authority
to set the recommended price for such
goods or services. In case that consumer is
ready to buy the set minimum quality for
the set maximal price and that market has
no other mechanisms to reward providers
with better quality, then such providers
will soon lower their quality to the set
quality. On long run market, can lose the
diversity of products and services. Right
of self-regulation organization to set minimal quality can lead also to unjustified
elimination of small providers. This can
happen in the case that big providers have
enough voting rights to set in self-regulation such requirements that are for small
providers too expensive or technically unattainable. Problem is even bigger, if selfregulation organization is the highest professional authority and that competent
court (normally constitutional or supreme
court) decides that has no competence to
judge about the set standards.
One of the benefits is also the possibility to keep a distance between professional questions and political questions. By
delegating certain legislative powers to
self-regulative organizations, politics clearly express their intention not to interfere
into professional questions. The state prevents cases in which the providers could
be divided between the opposite requirements form state legislation and professional ethics or standards. Danger of such
solution is that the set standards in facto
don’t cover the real needs and expectations of consumers or public interests. If
self-regulation organizations don’t have
strict rules to prevent lobbying, then could
happen that the lobby interest can prevail
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over the professional interest or, even
worse, over the benefit of citizens. On the
other hand, such delegation of powers can
lead to the problem of franchise state.
Such processes can lead to the solution
that lobbies can form, through self-regulatory organization’s regulation, the citizen’s
expectations and landmarks. The final result can be even the unifying of all three
powers (legislative, executive and legislative) in only one organ without the possibility that citizens could control the execution of mentioned powers.
3. TAX LAW — BASICS
In common law three classes of statutes
are to be construed strictly: strictly: penal
statutes; statutes in derogation of common
right; and statutes in derogation of the
common law. When acts are to be made penal and are to be visited with loss or impairment of life, liberty, or property, it may well
be argued that political liberty requires clear
and exact definition of the offense. So also,
the rule that statutes in derogation of common right are to be construed strictly has
some excuse in England where there are no
constitutional restrictions. The derogation
of the common law, assumes that legislation is something to be deprecated. (Pund,
1908) In almost all countries tax law is regulated by strictly construed statutes. Such approach has different roots.
The object of substantive tax law is legal regulation of the tax system and the
content of tax law relation. Substantive tax
law deals with structural components of
taxes like subject of taxation, object of
taxation, tax base and tax rate, correction
components, tax administrator, conditions
of payment (incl. responsibility and sanctions), and budget destination. Procedural
tax law protects the substantive tax law; it
is a tool to promote and to apply the substantive tax law. It sets the possibilities
how to assess the tax, collect it and enforce it, how to deal with the tax evidence,
etc. (Radvan, 2015)

Tax law has a separate and a very specific object of regulation, which is different from the other sub-branches of financial law. The object of tax law is the social
relationships that, in addition to taxes
sensu stricto, also deal with charges, customs duties and similar levies, provided
that they are paid to public funds (the state
budget, local self-government budgets,
state funds, etc.). These relationships are
created, implemented and expire in the
process of creating public monetary funds.
The primary purpose of regulation is to
ensure a material basis for subsequent provision of public goods by means of filling
up public funds. (Radvan, 2015) Public
funds are normally regulated with special
laws. This laws are a part of public fund
planning. Such planning requires also a
clear system how these funds are filled.
Legal complexity of tax law comes
from the attempt to draw up rules that are
precise and that anticipate every contingency, resulting in a highly complex tax
code. This derives from formalism: «a narrow approach to legal control— the use of
clearly defined, highly administrable rules,
and an emphasis on uniformity, consistency, and predictability, on the legal form
of transactions and relationships and on
literal interpretation.» The alternative is
more general, open-ended principles that
focus on substance rather than form, and
are expressed purposively or in policy-oriented terms. However, this comes up
against a problem endemic in liberal legality, often referred to as indeterminacy: that
general legal rules are open to different
possible interpretations. (Picciotto, 2007)
The tax law in modern societies serves
for different tasks:
1) for filling the public funds to finance the public goods and services;
2) for redistribution of wealth — to
minimize social gaps;
3) to change the citizens’ and/or legal
persons’ behaviour.
Although the complexity of tax law
each year many taxpayers consider how
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they can best arrange their tax affairs.
This may simply involve making use of
strategies that allow one to legally minimise tax. For example, increasing superannuation contributions, or negative
gearing an investment property. Alternatively, there are strategies that may involve
non-compliant or fraudulent activity that
are most appropriately described as tax
evasion. For example, these strategies may
include creating false expenses or concealing offshore income. There is also a third
type of strategy used by some taxpayers
that falls somewhere between these two
extremes. These are the tax avoidance
strategies that tax authorities around the
world commonly refer to as aggressive tax
planning strategies (also known as abusive
tax shelters). (Murphy, 2005) Gergen and
Schmintz gave a good presentation how
tax law can affect the securities innovation.
(Gergen & Schmitz, 1997) Why is this
happening? Mainly because of the tax assessment system.
The tax assessment of taxpayers could
be: (Hastuti, 2014)
1) self-assessment system — the system insists taxpayers to calculate, pay, and
report their tax liability with their own responsibility. They may actually ask for tax
consultant’s assistance to execute the obligation, but they still hand the responsibility of the validity and reliability of the reported data. If there is penalty of any mistaken report, the tax payer consequently
has to bear it;
2) official assessment system — the
government (fiscus) calculates tax liabilities based on taxpayer’s audited financial
report accordingly. System allows the
abusing loopholes of the rules.
Most of the countries around the
world have self-assessment system. From
the legislator point of view this is a smart
choice. With such approach legislator
solves many political problems:
1) guilt for the possible tax affairs is on
each taxpayer and not on the public authority;
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2) it easily allows to collect tax for the
past fiscal years;
3) risk for unclear legislation is on taxpayer;
4) it allows to introduce ethics and
moral in tax obligations.
Regarding to the implementation of
Self-Assessment System, ethical tax
awareness of a taxpayer refers to the satisfaction and pride for fulfilling tax obligation when it is due. It also refers that
tax is likely to a duty of every citizen
therefore paying the tax is a prior expenditure, and all related data must be honestly provided. (Hastuti, 2014)
The tax law is the paradigmatic system
of rules. Yet over the last several years, the
purely rule-oriented approach to the tax
law has begun to be perceived as a failure.
The reason is that taxpayers have been
able to manipulate the rules endlessly to
produce results clearly not intended by the
drafters. Manipulation of this sort is inefficient, loses revenue, and demoralizes
others. (Weisbach, 1999) One issue that
needs to be seriously considered by tax authorities when tackling aggressive tax
planning is how they should best regulate
and punish taxpayers involved in such activities. The question therefore, is not
about whether or not a tax authority
should punish these taxpayers, but how a
tax authority should punish these taxpayers in order to secure their long-term voluntary compliance. (Murphy, 2005)
Much of the discussion of «compliance» with rules implies an instrumental
view of law, in which the aim of the regulator is to induce the regulatee to comply
with the requirements of a rule. This assumes that regulator and regulatee both
have a relatively clear understanding of
what the rules mean, and indeed a shared
understanding. However, even sociolegal
studies tend to assume that there is basic
agreement on the meaning of the «core»
of the rules, and that any ambiguity lies in
the «penumbra,» or the «grey areas.» Regulatees are generally seen as being on a con-
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tinuum between the committed or compliant at one end, and at the other the avoiders
or evaders—those who enjoy game playing
or like to «play for the grey.» (Picciotto,
2007) Theories that attempt to explain
compliance behaviour are: (Murphy, 2005)
1) the deterrence model — people are
motivated entirely by profit-seeking. They
assess opportunities and risks and disobey
the law when the anticipated fine and
probability of being caught are small in relation to the profits to be made through
non-compliance. Regulatees will only
comply with an authority’s rules and decisions when confronted with harsh sanctions and penalties.
2) the accommodative model — people’s compliance behaviour is strongly
linked to views about justice and injustice.
Procedural justice plays an important role
in peoples’ decision to comply with rules
and regulations. Procedural justice concerns the perceived fairness of the procedures involved in decision-making and the
perceived treatment one receives from a
decision maker. The procedural justice literature demonstrates that people’s reactions to their personal experiences with
authorities are rooted in their evaluations
of the fairness of procedures those agencies use to exercise their Authority.
To respond to the negative trends in
tax law, lawmakers and regulators have
shifted the tax system toward standards,
primarily by adopting what are known as
«anti-abuse rules.» A typical anti-abuse
rule allows the government (and only the
government) to override the literal words
of a statute or regulation. Instead, the government may require a «reasonable» tax
result if the taxpayer enters into or structures a transaction with a principal purpose of reducing tax liabilities in a manner
contrary to the purposes of the statute or
regulation, even if the transaction otherwise literally complies with the rules.
(Weisbach, 1999)
The goal of anti-abuse rules is to identify violations of the implicit pact that un-

common transactions will not become
common in response to simple rules. To
identify these transactions, anti-abuse
rules look at both the taxpayer’s purpose
and the purpose behind the statute. The
statute’s purpose is relevant because it allows us to identify which transactions the
drafters contemplated in designing the
simple rules and which they did not; that
is, which transactions were sufficiently
common to be considered when the law
was promulgated. (Weisbach, 1999)
When Are Anti-Abuse Rules Appropriate: (Weisbach, 1999)
1) where complex rules have been enacted, it is not appropriate to add an antiabuse rule on top of the complex rules.
2) anti-abuse rules are appropriate
only where the problems of simple rules
are serious. In many cases, simple rules
work well, particularly where avoiding the
rule requires a real change in behaviour
rather than just a change in form.
3) where the costs of level of uncertainty created by an anti-abuse rule will be
too high.
4) anti-abuse rules should be used only
where effective. If an anti-abuse rule is not
likely to prevent taxpayers from taking advantage of insufficiently complex rules, other approaches to the problem are needed.
5) anti-abuse rules are not appropriate
if they do not adequately enforce the implicit bargain, that is, if they do not prevent taxpayers from taking advantage of
simple rules. If anti-abuse rules are not
effective, they add uncertainty without the
offsetting benefits.
4. LEGALITY AND LEGITIMACY OF PRINCIPLE BASED LEGISLATION
4.1. GENERAL REMARKS ON LEGALITY AND LEGITIMACY
Legality and legitimacy are both necessary properties of law. Legal rules should
be created by authoritative bodies. At the
same time, however, they ought to be con-
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sonant with the integrated whole of legal principles. Legitimacy of positive law
is guaranteed by its conformity to fundamental legal principles. Law is not only
legitimised because it is established and
issued by authorized institutions. Rather,
legal principles function as essential criteria of evaluation, in the sense that the
legislator who seeks to implement policies by means of law is bound by legal
principles. In the same vein the executive, in other words, the tax administration, implementing the written laws is
not only bound by the law promulgated
by the legislature (principle of legality)
but also by legal principles (unwritten
law). (Gribnau, 2012)
Principle of legality relates to the positivism. Positivism has a few central and
organizing propositions as its skeleton
(Dworkin, 1967):
1) The law of a community is a set of
special rules used by the community directly or indirectly for the purpose of determining which behaviour will be punished or coerced by the public power.
These special rules can be identified and
distinguished by specific criteria, by tests
having to do not with their content but
with their pedigree or the manner in which
they were adopted or developed;
2) The set of these valid legal rules
is exhaustive of «the law,» so that if
someone's case is not clearly covered
by such a rule (because there is none
that seems appropriate, or those that
seem appropriate are vague, or for
some other reason) then that case cannot be decided by «applying the law.» It
must be decided by some official, like a
judge, «exercising his discretion,» which
means reaching beyond the law for
some other sort of standard to guide
him in manufacturing a fresh legal rule
or supplementing an old one;
3) To say that someone has a «legal obligation» is to say that his case falls under a
valid legal rule that requires him to do or
to forbear from doing something. In the
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absence of such a valid legal rule there is
no legal obligation; it follows that when
the judge decides an issue by exercising his
discretion, he is not enforcing a legal obligation as to that issue.
«Legalization» refers to a particular
set of characteristics that institutions
may (or may not) possess. These characteristics are defined along three dimensions: obligation, precision, and delegation. Obligation means that states or other
actors are bound by a rule or commitment or by a set of rules or commitments. Specifically, it means that they are
legally bound by a rule or commitment in
the sense that their behaviour thereunder is subject to scrutiny under the general rules, procedures, and discourse of
international law, and often of domestic
law as well. Precision means that rules unambiguously define the conduct they require, authorize, or proscribe. Delegation
means that third parties have been
granted authority to implement, interpret, and apply the rules; to resolve disputes; and (possibly) to make further
rules. (Abbott, et al., 2000) Legalism
mainly attempts to exclude any form of
theorising about legislation. Legislation
is a matter of politics, and politics is a
matter of choice. Choices are disputable, so a theory that would take them to
be the object of knowledge is condemned to failure from the very beginning. (Wintgens, 2006)
In a public law model, government is
only allowed to interfere with the liberties
of the citizens by law; thus, any interference by the executive must be reducible to
enacted laws. The rule of law is understood as rule-governance to avoid the rule
of men. The law is made by legislative
bodies in the form of general and abstract
rules. The executive has to interpret, implement and apply these rules. The task of
the judiciary is traditionally restricted to
adjudicating conflicts. The executive, according to this strict version of the doctrine of the separation of powers, is only
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bound by the rules promulgated by the
legislature (principle of legality). This legislation itself is considered to be clear and
complete and normatively speaking perfect. Therefore, the laws are immune from
judicial review. (Gribnau, 2012)
Instrumentality should be distinguished from instrumentalism. Instrumentalism is the view of law as merely a
technique or a means to implement policy
goals. To the instrumentalist, law is no
more than just a particular technique. It is
a product of policy that is used in order to
implement policy, in particular to achieve
economic and social ends such as economic growth and employment. The instrumentalist regards law as subservient to
policy. Law, especially statute law, is merely
a device to steer society. Instrumentality
expresses the precarious, but necessary,
balance between the regulating function
of law and the internal legal values which
offer legal protection to citizens. Certainly,
the concept of instrumentality does not
reflect a romantic longing for some (lost)
purity of law, for it allows for the use of
tax laws for policy ends. However, this use
should be in balance with important legal
values and principles. (Gribnau, 2012)
The problem of legitimacy of income
taxation has been a key factor in the crisis
of the Keynesian fiscal state since the mid1970’s. In many countries wage-earners
became increasingly reluctant to accept tax
burdens that they perceived as inequitable,
especially as a result of the greater effectiveness of collection at source from employment income, compared with the
greater opportunities for avoidance available for income from capital, business, or
self-employment. On the other hand, it
has been argued that tax burdens on business or on high earnings hinder entrepreneurship and discourage achievement, and
in a world of mobile money governments
have generally preferred to try to boost
revenues through economic expansion
rather than increasing taxation of investment income. (Picciotto, 2007)

Civil law systems have in common a
‘fetish’ for principle of legality which, to
some extent, should limit legal interpretation and restrict creativity of public actors
in decision making. Tax law, in its own regard, is a specific branch of law in which
the level of trust is low, which eventually
also tends to point to restrictive interpretation. Tax law, in its own regard, is a specific branch of law in which the level of
trust is low, which eventually also tends to
point to restrictive interpretation (de Mendonça Cohen, brez datuma)
On the one hand, the tax legislator
nowadays takes fundamental principles,
such as generality, non-retroactivity, clarity,
non-contradiction, compliability (laws
should not require the impossible), constancy (temporal consistency) of the laws,
all elements of Fuller’s internal morality
of law, less seriously. On the other hand,
the principle of equality is at risk because
of unjustified discriminations and because
tax officials may have different interpretations of complex tax rules and consequently apply them differently on comparable cases. Thus, taxpayers may feel to be
entirely at the tax administration’s mercy,
for government is evermore interfering
with their life, by way of tax law. This dependence is at the expense of the republican ideal of liberty. (Gribnau, 2012)
4.2. LEGALITY AND LEGITIMACY OF PRINCIPLE-BASED LEGISLATION IN TAX LAW
Talking about legality and legitimacy
of principle-based legislation in tax law we
shall start from the purpose of legal principles as set at the beginning of para 2.2.
of this submission.
Legality and legitimacy of legal principles as interpretative rules within the tax law
is not problematic. Each tax law posts out,
in the general articles, general principles
on which the law is written. The administrative authorities and courts can us them
in interpretation (or submitting the reallife situation under the abstract rules — legal syllogism) of each legal norm. Picotto
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defines such approach as purposive approach.1 Although the theological interpretation of laws could be problematic —
the legislator has all the power to say how
particular question should be dealt with —
many legislators give the authority to the
courts or administrative bodies as the
mechanism of last resort. It is true that, at
least in continental law countries, tax law
tends to be specific, complex and detailed.
On the other hand, mentioned characteristics of tax law has some negative effects as:
1) there is a higher possibility that new
norms could conflict with old norms;
2) law became unclear for the authorities and regulatees due to high number of
changes;
3) there is a high possibility that similar
relations could be taxed different and as
such be unjust;
4) allowing the taxpayers abuse of tax
system through abuse of their rights.
Day to day practice in tax relations
shows two different phenomena:
1) in a complex law systems, there is a
high possibility that strict interpretation of
different articles by the end of a day can
lead to the solution that is against the law;
2) main problem for tax authorities
aren’t clear violations of tax law but the sc.
«grey areas.»2
We should explore if the tax authority
or court can use legal principles also in
both abovementioned cases. It is true that,
for such cases, some legal orders offer the
possibility for official explanation of the
There are two approaches to the rules: (Picciotto, 2007)
1) the literal approach — asserts that the rules should be
understood according to their «natural,» «ordinary,» or
«normal» meaning, in their «context,» which generally means
the linguistic context of the particular words.
2) the purposive approach — suggests that the specific
words of a legislative provision should be interpreted in
accordance with the general purpose of the legislation. This
goes some way towards cognitive openness, in that it obliges
the interpreter of the rule (usually a judge) to articulate the
policy implications of the possible interpretations of the
rule, and to select among them by reference to the objectives
of the legislature.
2
Picciotto states that even sociolegal studies tend to assume
that there is basic agreement on the meaning of the «core»
of the rules, and that any ambiguity lies in the «penumbra,»
or the «grey areas.» Regulatees are generally seen as being on a
continuum between the committed or compliant at one end,
and at the other the avoiders or evaders—those who enjoy
game playing or like to «play for the grey.» (Picciotto, 2007)
1
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legal norms given by parliament. In some
cases, the parliament would reject request
for such explanation. An in such cases it
would be legitimate to reach decision with
the use of legal principles thus derogating
certain articles. Legal principle about prohibition to abuse the legal rights (known in
civil codes as one of the basic legal principles) could be useful also in tax law. Legitimacy of such solution could be justified
by tax fairness.
Legality and legitimacy of legal principles as an orientation where the normative
autonomy is given to a legal and/or natural persons in the tax law could be more
problematic. Even though the tax law is
complex it uses a lot of economic terms
(e.g. profit, loss, amortization…) that are
defined by self-regulatory organizations
(e.g. International Accounting Standards
Board). Each International Financial Reporting Standard (IFRS) deals with different accounting area. Each IFRS has also a
wide range of principles that should be
used in interpreting the used terms. In
such cases tax authority shall check if the
taxpayer had the appropriate understanding of IFRS and then if the right article
for tax law was used. We should not neglect the fact that self-regulatory organizations (SRO) are primarily fount to protect
interests of their members and not interests
of public. In the case of financial instruments is on securities market self-regulatory organizations in which category financial
instrument or product will be classified.
Such approach allows tax evasions. And in
this cases the use of legal principles to override the SRO’s regulations would be legitim.
The tax law shall give such authority also to
the courts and thus establishing the legality
of tax authority actions.
Legality and legitimacy of legal principles as open-textured standards that should be
fulfilled by day-to-day court decisions
posts no problems as long as such delegation is within the law. Use of open-textured standards is one of the drafting techniques that is often used by legislator.
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Legality and legitimacy of legal principles as a legal framework for the courts when
they are vested with the authority to create
law within the civil law systems requires
the discussion that is over the ratio of this
submission. Indeed, in civil law countries
that are within the EU there is a collision
of two different systems. Courts by national legislation aren’t authorised to create
law. But the EU court in taxation has the
common-law approach. In many cases
court decisions create new law within the
general legal principles in the preamble of
each directive or regulation.
Legality and legitimacy of legal principles as part of «result-oriented» rules (legal
principles are transformed into a goal that
should be achieved by the actions of the
regulates) is not a real question in present
time. The only reason is that tax law
doesn’t have «result-oriented» rules. But
the «result-oriented» rules could play more
important role also in the tax law area.
Multinational companies in last decade has
been often in the news for the reason of
tax evasion. The introduction of «resultoriented rules» would require form the
companies to adopt policies and internal
structures that could prevent tax evasions.
By my opinion financial crisis in 2008
posted one crucial question: «Is modern
society and institutions of democratic
state really ready for principle based legislation?» Which are prerequisites for functioning principle based legislation?
Firstly, regulatory organization should
make and publish the main goals of financial policy in forthcoming year. The adopted regulatory policy should give the clear
signals which goals are more important
and which are less important. So, the
adopted policy base on:
1) findings of supervisory procedures
(where are the weaknesses of system,
where the expected dynamic is slowing);
2) professional analyses about each
factor’s importance for normal functioning of tax system (which self-regulatory
measures should be implemented);

3) regulator’s priority on certain goals
(how to achieve coherent development of
financial market).
Secondly all essential systemic and organizational risks should be addressed and
properly dealt with. It’s a procedure of
risk’s quantification and qualification and
adopting all necessary measures to minimise such risks. The tasks of regulator are:
1) definition of main systemic risks for
each year based on analyses and known
methodology;
2) quantification and qualification of
each risk on the risk scale;
3) definition of main measures to prevent risks or the reasons not to act;
4) publication of all adopted measures
and policy.
Thirdly, there should be professional
and well informed regulator. Such regulator publishes accepted tax practices. They
are «condition sine qua non» for clear
functioning of tax system and preventing
the tax avoidance in global economy.
Fourthly, regulator should give the
concordance to the codes of conduct or
recommendations of professional associations. In such way regulator gives more
importance to the professional associations. With recognition, such associations
became more active in searching new solutions and state get more professional support when changing regulations.
What should be the country’s approach towards workable principle based
regulation? Legislator should firstly decide
in which questions enough to set only basic principles without further detailed regulation. By my opinion state’s legislator
should not only adopt principles1 and set
basic goals but should also set more detailed regulations in following cases:
1) when there is a case that regulatees
doesn’t have enough knowledge and human resources to adequate regulate set
principles and goals;
2) when there is a case that from national economy is justified to implement
1

Basic principles are natural part of any of national law.
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only one or definite ways to achieve the set
principles and goals;
3) when the history shows that the
freedom of regulation could lead to greater illegal practices, market manipulations
and under-regulation;
4) when the violation of articles lead
to administrative or criminal procedure
or could end in revoking the given authorizations;
5) when the delegated regulation will
lead to the expansion of rules what will
lead to the situation in which protection
of taxpayers won’t be clear.
Next step is to establish the professional and ethical regulator. Setting up the
regulator with clear competences and responsibilities is necessary for workable supervision and deregulating system. Regulator should have enough professional
knowledge and authority to set and impalement policy on national tax system.
Setting regulator with no competencies or
no responsibilities is waste of taxpayer’s
money. On the other hand, such regulator

could be in desire to abuse its powers for
the promotion of its leaders without the
real intention to make tax system properly
functioning. There should be the clear obligation for regulator to publish all necessary information so that taxpayers could
clearly see their rights and obligations.
After solving the question of regulator, state should build a workable system.
Principle based legislation is in fact the
framework which should be filled by essence. Parts of principle based regulation
are also compromises or agreements between all market participants. If regulator
sets system in which only one part of taxpayers has right to participate within policy making process, such system leads towards mistrust of other taxpayers and
ends with new round of tax evasions.
At the end state should build the effective dispute settlement system. Such system should be transparent and professional. Such system should have strong prevention against conflict of interests and
revolving door problem.

REFERENCES:
1. Abbott, K. W. et. al. (2000). The concept of
legalization. International organization. 54(3).
P. 401–419.
2. Black, J. (2008). Forms and paradoxes of
principles-based regulation. Capital Markets
Law Journal. 3(4). P. 425–457.
3. Black, J., Hopper, M. & Band, C. (2007).
Making a success of Principles-based regulation. Law and Financial Markets Review. 1(3).
P. 191–206.
4. Braithwaite, J. (2002). Rules and principles:
A theory of legal certainty. Austl. J. Leg. Phil.
Izvod 27. P. 47–82.
5. Burgemeestre, B., Hulstijn, J. & Tan, Y.
(2009). Rule-based versus Principle-based Regulatory Compliance. Amsterdam. IOS Press.
P. 37–46.
6. Campbell, J. L. (2006). Institutional Analysis
and the Paradox of Corporate Social Responsibility. American Behavioral Scientist. 49(7).
P. 925–938.
7. Cotrugli Ragueo, B. M. (1573). Della mercatura et del mercante perfetto. Republic of Ragusa: 'Elephant' of Venice, Italy.
8. de Mendonça Cohen, S. A. Interpretation of
tax standards: a comparative analysis of legal

24

thought between systems of the civil law
branch, s.l.: s.n.
9. Dworkin, R. M. (1967). The model of rules.
The University of Chicago Law Review. 35(1).
P. 14–46.
10. Gergen, M. P. & Schmitz, P. (1997). The Influence of Tax Law on Securities Innovation in
the United States: 1981–1997. Tax Law Review.
52(2). P. 119–197.
11. Gilad, S. (2010). It runs in the family: Metaregulation and its siblings. Regulation & Governance. 4(4). P. 485–506.
12. Gilles, H. & Lennox, C. (2005). The credibility of self-regulation: Evidence from the accounting profession’s peer review program.
Journal of Accounting and Economics.
40(1-3). P. 211–229.
13. Graham, D. & Woods, N. (2006). Making Corporate Self-Regulation Effective in Developing
Countries. World Development. 34(5). P. 868–883.
14. Gribnau, H. (2012). Legislative instrumentalism vs. legal principles in tax law. International Tax Law Review. 3(3). P. 9–42.
15. Hart, H. L. A. & Green, L. (2012). The concept of law. 3rd ured. Oxford. Oxford University Press.

Borut S.
Legitimacy and Legality of the Principle-Based Legislation in the Tax Law

16. Hastuti, R. (2014). Tax awareness and tax
education: A perception of potential taxpayers.
International Journal of Business, Economics
and Law. 5(1). P. 83–91.
17. Jones, J. A. (1996). Tax Law: Rules or Principles?. Fiscal Studies. 17(3). P. 63–89.
18. Murphy, K. (2005). Regulating more effectively: The relationship between procedural justice, legitimacy and tax non-compliance. Canberra. Centre for Tax System Integrity.
19. Nonet, P. & Selznick, P. (2009). Law and
Society in Transition: Toward Responsive Law.
4th ed. New Brunswick. London. Transaction
Publishers.
20. Pagano, M. & Immordino, G. (2007). Optimal Regulation of Auditing. URL: https://
www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/
!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=
941699.PDF [Accessed 2nd September 2017].
21. Picciotto, S. (2007). Constructing Compliance: Game Playing, Tax Law, and the Regulatory State. Law&Policy. 29(1). P. 11–30.
22. Pund, R. (1908). Common law and legislation. Harvard Law Review. 21(6). P. 383–407.
23. Radvan, M. (2015). System of tax law, s.l.:
s.n.
24. Rhode, D. I. & Paton, P. D. (2009). Lawyers,
Ethics, and Enron. V: Enron and Other Corporate Fiascos: The Corporate Scandal Reader.

2nd ed. Dallas. Foundation Press. P. 625–658.
25. Sartorius, R. (1971). Social Policy and Judicial Legislation. American Philosophical Quarterly. 8(2). P. 151–160.
26. Schwarcz, S. L. (2010). The ‘Principles’ Paradox. European Business Organization Law
Review. 10(2). P. 175–184.
27. Taylor, j. & VanDoren, P. (2001). California’s Electricity Crisis: What’s Going On,
Who’s to Blame, and What to Do. Policy Analysis. 3 July.P. 1–35.
28. Teubner. G. (1983). Substantive and reflexive elements in modern law. Law and society
review. 17(2). P. 239–285.
29. Vilfan, S. (1996). Pravna zgodovina
Slovencev. Od naselitve do zloma stare Jugoslavije. 2nd ed. Ljubljana. Slovenska matica.
30. Weare, C. (2003). The California electricity
crisis: causes and policy options. San Francisco.
Public Policy Institute of California.
31. Weber, M. (1954). Max Weber on Law in
Economy and Society. Cambridge. Harward
university press.
32. Weisbach, D. A. (1999). Formalism in the
Tax Law. Univeristy of Chichago Law Review.
66(3). P. 860–886.
33. Wintgens, L. J. (2006). Legisprudence as a
new theory of legislation. Ratio Juris. 19(1).
P. 1–25.

25

УДК 32.019.51
Дзвінчук Дмитро
Директор Інституту гуманітарної підготовки
та державного управління
Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу,
доктор філософських наук, професор
Качмар Олександра
Доцент педагогічного факультету
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника,
доктор філософських наук, доцент
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Dzvinchuk D., Kachmar O. State Policy of Ukraine in Hybrid War
Abstract. The article provides the authors’ vision of the principles of Ukrainian state
policy that is symmetric about the challenges of hybrid military aggression and can minimize them. The research is based on the need to explicate the essence of the phenomenon of hybrid military aggression and to analyze the concept «hybridity» in modern
socio-humanistic knowledge. The authors have managed to prove that hybrid military
strategies are realized with the active involvement of key cultural phenomena of modern
society and their corresponding institutions, that results in the concepts of hybrid economy, hybrid education etc. The authors have studied the concept of «hybrid education»
as a prominent example of one of the realization dimensions of hybrid military aggression. The analysis of theoretical and applied aspects has proved that the provisions of
state policy should take into account the strategy of «dehybridization» of most social
spheres in order to ensure the effective counteraction to diverse manifestations of military aggression.
Key words: state policy, hybrid military aggression, hybridity, dehybridization, hybrid education.
Постановка проблеми
Україна, починаючи із 2014 року,
постає ареною для реалізації геополітичних стратегій, що реалізуються за допомогою технологій гібридної війни.
Здавалося би, що кривавий досвід ХХ ст.
мав би виробити імунітет людства від
будь-яких проявів військової агресії, проте, як доводить трагічний український
досвід останніх років, у сучасному світі,
на жаль, ніхто не може почуватися у безпеці: ми усі напряму чи опосередковано
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через логіку глобалізаційного процесу
включені у цивілізаційний поступ. Разом із тим, гібридна військова агресія є
відносно новим концептом для соціогуманітарної науки, а перші військові події,
які лягли в якості емпіричного матеріалу
для розробки теорії гібридних війн, датуються кінцем ХХ ст.
Таким чином, виглядає обґрунтованим твердження, що гібридна військова
агресія та інструменти протидії їй постають актуальною проблемою як для
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теорії, так і для безпосередньої практики реалій сучасного світу. Реальність та
масштаби викликів військової агресії
вже знайшли концептуальне відображення у документах, що визначають
принципи European Security Strategy.
Зокрема, у 2015 р., у Європарламенті
була оприлюднена доповідь «Towards a
new European security strategy? Assessing
the impact of changes in the global security environment», у якій були презентовані виклики, на які наявна на той час
стратегія не могла дати гідної відповіді,
серед яких і наступні: зміни природи
конфліктів (гібридні конфлікти; вирівнювання полів бою); невирішені територіальні суперечки і замерзлі конфлікти; ідеологічні і релігійні конфлікти;
зростання в цифрових технологіях: кіберзалежність і Інтернет; використання
кібертехнології для війни, зокрема, для
нападу; кіберуразливість критичної
інфраструктури; Східне прикордоння
ЄС : Україна, Грузія, і Молдова; Росія
«Нова»; еволюція стратегічних альянсів
: еволюція НАС стратегічний інтерес;
BRICS, регіональні повноваження в Азії
і Латинська Америка, тощо [1, p. 90].
Отже, на Міністерство інформаційної політики, Міністерство освіти та науки тощо покладаються надії щодо
формування нової державної політики
та практичної реалізації стратегій вітчизняного суспільного розвитку в
ускладнених зовнішніми чинниками
умовах. У даному плані варто мати на
увазі, що традиційна війна своїми ключовими суб’єктами має політичну сферу, і саме від розв’язання політичних
протиріч залежить перехід конфліктів у
військову фазу. В той же час, гібридна
війна апелює до цивільного населення,
використовуючи інформаційні технології та інструменти пропаганди: «Росія
користувалася інформаційними діями в
Холодній Війні, але об’єм і амбіція московських інформаційних кампаній сьогодні далеко більший — і їх полегшують Інтернет, кабельні новини, і осо-

бливо соціальні ЗМІ. Існування кібер-інструментів також ефектно змінює
картину, пропонуючи російську модель
нового засобу прояву як прямого, так і
непрямого впливу» [2].
Разом із тим, у соціогуманітарній та
інших сферах, держава недостатньо залучена до інформаційної та інших
форм протидії гібридній військовій
агресії. Дана ситуація актуалізує пошук
стратегій діяльності відповідних державних структур (Міністерства інформаційної політики, Міністерства освіти
та науки, Державного комітету телебачення і радіомовлення України тощо) і
саме на пошук засад державної політики у цих та інших сферах і спрямоване
наше дослідження. Автори пропонують розглянути «гібридний порядок
денний» у сучасній Україні з точки зору
сучасних соціогуманітарних наук, проаналізувати безпосередні практичні кейси реалізації гібридної військової агресії
у різних сферах українського суспільства, що дозволить мати теоретичні та
практичні підстави для здійснення концептуальних узагальнень щодо засад
державної політики перед викликами
гібридної військової агресії.
Аналіз останніх публікацій
Проблема пошуку засад української
державної політики, здатної виступити
дієвим чинникам протидії гібридній
військовій агресії, є актуальною та новою за своєю постановкою. Разом із
тим, у сучасному вітчизняному та закордонному дискурсах публічного управління, політології, соціальної філософії
наявні низка цікавих розробок, які лягли у основу проведеного нами дослідження. Зокрема, концептуалізація феномену гібридності для нашого дослідження була здійснена, спираючись на
роботи P. W. Stockhammer, T. Semygina
тощо. Аналіз сутності феномену «гібридна війна» та його викликів системі
державного управління здійснено, спираючись на попередні розробки
T. Thomas, C. S. Chivvis, S. Charap, O. Ba-
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zaluk тощо. Аналіз концепту «гібридна
освіта» як практичного виміру реалізації
гібридних військових стратегій, здійснено, спираючись на роботи O. Gomil
ko, S. Klepko.
Основні результати дослідження
Як відомо, гібридна війна спирається на використання внутрішніх протиріч, що штучно створюються державою-агресором у державі, на яку спрямована агресія. Ареною для актуалізації
зазначених інспірованих ззовні гібридних впливів, зазвичай, виступають економіка, культурне життя, освіта та інші
сфери суспільного життя. Прискіплива
ж увага до зазначених культурних сфер
з боку держави, особливо, у контексті
розробки та впровадження сучасних
політичних інструментів, постає не
просто вимогою часу, а є питанням виживання української державності перед
викликами геополітичних амбіцій з
боку інших держав. Якісний аналіз сучасної військової доктрини Російської
Федерації здійснив дослідник T. Thomas
у своїй відомій роботі «The Evolution of
Russian Military Thought: Integrating Hybrid, New-Generation, and New-Type
Thinking» (Еволюція російської військової думки: об’єднуючи гібрид, нове
покоління і новий тип мислення), визначивши в ній наступні положення, які
дають концептуальне розуміння сутності гібридних методів військової агресії, що мають місце у нашій державі:
1. Їх сутність: досягнення політичних цілей з мінімальною озброєною
дією через підривання військового і
економічного потенціалу супротивника, через напруження психологічного
та інформаційного тиску, активну підтримку внутрішньої опозиції, використання заколотів або інших руйнівних,
диверсійних методів.
2. Їх головні засоби: «кольорові революції», які є фактично вдалими ходами d’état, організованими ззовні й ґрунтованими на технологіях, які маніпулюють потенціалом протесту населення та
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іншими невоєнними засобами; кольорова революція призводить до вбивства
цивільних громадян під національними
або релігійними гаслами, беззаконня, і
масової безконтрольної міграції, ці кольорові революції доповнюють приховані військові засоби, змушують використовувати владу примусові дії для наведення порядку й нерідко призводять
до кризової резолюції.
3. Держави під гібридною агресією
потрапляють в умови хаосу, внутрішньої політичної кризи, і економічного
колапсу. Отже, на думку російських
стратегів, РФ мусить протистояти цим
тенденціям в еволюції гібридної війни [3, p. 558–559].
Інформаційні кампанії реалізуються
із залученням відомих персоналій (діячів культури тощо), шляхом проведення та оприлюднення спекулятивних
соціологічних опитувань, шляхом дискредитації реальних успіхів (прийняття
прогресивного законодавства, наприклад, у галузі освіти) тощо. Саме тому,
державна політика, орієнтована на протидію викликам гібридної військової
агресії, має враховувати різноманітність
та багатоаспектність зазначених викликів, потребу гармонізації політичних
кроків у широкому загалі сфер зовнішнього впливу на громадян.
Станом на сьогодні, терміни «гібридна війна», «гібридна військова агресія», «гібридна політика» тощо формують порядок денний політико-правових досліджень в Україні. Аби визначитись із сутністю гібридних військових
викликів, на нашу думку, корисним буде
звернутись до наступних міркувань
О Гомілко: «Поточна Російська військова агресія проти України може бути
ледве описана з допомогою класичних
визначень. Це комбінує тут речі, які виключають ідею війни, — агресор забезпечує «гуманітарну допомогу», солдати
перетворюються на «зелених чоловічків» і бійці, з одного боку, вдаються до
«референдумів», з іншого боку, вони
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знищують цивільну авіацію. Ситуація в
понятті гібридності отримує вид чистого абсурду, коли відбувається не просто
комбінація несумісних об’єктів, але спеціальна логіка їх декларацій та з’єднань.
Речі, які в традиційному форматі виключають відповідність, в логіці гібридності, набувають значення комбінації» [4, p. 179].
Отже, як бачимо, гібридна військова
агресія постає окремим некласичним
соціокультурним феноменом, що справедливо претендує на окрему концептуалізацію у сучасній науці. Гібридна війна за своєю логікою завжди здійснює
ескалацію внутрішніх протиріч у країні,
на яку вона спрямована, аби мінімізувати безпосереднє використання зброї —
там, де відсутня культурна ідентифікація, є високим рівень недовіри до влади
тощо, загарбникам нема потреби стріляти — за допомогою гібридних впливів вони перетворюються на «рятівників». Гібридна військова агресія є стратегією, яка вдало змішує нетрадиційні
військові тактики (інформаційна війна,
пропаганда тощо) із традиційним. При
цьому, перші домінують над другими за
ефективністю та масштабами: «Дія в
Україні включала успішне використання повалення влади, кібер-втручання,
обумовлені військові втручання і військові дії для утримування та примусу,
все це проводилося під «дахом ядерної
парасольки», до якої російські посадовці регулярно привертали всесвітню увагу» [5, p. 53].
Військова агресія гібридної природи плідно користується поляризованістю суспільства, внутрішніми протиріччями розвитку, дискредитацією влади тощо. Реалізувати маніпулятивний
потенціал гібридних стратегій дозволяє
наявна та підсилена ззовні боротьба панівних у суспільстві дискурсів (проукраїнського та проросійського, глобального та національного, демократичного та
тоталітарного тощо). Дослідниця Т. Семигіна стосовно концептів, які намага-

ються осягнути особливості військової
агресії, яка має місце в Україні, зазначає
наступне: «Ці концепти описують ситуації, коли: партії конфлікту пристають
до різного роду ефективних засобів боротьби; недержавні актори і нерегулярні банди злочинців залучаються до
бою, і партизанська війна комбінується
з економічними диверсіями, застосовується пропаганда та кібервійна. Так, ніяких ліній фронту або ясної відмінності
між «мирними» і «немирними» областями не існує, а головним центром зіткнення є конфлікт цінностей і порушення людських прав» [6]. Відомим є факт,
що військова агресія, спрямована на
Україну постає зразком військових дій
принципово нового ґатунку, коли саме
на інструменти інформаційної зброї та
пропаганди покладаються найбільші
очікування з точки зору дезорієнтації
населення. На жаль, зазначена військова політика виявилась ефективною, та
призвела до виникнення двох епіцентрів дестабілізації — окремих регіонів
Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Для
опису військової агресії на початку третього тисячоліття вже виглядає неевристичним
понятійно-категорійний
апарат традиційної військової теорії —
сучасна війна плідно використовує нігілістичні та патерналістські настрої,
поляризованість суспільства, міжгенераційні світоглядні протиріччя тощо
замість важкої зброї.
Аналізуючи проблему обґрунтування засад державної політики, спрямованої на протидію гібридній військовій
агресії, зазначимо, що теоретичні пошуки можуть бути більш ефективними
за умови прояснення сутності феномену гібридності та процесів гібридизації
як суспільних явищ. На жаль, гібридна
військова агресія постає лише одним із
можливих феноменів, у яких себе проявляє гібридність. До того ж, даний
концепт є одним із найбільш популярних у сучасних глобалізаційних, крос-
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культурних та постколоніальних дослідженнях, тому звернення до його розробки у контексті дослідження механізмів протидії гібридній військовій агресії
виглядає більш ніж закономірним.
Чим саме концепт гібридності є
плідним для розгляду соціокультурних
протиріч модернізаційного шляху
України? Для України теорія гібридності виглядає плідною, зважаючи на те,
що вона виникла як результат соціально-філософської рефлексії суперечливого характеру реалізації глобалізаційного проекту, процесів модернізації
постколоніальних країн, яка пропонує
конструктивні підходи до виявлення гібридних впливів та протидії їм — постановка цих питань є близькою для
соціокультурного простору нашої держави. Низка авторів намагаються передати сутність семантичних навантажень
концепту «гібридність» у його прив’язці
до природничого походження терміну
наступним чином: «Гібридність росла
все більше і більше в популярності як
розумне слово для опису сучасних реальностей. Вони часто говорять про гібридний двигун, гібридну педагогіку,
гібридну війну, гібридну політику, і т.п.
Позичений зі скарбниці біології, концепт гібридності набуває епістемологічної позиції для гуманітарних запитів.
З’єднання між природничими науками і
соціумом відновило необхідність розвивати логіку взаємодії і суміщення різних/
або несприятливих онтологічних об’єктів у рамках дискурсу глобалізації. Бо
глобалізація безпрецедентно відкриває
можливості для зустрічі невідповідних і
часто неповторних явищ» [4, p. 177-178].
Концепт гібридності є відносно новим для світової соціогуманітарної науки, а для українського соціокультурного
простору актуалізувався повною мірою
лише кілька років тому. Виходячи із
усвідомленого статусу гібридного характеру зовнішньої агресії, ми відстоюємо позицію щодо можливостей саме
«hybridity studies» бути дослідницькою
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методологією для діагностування агресивних геополітичних викликів Україні
та обґрунтування практичних стратегій
протидії зазначеному типу агресії інструментами державної політики.
Український соціокультурний простір, зважаючи на історичні передумови, постає ареною актуалізації та протистояння низки дискурсів (національного та глобального, проєвропейського та
проросійського тощо), що породжує
нестабільність соціальної архітектури,
низький рівень соціальної когезії, нігілізм, патерналізм та інші тенденції,
що створює сприятливі передумови
для реалізації широкого спектру дестабілізуючих сценаріїв в межах стратегії
гібридної агресії. Складний посттоталітарний, постколоніальний статус українського суспільства обумовлений особливостями історичного характеру, виступає детермінантою якісних та кількісних  характеристик  модернізації
України. Зокрема, О. Гомілко зазначає
наступне: «Ми пробуємо з’ясувати здій
сненність і перешкоди модернізації через фокусування на змішування особливостей постколоніальної посттоталітарної, національної, вестернізаційної і глобальної парадигм» [4, p. 178].
Нами уже зазначалося, що гібридна
військова агресія реалізується, переважно, через суму впливів на ключові соціокультурні сфери держави. В якості рельєфного прикладу для прояснення
механізмів гібридної військової агресії,
виступає українська освіта. У даній галузі протидія пануючих дискурсів носить
особливо яскравий характер, та дозволяє реалізувати зовнішні впливи, спрямовані на поглиблення внутрішніх протиріч у даній системі на користь гібридній військовій агресії. Наведемо лише
частку із проблемних ситуацій, які вкладаються у запропоновану методологічну рамку гібридності при аналізі освітньої проблематики:
1) існують міжгенераційні протиріччя між носіями світоглядних наста-
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нов радянської моделі освіти та молодими вчителями, викладачами та дослідниками, які є носіями сучасного
світогляду та є орієнтованими на імплементацію прогресивного європейського досвіду;
2) міфологема «найкраща у світі радянська освіта» стримує ініціативи з
розбудови української освіти у сучасному, «нерадянському» ключі;
3) заангажованість унікальністю вітчизняної педагогічної традиції, персоніфікована такими постатями, як Макаренко, Сухомлинський, Ушинський
тощо, яка виступає стримуючим чинником для впровадження прогресивного досвіду (суперечності у системі «традиція-інновація»; недовіра та неефективність Болонської реформи тощо);
4) ускладнений статус української
мови в якості мови викладання тощо.
Зазначених прикладів можна навести багато. Виходячи із наведеної вище
аргументації, на нашу думку, модернізаційні кроки в галузі освіти мають враховувати потребу розгляду поточного стану системи освіти як гібридного. У контексті перспективної нормотворчої діяльності, мають бути не стільки адаптовані до особливостей соціокультурного
ландшафту України прогресивні підходи успішних країн європейського освітнього простору, скільки «демонтовані»
контр-продуктивні засади освіти та
освітні практики, що є, з одного боку,
дієвими інструментами реалізації гібридної політики, а з іншого — факторами, які стримують розвиток освіти та
суспільства. Навіть більше, зазначені
фактори безпосередньо намагаються
реалізувати проект демодернізації української освіти та суспільства, використовуючи різні форми залежності.
Ми погоджуємось, що дослідження
гібридного характеру української освіти
дозволяє ідентифікувати фактори стримування її модернізації, які можуть бути
означені в якості «освітніх патологій»,
застосувати можливості «situational poli-

tics» — практико-орієнтованого дослідницького інструменту, який виступає
ланкою між нормативними теоріями
типу теорії гібридності, поточним соціокультурним контекстом та політичними механізмами розв’язання суперечностей модернізації [4, p. 181]. Не виявивши зазначені гібридні патології на теоретичному рівні, спираючись на сучасний теоретико-методологічний апарат,
яким є теорія гібридності як складова
глобалізаційних та постколоніальних
досліджень тощо, не видається можливим запропонувати дієві практичні рекомендації щодо засад державної політики,
здатної виступити чинником протидії
викликам гібридної військової агресії.
Продовжуючи демонстрацію проявів гібридності в українській освіті, хотілося би акцентувати увагу на конкретних практичних проявах гібридної військової агресії у галузі сучасної української освіти, наведемо досвід інспірованого Росією міжнародного конфлікту
довкола обговорення проекту Закону
України «Про освіту». Як продемонстрував досвід, країна-агресор намагалася ефективно використати протиріччя
модернізаційного курсу в українській
освіті, яка має рельєфні ознаки гібридності: у заяві міністра МЗС Петера
Сійярто декларується дискримінаційний характер пропонованого Закону —
начебто, згідно зі статтею 7 українського Закону, навчання рідною мовою національних меншин буде дозволено
лише у перших чотирьох класах, а вже
з 5 класу, за виключенням предметів з
рідної мови, усі предмети викладалися б
українською, хоча насправді, особам,
які належать до нацменшин, гарантується право на навчання в комунальних
закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини [7]. Даний інформаційний прецедент надав привід для
ініціювання Угорщиною питання про
призупинення підтримки українських
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євроінтеграційних ініціатив з боку ЄС,
для ветування питань, пов’язаних із
співпрацею України та НАТО.
Як ми вже згадували, одним із ефективних інструментів здійснення гібридної агресії постає дискредитація досягнень держави та протидія модернізаційному курсу держави. Логічно, така штучно створена демодернізація поглиблює
нігілістичні настрої у населення, ставить
під загрозу діяльність конкретних галузей господарства і сфер культури, що
виступає сприятливою ситуацією для
імплементації гібридних стратегій. Аналізуючи феномен гібридної освіти
України, дійсно, цікавим практичним
кейсом може слугувати дискредитація законотворчих ініціатив, зокрема, положень Закону України «Про освіту»
(2017–2018 рр.). Використовуючи наявні
важелі впливу на Угорщину, Росія ініціювала масштабну інформаційну атаку
спекулятивного характеру, кінцевою метою чого мало би постати неприйняття
його законотворчим органом України
чи ветування з боку Президента.
Здійснивши «огляд порядку денного» проблеми реалізації стратегій гібридної військової агресії в українській
освіті, ми обґрунтували потребу реалізації модернізаційного курсу, в якому
освіта постане інструментом підтримки
стратегій розвитку культурного потенціалу України, засобом розбудови незалежної, демократичної європейської
держави. Хотілося би зробити зауваження, що в межах даного дослідження
автори не претендували на концептуальну, повну експлікацію причин, проявів та наслідків гібридизації української
освіти, а використовували українську
освіту в якості наочного практичного
кейсу. Логіка дослідження потребує
оцінки можливостей освіти поставати
не тільки в якості інструменту реалізації
військових гібридних агресій, а й стратегій мирного будівництва.
Аналізуючи можливості сучасної
освіти виступати інструментом протидії
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гібридній військовій агресії, варто відмітити її визнану світом роль у забезпеченні миру та міжкультурного діалогу.
Разом із тим, ключові принципи «освіти для миру» у поточних геополітичних
умовах, мають враховувати саме гібридний характер викликів миру — вони
повинні знайти своє відображення у
безпосередній практиці освіти, на яку
покладаються надії щодо протидії гібридним викликам. Аналізуючи загальний стан орієнтованості української
освіти на актуалізацію принципів розбудови миру та, відповідно, убезпеченню від війни, С. Клепко відзначає активну діяльність освітніх громадських
рухів у зазначеному напрямку: «Педагоги «Українського Руху за мирне і взаємне розуміння» активно заохочують учителів до миротворчої діяльності, просувають культуру миру; вторинні школи
отримують гасло «школи культури
миру» і мирна педагогіка — її теоретична основа» [8, p. 47]. І сам же автор наголошує, що реальна розбудова цілісної
культури розбудови миру через освітні
інструменти, потребує ревізії філософських засад зазначеної діяльності у відповідь на новий «порядок денний» гібридних викликів.
Дану тезу С. Клепко оформлює наступним чином: «Для цілісного або інтегрального розуміння культури миру
необхідна освіта, важливість філософського знання природи і причин сучасних воєн, бойових дій і невоєнних
утручань, що постають з протиставлення, з чого випливає, особливо в межах
філософії освіти, — не лише захист однієї української мови, але й всього світу,
де теми філософії війни виявилися недостатньо розкритими й сьогодні до
них значно підвищено увагу» [8, p. 47].
Хотілося би розвинути наведену тезу
автора та наголосити, що педагогіка
миру прагне забезпечити мету, щоб
учні та студенти дистанціювались від
мілітаристських, агресивних світоглядних настанов. Разом із тим, культура
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миру, привита суб’єктам освіти, не здатна гарантувати відсутність зовнішньої
військової агресії, особливо, в її специфічних гібридних проявах. Сам С. Клепко у своїй роботі відзначає, що педагогіку миру варто розглядати як освітню
парадигму та педагогічний проект,
спрямований на реалізацію демократичного руху до миру [8, p. 46]. Логічно,
постає питання, чи здатна вона у своєму
класичному вигляді, орієнтаціях на ідеї
ненасилля, постати дієвим інструментом протидії викликам гібридної військової агресії.
Наведена у статті аргументація дозволяє діагностувати факт гібридності у
суспільних сферах та культурних явищах України, за допомогою яких реалізується багатовекторна стратегія гібридної військової агресії з боку Росії. Через
обмеження за обсягом статті, авторам
вдалося дослідити тільки теоретичні аспекти концептів «гібридність», «гібридна військова агресія» та проаналізувати
практичні аспекти реалізації гібридних
стратегій в українській освіті. Таким чином, маємо підстави перейти до обґрунтування положень, які виносяться у
дослідженні в якості дискусії.
Висновки
В першу чергу хотілося би зауважити, що у «hybridity studies», базовий концепт гібридності не є завжди спорідненим із негативними соціальними феноменами: у деяких випадках, у результаті,
здавалося би, неприродного змішування певних дискурсів та практик, можуть
виникати і продуктивні гібридні феномени. О. Гомілко, із прикладами з популярної культури, з цього приводу зазначає «Colin Trevorrow» — попередження
для людства про ризики гібридності.
Створена ученими нова істота — свого
роду симбіоз динозавра та ящірки комбінує само собою різні здібності живої
істоти, що в деякому відношенні стала
найнебезпечнішою і непереможною.
Така комбінація може призвести до
створення монстра. Проте, соціальні

мережі, зводячи разом мільйони людей,
вмикають величезну потенцію для продуктивної співпраці і ефективного користування благами. Ось чому гібридність вимагає багато ланцюгових підходів, які дозволяють нам виправляти ситуацію через логіку відкритості і різноманітності, щоб не отримала верх логіка безвиході [4, p. 178]. Разом із тим,
аналіз продемонстрував, що у поточній
ситуації геополітичних викликів перед
Україною, гібридність утворилась у результати боротьби колонізаційного та
антиколоніального дискурсів, імперського та дискурсу незалежності, патерналізму та свободи тощо. Однак, як демонструє суспільна практика, контрпродуктивні дискурси не втрачають
свого значення, створюючи можливості для реалізації ключового виміру гібридної військової стратегії — інформаційних війн, пропаганди, дискредитації на міжнародній арені тощо.
Виглядає плідним твердження, що у
контексті державної політики в усіх суспільних сферах має бути врахований
їх гібридний статус. Одним із ключових векторів модернізації українського
суспільства мають постати не тільки
кроки, спрямовані на утилітарну імплементацію прогресивних підходів, досвіду тощо, але й потреба у набутті зазначеними суспільними сферами нової
глибинної, онтологічної сутності, коли
пануючими дискурсами стануть проукраїнські та проєвропейські. Постає питання, щодо обґрунтування практичного інструментарію вишколу із «полону
гібридності». Сучасні «hybridity studies»
пропонують концепт «дегібридизації»,
який є орієнтованим на подолання контрпродуктивних соціальних гібридних
феноменів [9]. Зрозуміло, що безпосередні політичні стратегії дегібридизації
конкретних соціальних сфер мають постати предметом масштабних досліджень культурно-історичних умов
утвердження тих чи інших гібридних
явищ, фахової оцінки щодо їх продук-

33

Eurasian Academic Research Journal
2018. № 8 (26)

тивного чи контрпродуктивного статусу в умовах гібридної військової агресії,
а їх обґрунтування виходить за межі нашого дослідження. Разом із тим, на концептуальному рівні, стратегія дегібри-

дизації виглядає продуктивним засадничим принципом державної політики,
спрямованої на реалізацію ефективних
механізмів протидії військовій агресії гібридної природи.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Mahas H. Peculiarities of Public Administration in the Field of State Border Protection
Abstract. The article analyzes theoretical approaches of scientists to the concept of public
administration and outlines the peculiarities of this process. The specifics of public administration in the field of state border protection have been investigated and the conceptcategorical apparatus in this area has been specifiedon the basis of transformation of such
features into the activities of the units of the State Border Guard Service of Ukraine.
Transforming the features of the national system of governance through the prism of
specific signs of public administration specific to the field of the state borderprotection,
we assume that public administration in this domain has a specific, legally defined, fourtier activity of the hierarchically subordinated bodies of the State Border Guard Service
having executive, administrative and organizing nature, which directly affects the activity
of state authorities and local self-government bodies, organizations,companies, regardless of their ownership, other businesses and individuals whose activities are carried out
in the border zone,in controlled border areas, in the exclusive (maritime) economic zone
or which is associated with the functioning of the state border of Ukraine.
The system of principles of public administration in the area of the state border protection is most clearly provided by two groups — socio-legaland organizational.
The peculiarity of the management process in the sphere of state border protection is
that management, as a structure in state border security and protection, is hierarchical by
its nature, thus different levels of management in the border system may simultaneously
act both as subjects and as objects of management. Each level of management corresponds to its subject and object of management. Therefore, the object of management
in the unified system of state border security and protectionshould be regarded as the
subject of subsequent managerial andexecutive actions.
Key words: public administration, state border protection sphere, management principles, management
functions, management system, management mechanism, object of management, subject of management,
state border guard unit.
Постановка проблеми. В умовах
становлення і розвитку України як сучасної європейської держави особливої значущості набуває дослідження
проблем ефективного управління
кордонами як механізму публічного
управління. Подібні дослідження необхідні не тільки задля одержання те-

оретичних висновків, але й для формування практичних рекомендацій,
необхідних для функціонування Державної прикордонної служби України
(ДПСУ) як основного суб’єкту публічного управління у сфері охорони державного кордону з огляду на її соціальну спрямованість.
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На сучасному етапі розвитку держави поряд із соціально-економічними
змінами відбувається переоцінка цінностей, принципів та методів управління. Виникає необхідність в удосконаленні організаційно-розпорядчого механізму управління в усіх сферах, не
виключенням є й сфера охорони державного кордону. Передусім це стосується адаптації її (сфери) організаційного, технологічного, економічного, фінансового, соціального блоків до сучасних умов функціонування на ґрунті нових підходів та методів управління.
Трансформаційні процеси, що відбуваються в державі та в країнах ближнього
закордоння, стосуються й сфери охорони державного кордону, що виявляється в розвитку міжнародного співробітництва у справі охорони кордонів,
боротьбі з нелегальною міграцією, незаконним обігом зброї, наркотиків,
ефективній протидії міжнародному тероризму й злочинності. Результативність правоохоронної діяльності на
кордоні багато в чому залежить від ефективного управління. Як різновид публічного управління воно має забезпечувати
взаємодію підрозділів і служб органів
Державної прикордонної служби України як єдиного цілого з метою виконання
поставлених перед ними завдань у сфері
охорони державного кордону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових публікаціях останніх років, присвячених публічному
управлінню, розглядалася проблематика економічних відносин, закономірностей та методів вирішення соціальних завдань. Разом з тим, питання публічного управління в сфері охорони
державного кордону на сучасному етапі
ще не отримали комплексного вивчення. Питаннями дослідження публічного
управління займалися вчені Г. Атаманчук, С. Дубенко, М. Литвин, А. Сіцінський, В. Мельниченко, В. Бакуменко,
Д. Безносенко, С. Кравченко, Н. Нижник, Л. Штика, А. Чернявський, О. Ан-
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дрійко, І. Бачило, В. Битяк, Л. Борець,
М. Борець, І. Дробуш, С. Зайцев, Т. Кагановська, Г. Ляхович, В. Марченко,
Т. Мацеликта та ін.
Крім цього, сучасні процеси в системі охорони державного кордону набули нових рис та особливостей, тому
видається актуальним дослідження теоретичних підходів щодо публічного
управління в сфері охорони державного кордону з урахуванням основних
функцій ДПСУ.
Метою статті є дослідження специфіки публічного управління у сфері
охорони державного кордону та уточненння понятійно-категоріального апарату в даній сфері.
Виклад основного матеріалу. Система управління ДПСУ у сфері охорони державного кордону має на меті досягнення узгодженності дій усього персоналу, забезпечення вирішення поставлених перед нею завдань. Для цього є необхідним чітке управління всередині. Практика свідчить, що управління
без спеціальних управлінських знань
іноді призводить в органах охорони
державного кордону (ООДК) до суттєвих прорахунків в оперативно-службовій діяльності, завдає певної шкоди в
справі забезпечення охорони державного кордону України та захисту її інтересів на державному кордоні (ДК).
У науковій літературі набула актуальності точка зору про неперервне розширення сфери публічного управління та
підвищення ступеня керованості всіх
процесів, які відбуваються в суспільстві.
У різних джерелах можна виявити безліч визначень поняття «публічне управління». Так, Г. Атаманчук визначає публічне управління як практичний, організуючий і регулюючий вплив держави
на суспільну життєдіяльність людей з
метою її упорядкування, збереження
або перетворення, який опирається на її
владну силу [1]. Б. М. Лазарєвим визначення публічного управління було
сформульовано як організуюча, вико-
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навчо-розпорядча діяльність органів
держави, що здійснюється на основі і
для виконання законів та полягає у повсякденному практичному виконанні
функцій держави [3]. Ю. Тихоміров
вважає, що управління державою, державними справами — цілеспрямований
вплив держави та її інститутів на сфери
державного життя для зміни їх відповідно до цілей державної політики [6].
А. Чернявський визначає публічне
управління як здійснення від імені держави управління, тобто виконавчої і
розпорядчої діяльності у сферах та галузях економічного і соціального розвитку громадянського суспільства, охорони прав та свобод людини і громадянина, зміцнення демократичної та правової держави [7].
Отже, можна констатувати, що у сучасній нормативній і науковій літературі термін «публічне управління» рівнозначно використовується в двох основних значеннях: широкому та вузькому. У широкому значенні публічне
управління — це організуючий вплив
усього державного апарату на якомога
широкий спектр суспільних відносин
усіма доступними для держави способами. У вузькому значенні публічне
управління — це безпосередній виконавчо-розпорядчий вплив тієї частини
державного апарату, яка призначена
для безпосереднього втілення в життя
державного курсу, тобто діяльність органів виконавської влади та інших
суб’єктів, що наділені відповідними виконавчо-розпорядчими повноваженнями (наприклад, Президента України,
Уряду України, Генеральної прокуратури України, інших владних суб’єктів).
З цієї точки зору публічне управління
співвідноситься з поняттям «виконавська влада», яке є ключовим у чинному
адміністративному законодавстві. Поняття «публічне управління» є більш
широким порівняно з виконавчою владою, яка по суті складає зміст діяльності
з публічного управління, виражаючи

передусім її функціональну (виконавчу)
спрямованість. У цілому, можна зазначити, що публічне управління та державні органи, які здійснюють його
функції, — складова єдиного механізму
державної влади. Зміст публічного
управління в будь-якій сфері буде характеризуватися певними ознаками. Такими ознаками є: виконавчо-розпорядчий характер; підзаконність; масштабність і універсальність; ієрархічність;
безпосередньо організуючий характер [7]. Не виключенням є й сфера охорони державного кордону.
Таким чином, трансформуючи ознаки усієї загальнодержавної системи
управління через призму специфічних
ознак публічного управління, притаманних сфері охорони державного
кордону, будемо вважати, що публічне
управління в сфері охорони державного кордону є специфічна, законодавчо
визначена, чотирьохрівнева діяльність
ієрархічно  підпорядкованих  органів
Держприкордонслужби  виконавчорозпорядчого та безпосередньо організуючого характеру, що впливає на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, господарюючих підприємств незалежно
від форми власності, інших юридичних та фізичних осіб, діяльність яких
здійснюється у прикордонній смузі,
контрольованих прикордонних районах, виключній (морській) економічній
зоні або пов’язана із функціонуванням
державного кордону України. Для публічного управління, як і для будь-якої
іншої діяльності, є характерними певні
принципи. Ефективність управління
досягається послідовним застосуванням
усієї системи принципів і кожного з
них окремо. Разом із тим, виокремлення того чи іншого принципу із системи
надає можливість конкретно визначити
роль кожного принципу, що полегшує
їх практичне застосування. Серед науковців немає однозначного підходу до
вирішення питань про принципи пу-
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блічного управління. Однак, узагальнивши всі наявні дослідження з цього
питання, можна зробити висновок про
те, що в сфері охорони державного
кордону найбільш чітко система принципів публічного управління подається
двома групами — соціально-правовою
й організаційною. Назви цих груп визначають характер принципів, що
ними об’єднуються. До соціально-правових принципів належать ті принципи, що мають загальносоціальний характер і реалізуються в управлінській
діяльності ООДК незалежно від їх рівня
та місця, від посади, що обіймається
співробітником, який здійснює управлінську діяльність. Важлива роль цих
принципів обумовлена тим, що вони є
основоположниками соціальних (моральних, юридичних) правил управлінської діяльності. Такими принципами є:
об’єктивність; конкретність; активність;
ефективність; поєднання централізації і
децентралізації; законність і дисципліна.
Організаційні принципи у сфері
охорони державного кордону — це
принципи, на основі яких здійснюється
публічне управління та які безпосередньо стосуються організації аппарату
управління, його зв’язків з підпорядкованими та керованими об’єктами. Вони
поділяються на дві групи. До першої
групи належать галузевий, територіальний, лінійний, функціональний принципи та принцип подвійного підпорядкування. До другої групи — раціональний розподіл повноважень між суб’єктами виконавчої діяльності, відповідальність суб’єктів цієї діяльності за результати їх роботи, поєднання єдиноначальності і колегіальності. Публічне
управління у сфері охорони державного кордону слід розглядати через призму інтегрованого управління кордонами, яке має свої особливості [4]: по-перше, своєрідні завдання, функції та
принципи характеризують його як інноваційний механізм публічного управління у сфері безпеки державного кор-
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дону; по-друге: в його основу покладено співробітництво державних органів
та координацію їх діяльності; по-третє,
реалізується спеціальними суб’єктами
на чотирьох рівнях: міжнародному,
міждержавному, національному, прикордонному; по-четверте, забезпечення
оптимального рівня прикордонної безпеки держави з одного боку та законні
інтереси громадян — з іншого. Діяльність ООДК організується відповідно
до законодавчих актів України та на основі таких принципів: принципи, що
стосуються відношень держави та людини і закріпляють такі основоположні
ідеї: законність; гуманізм; повага та дотримання прав і свобод людини та громадянина; принципи, пов’язані з міжнародною діяльністю: повага до суверенітету, територіальної цілісності держав і
непорушності їх кордонів; мирне роз
в’язання прикордонних спорів; взаємо
вигідне всебічне співробітництво з аналогічними службами іноземних держав;
принципи, які відображають специфіку
діяльності й організації прикордонних
органів: поєднання гласних і негласних
форм та методів діяльності; єдиноначальності та централізації управління.
Базуючись на викладеному вище,
розглянемо основні категорії теорії
управління стосовно ДПСУ. Для формування і реалізації керівного впливу
необхідною є наявність суб’єкта управління (керівної системи, підсистеми),
об’єкта управління (керованої системи,
підсистеми) і певним чином організованих прямих та зворотних зв’язків між
ними. У сукупності суб’єкт управління,
об’єкт управління та взаємозв’язки між
ними утворюють систему управління в
органах та підрозділах ОДК. До суб’єктів управління органами та підрозділами ОДК належать всі керівники, які мають повноваження приймати управлінські рішення, давати доручення підлеглим співробітникам і колективам та вимагати їх виконання, тобто всі елементи
і підсистеми відділу прикордонної
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служби, прикордонного загону, регіонального управління та Адміністрації
ДПСУ, які здійснюють цілеспрямований вплив. В якості об’єктів управління
в органах і підрозділах ОДК виступають виконавці рішень, наказів, доручень керівної підсистеми, спеціалісти
прикордонної справи, прикордонні колективи, організаційні структури тощо.
Особливістю процесу управління в
сфері охорони державного кордону є
те, що управління як структура в ООДК
має ієрархічний характер, тому різні
рівні управління в прикордонній системі одночасно можуть виступати як
суб’єктами, так і об’єктами управління.
Кожному рівню управління відповідає
свій суб’єкт та об’єкт управління. Тому
об’єкт управління в єдиній системі
ООДК слід розглядати як суб’єкт наступних управлінських і виконавчих
дій. Відповідно, й управління як вид діяльності в такій структурі має і розпорядчу і виконавчу сторону. Взаємозв’язок між суб’єктом та об’єктом управління полягає в наступному. Суб’єкт управління отримує інформацію про фактичний стан об’єкта управління й оточуючого його зовнішнього середовища. Ця інформація переопрацьовується
суб’єктом управління, у результаті чого
приймається рішення, якому надається
одна з форм управлінського рішення
(наказ, розпорядження, резолюція
тощо) для передачі його змісту об’єкту
управління каналом прямого зв’язку. Інформація про виконання цього рішення й інформація про новий стан об’єкта
управління (керованої системи) знову
надходить до суб’єкта управління каналом зворотнього зв’язку. Отже,управління є відносно неперервним процесом. Неперервний характер управління
органами ОДК обумовлено постійністю та неперервністю інформаційних
процесів, що відбуваються в них. Система управління в органах та підрозділах ОДК складається з таких компонентів: механізму управління, структури

управління, процесу управління та механізму вдосконалення системи управління. Механізм управління складають
закони, принципи, цілі, методи та
функції управління. Структура управління містить органи управління, кадри
управління і технічні засоби управління. Процес управління — це діяльність
усіх ланок управління щодо досягнення
цілей управління. Механізм удосконалення системи управління містить організацію змін у ній в результаті розвитку
об’єкта  управління.  Управління  в
ООДК опирається як на закони управління та об’єктивні економічні закони,
так і на єдину систему інтересів усіх
учасників оперативно-службової діяльності, яка формується на основі цих законів: суспільних, колективних та особистих. До них належать: закон єдності
системи управління; закон пропорційності; закон оптимального співвідношення централізації функцій управління; закон співвіднесення керівної та керованої систем тощо. Управління в органах ОДК ґрунтується як на об’єктивних законах управління, так і на єдиній
системі принципів, що формується на
їх основі [2]. У практиці управління
ООДК застосовуються загальні, часткові та організаційно-технологічні принципи. До загальних принципів управління відносяться: системність, принципи зворотнього зв’язку, інформаційної
достатності, оптимальності, співпідпорядкованості та ін. Часткові принципи
управління в органах ОДК поділяються
на дві великі групи: принципи, що застосовуються в економічній, соціально-політичній і духовній сферах прикордонної діяльності, та принципи, які
мають місце в системі органів ОДК як
державної правоохоронної організації,
що забезпечує в межах своєї компетенції безпеку України. До часткових належать такі принципи управління: законність, централізація у поєднанні з розумною децентралізацією, безперервність, оперативність, гнучкість, відпові-
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дальність, спадковість, націленість на
кінцевий результат тощо. Управління в
сфері охорони державного кордону
опирається і на групи таких часткових
принципів, як принципи організації та
діяльності державної служби; принципи підбору кадрів, їх навчання і виховання; принципи здійснення оперативно-розшукової діяльності та інші. Організаційно-технологічні  принципи
управління складають основу організаційно-розпорядчої й адміністративно-виконавчої діяльності керівників
ООДК. До них можна віднести такі
принципи управління: єдиноначальності; конкретності; ієрархії; делегування
повноважень; діапазону управління та
інші [5]. Особливо необхідно підкреслити значення принципу єдиноначальності. Він передбачає, з одного боку,
колегіальність управління, а з іншого —
установлення суворої персональної відповідальності за виконавчі функції. Колегіальність не виключає, а передбачає
особисту  відповідальність  кожного
співробітника за доручену йому справу.
В органах ОДК на всіх рівнях керівництва принцип єдиноначальності діє постійно, оскільки керівники ООДК законодавчо наділені такими правами та
функціями. Це виражається у повноті й
обсязі владних повноважень, що надаються для вирішення поставлених перед цією структурою завдань; наявності
законодавчого забезпечення реалізації
цієї функції з відповідальністю перед
державою за використання наданих
прав; у кадровому та структурному забезпеченні реалізації прав керівників; у
матеріальному і фінансовому забезпеченні правоохоронної діяльності з боку
держави; у наявності державних гарантій соціальної захищеності персоналу
ДПСУ. За принципом єдиноначальності керує системою ООДК Голова
ДПСУ. Найбільш важливі питання керування прикордонною справою розглядаються на засіданнях колегії ДПСУ.
Рішення, що приймаються на засідан-
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нях колегій й оформляються наказом
Голови ДПСУ, є обов’язковими для виконання всіма ООДК. За принципом
єдиноначальності діють також і начальники регіональних управлінь, які опираються в своїй діяльності на колегії
управлінь, а також ректор Національної
академії ДПСУ (НАДПСУ). Принцип
єдиноначальності реалізують у своїй
управлінській діяльності й начальники
відділів прикордонної служби. Класифікуючи функції управління в сфері
охорони державного кордону, їх можна
розподілити на загальні функції управління, що відображають стадії процессу
управління, і специфічні (конкретні)
функції управління конкретними видами оперативно-службової діяльності
ООДК. До загальних функцій сучасного процесу управління у сфері охорони
державного кордону належать: аналіз і
прогнозування оперативно-службової
обстановки, планування, організація,
мотивація, координація діяльності, моніторинг, облік і контроль. До специфічних функцій управління в ООДК
відносяться: функція управління прикордонною діяльністю (управління
прикордонною службою і прикордонним контролем, правоохоронною діяльністю, діяльністю з правового регулювання і науково-технічного розвитку
тощо); функція управління фінансово-економічною діяльністю (управління фінансовою діяльністю, управління
бухгалтерською діяльністю тощо);
функція управління соціальною діяльністю (управління кадровою, трудовою
і психолого-педагогічною діяльністю,
управління соціальним забезпеченням
тощо); функція управління адміністративно-господарською  діяльністю
(управління адміністративною діяльністю, управління розвитком прикордонної інфраструктури і капітальним будівництвом, управління всебічним матеріально-технічним забезпеченням тощо).
Таким чином, специфічні функції
управління в ООДК обумовлені ос-
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новними формами оперативно-службової діяльності та її багатогранністю.
Висновок. Отже, на підставі дослідження теоретичних засад публічного
управління в сфері охорони державного кордону можна стверджувати, що публічне управління сфері охорони державного кордону базується на загальноприйнятих основах державного управління. Разом з тим, специфіка сфери
діяльності показала деякі особливості й
відмінності: ієрархічна чотирьохрівнева
побудова управління обумовлює одночасну зміну суб’єкту та об’єкту управ-

ління під впливом зовнішніх факторів;
система управління базується на двох
основних групах принципів:соціально-правовій і організаційній; форми
оперативно-службової діяльності формують специфічні, притаманні лише
прикордонній сфері функції управління, що дозволило уточнити понятійно-категоріальний апарат.
Перспективи подальших досліджень: Розкриття механізмів та функцій публічного управління у сфера охорони державного кордону, удосконалення системи управління.
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Criminal Rule-Making: the Modern State and Ways of Development
Abstract. The article is sanctified to determination of actuality and forming the directions
of decision of problem of the criminalistics providing of overcoming the counteraction
to the criminal rule-making. Attention is concentrated on the vagueness of many aspects
of the examined range of problems, such as: place in the system of science «Criminalistics»,
maintenance, aims, methods, forms, subjects of counteraction. In opinion of author,
does not allow to form the separate theory, that sent to provide the effective activity of
law enforcement in overcoming the counteraction.
It is marked that the presence of the clear recommendations scientifically adjusted and
approved by practice from the criminalistics providing of overcoming the counteraction
to the criminal rule-making will facilitate the achievement of positive results in a fight
against the examined displays. It will assist the improvement of criminogenic situation in
our state.
Key words: counteraction to investigation, criminalistics providing, criminal rule-making.
Постановка проблеми. Протидія
кримінальному судочинству в Україні, в
останній час, набуває все більшого розповсюдження, трансформується з окремих поодиноких проявів в цілеспрямовану, системно-структуровану діяльність зацікавлених осіб.
Згадки про прояви (ознаки) протидії розслідуванню, судовому розгляду
можемо зустріти ще до запровадження
у 60-ті роки минулого століття вченими-криміналістами цього поняття. Як
прояви даного явища так і засоби його
подолання згадувалися у певних роботах, зокрема Г. Гроса [1], А. Вейнгарата [2, с. 5–27] та інших.
Постійне вдосконалення злочинної
діяльності та протидії кримінальному
судочинству, її прилаштування до змін
у державі, обумовлених системними
пертвореннями на шляху Європейської
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інтеграції, призводить до погіршенні
криміногенної ситуації
Як наголошує І. В. Тишутіна, протидія є однією з причин, за якої багато
злочинів залишаються не розкритими,
а особи, котрі їх вчинили, ухиляються
від покарання [3, с. 42].
Серед основних причин, що вливають на формування даної ситуації, на
наш погляд, є не тільки труднощі практичних працівників у подоланні під час
розслідування та судового розгляду
проявів протидії, а й недостатня теоретичня розробленість даної проблематики.
Метою даної статті є висвітлення
сучасного стану та формування напрямків розвитку теорії криміналістичного забезпечення подолання протидії
кримінальному судочинству.
Стан дослідження. Значної уваги
проявам протидії приділялось вчени-

Плетенець В. М. Криміналістичне забезпечення подолання протидії
кримінальному судочинству: сучасний стан та шляхи розвитку

ми-криміналістами Російської Федерації. Так, В. М. Карагодіним було здійснено розробку основ криміналістичного вчення про подолання протидії попередньому слідстіву (1992 р.) С. Ю. Жу
равльов приділяв увагу протидіі діяльності з розкриття й розслідування злочинів та тактиці її подолання ( 1992 р.).
І. А. Ніколайчук досліджував приховування злочинів як форму протидії розслідуванню (2000 р.). В. В. Трухачов розглядав питання правових та криміналістичних засобів попередження, виявлення та нейтралізації злочинного впливу
на доказову інформацію (2001 р.). Зосередив свою увагу на проблемах подолання протидії розслідуванню злочинів,
повязаних із ухиленням від сплати податків С. О. Бурлін (2002). О. О. Лях
ненко займалась вирішенням проблем
подолання протидії в ході розслідування
вимаганнь, вчиненихо організованими
злдочинними групами (2005 р.). Фундаментальну роботу Е. У. Бабаєва присвятила дослідженню проблем теорії та
практики подолання протидії криінальному переслідуванню (2006 р.). Дослідження О. Г. Карнаухової спрямоване
на розробку тактики подолання протидії розслідуванню з боку свідків та потерпілих (2015 р.). Розглядуваній проблематиці приділялялась увага й в роботах інших науковців.
Заслуговують на увагу й дослідження окремих питань протидії розслідуванню на рівні кандидатських дисертацій проведених вітчизняними науковцями: зокрема Р. М. Шехавцовим вивчалися форми та способи протидії
розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних
справ про вимагання, вчинених організованими групами, злочинними організаціями) (2003 р.), О. В. Александренко
приділялась увага криміналістичним
проблемам подолання протидії розслідуванню (2004 р.), на питаннях тактики
усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчинюються організованими

злочинними групами зосереджувалась
увага Б. В. Щуром (2005 р.), І. В. Грицюком досліджувалась протидія розслідуванню злочинів у сфері оподаткування (2012 р.).
Незважаючи на існуючі роботи,
комплексного дослідження явища протидії розслідуванню не проводилося [4, с. 10]. Це, обумовлювало, продовження наукових пошуків шляхів вирішення розглядуваної проблематики.
Так, М. С. Чесаковою проводиться ди
сертацйне досілжєення на здобуття доктора філософії (кандидата наук) за темою «Криміналістичне забезпечення
подолання протидії досудовому розслідуванню (2016 р.) [5, с. 255].
Різних аспектів досліджуваної проблематики в наукових статтях та тезах
доповідей торкалися дослідники, зокрема: С. В. Бєлан та Т. О. Луценко, розглядаючи психологічні прийоми подолання протидії слідству при проведенні
окремих слідчих дій (2009 р.); О. В. Оде
рій та Р. В. Мудрецький — протидію
судовому розгляду кримінальних справ:
поняття, сутність (2010 р.), О. В. Олександренко, В. В. Зарубєй — діяльність
щодо перешкоджання встановленню
обєктивної істини у кримінальній справі (2012 р.); В. О. Малярова — криміналістичні засоби і методи подолання
протидії розслідуванню злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013 р.); Д. А. Патрелюк — подолання протидії кримінальному переслідуванню у злочинах проти власності
(2017 р.); Р. В. Мудрецький — прийоми
протидії судовому розгляду кримінальних проваджень, що впливають на носії
(джерелда) криміналістично значущої
інформації (2018 р.) та інші.
Виклад основного матеріалу. При
цьому аналіз наведених робіт дозволяє
визначити, що, здебільшого, вони присвячувались проблемам подолання
протидії досудовому розслідуваннюя і,
лише деякі з них — судовому розгляду
кримінальних проваджень. Відповідно,
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комплексних дослідженнь подолання
проявів протидії судовому розгляду, з
відомих нам робіт, в Україні не велося.
Спроби, в рамках проведених досілджжень: кадидатських дисертацій, а тим
паче статей, та тез доповідей не могли
вирішити існуючої ситуації подолання
даного явища. Однак вони сприяли
формуванню основи для подальших
грунтовних наукових розробок більш
високго рівня.
Накопичення наукового знання час
від часу призводить до зміни наукової
парадигми криміналістики (зміни системи пануючих ідей). Криміналістика — це наука, що розвивається, змінюються її межі, сфери впливу, виникають
нові напрямки і теорії. [6, с. 98].
Таким чином, назріла нагальна потреба в розробці, із застосуванням сучасних досягнень науки та техніки, окремої теорії, що носитиме комплексний
характер запобігання, виявлення та подолання, із застосуванням засобів криміналістичного забезпечення, проявів
протидії кримінальному судочинству.
Варто звернути увагу на той факт,
що серед позицій, висловлених науковцями, котрі приділяли увагу дослідженню розглядуваної проблематики, відсутнє єдине бачення щод наповнення
змістом поняття «протидія розслідуванню злочинів».
Так, В. М. Карагодін протидію попередньому розслідуванню розуміє як
умисні дії (або систему дій), спрямованих на перешкоджання виконанню завдань поереднього розслідування та
встановленню обєктивної істини за кримінальною справою, на ухилення винуватця від кримінальної відповідальності
шляхом впливу на інформацію про злочинне діяння або на її носія [7, с. 18].
Протидію розслідування В. П. Лавров визначає, як сукупність умисних
протиправних та інших дій злочинців
(а також повязаних із ними осіб), спрямованих на перешкоджання діяльності
правоохоронних оріанів з виявлення,
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розкриття та розслідування злочинних
діянь [8, с. 13].
Протидія розслідуванню, розглядається А. Б. Петруніною як система протиправних та інших умисних дій (бездіяльності) осіб, зацікавлених у перешкоджанні встановленню істини по
кримінальній справі та притягненню до
відповідальності винуватців у вчиненні
злочину [9, с. 12].
Наведені визначення науковців висвітлюють протидію діяльності правоохоронним органам, здійснювану в
рамках досудового розслідування. Відповідно, поза їх увагою залишалась вагома стадія — судового розгляду кримінального провадження, що не знайшло
свого відображення у відповідних дослідженнях та змісті запропонованих
визначень.
Деякі вчені наголошують, що протидія не обмежується лише досудовим
слідством та продовжується під час судового розгляду провадження. Так, на
думку А. Ф. Волинського, протидія розслідуванню являє собою систему умисних, протиправних дій (бездіяльності)
осіб, спрямованих на перешкоджання
діяльності правоохоронних органів зі
збору та використання розшукової доказової інформації у процесі порушення
та розслідування кримінальної справи, а
в підсумку — на пепрешкоджання правосуддю [10, с. 47]. Подібні точки зору
висловлюються й іншими вченими.
В ході судового розгляду протидія
не тільки не знакає, а й може набувати
нових форм та способів впливу, характеризуватися
розширенням
кола
суб’єків, переслідуваними цілями. Так,
серед цілей відповідних проявів в ході
досудового розслідування можна виззначити перешкоджання розслідуванню та встановленню всіх обставин кримінального провадження. Під час судового розгляду — висвітлення допущених в ході досудового слідства суттєвих
недоліків, виявлення фактів, котрі компрометують учасників цього розгляду
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та ускладнюють прийняття обгрунтованого рішення судом.
Таким чином, в діяльності зацікавлених осіб з реалізації протидії на стадіях досудового слідства та судового
розгляду кримінальних проваджень,
може простежуватись системність. Це
обумовлює необхідність комплексного підходу до дослідження, з урахуванням, потреб не лише співробітників
слідства, а й суду у подоланні відповідних проявів.
Окрім того точаться дискусії щодо
місця «подолання протидії» в системі
криміналістики. Так, протидію розслідуванню включають до «Загальної частини криміналістики» [11], «Криміналістичної тактики» [12, с. 141–142],
«Криміналістичної методики» [13].
Наведене, на нашу думку, не дозволяє структурного закріплення, даної категорії в науці «Криміналістика».
Це обумовлює необхідність її розгляду в наступних аспектах: 1) системно-компонентний аспект — дає загальну інформацію про цю систему, розкриваючи її в стані рівноваги, і показує,
з яких підсистем і елементів вона складається; 2) системно-структурний аспект — дозволяє з’ясувати способи взаємозв’язку і взаємодії між елементами і
дає можливість описати склад і структуру (будова) системи; 3) системно-функціональний аспект — пов’язаний з дослідженням і функціонуванням системи;  4) системно-інтеграційний  аспект — розкриває проблему чинників
системності і механізми, що забезпечують збереження якісної специфіки системи; 5) системно-комунікативний аспект — характеризує зв’язок цієї системи з іншими системами і їх соціальну і
природну суть; 6) системно-історичний
аспект — розкриває історію системи,
що вивчається, її функціональний розвиток в часі. У свою чергу, цей аспект
має два розділи: а) генетичний, в якому
вивчається походження цієї системи, її
формування і розвиток; б) прогностич-

ний, в якому досліджуються перспективи розвитку системи [14].
Визначення місця криміналістичного забезпечення подолання протидії
кримінальному судочинству в системі
розглядуваної науки, обумовлено необхідністю розгляду в його рамках таких
його компонентів як досудове розслідування та судовий розгляд. При цьому
досілдження зазначених компонентів
має здійснюватися не ізольовано один
від одного, а в їх діалектичній єдності.
Невизначеність із місцем в системі
науки «Криміналістика» не сприяє формуванню цілісного уявлення про зміст,
цілі, способи, форми, учасників протидії та дієві засоби її подолання. Таким
чином перед досліджєенням постає
одна з ключових задач, на підставі вже
здійснених теоретичних розробок, передового практичного досвіду подолання проявів протидії кримінальному
судочинству сформувати концепцію
щодо місця досліджуваного явища в
системі криміналістичної науки.
Дискусійними залишаються підходи вчених до форм протидії розслідуванню. Так, перший визначає протидію розслідуванню з позиції активних
дій, другий — як активих, так і пасивних, третій — грунтується на неможлоивості чіткого розмежування проявів протидії активного та пасивного
характеру.
Пошук відповіді на це питання обумолвює необхідність грунтовних досліджень з рамках криміналістичного забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству.
Відсутній єдиний підхід вчених до
визначення суб'єктів протидії. Так, серед ключових суб'єктів протидії виступають підозрюваний та обвинувачений, у чому збігаються думки науковців,
котрі приділяли увагу даному питанню.
У той же час недостатньо приділено
уваги таким суб’єктам, як слідчий, дізнавач, керівник слідчого підрозділу, прокурор, суддя, захисник [15, с. 65]. При
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цьому в досліджуваних роботах недостатньої уваги приділено діяльності адвокатів, які мають надавати клієнтам
юридичну допомогу, на підставі чинного законодавства.
Використовуючи свої повноваження адвокат перешкоджає збору інформації, що забезпечує викриття винного
у вчиненому злочині, а зачасту приймає
участь в їх фальсифікації та дезавуюванні, тобто чинить явну протидію розслідуванню злочинів [16, с. 35–36].
Зустрічаються висловлювання науковців, що науково-обгрунтовані методичні розробки технологій протидії стороною обвинувачення та стороною захисту дуже важливі сьогодні [17, с. 161].
Варто наголосити, що відповідно
п. 19 до ст. 3 КПК України сторонами
кримінального провадження — з боку
обвинувачення: слідчий, керівник органу досудоворго розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках,
встановлених цим Кодексом з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений(підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного
чи виховного характеру або вирішується
питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники [18].
Однак, наврядчи можна, узагальнювати вказаних суб’єктів визначаючи їх
стороною обвинувачення та захисту.
У даному розумінні виключенням, на
нашу думку, є слідчий, який розслідує

кримінальне провадження та не може
протидіяти сам собі.
Наявні ж згадки в існуючих дослідженнях про даних суб’єктів та прояви
впливу з їх боку мають фрагментарний характер та не відображують реальної картини у здійсненні протидії
кримінальному судочинству. Як наслідок, наведені відомості мають не більше ніж ознайомче значення та не дають правоохоронцям дієвого інструментарію у подоланні розглядуваних
проявів з боку зазначених суб’єктів. Це
обумовлює необхідність, в рамках
здійснюваного дослідження, приділення уваги й даному питанню.
Висновки. Таким чином нами окреслені лише деякі проблемні аспекти
сучасного стану криміналістичного забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству, що потребюують комплексного підходу до їх вирішення та визначені шляхи їх вирішення.
Зміна ситуації, на нашу думку, можлива, у першу чергу, шляхом здійснення комплексного підходу й фундаментального дослідження проблематики
криміналістичного забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству та формування, на їх основі,
теоретичних засад діяльності відповідних правоохоронних органів.
Подальші наші дослідження спрямовуватимуться на вирішення, поставлених в рамках криміналістичного забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству, задач.
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Abstract. The basic principles of competence approach to the personnel placement of
patrol police of Ukraine are examined in the article. Experience of organizing selection
and placement of police under the competence for all areas of policing and psychological
provision of police service activities are analyzed. The use of competency approach in
the work of the police personnel provides for the creation of professional competencies
profiles for positions in various departments of police, methods and criterion of instruments for assessment. Analysis of the competence approach in the personnel management of the EU Police shows the prospects of the development of this direction in the
personnel policy of the National Police.
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Formulation of the problem. The
Association of Ukraine and the EU sets
requirements in various areas of functioning of the state apparatus, primarily in the
system of law enforcement agencies,
which determines the reformation of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine. In
conditions of reforming, society needs
professional adoption and placement of
personnel in the police. Modern changes
in the field of personnel policy in the system of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine are defined by the Law of Ukraine
«On the National Police». Adaptation of

national legislation to the requirements of
the EU forms a new view on the definition
of the main directions of personnel policy
in the police system, focused on the development of models of professional competencies in accordance with the specific
functions of the police activities depending
on the position category, which allows solving the problems of formation, development, rational and efficient use of human
resources. At the same time, the reorientation of approaches to human resources requires research in various fields, including
legal psychology.
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Analysis of recent studies and publications. Problems related to the study
of professional competence of specialists
are reflected in the writings of foreign researchers: R. Bose, R. Boyatzis, D. McClelland, J. Raven, G. Roberts, L. Spencer and
S. Spencer,  S. Whiddett,  D. Farnham,
K. Fletcher, S. Hollyforde.
In the field of legal psychology problems of the competence approach are researched in the works of V. Vasyliev,
A. Dulov, M. Kostytskyi, V. Konovalova,
Ya. Kondratieva, V. Koshchynets, V. Mar
chak, V. Medvediev, O. Ratinov, S. Yakovenko and others. General psychological
principles of police activity were studied
by V. Barko, R. Blahuta, O. Hubariev,
V. Danilov, A. Duhin, H. Zaporozhetsev,
V. Luri,  L. Kazmirenko,  N. Kovalska,
O. Kretchak, and H. Yukhnovets. With all
the diversity of research on this issue,
there is a need for the integration and development of new knowledge about the
professional competence of the police.
The purpose of the article is to single
out the principles of the professional
competencies as a prerequisite for the effectiveness of the personnel placement of
patrol police in Ukraine.
Main results of the study. The process of reforming the militia into the police involves changing the legislative and
organizational and legal foundations of
the police functioning, changing the status
of its bodies and employees, dismissing
the police from functions unrelated to its
activity, and extending the powers aimed at
solving the tasks of law and order protection. The reform aims at solving a complex social task — to overcome the crisis
of public confidence, to develop new organizational and legal forms of interaction
between the police and society, to ensure
that public opinion is taken into account
when assessing the activities of the police,
to develop modern indicators of the effectiveness of law enforcement agencies.
The reform of the police caused a change
in the personnel system, made adjust-
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ments to the organizational and legal
forms of activity and interaction with civil
society on personnel issues.
The educational and cultural level of
the police is considered as a key factor in
the progressive development of the police, and police education is recognized as
a powerful reserve for increasing the effectiveness of police activity. In the EU
law enforcement system, the police are
considered to be the main structure that
provides security and law enforcement [1].
Each country has its own system of training and placement of specialists for the
police, which has developed under the influence of territorial, historical, political,
socio-economic factors and features of
national legal systems. Personnel management of the police in developed foreign
countries is very widely used in a competent approach. Catalogs of profiles of
professional competencies, methodical
and criterial tools for their evaluation according to various police positions have
been developed.
EU experts who carry out the selection and placement of personnel in the
police consider competence as the capability, the ability of related, but different sets
of behavior, the intentions of man, manifested in relevant situations of law enforcement activity. Police of the EU countries
have developed various methodological and
technological foundations for introducing
into practice of personnel management a
competency approach: behavioral (USA),
functional (Great Britain), multidimensional and integral (France and Germany).
The peculiarities of professional selection and placement of personnel in the
police structures of Great Britain, the
United States, Germany and France are
high competition for vacancies, a comprehensive study of various skills and qualities of applicants, a clear sequence in the
stages of promotion (selection of citizens
at the entrance to study and service, selection employees for further training and
transfer to positions requiring a higher
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qualification, the selection of candidates
applying for management positions), the
participation of specialists in professional
psychological selection. In addition, people
accepted to serve in these structures, before
taking up any, even the lowest position,
must undergo training in one of the special
departmental educational institutions. In
these states, great attention is paid to the
creation of high image of law-enforcement
bodies in society [2, p. 273–275].
According to the European Police
College researchers (CEPOL), the US
main approach in assessing the competence of staff is a behavioral approach
based on identifying the functional responsibilities of each person, basic fixed
actions that result in the implementation
of the best results in the process of
their activities. The first competencies
were manifested in the process of monitoring the most successful professionals,
so in most cases they were based on the
behavioral characteristics. Following this
theoretical approach, the USA began to
develop tests for evaluating competence
allowing to predict the effectiveness of
the work after graduating from the higher institutions with high predictive validity [3, p. 10–13].
In the United States, the technology of
professional selection in the police has
been worked out, taking into account the
qualities necessary for the employee of
each particular service. There is a shift
from bureaucratic methods of recruiting
to scientific ones. The increased attention
and refinement of the professional competencies of the employee of different police services is revealed. The material for
profiles of professional competencies is
fixed by the methods of observation, interviewing, questioning, analysis of specific operational and service situations.
The universal functions inherent in many
police specialties are determined, the priority tasks, which include the detention
and execution of arrests, the gathering of
evidence, the review of the crime scene,

the termination of the family conflict, action in critical situations are highlighted.
The competencies that a police officer
must possess are determined. In conducting psychological testing, the following
professional competencies are defined:
initiativeness, responsibility, ability to act
independently under difficult conditions,
ability to contact with the representatives
of different social, cultural and ethnic
groups, ability to react quickly to the
change of situation, ability to adapt quickly to technological changes, the desire to
help people in trouble, the ability to understand others, emotional maturity [3, p. 35].
For the UK, the competency approach
involves the pursuit of functionality
through the integration of knowledge, values and skills. A functional approach implies that a person should demonstrate the
ability to perform the work according to a
certain professional standard. Professional
standards define key roles, which are then
described as a set of competencies. Next,
for each competence, sub-levels are allocated, and for each sub-level, in turn, specific work criteria are determined which
are used in the evaluation procedure. The
professional work of the police in the UK
is close to the ordinary, peaceful profession. The main task of the police is serving the society, citizens, and then the state
and government. Prominent British police
Chief Robert Mark wrote: «The police
function that we devoted ourselves to may
have one of the most worthy and noble
functions in a free society. We represent
you with power through consent, but not
power» [4, p. 576]. This statement reflects
the philosophy of the police service that
has developed in the EU. These features
imprint on the organization of professional selection of law enforcement officers. In order to facilitate selection and
improve its quality, preliminary work is being done to recruit candidates who have an
idea of a future career and meet national
and regional requirements. Much attention
in professional psychological selection is
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given to studying the motivation of candidates for service and training in the police.
There are two competency approaches
in France: personal, focused on the behavior of each employee, and collective that
focused on construction of the model of
competencies required for effective organization of work groups and participation
in this work as one of the members of the
team. Knowledge, experience and behavioural characteristics constitute the basis
of competencies [5, p. 62; 64].
In Germany, the competence approach is more holistic, individual-oriented, versatile. Profiles of professional competencies cover subject, personality and
social competencies. In the North RhineWestphalia Police, professional profiles
(psychograms) have been prepared for all
positions in the field of public order and
safety protection in order to carry out the
certification of employees and competitive selection. When describing the profiles, different competencies are allocated
(personal, social, methodological, pedagogical, managerial), the presence of
which ensures the success of the official
activities of the employee in the position.
Competencies are evaluated by experts
(direct manager, senior manager) based on
the analysis of the results of professional
activity, during discussions, observations,
as well as during commission work within
the assessment centers and on the results
of psychological testing.
The work of the assesment centers involves the study of the employee's personality on the basis of analysis of the presentation of his capabilities and abilities, employee responses to questions asked by the
commission (including situational issues)
and behavior in role-play games. Analysis
of the capabilities of the staff determines
the career path of the employee either vertically (managerial careers), or horizontally
(career specialty) [6, p. 85–87].
Modern transformations in the allocation of personnel in the system of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine
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are defined by the requirements of the
Law of Ukraine «On the National Police»
of July 02, 2015, the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine «On Approval of the Procedure for Selection of
Candidates for Studies in Higher Educational Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine» No. 29 of January 15, 2015 [7]. The concept of reforming
the Ministry of Internal Affairs involves the
placement of personnel in accordance with
the principles of objectivity, adversity and
anticorruption. The main purpose of the
placement of personnel is the formation of
professionally competent, active police
forces in the police system.
When appointing a policeman to the
position, the principles of equal access of
citizens according to their abilities and
professional training, with the unity of requirements to them, with the professionalism and competence of the applicants, are
implemented. In psychological support
the placement of personnel involves professional psychological selection. In
Ukraine a structured system of psychological support for work with personnel is
created and functioning. Psychological selection and placement of personnel are
carried out on different levels by the territorial bodies of the police.
The orientation of psychological selection in the Ministry of Internal Affairs is
the question under discussion. The activity
of psychologists is aimed at identifying psychological pathology, rather than the defining of professionally important qualities of
a person to a particular type of activity. The
reasons for the current situation are the lack
of regulated criteria for psychological selection in different services and police units,
the orientation of psychological selection
to identify signs of destruction, deviations,
latent psychopathology, and not the assessment of the necessary competencies of a
person to perform a particular type of law
enforcement activity.
Competent approach involves evaluating employees through comparing perfor-
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mance, quality, complexity of service with
reference characteristics. Compared to the
description of professionally important
qualities, the competent approach applied
in the EU countries allows to describe the
occupational behavior that is required to
succeed in the position, to develop profiles
of professional competencies focused on
specific functions of the police officer, depending on the categories of positions.
The listed advantages of a competent approach can make the basis for professional
description of the main types of activities
in the police system of Ukraine.
Psychological support for work with
the personnel is a complex of organizational and practical measures aimed at improving the work with personnel and increasing the efficiency of professional activity on the basis of mobilizing the psychological potential of a person, group,
organizational structure and police system.
From M. Kovaliv's point of view,
placement of personnel in police bodies is
the formation of active working groups
within the body, its structural subdivisions
or temporary groups. In order for the
placement of staff to be rational, it is necessary to take into account the relevance
of professional qualifications of employees, professional and business and psychological quality of the content and specifics
of the service activities, specific tasks or
conditions. The placement of personnel
should be based on criminal and human
resources situations, based on current legislation regulating the issue of service and
work with police personnel [8, p. 54]. At
the same time, two goals are pursued: the
formation of active working groups in
structural subdivisions and the creation of
conditions for the professional growth of
each employee.
In the system of higher vocational education of the Ministry of Internal Affairs
of Ukraine, a competent approach is developed, aimed at the convergence of academic knowledge and practice. The competence approach in the educational

sphere is considered as the conformity of
models of professional activities and professional training. In accordance with the
Law of Ukraine «On Higher Education»
No. 2145-VII of September 05, 2017, the
main task of education is the training of a
qualified, competitive, competent, responsible specialist. The state standard of higher education determines that the graduate
must have a general cultural and professional competencies that make it possible
to apply knowledge, skills and personal
qualities in relation to the tasks of future
professional activities.
Competence is a combination of a
number of personality characteristics,
properties, abilities, skills and peculiarities
of motivation that a person must have for
successful work within the competencies
of a particular position. It is the competence (quality, personal qualities, skills, inherent in a person) to be evaluated. A person can cope with the same tasks at the
expense of completely different qualities.
Competencies differ from knowledge
in a way that they exist in the form of activity, and not only information about it.
Competencies differ from abilities in a way
that competencies can be used in solving
various problems. Competencies differ
from the skills that they are conscious and
not automatic, which allows to operate not
only in a typical, but also in a non-standard
situation. Without knowledge, there is no
competence, but not all knowledge, and
not under all circumstances, manifests itself as a competence [9, p. 11].
Professionally important qualities and
competence are reflected in the requirements for a professional and determine the
success of professional activity. The term
«professionally important qualities» means
the qualities that are important for the profession, regardless of the unit, while the term
«competence» refers to the qualities important for the effective work of the employee
in positions in the department [9, p. 17].
The basic issue of using a competency-based approach in staff placement is
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the development of profiles of professional competencies focused on the specific functions of the police. Profile of
professional competencies is a set of competencies that is necessary for the officers
of patrol police for the successful performance of their work. This implies the ability of the police to solve professional
problems based on knowledge, experience, motivation and value orientations.
Competitive approach as a methodological
basis for the placement of police staff has
a set of advantages:
1) in the personnel policy it is able to
combine the intellectual, experience, value
component of professional activity and ensure the full coverage of organizational arrangements in the placement of personnel;
2) it has the necessary integrative nature, covering groups of homogeneous or
similar skills and knowledge, belonging to
a variety of service activities of units;
3) the basis for the placement of personnel is an objective professional profile
analysis of positions.
In accordance with the Law of Ukraine
«On the National Police», a policeman
should have professionally significant psychological qualities, psychological stability
and readiness to perform official tasks; to
know and complete the job description,
the provisions of other documents defining the official duties; to observe the rights
and legitimate interests of citizens in the
performance of official duties; to maintain
the level of qualification necessary for the
proper performance of official duties; to
take professional training, retraining, advanced training, internship in accordance
with the established procedure; be able to
keep the secret; to comply with the requirements of official conduct.
Police not only organize and carry out
the protection of public order, provide the
protection of the individual, society, state
from illegal encroachment, public safety.
They also conduct preventive measures,
prevent violations of public order and
traffic safety rules, stop the offenses, and
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bring violators to justice. In this regard, police of the patrol service must have the necessary training, be disciplined and vigilant,
act decisively, boldly and persistently, to
have high moral qualities. In dealing with
citizens they should be polite and tactful,
their actions must be legal and understandable for persons, for whom they are carried
out. Psychological peculiarities of this activity are the intensity and diversity of interpersonal communication. Police communicate with different categories of road users
who differ in age, social status, occupation,
educational and cultural level, driving experience and other characteristics, reflected in
patterns of interpersonal knowledge.
Conclusions. The professional activity of the patrol service police is characterized as a very complex, emotionally saturated activity, which differs by stress-related influence, which is associated with the
actions of extreme factors that create
problem situations. These factors are numerous and they differ by nature. The
most common extreme factors that complicate the professional activity of the patrol service police include mental overload, frequent emergency situations, high
degree of responsibility, and prolonged
emotional conflicts.
Professiographic analysis of the activity of the patrol police enables to identify
and describe the specific requirements for
the professional competencies of specialists who perform duties at different positions. It is expedient to develop profiles of
professional competencies, taking into account the specifics of the activities of the
various departments of the patrol police,
in order to form a professional staffing
and personnel reserve. The decision of
this task is facilitated by a professional
study, during which it is expedient to develop profiles of professional competencies by positions of patrol police. The
definition of the main areas of personnel
policy in the police of Ukraine should be
clarified. The issue of developing models
of professional competencies of the per-
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sonnel is one of the perspective and actual
directions of modern personnel management, which make it possible to solve
problems of formation, development, rational and efficient use of personnel.
The competent approach allows describing the occupational behavior required to succeed in the position, to develop profiles of professional competences focused on specific functions of the
police officer, depending on the categories
of positions. The advantages of a competent approach make the basis for professional description of the main types of
activities in the police system of Ukraine.

Prospects for further research. The
obtained results and conclusions broaden
the possibilities of personnel management,
in particular, professional psychological selection, training, attestation, rotation, work
with the personnel reserve for senior positions in the departments of the patrol service on the basis of evaluation of professional competencies of a specialist. In order
to assess the professional competencies of
the departments of the patrol police, it is
expedient to use professional exam, structured interview, questionnaire, expert assessment, which requires further scientific
research of psychological factors.
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Abstract. This article is an author’s attempt to clarify one of the most important questions
in modern scholarship: can the universal idea of the Rule of Law functioning at the international level? This research encourages debates about the relevance of the international
Rule of Law operating in the context of international affairs. The author concludes with
her observations about outlined issue and suggests a systematized complex of essential
Rule of Law preconditions, which allows this concept exist in international legal reality.
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Preliminary remarks. It is a wellknown fact the Rule of Law (hereinafter — RoL) is a superordinate category,
actively invoked by scientists, political
leaders, representatives of various international organizations and human rights activists. As the outstanding RoL researcher
J. Waldron had rightly emphasized: «The
Rule of Law is one of the most important
political ideals of our time. It is one of a
cluster of ideals constitutive of modern
political morality, the others being human
rights, democracy, and perhaps also the
principles of free market economy. Open
any newspaper and you will see the Rule
of Law cited and deployed — usually as a
matter of reproach, occasionally as an affirmative aspiration, and almost always as
a benchmark of political legitimacy» [1, p. 3].
But now, in the period of active globalization processes, one should not only talk
about the RoL as a universal legal principle, but also about the RoL as a common
legal value and heritage for the whole international community.
Despite the existence of huge quantity
of multifaceted scientific researches, the
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analysis of the world practice related to
the RoL promotion reveals several problematic aspects concerning its overall impact (particularly, impact on international
legal system development). For instance,
among such aspects is the problem of
RoL relevance at the international level, its
capability to function beyond the bounds
of domestic legal system.
The problematization (and, in some
cases, vilification in using this concept as
the promising political slogan) of the wellestablished system of ideas about the international RoL (hereinafter — IRoL) occurs not only under the influence of the
existing situation in the law-making field,
but mainly due to the lack of a stable IRoL
conceptual scheme.
As a result, conceptual assumptions
reveal inaccuracies, contradictions that determine the need to re-construct IRoL
theoretically in order to «ontologize» its
new rational framework. Therefore, the
development of such generic scheme will
allow scientists to gain theoretical understanding about IRoL as multidimensional
and integrative concept. The purpose of

Reminska Yu. Yu.
Rule of Law Concept in International Law Discourse: Discussion over Its Validity

conceptualizing the IRoL is to create an
ideational system that will reflect a certain
way of understanding, interpreting this
political and legal phenomenon. Such purpose will be materialized in the suggested
by author preliminary requirements, necessary for the RoL functioning at the level
of international affairs.
Thus, while there seems to be a consensus on the principal characteristics of
the RoL, some disagreement persists regarding its applicability in international
law environment. From this perspective,
abovementioned question is not relatively
new, but the issue of formation and systematization of the necessary preconditions for the RoL operation at the national
level was not previously discussed on the
pages of contemporary legal researches.
Thuswise, the author raises a traditional for legal theory question: the viability of
the RoL in the international legal reality.
On the ground of authoritative academics’
positions, the issue of the essential prerequisites necessary for the RoL functioning
at the international level is addressed.
Main material presentation. With an
aim to consider in detail previously outlined issue, one essential methodological
observation should be made. Foreign legal
science is quite remarkable in its pluralism
of approaches, with the aid of which IRoL
notion can be defined. The author believes, there are two levels of RoL operation in the scope of international law. At
the first level, RoL acts as the principal of
structural and institutional organization of
international legal order. Conversely, at the
second level RoL functions as the common social value, recognized by international community. Thus, in this context,
RoL is the principle of structural and institutional organization of domestic legal
systems. Suggested theoretical differentiation will serve as the focal point and basis
for the further scientific argumentation.
Broadly speaking, there is an ongoing
discussion among contemporary legal and
political theorists about the possibility of

the RoL existence at the international level. Undoubtedly, there are certain principal
challenges faced by the RoL at this level.
Specifically, among them are:
1) the absence of centralized governance;
2) fragmented character of international law, which often manifests itself in
the existence of a multitude of various legal regimes;
3) the absence of a clear normative hierarchy of international law sources;
4) the dual role of international law
subjects: they are subject to the law that
they in fact have created.
First aspect literary means: in the international law framework there is a decentralized government organization, which
does not provide a unified government as
it’s understood in traditional sense (in national administrative law doctrine). Instead
of this, not only States, but also a wide
range of international organizations (both
inter-governmental and non-governmental) as well as other international institutions are viewed as the full-fledged participants in the governance of modern international legal system. The same situation
exists in the international law-making field,
namely the issue whether there is a «consolidated» law-maker [2, p. 4–9]. The second problematic aspect is the fragmentation of international law, which in most
general terms presumes expansion and diversification of international law resulting
in emergence of various new legal regimes.
Such phenomenon might have an adverse
effect on the public relations regulation [3].
It may be said the third aspect is linked
with the abovementioned. «Normativelyhierarchical» model of legal acts system
could be described as some kind of an
«amorphous» one. That is there is no hierarchy of sources or rules in international
law. International law rules have specific
legal nature: in relation to national version
their content are more general as they have
a broader subject matter [4, p. 278]. In this
regard, all rules of international law are
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not always at the same level in terms of
their legal force. This level does not depend on the form in which they are expressed. Both treaty rules and rules contained in acts of international organizations have the same legal force in case they
stipulate the equivalent interests and
needs. Taking it into account, the abovementioned peculiarity may be «fatal» to
some extent, if we are talking about one
of the requirements to the good law — its
clarity. And finally, the last fourth aspect is
that there is a dichotomy in a status of international actors: on the one hand, they
are bound by the law (it is a fact beyond a
dispute), but on the other — this law is
made by them. In this context there is a
question whether the law corresponds to
the public interests.
However, despite all potential problematic issues, it is theoretically and practically impossible to equate two versions of
the RoL. This does not mean they are not
transposable with each other, but both
IRoL and its national dimension have their
unique characteristics, operationally necessary for international and national legal
systems. It is for these reasons that IRoL
has a slightly different goal in public relationships regulation. So, in this study, we
believe that it would be inappropriate to
dwell on those points, related to the controversial issues of the IRoL existence,
considering that the main purpose of this
article is an attempt to systematize all approaches to the definition and as a result — to deconstruct the whole concept,
refresh its understanding. Furthermore,
M. Kanetake, among others, concludes
that even if international community has
no centralized government body, the
growth of number of international institutions and their revitalization contribute
to the creation of the necessary doctrinal
and practical basis for the Rule of Law operation at the international level [5, p. 8].
We are strongly convinced that IRoL notions accumulate historical, legal and socio-cultural peculiarities of international
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organizations law as well as certain features of national law traditions.
At the same time, political theory has
also developed relevant concepts that take
different views on the IRoL status. In view
of the foregoing, an internationally renowned scientist B. S. Chimni believes every political concept has its own unique
understanding of how and to what extent
the IRoL should be applied in international affairs. For instance, legal realism, based
on the fundamentalist and pessimistic
view of the human nature, argues that the
RoL cannot have a predominant significance at the international level, since the
essence of international politics lies primarily in concentration and accumulation
of power. Hence, general reference is
made to the thesis «legal obligations
should be in line with national interests».
The very idea if the IRoL is not denied,
but the representatives of this legal
thought are convinced this concept can
exist only in case of an effective mechanism which will be able to monitor and
manages cases of international law violations. According to the second, liberal
theory, it is assumed that international law
contributes to the establishment of the
IRoL idea. It is believed that the development of democratic governance and human rights standards have been strengthened IRoL through the linkages with its
domestic analogue and modifying the
principle of sovereignty. Against this background, IRoL serves as an instrument of
international law to create conditions for
further growth of the international community’s welfare. Criticizing legal realists,
the proponents of liberal theory are of the
view that international law plays not only
important role in supporting global legal
order, but also helps to make an «overall
response» to the challenges of whole international community [6, p. 290–291]. As
seen from the above, both main philosophical and political-social movements
do not call into a question the relevance of
the RoL operating at the international lev-
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el. The emphasis is shifted only to its essential tasks in regulation international relations and prior «spheres of influence».
Therefore, when considering the IRoL
doctrine, conditions of its functioning
should serve as a starting point. It is noteworthy in Rule of Law literature only
hard-hitting aspects of its definition are
often perceived. Instead, the author is of
opinion that designing a set of IRoL conditions is one of the most clear methodological ways to asses this category pragmatically. From this perspective, conditions for the Rule of Law at the international level can be defined as the necessary
prerequisites for its effective functioning
and full implementation in international
legal system with an aim to ensure law and
order. Particularly, such conditions could
include the following prerequisites.
1. The existence of actors that have
international legal personality (that is, the
ability of particular subject of international law to be a party to international legal
relations, notably to conclude and implement international treaties); this prerequisite envisages following: a) ability to hold
rights and to be subject to obligations as
well as to be responsible in case of violations of international law norms; b) ability
to defend one’s rights by making claims in
case of violation such rights; in this vein, it
is a question of the possibility of bringing
international law subjects to justice; there
is a quite well-developed concept of international legal personality, the researchers
of which offer various characteristic features of it [for example, 7, p. 7–12].
2. A common interest of international
community to act within the framework
of generally accepted rules of conduct;
here should be made three important and
related clarifications; firs of all, under
«generally accepted rules of conduct» it
should be understood not only ethical
standards and moral attitudes of the world
community, but also generally accepted
rules of international law, which are defined as the legal source «which either re-

quires certain conduct from subjects of
international law as the result of widespread and consistent practice of States
regarding some generally accepted values
(e. g., absolute protection of physical integrity, prohibition of genocide, slavery
and racial discrimination) or relies on
some principles which are to be applied in
the absence of more specific rules. These
principles are derived from the rules widely accepted by all or majority of modern
democratic legal systems» [8, p. 12]; secondly, it is assumed that the concept of
«common interest» is framed by the law
(particularly, international law); despite its
abstract character, in most general terms,
the common interest (from the global
point of view) can be defined as protected
through international law and expressed in
general principles or reflected ius cogens/ obligations erga omnes universal goods (values),
which are formed at the intersection of the
ideal with real and are important for the
world society proper functioning [9, p. 22];
and finally, to act within a framework of
generally accepted legal rules primarily
presupposes the compliance by States with
the principle of international sovereignty [10, p. 53].
3. Purposeful development of international law; it should be stressed, we are not
talking about the systemic nature and the
necessity of codifying all sources of international law; it is about the goal-oriented
determination of the whole international
legislation, the orientation of its development and functioning; in other words, its
norms should be developed and established taking into account challenges that
faced modern society; based on general
trends of contemporary law unification,
purposeful development of international
law can be defined as the process by which
international law rules are changed or created with an aim to regulate qualitatively
new legal relationships in order to meet
the public needs [11, p. 16].
4. Prevalence of general instruments
to regulate processes related to the adapta-
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tion of international law standards to the
national legal systems; at the same time,
taking into account effects of globalization, we should think of «breakdown of
boundaries between international law and
national laws as they applied in practice.
Whether in private practice or as government official the lawyer usually meets international law questions intermixed with
the domestic law of one or more countries» [12, p. 553–554].
5. Well-functioned system of international institutions (particularly those,
which are able to resolve international disputes); in this framework, the formulation
«well-functioned system» does not mean
centralized, such an organization primarily
requires from international agencies to
conduct their activity within the law and to
perform the functions stipulated in their
charters; in its turn, abovementioned characteristic largely contributes to the faithful
interpretation of concrete public relations.
6. Viable mechanism for the enforcement of sanctions against all subjects of international law that have break its rules; such
mechanism should be applied to all subjects
without any exceptions based on the principles of legal responsibility [13, p. 14–42].
Conclusions. Looking at the IRoL as
a multidimensional category leads to several important statements.
Firstly, although there are dozens of
approaches to the IRoL it is among most
well-known categories, which in foreign
legal literature denotes either the international standard in relations between states
as international law full-fledged subjects,
or political and legal instrument of international cooperation between all international law subjects in order to achieve specific strategic goals (namely, ensuring security, peace or resolving international conflicts through the use of legal methods).
Secondly, in most general terms, today,
within the bounds of legal science, there is
lively discussion among contemporary researchers about the fully operational po-
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tential of the RoL concept at the international level. At the same time, it should be
noted there are some features, which can
make the IRoL operating more complicated. Thus, among such principal moments are: 1) the absence of centralized
government and unified legislator (in its
traditional sense); 2) the fragmentation of
international law, which manifests itself in
the emergence and existence of great
number of various legal regimes; 3) the
absence of a clear normative hierarchy of
international law sources; 4) the dual role
of international law subjects: in their activity they are guided by the legal norms they
created. Nevertheless, modern legal practice and international law doctrine show
the IRoL is an integral part of present day
global legal order.
And, finally, IRoL has its unique structural and organizational peculiarities:
a) characterizes the quality of the international legal system as an environment for
the political interaction between states as
independent subjects of international law;
b) such governmental interactions are
based on the principle of sovereign equality of states; c) materializes legal instruments de-signed to resolve legal conflicts
between states; d) considered as an embodiment of balance between international and national interests; e) has dual purpose: on the one hand, acts as a legally
guaranteed prerequisite for the state’s independence; on the other — serves as one
of the «pillars» of ensuring the rights and
freedoms of human and citizen; f) based
on the interaction of different legal regimes; g) has its own purposefulness of
legal regulation: ideal developed by the international community for its functioning
within a unified system of international
law norms; h) the mechanism for the concept implementation involves the ratification by states as participants of international relations the certain international
legal acts, which mostly referred to a socalled «hard law».
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Ilchenko O. V. Application of Bail in Criminal Proceedings in Ukraine: Challenges
Abstract. The priority of protection and guarantees of rights of the individual is the main
development vector of the national criminal justice institutions in Ukraine. Democratization and humanism are key principles for improving the legislation governing various areas
of the criminal process, including the scope of application of pre-trial restrictions.
The urgency of the problem under study is determined by the increasing requirements
for ensuring the implementation of the principle of the rule of law in criminal proceedings, in general, and when applying the pre-trial restrictions, in particular.
Challenges related to the use of bail as a pre-trial restriction in the criminal proceedings
of Ukraine have not been resolved yet. There are legislative gaps regarding the grounds
for the use of bail and issues related to the use of bail funds in case of violation of procedural obligations by a suspect or an accused person. There is no regulatory consolidation of the procedure for the return of the bail funds.
Key words: criminal proceedings, court decision, pre-trial measures, bail, suspect, accused person, bailor.
Мета статті полягає у висвітленні
проблемних питань, що виникають у
кримінальному провадженні України
під час застосування застави, а саме
звернення її в дохід держави у разі порушення підозрюваним, обвинуваченим
процесуальних зобов’язань та запропонувати шляхи їх вирішення.
У кримінальному судочинстві дотримання прав і свобод особи має специфічний характер, оскільки закон дозволяє застосування заходів обмеження
цих прав і свобод у передбаченому
Кримінальним процесуальним кодексом порядку — в тому числі через застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Примус визначають як процес обмеження індивідуальної волі шляхом зовнішнього впливу, спрямованого на те, щоб примусити
індивіда зробити щось або утриматися
від яких-небудь дій [1, с. 10].
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Запобіжні заходи — важлива частина заходів забезпечення кримінального
провадження. Вони носять превентивний і забезпечуючий характер та спрямовані на попередження можливої протидії зі сторони підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провад
женні, є ефективним засобом корекції
неправомірної поведінки учасників
кримінального судочинства [2, с. 299].
Питання застосування запобіжних
заходів у кримінальному провадженні
перебувають у сфері уваги як науковців
так і правозастосовників. Необхідно
звернути увагу на дослідження таких
вчених як А. Д. Буряков, І. Г. Голуб,
Т. В. Данченко,  Ю. В. Донченко,
О. В. Капліна, В. Г. Крайнюк, В. Л. Підпалий, Ю. Д. Лівшиц, В. О. Михайлов,
М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, П. П. Пилипчук, В. О. Попелюшко, В. Г. Уваров, В. П. Шибіко та інші. Однак, у
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світлі сучасних реформ, застосування
запобіжного заходу у вигляді застави є
особливо актуальним та потребує додаткового дослідження.
Проблемні питання застосування
застави, як запобіжного заходу, у кримінальному судочинстві України не вирішені до цього часу. Існують законодавчі прогалини щодо підстав застосування застави та питань, що пов’язані із
звернення коштів застави в дохід держави у разі порушення підозрюваним,
обвинуваченим процесуальних зобов’язань. Відсутнє нормативне закріплення
порядку повернення застави, визначення процесуального статусу заставодавця.
З приводу застосування застави у
кримінальному судочинстві України
думки науковців досить різні.
Як зазначає С. А. Баранов закон не
згадує про такі цілі застосування застави, як попередження перешкоджання
провадження по кримінальній справі і
забезпечення виконання вироку. Можливо, що законодавець виходив з наступних міркувань: застава на відміну
від інших запобіжних заходів забезпечується матеріальними засобами, і у разі
недотримання умов даної міри примусу
виникає кілька наслідків — застосування більш суворого запобіжного заходу
(взяття під варту або домашнього арешту) і звернення суми застави в дохід держави. Це єдина міра запобіжного заходу, при порушенні якої настають такі
подвійні несприятливі наслідки для обвинуваченого. Цілі ж застосування застави одночасно є й підставами для вилучення предмета застави [3, с. 91].
Доктор Штефан Гасс, віце-президент Апеляційного суду кантону Базель-Ландшафт (Швейцарія) наголошував, що у випадку тривалого утримання під вартою компетентний орган
може застосувати умовне звільнення під
заставу. Така можливість повинна бути
щонайменше перевірена. При цьому
орган має широке поле для розсуду. Такого розсуду не потрібно, якщо утри-

мання під вартою базувалося на підозрі у
вчиненні злочину і тільки через загрозу
втечі особи. У такому випадку повинно
відбутися звільнення під заставу. Вид і
розмір застави залежать від особистого
стану затриманого та підлягають контролю з боку Суду з прав людини [4, с. 20].
Деякими авторами висловлювалось
негативне ставлення до застосування
такого запобіжного заходу. В. Г. Крайнюк дотримувався тієї точки зору, що
користі і добра від застави — ніколи не
було і не буде, а непорозумінь і непогодженостей скільки завгодно. Обґрунтовуючи свою позицію, він вважав, що
немає таких злочинів, по яких в якості
запобіжного заходу можливо обрати заставу, адже застава за своєю природою
придатна лише у відношенні заможних
осіб. Неприпустимо обирати заставу у
серйозних злочинах у випадках, коли
запобіжним заходом могло б бути обрано тримання під вартою, оскільки в
цих випадках вийшло б, що майново
сильні особи мають можливість відкуповуватися від тюрми грошима, інші ж
такої можливості не мають [5, с. 403].
На нашу думку, вищезазначена позиція є недостатньо обґрунтованою. Застава як запобіжний захід довела свою
ефективність у більшості європейських
державах.
Застава полягає у внесенні коштів у
грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів
України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим
покладених на нього обов’язків, під
умовою звернення внесених коштів у
доход держави у разі невиконання цих
обов’язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена
в ухвалі слідчого судді, суду [6].
Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування застави, як запобіжного заходу є наявність обґрунтова-
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ної підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що
підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені
ч. 1. ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховуватись від органів досудового
розслідування та/або суду; 2) знищити
сховати або спотворити будь-яку з речей або документів, які мають істотне
значення для встановлення обставин
кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж
кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому пі
дозрюється, обвинувачується [6].
Відповідно до ч. 3, 4 статті 183 КПК
України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою зобов’язаний визначити розмір
застави, достатньої для забезпечення
виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов’язки будуть покладені
на підозрюваного, обвинуваченого у
разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у
кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою,
враховуючи підстави та обставини, передбачені КПК України, має право не
визначити розмір застави у кримінальному провадженні у таких випадках:
1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою
його застосування;
2) щодо злочину, який спричинив
загибель людини;
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3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був
порушений нею [6].
У вищезазначених випадках слідчий суддя, або суд на свій судовий розсуд має право застосовувати заставу, як
альтернативу запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою навіть у випадках визначених ч. 4, ст. 184 КПК
України. Ця норма може негативно
впливати на проведення розслідування,
адже вона дає можливість особам, які
підозрюються або обвинувачуються у
вчиненні тяжких та особливо тяжких
злочинів ухилятися від суда та органів
досудового розслідування.
На нашу думку до ст. 184 КПК України необхідно внести зміни та позбавити суд права приймати рішення на свій
розсуд щодо застосування застави у випадках підозри чи обвинувачення особи у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування, або які спричинили загибель людини, зобов’язати суд у таких
випадках ухвалювати безальтернативне
рішення та застосовувати лише запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, що дасть можливість уникнути
ризиків вчинення корупційних правопорушень під час прийняття зазначених судових рішень.
Застава вноситься в національній
грошовій одиниці на спеціальний рахунок територіального управління ДСА,
яке здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності суду, який
обрав запобіжний захід у вигляді застави, або апеляційного суду, який обрав
такий запобіжний захід, відкритий в органах Казначейства в установленому законодавством порядку.
Застава може бути внесена підозрюваним, обвинуваченим або іншою особою, яка діє від його імені або заставодавцем, який вносить кошти від свого
імені [7].
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На нашу думку існують деякі проблеми, щодо звернення застави в дохід
держави. Відповідно до ч. 8, 9 статті 182
КПК України у разі невиконання
обов’язків заставодавцем, а також, якщо
підозрюваний, обвинувачений, будучи
належним чином повідомлений, не
з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив
інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду
Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому
законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в
дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора
або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання [6].
В судовій практиці виникають проблемні питання, щодо застосування вищезазначених норм КПК, зокрема, у
випадках коли особа, відносно якої
було застосовано запобіжний захід у
вигляді застави, не з’являється без поважних причин на виклик прокурора,
слідчого, слідчого судді та суду та місце
знаходження її не відоме. Згідно чинного КПК у даному випадку прокурор
оголошує розшук такої особи, а застава
за клопотанням прокурора та рішенням
суду повинна бути звернена в дохід дер-

жави, але переважна більшість суддів не
задовольняють клопотання прокурора
про звернення застави в дохід держави
до затримання розшукуваної особи, мотивуючи це тим, що підозрюваний міг
не з’явитися до слідчого або прокурора з
поважних причин (хвороба, нещасний
випадок, незаконне позбавлення волі
або викрадення людини), а прокурор не
надав достатніх доказів щодо умисного
порушення підозрюваним, обвинуваченим своїх процесуальних зобов’язань.
В даному випадку особа може перебувати в розшуку досить довгий час, а кошти, які були внесені нею як застава не
будуть звернені в доход держави.
Чинний КПК України не передбачає
прямої регламентації дій слідчого судді,
суду щодо розгляду питань звернення
застави в дохід держави, та дає можливість приймати такі рішення на свій розсуд. Відсутнє й доктринальне тлумачення з цього приводу, оскільки більшість
коментарів до КПК України були підготовлені до набрання ним чинності та за
відсутності судової практики.
На нашу думку, застосування запобіжного заходу у виді застави, особливо
щодо осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень майнового характеру у великих або особливо великих розмірах,
є важливим кроком до демократизації
українського законодавства, та альтернативою і можливістю особи шляхом
внесення відповідної грошової суми перебувати на волі під час кримінального
провадження, а не в слідчому ізоляторі.
Разом з тим кримінальний процесуальний інститут застави потребує удосконалення та подальшого аналізу з метою
належного застосування для забезпечення прав і свобод людини і громадянина при здійсненні кримінального
провадження.
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ПРАКТИКА ЄСПЛ ЩОДО ВИРІШЕННЯ
СПАДКОВИХ СПОРІВ

Blazhivska N. Ye. ECtHR Case Law on Resolving Hereditary disputes
Abstract. The article deals with the issue of ECtHR case law in resolving hereditary
disputes. Heritage rights are protected in accordance with the practice of the ECtHR. In
this case, it falls under the action of the Art. 1 of the First Protocol and is considered as
an asset that a person has legitimate expectations in the future. At the same time, the right
to accept the inheritance is covered by the Art. 8 ECtHR within the concept of «family
life», which also includes such elements of inheritance law as the right to a mandatory
share in the inheritance.
Key words: hereditary disputes, ECtHR case law, hereditary right, inheritance law, defence of hereditary right.
Визнання практики Європейського
суду з прав людини (надалі — ЄСПЛ)
джерелом права в України ставить перед
вітчизняною юридичною наукою зав
дання дослідження цієї практики на рівні
різних галузей, підгалузей та інститутів
права. З урахуванням концепції розуміння Конвенції про захист прав людини і
основоположних  свобод  (надалі  —
ЄКПЛ) як «живого організму», а також
принципів динамічного та автономного
тлумачення ЄКПЛ, актуальність таких
досліджень не залишає сумнівів.
У сучасній зарубіжній юридичній
літературі спостерігається тенденція до
зростання уваги науковців до питання
про захист спадкових відповідно до
практики ЄСПЛ. Зокрема, до авторів,
які присвятили свої праці цьому аспекту
належать: Ангелесцу Ц. (Anghelescu C.),
Бороі Ґ. (Boroi G.), Цоопер С. (Coo
per S.), Томас М. (Thomas M.). На жаль,
у вітчизняній доктрині ця тенденція ще
не отримала значного поширення. Безумовно, практика ЄСПЛ широко використовується при дослідженні окремих
інститутів спадкового права. Однак,

комплексний аналіз вказаної тематики
на сьогодні відсутній. Можна згадати
лише одиничні праці І. Спасибо-Фатєєвої та О. Печеного [1], а також О. Розгон [2].
Ставим собі за завдання в цій статті
дослідити захист спадкових прав в
практиці ЄСПЛ) відповідно до ЄКПЛ.
Насамперед зазначимо, що ЄСПЛ
при розгляді справ час від часу зустрічається з необхідністю врахування спадкового правонаступництва при вирішенні питання щодо можливості родичів померлого заявники брати участь у
справі. ЄСПЛ дійсно неодноразово надавав дозвіл на продовження провадження у суді найближчим родичам
(див. ухвалу у справі «Гайдук та інші
проти України» [3]). При цьому важливим є правова природа права, яке є
предметом розгляду. Так, якщо заява
стосується майнового права, якому
властивий перехід до спадкоємців і
якщо наявні найближчі родичі мають
намір підтримувати заяву, то, за цих обставин ЄСПЛ вирішує, що спадкоємці
можуть продовжувати брати участь у
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цій справі (Шаренок проти України) [4]).
При цьому слід враховувати, що концепція «жертви» за статтею 34 Конвенції тлумачиться ЄСПЛ автономно і незалежно від національної правової концепції, в тому числі і такої як, порядок
набуття статусу спадкоємця. ЄСПЛ повторює, що заява може бути подана від
імені померлої особи, особою належної правоздатності, наприклад, родичом, чи спадкоємцем майна (див., серед
багатьох інших посилань, рішення від
15 листопада 1996 ро ку у справі «Ahmet
Sadik v. Greece» [5]).
У практиці ЄСПЛ досить поширеною є категорія справ, в яких розглядаються дискримінаційні положення в
спадковому праві. Такі справи ЄСПЛ
можна поділити на дві окремі категорії.
Перша з них базується на порушенні
ст. 1 Першого протоколу у поєднанні зі
ст. 14 ЄКПЛ, а друга — на порушення
ст. 8 у поєднанні зі ст. 14 ЄКПЛ.
Стаття 14 ЄКПЛ, загальний знаменник для обох категорій, гарантує особам захист від дискримінації при здійснення прав та свобод, передбачених
ЄКПЛ. Різниця буде дискримінаційною лише за умови, якщо вона не має
об’єктивного та обґрунтованого виправдання, тобто якщо вона не переслідує законної мети, або якщо не забезпечується пропорційність між використаними засобами та метою, яку потрібно
досягти [6]. При цьому ст. 14 а не має
самостійного значення, тобто не може
бути застосована, якщо справа не підпадає під сферу дії одного чи кількох інших основних прав, хоча фактичне порушення іншого положення не є необхідним [7] — достатньо, щоб справа
стосувалась здійснення відповідного
права. Таким чином, питання спадкового права охоплюються змістом ст. 1
Першого протоколу та ст. 8 ЄКПЛ.
Якщо перша з них передбачає захист
власності, то друга — право на повагу
до приватного і сімейного життя. При
цьому у практиці ЄСПЛ розроблено
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широке розуміння поняття «сім’я», яке
не може вважатися фіксованою категорією ні історично, ні соціально, ні навіть юридично [8]. Більше того, ЄКПЛ
є «живим інструментом», яка повинна
тлумачитися відповідно до засад сучасного суспільства та сучасних умов. Існування чи відсутність «сімейного життя»
в рамках ст. 8 залежить від наявності
факту існування тісних особистих зв’язків, зокрема, свідомий інтерес батьків до
батьків і їхнє зобов’язання перед дитиною, як до, так і після народження [9].
У хрестоматійній справі «Маркс
проти Бельгії» (Marckx v. Belgium) [6]
одним з аспектів, що розглядався Судом, було заявлене порушення ст. 1
Першого Протоколу, взятої окремо та в
сукупності зі ст. 14 Конвенції. Позиція
заявниці засновувалась на тому, що законодавство Бельгії, на той час, передбачало складніший порядок встановлення правових відносин між матір’ю
та дитиною в разі її народження поза
шлюбом, що, зокрема, порушувало
майнові права доньки заявниці, оскільки вона не могла успадковувати її майно
протягом того часу, поки не вважалася
удочереною матір’ю.
Суд розглянув питання спадкових
прав матері (Паули, першої заявниці) та
її доньки (Олександри, другої заявниці,
від імені якої діяла мати) в трьох аспектах, з приводу яких дійшов висновків,
що: 1) ст. 1 Першого Протоколу до
Конвенції не застосовна до скарги
Олександри Маркс (мотивуючи це тим,
що ця стаття лише констатує право
будь-якої особи на безперешкодне розпорядження «своїм» майном, а отже, ця
норма може бути застосована лише до
наявного майна конкретної особи та не
гарантує права на набуття майна шляхом спадкування за законом і довічного
розпорядження — § 50 рішення); 2) відсутнє порушення ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції, взятої окремо, стосовно скарги Паули Маркс (пов’язуючи
це із правом держави, згідно з положен-
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нями вказаної статті забезпечувати дію
таких законів, які необхідні для здійснення контролю за використанням
власності відповідно до загального інтересу — § 64 рішення); 3) проте відбулось порушення ст. 14 Конвенції як окремо, так і в сукупності зі ст. 1 Першого
Протоколу до Конвенції щодо Паули
Маркс (Суд наголосив на тому, що відповідний закон Бельгії використовується лише до незаміжніх матерів і не поширюється на матерів, які знаходяться у
шлюбі, що, за відсутності належних доводів Уряду та обґрунтування ним наявності «загального інтересу» є дискримінаційним — § 65 рішення). При цьому
Суд також встановив, що стосовно
Олександри Маркс відбулось порушення ст. 14 у сукупності зі ст. 8 Конвенції у
зв’язку з як обмеженням її прав на отримання майна від своєї матері, так і повною відсутністю у неї прав на спадкування по закону майна її найближчих родичів по материнській лінії (§ 59 рішення).
Крім цього Суд зазначив, що питання спадкування і розпорядження своїм
майном у відношеннях між найближчими родичами тісно пов’язані із сімейним життям, що підпадає під дію норми
ст. 8 Конвенції. Але оскільки сама вказана стаття не вимагає, щоб дитина
мала право на спадкову долю в майні
своїх батьків або інших найближчих
родичів; в тому, що стосується майнових спадкових прав, ст. 8 у принципі
залишає за державами-учасницями вибір засобів, що дозволяють кожному індивідууму вести нормальне сімейне життя, у той час як відповідне право дитини
загалом не є необхідним для нормального сімейного життя (§ 53 рішення).
Розглядаючи рішення у справі
«Маркс проти Бельгії», вчені вказують
на те, що підхід Суду полягає у врахуванні, серед іншого, категорії сімейного
майна в рамках визначення порушення
права на приватність, що стосується,
зокрема, й питань спадкування. Таким
чином Суд розглядає спадкові права не

лише крізь призму ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції, але й у межах ст. 8
у поєднанні зі ст. 14 Конвенції, що має
місце не лише при спадкуванні майна
як такого, а й при переході інших
майнових прав, зокрема права оренди [10, с. 36]. Цей висновок знаходить
підтвердження й у офіційному Путівнику ЄСПЛ стосовно ст. 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного
життя), де зазначається, що поняття «сімейного життя» включає не лише соціальні, моральні або культурні відносини, а також охоплює інтереси матеріального характеру, зокрема, зобов’язання щодо утримання та положення національних правових систем більшості
Договірних Держав, пов’язані зі встановленням обов’язкової частки у спадщині. Виходячи з цього Суд визнає, що
право наслідування між дітьми та батьками, а також між внуками та прабатьками, настільки тісно пов’язане з сімейним життям, що охоплюється змістом
ст. 8 Конвенції [11, с. 62].
Також у дослідницькій літературі
наголошується на тому, що настільки
широкий обсяг можливих інтересів, захищених ст. 8 Конвенції, є корисним,
стимулюючи розвиток різних аспектів
у межах юрисдикції Суду в цій галузі,
що дозволяє підлаштовуватись під реалії сучасного світу. Тим не менше, для
держави, яка прагне відповідати вимогам Конвенції, така ситуація може бути
невигідною, оскільки Суд дав зрозуміти, що, крім обов’язку утримуватися від
свавільного втручання в захищені інтереси, на органи державної влади покладається позитивний обов’язок забезпечувати дію ефективних механізмів дотримання цих інтересів [12, с. 84].
У справі «Інце проти Австрії» (Inze
v. Austria) [13] ЄСПЛ констатував порушення державою ст. 14 Конвенції у сукупності зі ст. 1 Першого Протоколу до
Конвенції, пов’язане з тим, що заявник
не мав законного права успадкувати
ферму своєї матері після того, як вона
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померла, не залишивши заповіту, тому
що він народився поза шлюбом. Хоча
заявник і працював на фермі до 23 років, всю ферму успадкував його молодший зведений брат. Суд розмежував
ситуацію, що склалась у цій справі від
справи «Маркс проти Бельгії», вказавши на те, що в останній заявниця ще за
власного життя була стурбована потенційним правом другої заявниці (своєї
доньки) успадкувати належне їй майно.
У справі ж «Інце проти Австрії» заявник
уже успадкував право на частину власності померлої матері, включно з фермою, але не міг отримати цю власність
у тій же частці, що й законно народжена дитина (§ 38 рішення).
Маккарті Ф., на основі аналізу справи «Інце проти Австрії» обґрунтовує,
що право спадкування власності за заповітом входить до обсягу поняття
«майна» згідно з Першим Протоколом
до Конвенції. Автор вказує на те, що
«майно» в даному контексті найкраще
розглядати як різновид боргу: власність,
яка належить бенефіціару, — це претензія на майно померлого через виплату спадщини. До смерті заповідача
ніяке майно не може існувати, оскільки
будь-яка претензія в кращому випадку є
умовною: в межах повноваження заповідача в будь-який час змінити свою
волю. Після смерті, однак, претензія
«кристалізується» і право, що надається
бенефіціарію, становить поняття «майно» в значенні ст. 1 Першого Протоколу [14, с. 184].
У схожій справі «Мазурек проти
Франції» (Mazurek v. France) [8] заявник
також стверджував про порушення ст. 1
Першого Протоколу до Конвенції у сукупності зі ст. 14 Конвенції, пов’язуючи
це з дією у державі, на той час, закону,
згідно з яким незаконнонароджена дитина (якою був заявник), мала право на
вдвічі меншу частку в спадщині своєї
матері проти іншої дитини, яка народилась у шлюбі. Суд визнав порушення
вказаних статей, зазначивши, що не
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знаходить жодного обґрунтування в цій
справі, яке б могло виправдати дискримінацію засновану на факті народження поза шлюбом: у будь-якому випадку
незаконнонароджена дитина не може
звинувачуватись в обставинах, за які він
або вона не несе відповідальності. Звідси й незаперечний висновок про те, що
заявник, у зв’язку зі своїм правовим статусом дитини народженої поза шлюбом, зазнав покарання при розподілі між
спадкоємцями спадкового майна, а отже,
на думку Суду, відсутній достатній та
пропорційний взаємозв’язок між використаними державою засобами та переслідуваною метою (§§ 54–55 рішення).
Подібних за змістом висновків стосовно порушення ст. 14 у сукупності зі
ст. 8 Конвенції через позбавлення або
обмеження права особи, народженої
поза шлюбом на спадкування майна,
Суд дійшов й у ряді інших рішень, зокрема в справах «Мерже та Крос проти
Франції» (Merger and Cros v. France) [15],
«Мітцінгер проти Німеччини» (Mitzin
ger v. Germany) [16], «Брауер проти Німеччини» (Brauer v. Germany) [17].
У справі «Мерже та Крос проти
Франції» Суд, окрім того, що констатував аналогічне справі «Мазурек проти
Франції» порушення прав першої заявниці на отримання належної частки в
спадщині (порушення ст. 1 Першого
Протоколу до Конвенції у сукупності зі
ст. 14 Конвенції) у зв’язку з її статусом
незаконно народженої дитини (оскільки її батько на той час перебував у
шлюбі з іншою особою, а не матір’ю
заявниці), також висловився з приводу
розмежування подарунків як таких та
подарунків, що заповідаються у спадщину, визначивши, що ст. 1 Першого
Протоколу до Конвенції забезпечує право особи на наявне майно, але не гарантує право особи набувати майно, незалежно від того, чи надається воно за заповітом чи поза ним (§ 37 рішення).
У справі «Пла і П’юнсерно проти
Андорри» (Pla and Puncernau v. Andor
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ra) [7] заявники, у своїй скарзі, стверджували, що судові рішення, згідно з якими
Антоні Пла П’юнсерно не міг успадкувати майно своєї бабусі, мали дискримінаційний характер. При цьому вони посилалися на ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та ст. 14 (заборона дискримінації) Конвенції. Причина, відповідно до якої першого заявника було позбавлено права на спадкування майна бабусі випливала з одного з
пунктів її заповіту, згідно з яким її син
мав передати спадкоємне майно дитині
чи онукові «від законного та церковноправового шлюбу», у той час як Антоні
був названою дитиною.
У своєму рішенні ЄСПЛ виходив з
такого. По-перше, Суд нагадав, що національні суди мають кращі можливості, ніж міжнародний суд, для оцінювання, відповідно до місцевих правових
традицій, конкретного контексту правового спору, з яким до них звертаються сторони, — особливо це стосується
справ, які потребують тлумачення
пункту суто приватного документа,
яким є заповіт особи, — та оцінювання
різних конкурентних при цьому прав та
інтересів. Отже, питання втручання у
приватне і сімейне життя може постати
за Конвенцією лише тоді, коли оцінка
національними судами фактів чи вітчизняного закону виявляється явно необґрунтованою, свавільною чи такою,
що вочевидь не відповідає основоположним принципам Конвенції. По-друге, Суд підкреслив, що законний та церковноправовий характер шлюбу між
названими батьками Антоні не заперечувався, а заповіт пані Пужол Оллер
(бабусі Антоні) не містив нічого, що
давало б підстави тлумачити слово
«син» лише як «біологічний син» або
що свідчило про її намір виключити
названих онуків. На думку Суду, вона
мала змогу вчинити саме так, але,
оскільки вона цього не зробила, єдиним можливим і логічним висновком є
те, що такого наміру в неї не було.

По-третє, у суперечність зі сказаним
вступає тлумачення Високого суду Андорри, що виходив зі зворотного:
оскільки спадкодавиця прямо не зазначила, що не виключає названих синів
пана Пужола Оллера, це означає, що
вона насправді мала намір виключити
їх, — здається Суду занадто суперечливим і несумісним із загальним правовим
принципом, відповідно до якого недвозначність заяви усуває необхідність
з’ясовувати, яким був намір особи, яка
робила її. По-четверте, ЄСПЛ визнав,
що повинен втрутитись в рішення по
спору суто приватного характеру, виходячи з того, що тлумачення, яке дає національний суд правовому акту, видається необґрунтованим, свавільним або,
як це наявно у справі заявника, вочевидь
не відповідним до вимоги ст. 14 щодо
заборони дискримінації та, у ширшому
сенсі, несумісним із принципами, на
яких ґрунтується Конвенція. По-п’яте,
Суд не встановив наявності тієї чи іншої легітимної мети, яка могла ставитися перед цим рішенням національного
суду, або того чи іншого об’єктивного і
розумного виправдання, на яке міг спиратися національний суд, встановлюючи відмінність у підходах до спадкоємців. На думку Суду, названий син мав
такий самий, у всіх аспектах, правовий
статус, що й біологічна дитина його
батьків. Суд також наголосив на тому,
що Конвенція — це живий документ, і
тому її слід тлумачити у світлі умов сьогодення, а не на час укладення заповіту,
з якого до дати, коли майно перейшло
спадкоємцям, минуло 57 років.
З огляду на такий тривалий час,
який минув відтоді й впродовж якого
відбулися глибокі соціальні, економічні
та правові зміни, суди не повинні були
нехтувати новими реаліями. Те саме
стосується заповітів: будь-яке тлумачення, якщо воно потрібне, має робитися з
метою з’ясування наміру заповідача та
надання заповітові чинності. Однак
при цьому слід пам’ятати про недопу-
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стимість презумпцій щодо намірів заповідача на підставі того, що ним у заповіті не було зазначено, та про недопустимість  нехтування  важливого
принципу, який вимагає тлумачити
пункти заповіту у такий спосіб, що найбільше відповідає вимогам національного права та вимогам Конвенції, які
випливають з практики Європейського
суду з прав людини. На цих підставах
Суд визнав, що було допущено порушення ст. 14, взятої у поєднанні зі ст. 8.
Суд також постановив, що немає потреби розглядати заяву окремо за ст. 8.
Отже, Суд ще в 1979 році у справі
«Маркс проти Бельгії» постановив, що
обмеження прав дітей на спадщину на
підставі різного юридичного статусу
факту їх народження були несумісними
з Конвенцією. Суд регулярно підтверджував дію цього основного принципу,
закріпивши заборону дискримінації на
підставі народження дитини «поза
шлюбом» як стандарт в рамках захисту
європейського публічного порядку. Суд
також зауважує, що загальна позиція
між державами-членами Ради Європи
щодо важливості рівного ставлення до
дітей, народжених в шлюбі та дітей, народжених поза шлюбом, була досягнута уже тривалий час, що, крім того,
призвело до існування сьогодні єдиного підходу серед національних законодавчих органів з цього питання —
принцип рівності, що виключає самі
поняття «законних» дітей та дітей, народжених поза шлюбом, включно з соціальними та правовими змінами, які
остаточно підтверджують мету досягнення рівності між дітьми. Відповідно,
Суд закріплює правило, що державі необхідно навести дуже вагомі причини,
для того щоб нормативно закріпити
різницю в правах дітей на підставі їх народження поза шлюбом в рамках, сумісних з Конвенцією [18, c. 154–155].
Отже, існуюче прецедентне право
ЄСПЛ, яке неодноразово встановило
стандарти європейського спадкового
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права, вказує в своїх рішеннях про право спадщини, перш за все, на необхідність боротьби з дискримінацією при
застосуванні деяких національних законів щодо різних категорій спадкоємців.
У справі «Фокас проти Туреччини»
(Fokas v. Turkey) [19] заявники, серед іншого, скаржились на те, що вони були
позбавлені права на мирне володіння
своїм майном унаслідок відмови національних органів визнати їх як законних
спадкоємців стосовно нерухомого майна, яке належало їхній покійній сестрі,
що пов’язувалось із дискримінацією заявників на основі походження та релігійних переконань. Суд встановив, що
вказане нерухоме майно не визнавалось
національними судами Туреччини таким, що успадковується заявниками, а
також не переходило в їх власність автоматично в силу відповідного закону.
Виходячи з цього Суд констатував, що
предмет спору не підпадає під категорію «наявного майна» як елементу змісту поняття «майна» в розумінні ст. 1
Першого Протоколу до Конвенції.
При цьому Суд детально розглянув
та обґрунтував приналежність цього нерухомого майна до другої складової категорії поняття «майна», а саме до активів — вимог, щодо яких заявник може
стверджувати, що він або вона має принаймні «законне сподівання» з приводу
володіння таким майном (§§ 33–35 рішення). У цьому зв’язку Суд повторює
(посилаючись на рішення в справі «Копецки проти Словаччини» (Kopecký v.
Slovakia) [20]) тезу про те, що вимога
може розглядатися в якості «активу»
лише якщо для цього є достатні підстави в національному законодавстві (§ 36
рішення). Для цього Суд звертається до
змістовно подібної справи «Накарян і
Дерян проти Туреччини» (Nacaryan and
Deryan v. Turkey) [21], в рамках якої також розглядалось питання як застосування принципу «взаємності» в законодавстві Туреччини вплинуло на права
заявників відповідно до Конвенції. Суд,
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зокрема, встановив, що, на відміну від
висновків національних судів на підставі звіту Міністерства юстиції, громадяни
Туреччини можуть успадкувати нерухомість у Греції, у тому числі в регіонах, де
обмеження були встановлені Законом
1990 року стосовно купівлі та продажу
нерухомого майна (§§ 37–38 рішення).
Таким чином, Суд дійшов висновку,
що заявники, чиї родинні зв’язки з покійною були встановлені, могли законно вважати, що вони відповідають всім
вимогам для успадкування нерухомого
майна, як це було стосовно рухомого
майна. За цих обставин заявники не
могли передбачити, що національні
суди вважають, що умови «взаємності»
не було дотримано (§ 39 рішення). Таким чином, заявники мали «законне
сподівання» бути визнаними спадкоємцями нерухомого майна своєї сестри, а
отже відмова національних судів визнати такий їх статус свідчить про втручання у право заявників на мирне володіння своїм майном та порушення ст. 1
Першого Протоколу до Конвенції
(§§ 43–45 рішення).
Щодо справи «Фокас проти Туреччини» та пов’язаних із нею справ («Агнідіс проти Туреччини» (Agnidis v.
Turkey) та «Апостолідіс та інші проти
Туреччини» (Apostolidis and Others v.
Turkey) вказується на те, що під приводом недотримання принципу взаємності між Грецією та Туреччиною (влада Туреччини обґрунтовувала анулювання та подальшу відмову у праві отримання спадщини тим, що відповідно
до законодавства Греції громадяни, які
не є членами ЄС, включаючи турків, не
можуть купувати земельні ділянки у
прикордонних районах Греції, якщо
вони не мають дозволу від грецької влади) спадкові права членів експатрійованих грецьких меншин, що набули
грецького громадянства, були порушені. Вказаний захід фактично спрямований на розірвання навіть останнього
зв’язку між емігрантами грецької право-

славної меншини та їхніми нащадками
із місцем їх походження, позбавляючи
їх і нерухоме майно, яке вони успадкували [22, c. 20].
Незначна кількість справ, розглянутих ЄСПЛ, стосується здатності особи
бути спадкоємцем. Наприклад, у справі
Jahn and Others v. Germany [23] предметом спору було надання права на спадкування земельної ділянки сільськогос
подарського признання лише за умови
набуття статусу фермера. Так, стосувалася земельної реформи, проведеної в
східній частині Німеччини, ще до створення Німецької Демократичної Республіки, яка мала на меті поліпшення сільськогосподарського використання землі. Відповідно, деяким особам, «новим
фермерам», було виділено ділянки землі. Їхні діти та внуки могли успадковувати земельні ділянки за умови, якщо
вони також ставали фермерами. Після
об’єднання Німеччини національні
суди розробили таку практику щодо
прийняття рішення стосовно таких ділянок землі, які колись були виділені
«новим фермерам» і передані їхнім
спадкоємцям — у разі, якщо останні
були в змозі довести, що вони так само
працюють у сільському господарстві.
Заявники не належали до таких осіб і
тому були позбавлені землі, яку, як вони
стверджували, успадкували. ЄСПЛ вирішив, що право «нових фермерів» не
може «класифікуватися як право власності — як таке, що існувало протягом
режимів ринкової економіки» та зазначив, що «початковою метою земельної
реформи було сільськогосподарське
використання землі». ЄСПЛ прийняв
рішення, що «в унікальному контексті
возз’єднання Німеччини відсутність
будь-якої компенсації не порушує справедливий баланс» відповідно до ст. 1
Першого протоколу.
Це рішення також цікаве з точки
зору питання позбавлення власності
без компенсації. Як зазначає Д. Попович, єдиним випадком відходу від пра-
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вила про компенсацію може бути втручання виняткових обставин. Такі обставини важко визначити. Крім того, їхнє
втручання в кожному конкретному випадку може виявитися недостатнім для
того, щоб виправдати відсутність компенсації [24, с. 55].
В іншій справі, Négrépontis-Giannisis
v. Greece [25], ЄСПЛ зіткнувся з питанням визнання усиновлення як підстави
виникнення в усиновленого спадкових
прав. Справа стосувалася відмови влади
Греції визнати усиновлення заявника,
внаслідок чого останній не зміг вступити
у спадок після смерті свого усиновителя.
У 1980-х заявник проживав в США зі
своїм дядьком, православним ченцем,
зведеним у сан єпископа. У 1984 році
американський суд дав згоду на усиновлення заявника його дядьком. Заявник
повернувся до Греції в 1985 році, а його
прийомний батько — в 1996-му. У 1998
році усиновитель помер. Через рік
грецький суд першої інстанції визнав
усиновлення, прийшовши до висновку,
що воно не суперечить публічному порядку і принципам моралі.
У 2000 і 2001 роках родичі померлого ініціювали процедури з метою
оскаржити визнання американського
рішення про усиновлення грецькими
судами. Вони програли в суді першої
інстанції, який вирішив, що усиновлення ченцем який суперечить грецьким
законодавством. Однак суд апеляційної
інстанції визнав, що поєднання духовного життя з вчиненням світських юридично значимих дій (як, наприклад,

усиновлення) суперечить публічному
порядку, прийнятому в Греції. Касація
підтримала це рішення остаточним рішенням, прийнятим в 2008 році.
ЄСПЛ визнав наявність сімейної
зв’язку між заявником і його прийомним батьком. При цьому він послався
на рішення американського суду про
усиновлення, який встановив, що заявник і усиновитель дійсно проживали
однією сім’єю. Таким чином, відмова
влади Греції визнати акт усиновлення
був втручанням у право на повагу до
приватного і сімейного життя заявника.
Крім того, така відмова є дискримінацією прав заявника як усиновленої дитини в порівнянні з рідними дітьми спадкодавця. Оскільки відмова визнати акт
усиновлення позбавляв заявника можливості прийняти спадщину після померлого, він, безумовно, був втручанням у право на мирне володіння майном, передбачене статтею 1 Першого
протоколу.
Таким чином, на основі проведеного дослідження приходимо до таких
висновків. Права на прийняття спадщини знаходить свій захист відповідно до
практики ЄСПЛ. При цьому воно підпадає під дію ст. 1 Першого протоколу
та розглядається як актив, який особа
має законні сподівання отримати у майбутньому. Одночасно право на прийняття спадщини охоплюється ст. 8
ЄКПЛ в межах поняття «сімейне життя», яке включає також такі елементи
спадкового права, як право на обов’язкову частку у спадщині.
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Провідний науковий співробітник відділу юрисдикційних форм
правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою
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імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,
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ВИДИ ТА ФОРМИ СУДОВОГО РІШЕННЯ
У ПІДГОТОВЧОМУ ЗАСІДАННІ
Levkіvsky B. K. Types and Forms of the Judicial Decision in the Preparatory
Session
Abstract. The article analyzes the stories of the current Civil Procedure Code of Ukraine on preparatory proceedings, types and forms of court decisions, which are taken by
the court in the preparatory meeting. Since the current procedural legislation does not
contain specific requirements for the form of a court decision, in particular, the form of
determining the court to close the preparatory proceedings and the appointment of the
case for judicial review in essence, the author proposed to make a number of changes
that will create a unified approach regarding the design of such a court definition as a
separate procedural document in writing.
Key words: civil process, preparatory proceedings, preparatory meeting, judicial decisions, form of court
decision.
Станом на кінець 2018 року в Україні продовжується розпочата урядом судова реформа. Розпочата судова реформа покликана підвищити не тільки
рівень та ефективність правосуддя, забезпечити учасникам судового розгляду дієвий захист прав та інтересів в суді,
а головне відновити довіру суспільства
до судової влади.
Хоча окремі рішення уряду нашої
держави є сумнівними, зокрема щодо
запровадження адвокатської монополії
на представництво інтересів у судах, ухвалення рішення щодо розробки та
впровадження нових редакцій процесуальних кодексів є беззаперечно позитивною зміною.
Так, з 15 грудня 2017 року в Україні
набули законної сили зміни до Цивільного процесуального кодексу (далі —
ЦПК), з того часу процесуальне законодавство збагатилося низкою новел. Однією з таких новел є введення в цивільний процес підготовчого провадження.
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Слід зазначити, що цивільний процес і до 2017 року передбачав провадження у справі, яке мало забезпечити
безперешкодний, об’єктивний та своєчасний розгляд справи по суті. Таке провадження у вже не чинній редакції ЦПК
мало назву провадження у справі до судового розгляду. Також, вже не чинна
редакція ЦПК передбачала і проведення
попереднього судового засідання, яке
хоча було і не обов’язковим і, відповідно
до статті 130 ЦПК саме суддя вирішував
питання про необхідність проведення
попереднього судового засідання підчас
відкриття провадження у справі (ч. 7) все
ж таки було передбачено нормами ЦПК.
Відкриваючи провадження у цивільній
справі, суддя у відповідній ухвалі зазначав про дату, час та місце проведення
попереднього судового засідання, якщо
приходив до висновку доцільності його
проведення. Ухвала про відкриття провадження у цивільній справі викладалася
судом у формі окремого процесуально-
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го документу (у письмовій формі), що
прямо підтверджується вимогою статті  130 надіслати зазначену ухвалу особам, які беруть участь у цивільній справі.
Після закінчення підготовки справи
до судового розгляду суддя постановляв
ухвалу, в якій зазначав про підготовчі дії
проведені ним та визначав дату розгляду справи, разом з тим, вже не чинна
редакція ЦПК не містила нормативно
встановлених вимог щодо форми такої
ухвали, яка не викладалася як окремий
процесуальний документ оскільки не
мала обов’язкової письмової форми.
У новій редакції ЦПК законодавець,
намагаючись удосконалити цивільний
процес, прискорити вирішення судом
цивільних справ з метою виконання
завдання цивільного судочинства щодо
своєчасного розгляду справ та вирішення спорів, не спромігся встановити чіткі
вимоги щодо форми судового рішення,
яким суд закінчує підготовче засідання.
Чинна редакція ЦПК у статті 200
чітко встановлює, що за результатами
підготовчого засідання суд має право
постановити ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, закриття провадження у справі, закриття підготовчого провадження та призначення справи
до судового розгляду по суті, суд також
уповноважений ухвалити рішення у випадку відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди.
І якщо з формою рішення суду на
практиці не виникає жодних дискусій
оскільки форма рішення суду чітко визначена частиною восьмою статті 259
ЦПК України, то з формою однієї із
ухвал, що постановляє суд у підготовчому провадженні на практиці систематично виникають суперечки.
Ми не випадково на початку статі
навели норми вже не чинної редакції
ЦПК, оскільки на наше глибоке переконання саме у наслідок усталеної судової практики застосування однієї з норм
ЦПК вже не чинної редакції, окремі
судді і надалі, за інерцією, помилково

продовжують викладати ухвалу про закриття підготовчого провадження та
призначення справи до судового розгляду по суті не у письмовій формі.
З огляду на відсутність чіткого нормативного закріплення вимог до форми судового рішення, яким суд закінчує
підготовче засідання та переходить до
розгляду справи по суті, а також єдиної
усталеної практики застосування норм
нової редакції ЦПК, призводить до порушення прав учасників судового розгляду оскільки на відміну від попередньої редакції ЦПК України, нова редакція, формалізуючи процес, значно
обмежує права сторін на вчинення окремих процесуально значимих дій саме
підготовчим провадженням. Із закінченням підготовчого засідання, сторона
судового розгляду має довести поважність пропуску процесуального строку
встановленого на вчинення відповідної
процесуально значимої дії та звернутися до суду з заявою про поновлення
пропущеного процесуального строку.
В умовах судової реформи та нестачі суддівського корпусу непоодинокими є випадки коли відкриває провадження у цивільній справі один склад
суду, а продовжує інший склад. У випадку зміни складу суду, за відсутності
вимог та сталої практики щодо форми
судового рішення, яким закінчено підготовче засідання та призначено справу
до розгляду по суті, сторони фактично
позбавлені можливості підтвердити
своє право на вчинення процесуально
значимих дій оскільки новий склад суду
керується виключно технічним записом судового засідання та змістом протоколу, які у більшості випадків або містять помилки або взагалі відсутні внаслідок технічних проблем, що виникають досить часто у наших реаліях.
Такі законодавчі прогалини не тільки не сприяють відновленню довіри до
правосуддя в Україні, а навпаки породжують підґрунтя для зловживань судом, а відтак не виконують основних
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завдань цивільного судочинства, а інколи і прямо порушують норми процесуального закону.
Протягом календарного року, підчас застосування норм нової редакції
ЦПК, було виявлено в межах одного
суду неоднаковий підхід щодо форми
закріплення судового рішення, яким закінчується підготовче засідання. Судді
одного суду вирішували питання щодо
форми викладення ухвали про закриття
підготовчого засідання по різному, одні
у формі окремого процесуального документу (письмова форма) інші у формі
протокольної ухвали.
Зокрема, як приклад можна навести
Дарницький районний суд міста Києва.
Так, у Дарницькому районному суді міста Києва, після зміни складу суду, головуючим було прийнято рішення роз
почати  розгляд  цивільної  справи
№ 753/21508/17 по суті. Разом з тим,
визначити чи було закрито підготовче
засідання і призначено справу до розгляду по суті попереднім складом суду
чи ні, головуючий об’єктивно не міг через відсутність технічного запису останнього судового засідання, а протокол судового засідання містив значні
помилки, що також не надавали можливості встановити стадію судового провадження. При цьому позивач наполягав, що попередній склад суду не закрив
підготовче провадження та не перейшов до розгляду справи по суті оскільки не отримав витребуванні докази та
не вирішив низки клопотань позивача.
Сторона відповідача у свою чергу наполягала на зворотньому[1].
Вирішуючи питання щодо закриття
підготовчого засідання та призначення
цивільної справи до розгляду по суті у
цивільній справі № 753/2961/17 інший
суддя Дарницького районного суду міста Києва постановив ухвалу про закриття підготовчого засідання та призначення справи до розгляду по суті
виклав її у формі окремого процесуального документу (письмовій формі) [2].
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Зазначені цивільні справи було обрано за приклад неоднакового вирішення питання щодо форми викладення ухвали про закриття підготовчого
засідання та призначення справи до
розгляду по суті з огляду на те, що і в
першій і в другій цивільній справі відбулася зміна складу суду, а новий склад
суду і в першій і в другій справі співпадає. Однак, якщо у першій справі новий
склад суду, за відсутності ухвали постановленої у формі окремого процесуального документу, не маючи достатніх
доказів, безпідставно визначав на власний розсуд з якої стадії необхідно розпочати то в іншій цивільній справі новий склад суду керувався ухвалою попереднього складу суду викладеній у письмовій формі, як окремий процесуальний документ.
Так, відповідно до статті 2 ЦПК
України, завданням цивільного судочинства є справедливий неупереджений
розгляд і вирішення цивільних справ.
Згідно статті 10 ЦПК України, суд
при розгляді справи керується принципом верховенства права.
Однак, як слушно зазначає О. Г. Кри
жова, основою розуміння принципу
верховенства права, а відповідно, і його
реального втілення повинно стати усвідомлення загального гуманістичного
спрямування останнього [3].
Такої  ж  думки  дотримується  і
С. П. Погребняк, яка зазначає, що: «ідея
верховенства права враховує, що право
має відповідати певним змістовним (матеріальним) критеріям — насамперед основоположним правам людини» [4, с. 22].
У зв’язку з цим, в сучасних умовах
судової реформи, з метою створення
нової судової практики, яка буде спрямована, на сам перед, на відповідність
та дотримання основоположних прав
людини підчас здійснення правосуддя,
суддівську дискрецію, або суддівський
розсуд тобто повноваження, надане
суду обирати між двома чи більше альтернативами кожна з яких законна не-
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обхідно обмежити особливо при закритті підготовчого засідання.
З огляду на наведений вище приклад неоднакового застосування норм
нової редакції ЦПК у межах навіть одного суду, вбачається доцільним закріпити в новій редакції ЦПК окремою
нормою чітку вимогу щодо обов’язковості викладення ухвали суду про закриття підготовчого засідання та призначення справи до розгляду по суті у
письмовій формі, окремим процесуальним документом, оскільки на сьогодні
така вимога не закріплена чітко окремою нормою, а випливає виключно з
системного аналізу норм ЦПК.
У статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» чітко зазначено, що суд, здійснюючи правосуддя на
засадах верховенства права, забезпечує
кожному право на справедливий суд та
повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Консультативна рада європейських
суддів у п. 12 Висновку № 1 (2001) наголошує: «Судовій владі повинні довіряти не лише сторони окремої судової
справи, а й суспільство в цілому. Таким чином, суддя не просто повинен
насправді бути вільним від будь- яких
зав’язків, прихильностей, упередженості, він чи вона також повинні вважатися вільними від цього з точки зору розсудливого спостерігача. У протилежному випадку довіру до судової влади
може бути підірвано».
Відповідно до статті 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового
процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця
проживання, мовних та інших ознак.

Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов’язків, передбачених процесуальним законом
Згідно вимог ст. 196 ЦПК України у
справах загального позовного провадження проводиться підготовче засідання.
Під час провадження в підготовчому
судовому засіданні вивчивши матеріали
справи, дослідивши матеріали справи
суд має остаточно визначити предмет
спору та характер спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників
судового процесу, з’ясувати заперечення
проти позовних вимог, визначити обставини справи, які підлягають встановленню, та вирішити питання щодо зібрання відповідних доказів, вирішити
відводи, визначити порядок розгляду
справи, вчинити інші дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Чинна редакція ЦПК України, встановлює, що судовими рішеннями, зокрема є ухвали, рішення, постанови,
судові накази (ч. 1 ст. 258 ЦПК).
Процедурні питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь
у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у
справі, залишення заяви без розгляду, а
також в інших випадках, передбачених
цим Кодексом, вирішуються судом
шляхом постановлення ухвал.
Згідно статті 259 ЦПК України ухвали суду, які оформлюються окремим
документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. Ухвали суду, постановлені окремим
документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до
нарадчої кімнати, заносяться до протоколу судового засідання.
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Відповідно до частини 2 статті 189
ЦПК України, підготовче провадження
починається відкриттям провадження у
справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Обов’язковість письмової форми ухвали про відкриття провадження у справі та початок підготовчого провадження випливає зі змісту
частини 2 статті 187 ЦПК.
Відповідно до частини 2 статті 200
ЦПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу зокрема про залишення позовної заяви без розгляду. Зазначена ухвла суду
постановляється у вигляді окремого
процесуального документу, оскільки
саме з постановленням такої ухвали завершується судовий розгляд справи, що
прямо встановлено нормою статті 257
ЦПК. Більш того, відповідно до п. 16 ч.
1 ст. 353 ЦПК України, ухвала про залишення позовної заяви без розгляду
може бути оскаржена окремо в апеляційному порядку.
Також, за результатами підготовчого засідання суд може постановити ухвалу про закриття провадження у справі, яка також завершує розгляд та відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 353 ЦПК України,
ухвала про залишення позовної заяви
без розгляду може бути оскаржена окремо в апеляційному порядку.

Частина друга статті 200 ЦПК України містить ще один пункт, який передбачає, що за результатами підготовчого
засідання суд постановляє ухвалу про
закриття підготовчого провадження та
призначення справи до судового розгляду по суті. Розміщуючи у частині 2
статті 200 ЦПК України три види ухвал,
які може постановити за результатами
підготовчого засідання суд, законодавець таим самим визначив, що всі три
види ухвал мають бути постановлені в
одній формі — у формі окремого процесуального документу, тобто в письмовій формі. З огляду на зазначене,
вбачається вірною практика тих суддів,
котрі дотримуються письмової форми
ухвали про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, оскільки саме писомова форма зазначеної ухвали прямо
випливає з системного тлумачення норм
чинної редакції ЦПК України.
З метою усунення неоднакового застосування судами норм ЦПК, вбачається необхідним внести низку змін в
окремі норми, зокрема в частину другу
статті 200 ЦПК, яку викласти в такій редакції: «За результатами підготовчого
засідання суд постановляє у паперовій
формі окремим процесуальним документом ухвалу про:….».
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Левківська Світлана Анатоліївна
Молодший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм
правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою
та судочинства НДІ приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
ПОНЯТТЯ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ
Levkivska S. А. Concept of the Family Population
Abstract. The article provides a legal analysis of normative acts in order to determine
the optimal term for family law, which will indicate the parental responsibility of an
authorized child of one of the parents. Taking into account the results obtained in connection with the need to improve the protection of the rights and interests of children in
the case of the separate residence of their parents, the necessity of consolidation in the
current legislation of the institution of parental care in Ukraine has been substantiated.
Key words: rights and duties of parents and children, parental care, parental care, parental responsibility, types of parental care.
У чинному сімейному законодавстві
України інститут батьківської опіки і
досі не знайшов свого закріплення.
З моменту початку створення вітчизняного сімейного законодавства в України минуло понад чверть століття однак
нормативні акти і надалі, зберігаючи
традиційні підходи у питанні регулювання прав та обов’язків батьків та дітей,
не містять норм які б закріплювали поняття батьківської опіки.
У науковій сфері, питання батьківської опіки майже не розглядаються,
оскільки науковці, які займаються проблемами цивільного, сімейного та спадкового права, аналізують інститут опіки
виключно у розумінні забезпечення вихованням дітей позбавлених батьківського виховання не рідними батьками,
а особами які їх замінюють, а також
управління майном дитини позбавленої батьківської опіки (піклування). Зазначене підтверджується чисельними
науковими роботами, що проводять дослідження інституту опіки у його традиційному явленні.
Так, дослідження традиційного інституту опіки на землях України свого

часу проводили як українські так і зарубіжні дослідники. З урахуванням змісту
праць науковців можна визначити, що
першим дослідником питання опіки на
українських землях був Гійом Левассер
де Боплан. На більш пізньому історичному етапі, питання опіки на українських землях досліджувалися у працях
П. П. Чубинського, К. О. Неволіна та
М. Ф. Владимирський-Буданов.
Останнім науковим дослідженням
інституту опіки є монографія Рудого
Назара Ярославовича, в якій автор
здійснив історико-правове дослідження
інституту опіки та піклування в Україні
обравши часові межі свого дослідження
з початку дев’ятого і закінчуючи початком двадцятого сторіччя. Однак, і така
ґрунтовна наукова праця не розглядає
інститут батьківської опіки.
Розглядаючи  інститут  опіки,
Н. Я. Рудий зазначає, що за часів Київської Русі опіка над дітьми, котрі не
могли про себе подбати, як правило передавалася найближчому родичу чоловічої статі, однак існували і випадки виконання обов’язків опікуна матір’ю дитини [1, с. 52].
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Автор проводить аналіз історичних
джерел, таких як Руська Правда, яка у
певній мірі регулює питання опіки. Зокрема, автор зазначає, що відповідно до
статті 99 Просторової редакції Руської
Правди, якщо батько за життя не залишав заповіту, вступала в дію ця норма,
якою встановлювалось, що в разі смерті
батька, дітей, які не можуть про себе подбати, разом з рухомим та нерухомим
майном передати під опіку ближчому
родичу [1, с. 55].
Сучасний стан інституту опіки в
Україні, висвітлено у дисертаційній роботі Морозової Стелли Євгенівни, яка
поставила за мету визначити специфічні
особливості інституту опіки та піклування, визначити його сутності і значення,
виявити недоліки законодавства у сфері
регулювання опіки та піклування, сформувати пропозиції щодо вдосконалення
чинного законодавства. Однак, це наукове дослідження також не висвітлює
інститут батьківської опіки [2].
Ще одна наукова робота, в якій приділено увагу даному питанню є монографія Красицької Лариси Василівни
Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей [3].
Однак, навіть у цьому комплексному
науковому доробку не розкрито у повній мірі проблем здійснення батьківських прав після розірвання шлюбу або
у випадку встановлення сепарації.
Однак, розвиток суспільних відносин, вплив соціально-економічної кризи
на сімейні відносини вимагають більш
детального нормативного регулювання
правовідносин батьків та дітей щодо
здійснення батьківських функцій спрямованих на забезпечення саме дитині
умов для нормального виховання, забезпечення реалізації її прав та досягнення її
інтересів, тобто вимагає закріплення інституту батьківської опіки, який включатиме в себе певну групу норми.
Разом з тим, судова статистика також підтверджує необхідність формування інституту батьківської опіки, саме
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через значну кількість спорів, що перебувають в провадженні судів з питань
виховання дитини батьками які не перебувають у шлюбі між собою, зокрема
щодо визначення місця проживання
дитини, здійснення прав батьків та дитини на спілкування між собою.
За відсутності відповідних спеціальних норм сімейного законодавства котрі були б присвячені саме регулюванню виховання дитини батьками, які не
перебувають у шлюбі та проживають
окремо, спори які систематично виникають між батьками щодо виховання
дитини стали найпоширенішими спорами, що розглядаються судами.
Впроваджуючи інститут батьківської
опіки в України, необхідно досить виважено визначитися щодо термінології.
Чинне сімейне законодавство досить
стримано застосовує навіть сам термін
опіка, піклування. На відміну від багатьох
інших держав, термін опіка або піклування у сімейному законодавстві України застосовується виключно з інститутом загальної опіки, який передбачає,
що опіка, піклування встановлюється
над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, що прямо випливає зі змісту частини першої
статті 243 Сімейного кодексу України.
Разом з тим, поряд з терміном опіка
або піклування міжнародні правові акти
закріплюють низку термінів, застосування яких має наметі визначення обсягу прав особи на котру покладено основну відповідальність за виховання дитини.
Так, наприклад Конвенція про
юрисдикцію, право, що застосовується,
визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (Набрання
чинності для України міжнародного
договору, відбулась 01.02.2008 року) закріплює у статті 3 термін батьківська
відповідальність, який включає повноваження, що випливають з батьківських
чи будь-яких аналогічних відносин, які
визначають права, обов’язки та пред-
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ставництво стосовно особи чи майна
дитини батьків, опікунів або інших законних представників.
Європейська конвенція про здійснення прав дітей (Набрання чинності
для України міжнародного договору,
відбулась 01.04.2007 року) також у статті 2 закріплює термін батьківська відповідальність, яким охоплює як батьків
так інших осіб чи органи, які мають
право здійснювати частково або повністю батьківську відповідальність.
Разом з тим Європейська конвенція
про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (Набрання чинності
для України міжнародного договору, відбулась 01.11.2008 року) у пункті с статті 1
закріплює термін батьківська опіка.
Слід зазначити, що у зазначеному
пункті Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно
опіки над дітьми та про поновлення
опіки над дітьми встановлено, що «рішення стосовно опіки» означає рішення органу, яке стосується піклування
особи про дитину, зокрема право вибирати місце її проживання, або стосується права доступу до неї.
Отже у даній нормі термін опіка застосовується як визначення стану, а термін піклування як дія особи з відповідним статусом щодо дитини, яка перебуває у сфері батьківської відповідальності цієї уповноваженої особи.
Конвенція про права дитини (Конвенцію ратифіковано Постановою ВР
№ 789-XII від 27.02.91року) містить термін піклування, зокрема у статті 7, в якій
зазначено, що дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з
моменту народження має право на ім’я і
набуття громадянства, а також, наскільки
це можливо, право знати своїх батьків і
право на їх піклування. Однак, термін піклування вживається у розумінні здійснення дій спрямованих на забезпечення
прав та інтересів дитини, а не в розумінні відповідного набутого статусу.

З огляду на все зазначене, виникає
закономірне питання, який термін слід
закріпити в чинному законодавстві
України з метою визначення правовідносин, що виникають у батьків, що
проживають окремо, з приводу виховання дитини, що забезпечить чітке розуміння їх змісту та суті, а також допоможе розмежовувати цей вид опіки від
іншого опіки над дитиною будь-якої
іншої особи, що встановлена відповідно до інших норм.
В сучасному сімейному законодавстві України, закріплено виключно
термін батьківське піклування (ч. 4 ст. 5
СК, ч. 5 ст. 150 СК, п. 1 ч. 1 ст. 164 СК
та інші).
На нашу думку термін батьківське
піклування, який вже закріплено в чинному законодавстві хоча і є найбільш
вдалим порівняно з іншим терміном
батьківська опіка, який має поширення
в інших державах, все ж таки застосовується виключно у розумінні дії, тобто є
загальним терміном, яким охоплено
здійснення батьками своїх обов’язків по
вихованню дитини.
Що стосується терміну батьківська
опіка, то на наше переконання цей термін може використовуватися в більш
широкому розумінні. Хоча закріплення
в чинному сімейному законодавстві
України терміну батьківське піклування
дозволить розмежовувати правовідносини які виникають між батьками та дитиною з приводу її виховання та вирішення всіх інших питань її життя у повній
сім’ї за існування принципу рівності
прав батьків від правовідносин, що виникають між батьками з приводу виховання дитини при окремому проживанні
батьків, на сьогодні більш універсальним терміном є термін батьківська опіка.
Відсутність інститут батьківської
опіки в сімейному законодавстві України, на практиці досить часто призводить до не можливості визначити, хто
саме з батьків дитини має право виступати законним представником цієї ди-
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тини. Оскільки чинне сімейне законодавство, у випадку окремого проживання
батьків зберігає за кожним з них однаковий обсяг прав та обов’язків щодо дитини, досить часто виникає ситуація правової невизначеності. Така правова невизначеність як правило має місце у випадку
виникнення спору між батьками дитини
щодо визначення місця проживання або
будь-якого іншого спору, в якому кожний
з батьків звертається до суду як за захистом власних так і інтересів дитини.
Так, Шевченківським районним судом міста Києва розглядається спір між
батьками малолітніх дітей, в межах якої
було подано як первісний так і зустрічний позов, в кожному з яких зазначено,
що батьки, як позивач так і відповідач,
діють як у власних інтересах так і в інтересах малолітніх дітей.
У таких ситуаціях нажаль суди як
правило не залучають додатково у якості представника дитини іншу особу,
яка не є законним представником дитини та не зацікавлена у результаті розгляду цивільної справи.
Підтверджує зазначене ухвала Шевченківського районного суду міста Києва, зі змісту якої стає зрозуміло, що головуючий суддя не тільки не діє в межах повноважень, з метою забезпечення якнайкращого захисту прав та інтересів самих дітей, не покладає обов’язку
представництва інтересів дітей у цій

ситуації на уповноважені державою органи або на іншого представника дітей,
а просто блокує розгляд цієї справи невірно визначаючи правовідносини, що
склалися та фактично піддаючи критиці
власне рішення викладене в ухвалі про
відкриття провадження у цій справі [4].
Ми не одноразово зазначали, що
усунення таких прикрих випадків та забезпечення належного захисту прав та
інтересів дитини можливо тільки після
закріплення в чинному законодавстві
України інституту батьківської опіки,
який в залежності від обставин може
поділятися на окремі види — спільної
та одноособової [5].
Повертаючись до закріплення відповідної термінології, яка буде вказувати на стан, а не на дію. Переконані, що
саме термін батьківська опіка і буде таким універсальним терміном, зрозумілим для широкого загалу (суспільства),
що буде не тільки позначати відповідний стан, а і чітко інформувати про
зміст та суть правовідносин які існують
за такого стану.
На нашу думку під батьківською
опікою слід розуміти встановлений судом або договором між батьками стан,
який визначає вид та обсяг батьківської
відповідальності щодо дитини кожного
з батьків після розірвання шлюбу або
іншої підстави окремого проживання
батьків дитини.
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Станом на сьогоднішній день в
Україні основними діючими нормативними актами, що встановлюють правила валютного регулювання, є Закон
України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» за
№ 185/94-ВР від 23.09.1994 року та Декрет Кабінету Міністрів України «Про
систему валютного регулювання і валютного контролю» за № 15-93 від
19.02.1993 року.
Система валютного регулювання в
Україні означає, зокрема, сукупність
форм і методів організації грошових
потоків як в іноземній, так і в національній валюті при проведенні зовнішньоекономічних операцій з метою запобігання відтоку капіталу і зміцнення вітчизняного платіжного балансу, збереження стабільної динаміки валютного
курсу, активної ролі відповідних органів
валютного регулювання, які в свою
чергу скликані здійснювати заходи
спрямовані на захист економічних та
правових інтересів України, здійснювати ретельний контроль за надходженням оплачених товарів за імпортними
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операціями згідно з укладеними кон
трактами, не дозволяючи учасникам
господарських відносин безкарно вчиняти правопорушення.
Так, зазначеними вище нормативно-правовими документами встановлюються також строки здійснення валютних розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, порядок їх
зняття з валютного контролю та відповідальність за порушення встановлених
правил.
Зокрема, у відповідності до положень Закону України «Про порядок
здійснення розрахукнів в іноземній валюті» за № 185/94-ВР від 23.09.1994
року [1], при виконанні імпортних операцій поставка продукції / послуг за
зовнішньоекономічним
контрактом
повинна бути здійснена протягом
180 календарних днів з моменту
здійснення авансового платежу.
Таким чином, при укладенні експортних та імпортних зовнішньоекономчіних контрактів кожне підприємства в Україні зобов`язане враховувати
зазначені вище законодавчі обмеження
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щодо строків поставки товару / сплати
грошових коштів.
Нижче розглянемо питання застосування штрафних санкцій у разі порушення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб’єктами господарської діяльності вимог діючого валютного законодавства України.
Зокрема, у відповідності до положень статті 35 Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» [3],
суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність, передбачену статтями 33 і 37 Закону України
«Про зовнішньоекономічну діяльність»,
іншими законами України та/або зовнішньоекономічними
договорами
(контрактами).
В свою чергу, у відповідності до положень статті 4 Закону України «Про
порядок здійснення розрахукнів в іноземній валюті» за № 185/94-ВР від
23.09.1994 року [1], порушення резидентами,
крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на
території проведення антитерористичної операції на період її проведення,
строків, передбачених статтями 1 і 2
Закону або встановлених Національним банком України відповідно до
статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день
прострочення у розмірі 0,3 відсотка
суми неодержаної виручки (вартості
недопоставленого товару) в іноземній
валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом
Національного банку України на день
виникнення заборгованості. Загальний
розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки
(вартості недопоставленого товару).
Так, наприклад, підприємство-резидент України, права якого порушені неналежним
виконанням
підприємством-нерезидентом взятих на себе зобов`язань щодо поставки товару за імпортним контрактом, має право на повернення йому сплаченої суми авансо-

вих коштів, якщо це передбачено за
зовнішньоекономічним контрактом, та
на відшкодування шкоди, завданої внаслідок відмови від поставки партії товару. При цьому, слід враховувати, що до
узгодження всіх спірних питань за правочином між сторонами буде мати місце прострочення встановленого законодавством терміну на закриття валютної операції. Таким чином, підприємство-резидент повинно врегулювати
претензійні питання із партнером-нерезидентом, не нехтуючи при цьому
валютними обмеженнями.
В такому випадку, як показує тривала практика останніх років, найчастішими варіантами, які використовуються для закриття валютних операцій, є
переуступка кредитором права вимоги
боргу до третьої особи як новому кредитору, як це передбачено положеннями пункту 14.1.255. статті 14 Податкового кодексу України [4], з наступною
компенсацією вартості такого боргу,
тобто фактично, повернення передоплати підприємству-резиденту іншою
особою. При цьому, такі треті особи
найчастіше є також бізнес-партнерами
підприємств-резидентів України. Широко використовується також інший варіант закриття валютної операції. Підприємство-резидент подає позовну заяву до суду до нерезидента за укладеним
контрактом з метою захисту своїх законних прав та інтересів. З моменту відкриття провадження по справі всі строки встановлені за валютним законодавством призупиняються згідно положень статті 4 «Про порядок здійснення
розрахукнів в іноземній валюті» за
№ 185/94-ВР від 23.09.1994 року [1], і
пеня за їх порушення в цей період не
сплачується. Саме в даному випадку і
виявляються законодавчі прогалини.
Зокрема, це виявляється в тому, що положення даної статті практично не застосовуються Державною фіскальною
службою, НБУ та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України при
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винесенні рішень щодо введення індивідуального режиму ліцензування або
тимчасової заборони здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо
підприємства-резидента України. Отже,
поняття «призупинення строків» не поширюється на особливі санкції, передбачені положеннями статей 35 та 37
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [3]. Призупинення валютних строків поширюється лише на
обчислення пені у відповідності із законом та не розглядається як перешкода
для застосування контролюючими органами заходів щодо тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності або введення індивідуального режиму ліцензування. Таким чином, підприємство-резидент виявляється в такому
положенні, що змушено вести складний діалог і з колишнім партнером-нерезидентом через суд, і з представниками органів державної влади. Так, при
введенні індивідуального режиму ліцензування підприємство-резидент зобов`язано отримувати індивідуальну ліцензію на кожну експортну чи імпортну операцію. Видача такої ліцензії
здійснюється на підставі письмової заявки підприємства-резидента та регулюється згідно Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та
іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», затвердженого Наказом Міністерства економіки України за № 52 від 17.04.2000
року [5], і Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,
затвердженого Наказом Міністерства
економіки  України  за  № 47  від
17.04.2000 року [6]. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається не пізніше 15 робочих днів з
дати реєстрації заявки Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України або уповноваженими ним органа-
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ми. Розгляд заявок на видачу ліцензій
здійснюється відділом нетарифного регулювання за участю відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відділу правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності. За
видачу разових (індивідуальних) ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної операції із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких згідно із
статтею 37 України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Міністерством
економіки  застосовано  спеціальну
санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування, справляється державний збір у національній валюті
України у розмірі 0,2 відсотка вартості товарів (продукції, робіт, послуг).
При цьому перерахунки валюти здійснюються за курсом, установленим
Національним банком України на дату
платежу, що встановлено положеннями
Постанови КМУ за № 524 від 21.04.1998
року «Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність» [7].
Резюмуючи зазначене, можна зробити висновок, що механізм є дуже не
зручним для бізнесу в сьогоднішніх
реаліях.
Тобто, припинення валютних строків не заважає ДФС, НБУ і обслуговуючому банку поставити валютну операцію під контроль та надавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України подання щодо порушення підприємством-резидентом валютного законодавства України, хоча таке порушення мало місце внаслідок неналежного виконання підприємством-нерезидентом своїх зобов`язань за контрактом.
Відтак, підприємство-резидент позбавлене можливості захистити свої законні права та інтереси згідно норм
чинного валютного законодавства Ук
раїни. Так, чинне валютне законодавство України не передбачає, наприклад,
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такого механізму, як можливість підприємства-резидента України звернутись до органів ДФС, НБУ та обслуговуючого банку щодо факту правопорушення підприємством-нерезидентом,
на підставі якого перелічені вище органи
були б зобов`язані негайно надіслати
подання до Міністерства економічного
розвитку для введення індивідуального
режиму ліцензування або заборонити
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність саме правопорушнику-нерезиденту. Описаний механізм дозволив би
підвищити захисну спроможність валютного законодавства України, направленого саме на захист підприємств-резидентів України, а не навпаки.
В умовах євроінтеграційних процесів, що мають місце в Україні, актуалізувалося й питання впровадження захисного механізму організації контролю за
здійсненням зовнішньоекономічної діяльності як підприємствами-резидентами, так іноземними суб`єктами господарської діяльності, адже станом на сьогоднішній день валютне законодавство
України не тільки не захищає інтереси
українського бізнесу, а ще й ставить
його в не рівне становище порівняно із
інозеними суб`єктами господарської
дііяльності. Це також дозволило б підвищити роль держави як надійної правозахисної єдиної системи в розрізі взаємовідносин із іноземними партнерами-інвесторами та появою більш чітких
меж допустимих і можливих порушень
з боку іноземних суб`єктів господарювання, які обізнанно усвідомлювали б
особисту відповідальність також перед
державою за порушення ними умов
зовнішньоекономічного контракту.
Зважаючи на прийняття нового Закону України «Про валюту і валютні
операції», прийнятого від 21.06.2018
року за № 2473-VIII, чинність якого
відбудеться 07.02.2019 року [8] та повертаючись до проблемних питань діючого валютного законодавства, варто зазначити про наступне.

Згідно положень пункту 4 статті 5
Закону України «Про валюту і валютні
операції» [8], порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається Національним банком України. В свою чергу, у відповідності до
положень статті 13 Закону України
«Про валюту і валютні операції» [8],
граничних термінів валютних розрахунків законодавцем в новому законі не
встановлено, проте надано право Національному банку України встановлювати такі граничні строки розрахунків за
операціями з експорту та імпорту товарів. Тобто, до набрання чинності нового закону передбачається, що будуть
розроблені відповідні нормативно-правові акти, які забезпечуватимуть реалізацію нового закону. Наразі не є відомим
на які граничні строки буде замінено
Національним Банком України нині діючий 180-денний граничний строк.
Також, цікавим нововведенням Закону є можливість звернення до Експортно-кредитного агентства резидентом України, в разі порушення умов
договору з боку контрагента-іноземця, з
заявою про невиконання або неналежного виконання нерезидентом грошових зобов’язань. Якщо резидент зможе
підтвердити факт порушення іншою
стороною зобов’язання, штрафні санкції не будуть застосовуватись. Проте,
станом на сьогоднішній день Експортно-кредитне агентство ще не створено і
вичерпний перелік його функціоналу
не є відомим.
З огляду на європейське законодавство, привабливим прикладом для наслідування є система валютного регулювання Європейського Союзу. Система валютного законодавства ЄС базується на принципі вільного переміщення капіталу і платежів; де допускаються
тільки ті обмеження, які передбачені
Договором про Європейський Союз.
Метою системи валютного регулювання Європейського Союзу є поліпшення
очікувань економічних суб’єктів завдя-
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ки зниженню невизначеності щодо
економічної політики та знищення негативних зовнішніх ефектів (про такі
негативні зовнішні ефекти в Україні ми
згадували вище). Система валютного
регулювання Європейського Союзу
спрямована на усунення витрат на конвертацію коштів і скорочення термінів
їх перекладу в інші країни ЄС, що дає
можливість зменшення оборотного капіталу або прискорення його оборотності в рамках окремих компаній. Згадані механізми в сукупності дають міцну опору суб`єктам господарювання
здійснювати господарську діяльність
без оглядки на будь-які заборони, здійснювати торгові розрахунки та трансакції між резидентами інших країн-членів
ЄС без будь-яких обмежень.
Так, наприклад, в Естонії система
валютного регулювання представляє
собою фактично вільну зону торгівлі,
за якою всі угоди реалізуються у вільно
конвертованій валюті, здійснюються
уповноваженими банками без жодних
обмежень по сумах, по строкам, видами
валют і типами клієнтів (валютних резидентів і валютних нерезидентів). Завдяки таким умовам в тому числі наразі
можна спостерігати значний зріст економіки в Естонії за останні роки. Це є
успішним кейсом інтеграції фінансових
ринків направлених на усунення валютних ризиків, падіння трансакційних витрат і підвищення прозорості цього
сектора, що в свою чергу в значній мірі
сприяло зниженню бар’єрів входу інвесторів, створення додаткових можливостей для диверсифікації портфелів,
суттєво збільшило ємність європейського фінансового ринку і стимулювало швидкий розвиток провідних сегментів ринку Естонії. Так, Естонія на

сьогодні стала країною, що успішно
запровадила положення Маастрихтського договору про Європейський
Союз від 07.02.1992 року [9] та Лісабонського договору про внесення змін до
Договору про Європейський Союз та
Договору про заснування Європейської
спільноти від 13.12.2007 року [10], що
регулюють валютне законодавство країн-членів ЄС.
Отже, враховуючи вищевикладене
та з огляду на прокладення шляху до
розроблення істотно нового законодавства у сфері валютного регулювання в
Україні, є доцільним запровадження
максимально спрощеного механізму
взаємодії суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності із контролюючими органами в сфері валютного регулювання,
зокрема, з питань здійснення запобіжних заходів щодо іноземного суб`єкта
господарювання, яким порушено валютне законодавство України; забезпечення інтересів резидентів України із
нівелюванням можливості безпідставного застосування до них будь-яких
санкцій, в тому числі спеціальних, протягом всього терміну розгляду судового
спору із іноземним суб`єктом господарювання. Зазначене дозволить перетворити всю систему зовнішньоекономічних зв’язків. Суть цього перетворення складає демонополізація і лібералізація режиму зовнішньої торгівлі, переорієнтацію на ринки розвинених країн і
нових індустріальних держав. Таким чином, можливо буде вирішити основне
завдання — вихід на нові ринки, поповнення через експорт валютних резервів,
створення конкурентного середовища
для вітчизняних підприємств шляхом лібералізації імпорту, забезпечення стабільних джерел енергії та сировини.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ШКОДИ,
ЗАВДАНОЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТОМ
ДЛЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Zavadska O. P. Theoretical bases of a research of the harm done by act of terrorism for civil responsibility
Abstract. Article is devoted to definition of theoretical bases of a research of the harm
done by act of terrorism for civil responsibility. It is proved that for the emergence of
obligations for indemnification caused by act of terrorism and civil responsibility legal
and actual harm matters.
The conclusion is drawn that the harm done by act of terrorism for civil responsibility
has a double-meaning: 1) condition of emergence of responsibility; 2) a responsibility
measure as compensation of the done harm makes a duty for the obliged subjects.
The damage caused by act of terrorism has to be compensated in full. It is established
that the derogations from this principle enshrined in the legislation on reduction of the
amount of compensation should not extend to cases of its causing by act of terrorism.
In case of the indemnification caused by act of terrorism the combination of two ways
of compensation is observed: indemnification in nature and indemnification.
Key words: harm, civil responsibility, act of terrorism, compensation, losses, full recovery, responsibility condition, responsibility measure.
Постановка проблеми. Сьогодні в
усьому світі спостерігається тенденція
зростання частоти та масштабу терористичних актів (США, країнах Європейського союзу, мусульманських країнах, Україні та ін.). При цьому найбільшу небезпеку становить міжнародний
тероризм, пов'язаний із можливістю
застосування зброї масового ураження.,
а також кібертероризм.
Тероризм має свою соціальну ціну,
яку платить суспільство за його існування. Така ситуація зумовлена тим,
що притягнути терористів до відповідальності за завдану шкоду досить
таки складно, тому такий тягар, як правило, несе держава чи безпосередньо
потерпіле населення. Відповідно виникає питання про її відшкодування,
що здійснюється згідно цивільного
законодавства.
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Обов’язковою умовою виникнення
зобов’язань із відшкодування шкоди є
наявність шкоди (гл. 82 ЦК України).
Для цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним
актом шкода має значення умови та
міри відповідальності, а також ознаки
терористичного акта про що вказується
у Законі України «Про боротьбу з тероризмом» (ч. 1 ст. 1). Тобто для терориста чи терористичної організації
завдання шкоди є одним із бажаного
наслідку заради якого вчиняється терористичний акт. При цьому така шкода
становить істотний шкідливий наслідок
не лише для конкретної фізичної особи — потерпілого, а також для суспільства та держави загалом. Відповідно
особи, які потерпіли такої шкоди зацікавлені у її відшкодуванні. Задовольнити їх майновий інтерес може механізм,

Завадська О. П. Теоретичні основи дослідження шкоди, завданої терористичним актом
для цивільно-правової відповідальності

закріплений у цивільному законодавстві (гл. 82 ЦК України).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В юридичній літературі проблеми, пов’язані з терористичним актом були предметом дослідження у
сфері кримінального, міжнародного
права, політичних інститутів і процесів
у працях А. В. Антипенко, В. Ф. Антипенка, О. С. Допілки, В. П. Ємельянова,  Ю. А. Іванова,  В. С. Канціра,
В. О. Коршунова,  В. В. Крутова
В. Н. Кубальського,  І. Р. Серкевич
З. А. Шибзухова та ін. Поодинокими є
дослідження терористичних актів в аспекті цивільно-правової відповідальності. На сьогодні можна назвати лише
наукові напрацювання А. І. Мамушкіної, де вона вирішує питання про умови
виникнення цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди терористичним актом [1]. Водночас науковець
не дослідила всі аспекти значення шкоди, завданої терористичним актом для
цивільно-правової відповідальності.
Виділення невирішених раніше
частин загальної проблематики,
яким присвячується стаття. Водночас низка питань, пов’язаних із шкодою, завданою терористичним актом
залишилися поза увагою законодавця
та вчених, зокрема щодо значення шкоди для цивільно-правової відповідальності, застосування принципу повного
відшкодування шкоди та ін.
Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретичні основи дослідження шкоди, завданої терористичним актом для цивільно-правової відповідальності.
Виклад основного матеріалу.
Шкода може бути завдана внаслідок
вчинення різних правопорушень, зокрема цивільних, кримінальних, адміністративних, матеріальних. При цьому
об’єктами посягань можуть бути майнові та немайнові права чи блага фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад. Водночас виникають

певні ситуації за яких шкода може бути
завдана тоді, коли відносини між особами не підлягають правовому регулюванні. У зв’язку з цим поняття «шкода»
слід розглядати у трьох аспектах: соціальному, правовому та фактичному [2–4].
Шкода як соціальне явище виявляється
в порушенні будь-яких суспільних відносин та перешкоджає їх нормальному
здійсненню, породжуючи в них певні
недоліки. Соціальна шкода завжди посягає на моральні засади суспільства, які
охороняються нормами права та засуджуються нормами моралі, традицій,
звичаїв. Будь-який терористичний акт
завдає соціальної шкоди.
Найбільший в історії терористичний акт було вчинено в Нью-Йорку в
США (11 вересня 2001 р.), де було захоплено чотири пасажирські авіалайнери,
два з них направлено на вежі Всесвітнього торговельного центра, третій на
будівлю Пентагону, а четвертий в бік
американської столиці [5].
У Парижі та місті Сен-Дені в Франції (13-14 листопада 2015 р.) мали місце
терористичні акти, які відбулися біля
стадіону «Стад де Франс», де в цей час
проходив матч між збірними Франції та
Німеччини, в ресторані «Маленька
Камбоджа», барі «Де Карильйон», театрі
«Батаклан». Було завдано істотної соціальної шкоди: було оголошено в країні
надзвичайний стан, перекрито кордони,
призупинено роботу всіх навчальних закладів, закрито низку ліній метро, зупинено всі громадські заходи та ін. [6].
Протягом 2018 р. у світі було вчинено низку терористичних актів [7] шляхом спрямування транспортних засобів
у натовп: у Туреччині у Стамбулі (жовтень), у Великобританії біля ісламського центру у Лондоні (вересень), Вестмінстерського палацу (серпень) та ін.
Поширеними випадками терористичних актів є такі, які вчиняються терористами-смертниками, які підривають
себе в натовпі. Так, терористи-смертники підривали себе в церквах в Індонезії
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(травень 2018 р.), в коптських церквах в
Танті та Олександрії в Єгипті (квітень
2018 р.) та ін. В Україні мають місце, на
жаль, також територіальні акти, що зумовлює необхідність проведення низки
заходів по боротьбі з тероризмом.
На сьогодні продовжують страждати від терористичних актів населення
країн Іраку, Афганістану, Сирії, Ізраїлю
та ін. Так, на заході Кабула терористичні акти вчинялися у спортивному клубі,
в натовпі поліцейських і журналістів, в
навчальних закладах, коли студенти перебували в аудиторіях та інших громадських місцях.
Таким чином вчиненням терористичних актів порушуються суспільні
відносини як всередині країни, так і за її
межами. Люди не можуть задовольняти
свої інтереси щодо вільного пересування, відвідування релігійних центрів,
спортивних, навчальних та інших громадських закладів тощо.
Правова шкода характеризується порушенням об’єктивного права, пов’язаного з порушенням конкретних суб’єктивних прав конкретного суб’єкта та
регулюється нормами права. Терористичний акт завжди спричиняє порушення об’єктивного права та суб’єктивних прав конкретних осіб, оскільки завдається шкода життю, здоров’ю, майну,
а також порушуються інші права, свободи осіб та створюється загроза такого
порушення.
Фактична шкода в юридичній літературі традиційно визначається як «будьяке знецінення благ, які належать конкретній особі» [8, с. 354; 9, с. 271; 10, с. 8].
Фактична шкода, як правило, завдається будь-яким правопорушенням або
внаслідок невиконання договірних зобов’язань, тому її можна віднести до різновидів правової шкоди, що регулюється нормами конкретної галузі права.
Так, внаслідок терористичного акта у
Франції (13-14 листопада 2015 р.) загинуло 130 людей, які були громадянами
21 країни. Внаслідок терористичного
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акта на сході Афганістану (11 вересня
2018 р.) загинуло 68 осіб, не менше 165
отримали поранення, а під час теро
ристичного акта в Кабулі (5 вересня
2018 р.) — понад 20 людей, а більш ніж
70 отримали поранення.
У липні 2018 р. сталися найбільш
криваві терористичні акти в історії Сирії. Як наслідок загинуло 156 людей
(62 цивільних і 94 проурядові бійці).
Внаслідок терористичних актів у єгипетських храмах у листопаді 2017 р. загинуло 310 осіб, а у квітні 2018 р. —
36 парафіян.
За загальним правилом наявність
фактичної шкоди розглядається як
юридичний факт, який породжує
обов’язок по її відшкодуванню. Як зазначає М. Я. Шиминова, «юридичні зобов’язання по відшкодуванню шкоди
виникають лише за наявності фактичної шкоди» [11, с. 33–34]. Тобто внаслідок завдання фактичної шкоди виникає
юридичне зобов’язання.
Вищезазначене дозволяє зробити
висновок про те, що для виникнення
зобов’язань із відшкодування шкоди,
завданої терористичним актом і цивільно-правової відповідальності надається
значення правової та фактичної шкоди.
Правова шкода означає факт вчинення протиправного діяння, оскільки шкідливим наслідком
є порушення об’єктивного та суб’єктивного цивільного права. Фактична шкода становить
шкідливий наслідок, що настав внаслідок порушення об’єктивного та суб’єктивного цивільного права («терористичний акт» — «фактична шкода» — «правова шкода»).
Внаслідок вчинення терористичного акта може бути завдана майнова та
моральна шкода. Відповідно до глави 82 ЦК України майнова шкода охоплює всі випадки шкідливих наслідків
майнового характеру незалежно від
об’єкту посягання. Тобто ті випадки,
коли потерпіла особа понесла певні
майнові втрати, наприклад, знищено,
пошкоджено річ (майно), внаслідок
смерті людини виникає необхідність її
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поховання, спорудження пам’ятника,
утримання непрацездатних утриманців
померлого, внаслідок ушкодження здоров’я — витрати на лікування, сторонній догляд тощо. Така майнова шкода
згідно цивільного законодавства включає із попереднього доктринального
поділу шкоди за об’єктами посягання,
як випадки, пов’язані з майновою шкодою, так і випадки немайнової шкоди.
Це зумовлено тим, що у разі завдання
немайнової шкоди фізична особа несе
певні майнові витрати на відновлення
здоров’я чи втрати у зв’язку з зменшенням своєї працездатності тощо.
Моральна шкода (ст. 23 ЦК України) означає наявність шкідливих наслідків нематеріального характеру,
оскільки вона виявляється через душевні страждання фізичної особи, які вона
може зазнати у разі ушкодження здоров’я, завданні смерті членів сім’ї, знищення чи пошкодження майна, приниженні честі, гідності чи ділової репутації (ч. 2 ст. 23 ЦК України). Подібні
міркування щодо розмежування майнової та моральної шкоди в юридичній
літературі висловлюють й С. Д. Гринько,  С. Н. Приступа,  С. Є. Сиротенко [4, с. 482; 12, с. 492] та ін.
У цивільному законодавстві поряд із
поняттям «шкода» згадується поняття
«збитки». За юридичним значенням поняття «шкода» більш ширше, ніж поняття «збитки». По-перше, поняття «шкода»
розглядається у трьох вищезазначених
аспектах (соціальна, правова та фактична шкода). По-друге, шкода (фактична)
може бути майновою та моральною.
Поняття «збитки» завжди пов’язане з
майновою шкодою, оскільки завжди означають шкідливі наслідки майнового
характеру, які можуть бути оцінені грошима. Як зазначає С. Д. Гринько: «Збитки є майновими втратами потерпілої
особи, що відшкодовуються у випадках
завдання майнової шкоди» [4, с. 483].
Законодавець до збитків відносить
реальні збитки та упущену вигоду. Ре-

альні збитки — це «втрати, яких особа
зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які
особа зробила або мусить зробити для
відновлення свого порушеного права»
(п 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України). Тобто реальні збитки означають різницю у майновому становищі потерпілого до та
після завдання майнової шкоди. Упущеною вигодою є «доходи, які особа
могла б реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушене» (п 2 ч. 2 ст. 22 ЦК України). Упущена вигода відрізняється від реальних
збитків тим, що в останньому випадку
майно не збільшилося, хоча й могло
збільшитися, якщо б не сталося правопорушення [13, с. 100]. При цьому, як
правильно наголошує О. О. Отраднова,
«упущена вигода має бути реально упущеною і підлягає відшкодуванню тільки
тоді, якщо потерпілий доведе наявність у
нього реального шансу отримати вигоду
і неотримання її виключно внаслідок дій
заподіювача шкоди» [14, с. 108]. Слід зазначити, що на такому правилі відшкодування упущеної вигоди наголошували
у свій час також І. Б. Новицький і
Л. А. Лунц. Вони зазначали, що закон
може захищати лише такий можливий
приріст майна, що є реальним за даних
умов; непевні розрахунки не можуть
бути підставою для визначення розміру
відшкодування [15, с. 21].
Таким чином, сукупність реальних
збитків і упущеної вигоди прийнято називати збитками, які завжди виражаються в грошовому еквіваленті.
Внаслідок вчинення терористичного акта завдається майнова та моральна
шкода. Майнова шкода може виражатися в таких наслідках:
1) знищенні, пошкодженні, псуванні
речей (майна), наприклад: руйнування,
пошкодження житлових будинків та інших будівель, споруд, транспортних засобів, особистих речей громадян тощо;
2) втраті годувальника, витратах на
поховання, спорудження пам’ятника
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внаслідок спричинення смерті громадянина;
3) витратах на лікування, сторонній
догляд, протезування тощо внаслідок
ушкодження здоров’я громадянина;
4) втраті заробітної плати та інших
доходів внаслідок втрати працездатності у зв’язку з ушкодженням здоров’я;
5) витратах осіб, які постраждали
внаслідок терористичного акта, понесених у зв’язку з переїздом в іншу місцевість
або необхідністю найму житла тощо.
Слід зазначити, що в юридичній літературі висловлюються міркування
про віднесення до шкоди, завданої терористичним актом, також інших майнових витрат. Так, на думку Д. С. Сорокіна, до такої шкоди слід віднести:
а) збитки, понесені державою для призупинення терористичної діяльності
(витрати на організацію контртерористичної операції, виплати потерпілим);
б) шкоду, завдану третім особам при
призупиненні терористичного акту;
в) шкоду, завдану особам, які приймали
участь у проведенні контртерористичної операції, та членам їх сімей [16, с. 4].
Подібну позицію займає й А. І. Мамушкіна [1, с. 85].
На нашу думку, така позиція науковців є правильною, оскільки вищеназвані види витрат охоплюються поняттям
реальної шкоди, що становить склад
збитків (п 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України).
У цивільному праві застосовуються
давно відомі способи відшкодування
майнової шкоди. Вони виражаються у
натурально-речовій або грошовій формах. Натурально-речова форма полягає
у такому способі відшкодування майнової шкоди, як відшкодування шкоди в
натурі. Цей спосіб виявляється в обов’язку «передати річ того ж роду і такої ж
якості, полагодити пошкоджену річ
тощо» (ч. 4 ст. 22, ч. 1 ст. 1192 ЦК України). У грошовій формі підлягають відшкодуванню реальні збитки та упущена
вигода. Це випливає зі змісту ч. 2 ст. 1192
ЦК України. Слід зазначити, що потер-
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пілому, як правило, зручніше одержати
грошову компенсацію, ніж предмет, відновлений самим завдавачем або наданий взамін знищеному [17, с. 786].
Умови розвитку ринкових відносин
дозволяють  відшкодувати  майнову
шкоду тим способом, який побажає сам
потерпілий, а також допускати поєднання грошового та натурально-речового  відшкодування.  Як  зазначає
С. Є. Донцов, що за такого характеру
відшкодування шкоди найбільш повністю гарантується задоволення інтересів
потерпілого у разі неможливості або
крайніх труднощах у застосуванні одного із зазначених способів [18, с. 71].
Таке право потерпілого одержало гарантію у ЦК України, де у ч. 1 ст. 1192
зазначено, що за вибором потерпілого
суд може застосувати один із способів
відшкодування шкоди, завданої майну.
Тобто потерпілий має чітко визначитися із способом відшкодування шкоди та
заявити їх відповідачеві у позовній заяві.
Водночас допустимим є поєднання різних способів відшкодування майнової
шкоди, оскільки це не суперечить
принципу цивільного права — відшкодування шкоди в повному обсязі. Таке
поєднання може виражатися наступним
чином:  1) заява  про  відшкодування
шкоди в натурі та відшкодування упущеної вигоди; 2) заява про відшкодування шкоди в натурі, а у разі неможливості здійснити таке — відшкодування
збитків. При цьому, як слушно зазначає
Б. П. Карнух, необхідно враховувати
принцип визначеності судового рішення, що «виключає можливість ухвалення альтернативних рішень, тобто рішень, у результативній частині яких два
або більше способів захисту визнаються однаково можливими» [19, с. 270].
Слід зазначити, що у разі відшкодування шкоди, завданої терористичним актом державою спостерігається поєднання двох способів відшкодування.
Таку ситуацію можна пояснити тим, що
у разі вчинення терористичного акта
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постраждале населення, насамперед,
потребує надання житла, продуктів харчування, особистої гігієни, ліків тощо, а
лише у подальшому в нього виникає
потреба у грошовому відшкодуванню.
Виходячи з вищезазначеного, не можна
погодитися з висновком А. І. Мамушкіної, що «основним способом слід визнати грошову компенсацію заподіяної
шкоди потерпілим» [20, с. 63].
Таким чином, відшкодування майнової шкоди тісно пов’язано з майновими відносинами, які становлять правову форму товарно-грошових відносин. Відшкодування збитків становить
один із способів відшкодування майнової шкоди.
Виконання відновлювальної функції цивільно-правової відповідальності
можливе лише за умови дотримання
принципу «повного відшкодування
шкоди». За цим принципом повинно
здійснюватися відшкодування будь-якої
шкоди, завданої в недоговірних зобов’язаннях у повному обсязі. Для окремих випадків законодавець встановлює
винятки. Так, розмір відшкодування
може бути зменшено судом у двох випадках: 1) за наявності грубої необережності потерпілого (ч. 2 ст. 1193 ЦК
України); 2) залежно від матеріального
становища завдавача шкоди-фізичної
особи (ч. 4 ст. 1193 ЦК України).
Таким чином, визначення розміру
відшкодування майнової шкоди повинно здійснюватися індивідуально для
кожного випадку її завдання. При цьому
слід враховувати всі обставини конкретної ситуації. Відшкодування майнової шкоди повинно здійснюватися з
дотриманням принципу повного від-

шкодування. Водночас кредитор не повинен одержувати від такого відшкодування будь-якої безпідставної вигоди,
безпідставного збагачення [15, с. 375].
На нашу думку, законодавчо закріплені підходи до порядку зменшення
розміру відшкодування не можуть у повній мірі застосовуватися у разі завдання
шкоди терористичним актом. По-перше, правило про зменшення розміру відшкодування (ч. 4 ст. 1193 ЦК України)
не застосовується у разі завдання шкоди
вчиненням злочину. Тому майнове становище завдавача шкоди немає значення для зменшення розміру відшкодування шкоди, завданої терористичним актом. По-друге, застосування положення
частини 2 ст. 1193 ЦК України про
зменшення розміру відшкодування за
наявності грубої необережності потерпілого буде суперечити принципу справедливості, оскільки будь-який терористичний акт породжує серед населення
паніку, жах, хаос, істерію тощо. Тому
люди перебувають у такому психічному
стані, який не дозволяє їм повноцінно
контролювати свою поведінку.
Висновки. Шкода, завдана терористичним актом для цивільно-правової
відповідальності має подвійне значення:
1) умови виникнення відповідальності;
2) міри відповідальності, оскільки відшкодування завданої шкоди становить
обов’язок для зобов’язаних суб’єктів.
Шкода, завдана терористичним актом повинна відшкодовуватися у повному обсязі. При цьому законодавчо
закріплені відступи від цього принципу
щодо зменшення розміру відшкодування не повинні поширюватися на випадки її завдання терористичним актом.
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Abstract. The article considers the main components of the legal regime of information
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Постановка проблеми. Належне
функціонування інформаційної сфери є
запорукою сталого розвитку суспільства.
Забезпечення демократичних процесів
становлення й еволюції інформаційних
відносин є завданням правових норм, які
покликані забезпечити захист інтересів
усіх учасників таких відносин.
Інформаційне суспільство, до якого
неухильно йде Україна, потребує адекватного інформаційного законодавства: реформування публічно-правового порядку та врегулювання суспільних
інформаційних відносин на державному рівні, юридичного визначення найбільш важливих правових норм поведінки їх учасників, створення правового
механізму законних прав та виконання
обов’язків [1, c. 103]. Одним із напрямків реформування інформаційного законодавства відповідно до Концепції
реформування законодавства України у
сфері суспільних інформаційних відносин є забезпечення законодавчого
регулювання правового режиму національних інформаційних ресурсів, що
повинен бути визначений на рівні державної доктрини [2].
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Законодавець у процесі формування соціальної правової держави, в якій
законні інтереси громадянина є найвищою цінністю, надав перевагу при визначенні пріоритетів у даній сфері саме
інтересам громадським, прийнявши Закони України «Про інформацію», «Про
захист інформації в автоматизованих
системах» тощо
Актуальність теми. Проблеми правового регулювання інформаційних ресурсів є не новими для науки. Особливості правового режиму інформаційних
ресурсів були предметом досліджень
багатьох науковців. Цими проблемами
займалися І. Бачило, В. Гавловський,
Р. Калюжний, М. Різак, В. Цимбалюк
та інші. Проте, комплексних досліджень,
саме правового режиму інформаційних
ресурсів не проводилося. В роботах зазначених науковців проблеми правового регулювання інформаційних ресурсів проходять лише в контексті дослідження питань реформування законодавства у сфері суспільних інформаційних відносин.
Мета статті — на основі досліджень даних авторів в статті пропону-
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ється власний погляд на основні компоненти правового режиму інформаційних ресурсів та аналізується їх закріплення в сучасному інформаційному
законодавстві України, обґрунтовується
необхідність упорядкування українського законодавства для більш повного захисту інформаційних ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інститут правового режиму
в праві є міжгалузевим та застосовується
до різних сфер правового регулювання
і об’єктів правових відносин. Найбільш
розповсюджений інститут правового
режиму застосовується в адміністративному праві. В словнику адміністративного права правовий режим визначений як «нормативно встановлені правила відносно певного предмета відносин
чи ситуацій, які обов’язково повинні
дотримуватися учасниками відносин з
приводу даного предмета» [3, c. 257]. На
відміну від правового статусу, який визначає правове положення суб’єкта відносин, інститут правового режиму дає
характеристику перш за все предметам
відносин. Тому цей інститут може застосуватися до інформаційних ресурсів.
Правовий режим інформаційних ресурсів включає наступні найважливіші
компоненти, які передбачені Концепцією формування системи національних
інформаційних ресурсів України, а саме:
1) створення умов для розвитку і захисту усіх форм власності на інформаційні ресурси і продукти (включаючи
права інтелектуальної власності);
2) регулювання створення реальних
умов для інформаційного забезпечення
громадян, органів публічної адміністрації, підприємств і організацій усіх форм
власності;
3) створення сприятливих умов на
ринку інформаційних ресурсів, продуктів і послуг [4].
Проте, на нашу думку, серед перелічених компонентів не вистачає найосновнішого — порядку введення інформації до інформаційних ресурсів, тобто

документування інформації та її систематизації за певними критеріями. Документування є обов’язковою умовою
включення інформації до інформаційних ресурсів. Без цього компонента
правовий режим інформаційних ресурсів є не повним.
Крім того, концепцією в окремий
блок виділено забезпечення безпеки інформаційних ресурсів, де окремі заходи передбачають правовий захист згаданих ресурсів. На нашу думку, правовий захист інформаційних ресурсів також відноситься до компонентів правового режиму інформаційних ресурсів.
Але ж, серед зазначених вище компонентів правового режиму інформаційних ресурсів, останній — «створення сприятливих умов для ринку інформаційних ресурсів, продуктів та послуг»,
на нашу думку, має незначне відношення до інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси, потрапляючи на інформаційний ринок, переходять в категорію «інформаційних продуктів» або
просто товару, що є предметом регулювання норм цивільного права. Тому, на
нашу погляд, цей компонент не треба
відносити до складу правого режиму інформаційних ресурсів.
Отже, правовий режим інформаційних ресурсів повинен включати наступні компоненти:
1) порядок документування інформації для введення її до складу інформаційних ресурсів;
2) право власності на інформаційні
ресурси (включаючи право інтелектуальної власності);
3) забезпечення інформацією з інформаційних ресурсів громадян, органів публічної адміністрації та органів
місцевого самоврядування, підприємств
і організацій усіх форм власності відповідно до категорії доступу до неї;
4) правовий захист інформаційних
ресурсів.
Нажаль українське законодавство не
містить законодавчого закріплення да-
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ного інституту, тому, виходячи з зазначеного, розглянемо, наскільки існуюче
законодавство України регулює вказані
компоненти правового режиму інформаційних ресурсів.
Що стосується першого компонента, порядку документування інформації,
жоден законодавчий акт України не визначає обов’язковою умовою включення інформації до складу інформаційних ресурсів її документування. Інформація може бути представлена у будьякій матеріальній формі. Це можуть
бути предмети, відбитки на камені, зріз
дерев, що несе певні відомості, будь-яка
візуальна інформація (світлова), запахи,
шум тощо. Письмово виражена інформація може м ати велику кількість джерел та носіїв. Тому, як зазначає І. Л. Бачило, документована інформація являє
собою особливу організаційну форму
вираження інформації, особливим видом інформації [5, c. 100].
Законом України «Про бібліотеки
та бібліотечну справу» [6] і «Про обо
в’язковий примірник документу» [7], документ визначений як матеріальна форма одержання, зберігання, використання
і поширення інформації, зафіксованої
на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці,
оптичному диску або іншому носієві.
Статтею 27 Закону України «Про інформацію» документ визначений як передбачена законом матеріальна форма
одержання, зберігання, використання і
поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-,
фото-плівці або на іншому носієві [8].
Дані формулювання визначають
лише два компонента інформації: матеріальну форму, що дозволяє здійснювати з інформацією певні дії та носії інформації. Проте, тут не відображається
будь-якого зв’язку з оформленням змісту інформації.
Документування, перш за все, формалізує інформацію за джерелом та метою її застосування. Отже, в процесі
документування відокремленим за зміс-
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том відомостям надається певна структурна форма її представлення (правила
оформлення протоколів, постанов, посвідчень, що зафіксовані в законодавстві тощо). Разом з тим, є довільно зафіксована інформація без дотримання
встановлених вимог, правил, яка використовується проте в науці, судовій
практиці (листи, замітки). В усіх цих
випадках мова йде, як нами зазначалося,
про організаційну форму представлення інформації незалежно від носія.
Можна погодитись з І. Л. Бачило
про те, що системна характеристика документа повинна включати наступні
елементи:
1. Змістовна (функціональна) характеристика, яка передбачає оцінку енергетичного потенціалу корисності, інтелектуального, цільового призначення
документа або їх масиву. Це ставить
проблему формулювання змісту та
мети його використання, призначення
(корисності) у часі та просторі на перший план при створенні документу.
2. Структурна характеристика документа передбачає визначення знакової
форми вираження інформації, що
міститься в ньому (письмова,алфавітна,
цифрова, нотна, фото, аудіо тощо), а
також оргтехнічне оформлення змісту
та реквізитів згідно стандарту, традиції
або інших правил.
3. Комунікативна
характеристика
документа означає вид та форму її носія, що виконує роль акумулятора та комунікатора інформації. Тут можна розрізняти природні і штучні носі, що переносять дані в просторі [5, c. 112].
Якщо для традиційних документі
проблеми більш-менш вирішені, то до
електронного документу проблеми навіть ще не окреслені достатньо в науці.
Тому дана проблема повинна бути вирішена в рамках окремого спеціального
дослідження з стандартизації документообігу або документознавства.
Другим елементом правового режиму інформаційних ресурсів є право
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власності щодо них (включаючи право
інтелектуальної власності). Право власності на інформацію, як зазначається в
статті 38 Закону України «Про інформацію» — це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією. Інформація є об’єктом права
власності громадян, юридичних осіб і
держави. Інформація може бути об’єктом права власності як у повному обсязі, так і об’єктом лише володіння, користування чи розпорядження і власник інформації щодо об’єктів має право здійснювати будь-які законні дії.
Підставами виникнення права власності на інформацію є:
1) створення інформації своїми силами і за свій рахунок;
2) договір про створення інформації;
3) договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до
іншої особи.
Інформація, створена кількома громадянами або юридичними особами, є
колективною власністю її творів. Порядок і правила користування такою власністю визначаються договором, укладеним між співвласниками, теж саме стосується і інформації, створеної юридичними особами. Інформація, створена за кошти державного бюджету, є
державною власністю. Власник інформації має право призначати особу, яка
здійснює володіння, використання і
розповсюдження інформацією, і визначати правила обробки інформації та
доступ до неї, а також встановлювати
інші умови щодо інформації [8].
Наявність в того чи іншого суб’єкта
документованої та іншої інформації є
передумова для встановлення меж
його права на розпорядження цими
ресурсами та встановлення відповідальності даного суб’єкта і всіх ти, хто
зацікавлений в цих ресурсах, за порушення  правил  їх  використання.
У зв’язку з цим важливо правильно застосувати інститути власності та інсти-

тути інтелектуальної власності відносно об’єктів інформаційних ресурсів.
Інформація та інформаційні ресурси — це такі об’єкти, які володіють ознаками речових та інтелектуальних
об’єктів. В цьому і полягає складність
розподілу сфери впливу інститутів права речової власності та права інтелектуальної власності. З однієї сторони, вони
об’єкти інформаційного характеру, з
іншої — можуть представляти майновий інтерес [9, c. 31–32]. Це обумовлює
необхідність проведення спеціального
дослідження цієї проблеми в рамках цивільного або інформаційного права.
Третя складова правового режиму інформаційних ресурсів — забезпечення
інформацією з інформаційних ресурсів
громадян, органів публічної адміністрації, місцевого самоврядування, підприємств і організацій усіх форм власності
відповідно до категорій допуску до неї.
Слід зазначити, що забезпечення інформацією певних суб’єктів здійснюється відповідно до визначених у законодавстві прав доступу до визначеного
виду інформації у інформаційних ресурсах. Значне місце питанням доступу
до інформації відведено в Законі України «Про інформацію». У статті 28 законодавець визначає режим доступу до
інформації, під яким розуміється передбачений правовими нормами, порядок
отримання, використання, поширення і
збереження інформації. За режимом
доступу до інформація поділяється на
відкриту інформацію та інформацію з
обмеженим доступом.
Відповідно до статті 29 Закону України «Про інформацію» доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом:
1) систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях,збірниках);
2) поширення її засобами масової
комунікації;
3) безпосереднього її надання заінтересованим громадянам, державним
органам та юридичним особам.
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Відповідно до статті 30 Закону України «Про інформацію» з обмеженим
доступом за своїм правовим режимом
поділяється на конфіденційну та таємну. Конфіденційна інформація — це
відомості, які знаходяться у володінні,
користуванні або розповсюдженні окремих фізичних чи юридичних осіб і
поширюється за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. До таємної інформації належить інформація,
що містить відомості, які становлять
державну чи іншу, передбачену законом таємницю, розповсюдження якої
завдає шкоди особі, суспільстві і державі.
Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які становлять державну
таємницю, і доступ до неї громадян
здійснюється відповідно до Закону Ук
раїни «Про державну таємницю» [10].
Інформація з обмеженим доступом
може бути поширена без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом
громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист [8].
Також слід звернути увагу на питання
надання юридичної сили документам,
отриманим із автоматизованих систем
інформаційних ресурсів. Це питання є
дуже актуальним, зокрема, для правоохоронних органів України, оскільки з інформаційних ресурсів одержують інформацію, що несе відомості про юридичні факти відносно певних осіб (наявність судимості чи скоєного правопорушення, автотранспорту, зброї тощо), які
мають значення при вирішенні питань
доказовості або кваліфікації скоєного
правопорушення.
Четвертим компонентом правового
режиму є правовий захист інформаційних ресурсів. В цій частині забезпечення інформаційних ресурсів правовим
режимом реалізуються, перш за все,
правила визначення та дотримання режиму категорії інформації за доступом.
Крім того захист інформаційних ресур-
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сів залежить від дотримання правил роботи з інформаційними технологіями
та засобами комунікації.
Основними нормативними актами,
що визначають правовий захист інформаційних ресурсів в Україні є Закони
України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в автоматизованих системах» тощо.
Правовий захист інформаційних
ресурсів в Законі України «Про інформацію» передбачено розділом п’ятим, в
якому визначаються гарантії охорони
права на інформацію. Крім того, згаданий закон визначає види інформації за
режимами доступу, що також підлягають правовій охороні (статті 28–31) [8].
Закон України « Про державну таємницю» регулює суспільні відносини,
пов’язані з віднесенням інформації до
державної таємниці, засекречуванням,
розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з
метою захисту національної безпеки
України [10].
Метою Закону України «Про захист
інформації в автоматизованих системах» є встановлення основ регулювання
правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах
за умови дотримання права власності
громадян України і юридичних осіб на
інформацію та права доступу до неї,
права власника інформації на її захист,
а також встановленого чинним законодавством обмеження на доступ до інформації [11]. Також певні норми правового захисту інформаційних ресурсів містять деякі підзаконні нормативно-правові акти вищих органів влади
та міністерств і відомств. Крім визначених компонентів правового режиму,
також, на нашу думку, можна до їх
складу включити також компонент, як
державна реєстрація інформаційних
ресурсів. Нажаль такого компоненту
немає як в законодавстві, так і в реальності не існує державного реєстру інформаційних ресурсів.
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Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що в
українському законодавстві ще залишається багато проблем щодо інформаційних ресурсів, які торкаються різних
галузей права (інформаційного, цивільного тощо). Як варіант, вирішення проблеми слід в одному законі (наприклад,
Законі України «Про інформацію») визначити та законодавчо закріпити та-

кий інститут, як правовий режим інформаційних ресурсів, що стане дієвим
кроком на шляху правового регулювання формування та використання інформаційних ресурсів в державі. В подальшому в рамках розробки даної проблеми передбачається дослідити питання
щодо забезпечення права громадян на
отримання інформації з інформаційних ресурсів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ
ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ
Voitiuk L. N. Ensuring Proper and Safe Working Conditions of Persons with
Disabilities in Ukraine
Abstract. The article is devoted to the investigation of Ukrainian legal and regulatory
environment, necessary to ensure proper and safe working conditions for persons with
disabilities. The concept of «working conditions» is thoroughly analyzed. Also, the author
focuses on relevant domestic legislation, which regulates the relations of ensuring the
proper working conditions of persons with disabilities, as well as its distinctive features. It
is noted that employment of this category of citizens, as well as ensuring for them proper
and safe working conditions, remains one of the most urgent problems of the contemporary
social security law. The author believes, this challenge can be addressed only through the
conceptual dialog between state, civil society representatives and employers.
Key words: persons with disabilities, occupational safety and health, safe working conditions.
Вивчення проблем працевлаштування осіб з інвалідністю та забезпечення належних, безпечних та здорових
умов праці є однією із пріоритетних
задач в економіці та соціальній політиці. Конституція України в ст. 43 закріпила природнє право кожної людини
на працю та належні, безпечні і здорові
умови праці. При цьому, держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання,
підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Конституційне закріплення вказаних прав вказує на першочергову необхідність їх
реалізації та захисту. Актуальність даної
теми підтверджується значним збільшенням в останній час проблем регулювання зайнятості осіб з обмеженими
можливостями. Принагідно відзначити,
що на сьогодні рівень інвалідизації жителів планети сягає показника в понад

мільярд осіб або 15 %. В Україні кількість осіб з інвалідністю становить
2 603 319 осіб або 6,1 % від загальної
чисельності населення. Інтерес до проблеми забезпечення нормальних умов
праці осіб з інвалідністю викликаний
посиленням дискримінації в області
праці, зміною соціально-трудових відносин, військовими подіями на сході
України, а також, зміною умов існування у сучасному суспільстві.
Окремим проблемам соціального захисту осіб з інвалідністю присвятили свої
чисельні  роботи  С. В. Вишневецька,
І. Б. Іванова,  О. Л. Кучма,  Н. Я. Лапка,  Л. Ю. Малюга,  В. С. Маринець,
В. П. Мельник,  І. Г. Козуб,  В. Л. Костюк,  В. О. Сачок,  І. С. Сахарук,
В. С. Тарасенко,  О. В. Тищенко,
Л. П. Шумна та інші дослідники. Підтримуючи суттєвий внесок цих та інших вчених у розвиток доктрини трудового права та права соціального захисту, справедливим буде наголосити, що наразі питання забезпечення нормальних умов праці
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осіб з інвалідністю залишається недостатньо дослідженим та відкритим, що підкреслює необхідність та доцільність проведення даного дослідження.
Одним із визначальних напрямів діяльності держави у сфері соціального
захисту осіб з інвалідністю є забезпечення належних умов праці. Норми у
сфері створення безпечних і здорових
умов праці встановлюються міжнародними документами, які мають важливе
значення для розвитку національного
законодавства у сфері охорони праці.
На даний момент Україною ратифіковано велику кількість міжнародних документів, які закріплюють норми у сфері охорони праці. Серед таких документів Міжнародний пакт про економічні,
соціальні й культурні права [1], який
встановлює обов’язок держав щодо визнання права кожного на справедливі і
сприятливі умови праці, включаючи,
зокрема, умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. У відповідності до рекомендацій МОП від
20.06.1983 року № 159 «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів»,
працюючі інваліди «повинні користуватись рівністю можливостей і звернення щодо забезпечення реальності отримання роботи, збереження її і просування по службі, яка там, де це можливо,
відповідає їх особистим вибором і індивідуальній відповідності їй. Організації
роботодавців і працівників повинні
проводити політику сприяння професійній підготовці та забезпечення інвалідів підходящою роботою на основі
рівності з іншими працівниками»[2].
Оформлення міжнародної діяльності
щодо закріплення трудових прав осіб з
інвалідністю у певний міжнародний
стандарт суттєво вплинуло на становлення сучасної концепції та її опосередковане закріплення норм щодо забезпечення нормативних умов праці у вітчизняному законодавстві.
Інститут охорони праці носить
комплексний характер, оскільки до за-
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конодавства про охорону праці тією чи
іншою мірою належать норми конституційного, трудового, адміністративного, фінансового, кримінального права.
Наприклад, Кодекс законів про працю
України серед інших прав працівників
закріпив право працівника на здорові та
безпечні умови праці, проте не містить
визначення юридичної конструкції
«здорові та безпечні умови праці». Варто вказати, що і базовий закон у сфері
охорони праці, який визначає основні
положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону
їх життя і здоров’я у процесі трудової
діяльності на належні, безпечні й здорові умови праці, регулює за участю
відповідних органів державної влади
відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища і встановлює
єдиний порядок організації охорони
праці в Україні, не містить визначення
вказаного поняття.
Проте, в Правилах технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України безпечні умови праці (безпека праці) визначаються як стан умов
праці, за якого вплив на працівника
небезпечних і шкідливих виробничих
чинників усунуто або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує граничнодопустимих значень.
У юридичній науковій літературі під
«безпечними умовами праці» розуміють такі умови, що виключають вплив
небезпечних і шкідливих факторів на
працюючих [3, с. 18]. Зазначені визначення стосуються лише безпечних
умов праці та залишають поза увагою
здорові умови праці. У свою чергу, під
«здоровими та безпечними умовами
праці», на слушну думку Л. Ю. Малюги, слід розуміти сукупність зовнішніх
факторів, що здійснюють вплив на
стан здоров’я та працездатність робітника під час перебування його на робочому місці [4, с. 98].

Войтюк Л. М.
Забезпечення належних та безпечних умов праці осіб з інвалідністю в Україні

Хотілося б підкреслити, що до факторів виробничого середовища, які
здійснюють вплив на здоров’я працівника і його працездатність слід віднести: 1) допустимі умови праці, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам,
встановленим для робочих місць;
2) оптимальні умови праці, які відповідають високому рівню працездатності;
3) небезпечні умови праці, які здатні
при відповідних умовах створити ризик
порушення здоров’я або загрозу для
життя; 4) до шкідливих умов праці відносять фактори, які перевищують допустимі гігієнічні нормативи .
Відповідно до Закону України «Про
охорону праці» умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та
інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови
повинні відповідати вимогам законодавства. З метою належного та чіткого
тлумачення нормативних приписів вважаємо за необхідне з’ясувати зміст поняття «умови праці». Так, у Великому
тлумачному словнику сучасної української мови поняття «умови праці» розуміють як сукупність елементів виробничого середовища та специфіка трудового процесу, що впливають на здоров’я і
працездатність людини та результати її
діяльності [5, с. 1506]. На законодавчому рівні у ст. 2 Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від
15.04.1994 (ратифік. Законом № 290/
95-ВР від 11.07.1995 р.) «умови праці»
визначаються як сукупність факторів
виробничого середовища, які впливають на стан здоров’я та працездатність
людини у процесі праці, а також встановлюють тривалість робочого часу та
часу відпочинку, надання
відпусток, оплату праці відповідно
до законодавства про працю Сторони
працевлаштування. Ст. 1 Конвенції про

правовий статус трудящих-мігрантів і
членів їхніх сімей держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав від
14 листопада 2008 року: «Умови праці» — сукупність факторів трудового
процесу та виробничого середовища, в
якому здійснюється трудова діяльність
людини, які здійснюють вплив на її
здоров’я та працездатність у ході праці,
а також установлені відповідно до законодавства приймаючої Сторони тривалість робочого часу й часу відпочинку,
порядок надання оплачуваних відпусток, оплата праці та інші умови праці [6]. Наведені визначення не мають
суттєвих відмінностей, навпаки, усі їх
об’єднують такі ключові елементи, як
«сукупність факторів виробництва, здоров’я та працездатність людини у процесі праці».
Вітчизняне трудове законодавство
передбачає право працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна
для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Крім
того, працівник має право розірвати
трудовий договір за власним бажанням,
якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих
питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі,
передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи,
роботодавець повинен перевести за
його згодою таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі
потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення
навчання працівника з набуття іншої
професії відповідно до законодавства.
Крім того, трудове законодавство
України передбачає в обов’язковому
порядку створення на всіх підприєм-
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ствах, в установах, організаціях безпечних і нешкідливих умов праці, що покладається на роботодавця. Умови праці
на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва,
стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються
працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам
нормативних актів про охорону праці.
Роботодавець повинен впроваджувати
сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і
забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.
Зокрема, роботодавець зобов’язаний вживати заходів щодо полегшення
і оздоровлення умов праці працівників
шляхом впровадження прогресивних
технологій, досягнень науки і техніки,
засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки (наука,
яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі
людина-техніка з метою забезпечення її
ефективності, безпеки та комфорту),
позитивного досвіду з охорони праці,
зниження та усунення запиленості та
загазованості повітря у виробничих
приміщеннях, зниження інтенсивності
шуму, вібрації, випромінювань тощо.
До обов’язків роботодавця входить систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони
праці, протипожежної охорони. Окрім
того, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи,
поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають
законодавству про охорону праці.
Необхідно відмітити, що з метою
забезпечення безпечних умов праці,
проектування виробничих об’єктів,
розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог
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щодо охорони праці. Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні
засоби, що вводяться в дію після будівництва або реконструкції, технологічні
процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці. Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не
створено безпечних і нешкідливих
умов праці. Введення в експлуатацію
нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного
призначення без дозволу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
праці, забороняється. Власник, який
створив нове підприємство, зобов’язаний одержати від центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, дозвіл
на початок його роботи. Виготовлення
і передача у виробництво зразків нових
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, а також
впровадження нових технологій без дозволу центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони праці, забороняється .
Наведені заходи із забезпечення належних умов праці поширюються на
усіх без винятку роботодавців, які використовують найману працю, у тому
числі й осіб з обмеженими можливостями. Разом з тим, на підприємства, які
використовують працю осіб з інвалідністю, покладений обов’язок щодо створення для цих осіб умов праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних
програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї
категорії працівників. У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних
рекомендацій, встановити на їх прохан-
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ня неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити
пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП) [7].
Висновки органів медико-соціальної
експертизи про умови і характер праці
інвалідів є обов’язковими для власників
та адміністрації підприємств, установ і
організацій [8]. Враховуючи викладене,
у разі застосування праці інвалідів роботодавець зобов’язаний враховувати рекомендації МСЕК, оскільки невиконання цих рекомендацій може призвести
до погіршення стану здоров’я працівника-інваліда, за що роботодавець нестиме відповідальність. Безумовний
обов’язок роботодавця встановити на
прохання працівника-інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень випливає також і з частини третьої ст. 18 Закону № 875 [9], якщо
індивідуальною програмою реабілітації
інвалідів передбачено необхідність надання йому відповідних пільгових умов.
Крім того, залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови, що
це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії .
Справедливим буде зазначити, що
нормальні умови праці залежать не
лише від зусиль роботодавця, а й від
робітників. Так, Закон України «Про
охорону праці» передбачає, що працівник зобов’язаний додержуватися вимог
нормативно-правових актів з охорони
праці, а саме: дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і
здоров’я оточуючих людей в процесі
виконання будь-яких робіт чи під час
перебування на території підприємства;
знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Окрім того,

працівник зобов’язаний: 1) додержувати зобов’язань щодо охорони праці,
передбачених колективним договором
(угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації; співробітничати з власником або
уповноваженим ним органом у справі
організації безпечних та нешкідливих
умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої
виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей,
які його оточують, і навколишньому
природному середовищу, повідомляти
про небезпеку свого безпосереднього
керівника або іншу посадову особу .
При цьому, працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про
охорону праці здійснюється роботодавцем постійно. Крім того, трудові колективи через обраних ними уповноважених, професійні спілки в особі своїх
виборних органів і представників контролюють додержання всіма працівниками нормативних актів про охорону
праці на підприємствах, в установах,
організаціях.
Підводячи підсумки, необхідно вказати, що не зважаючи на всі досягнення
нашої держави в галузі створення сучасної правової бази у питаннях регулювання працевлаштування інвалідів та їх
соціального захисту, яка відповідає світовим стандартам, забезпечення зайнятості цієї категорії громадян, а також
належних та безпечних умов праці залишаються однією з найгостріших і
найактуальніших проблем сьогодення,
яка потребує вирішення та розуміння у
своєму розв’язанні з боку роботодавців,
суспільства і спеціальних заходів з боку
держави. Обов’язок щодо забезпечення
здорових та безпечних умов праці, як
сукупності зовнішніх факторів, які здійснюють вплив на стан здоров’я та пра-
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цездатність робітника під час перебування його на робочому місці, покладається на роботодавця, який використовує найману працю. Забезпечення нормальних умов праці залежить також від
робітників, на яких покладено обов’язок
щодо дотримання норм з охорони праці. Вимоги щодо забезпечення нормаль-

них умов праці поширюються на усіх
без винятку роботодавців та працівників,
у тому числі і осіб з інвалідністю. Разом
з цим, для осіб з обмеженими можливостями створюються такі умови праці, що
відповідають рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії та індивідуальним програмам реабілітації інвалідів.
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Abstract. The article seeks to present general overview of tort liability in English and
American tort law. The purpose of the article is to identify the peculiarities of AngloAmerican torts, their historical insights, and basic concepts such as intentional torts,
negligence, strict and absolute liability. The analysis of Anglo-American torts resulted in
finding the differences between common law and civil law tort concepts. The distinctive
feature of English and American tort law is that it rests on a precedent system, however
the role of legislative regulation in this area is gradually increasing.
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Постановка проблеми: Питання
пов’язані з завданням та відшкодуванням
шкоди мають неабияке практичне значення, оскільки завдання особі шкоди є
важливим порушенням провідних засад
існування будь-якого суспільства, в якому життя, здоров’я та приватна власність
особи становлять найбільшу цінність.
Однією з важливих функцій держави є
гарантування відшкодування особі шкоди, завдання якої було невідворотним.
Поняття делікту існує саме для виконання цієї функції. Визначення певних
умов, за яких заподіяна шкода беззастережно відшкодовується, чітка регламентація того, хто та за якою процедурою
відшкодовує шкоду, за яких умов вона
може бути не відшкодована або відшкодована частково, значно полегшує
практичну реалізацію правозахисної
функції держави.
Глобалізаційні процеси призвели
до збільшення кількості транснаціональних деліктів, що загострило проблему колізійного регулювання. Значний обсяг товарообороту та інших
економічних зв’язків між країнами континентального та загального права обу-

мовлює важливість чіткого розуміння
відмінностей правового регулювання в
цих країнах. Зокрема важливим є вивчення як відмінностей деліктного права, так і особливостей колізійного регулювання деліктних зобов’язань, прийнятих в різних правових системах.
Для України це стає ще актуальнішим зараз, коли безвізовий режим та
зона вільної торгівлі з Канадою вступили у дію, а також коли тісні економічні
зв’язки, з Великобританією та США
збільшують кількість правовідношень,
що виникають між громадянами наших
держав. Тому вивчення правового регулювання таких важливих аспектів як деліктні зобов’язання, їх порівняння та
аналіз можливостей гармонізації сьогодні є дуже актуальними.
Дослідженням деліктних зобов’язань у міжнародному приватному праві,
а зокрема і в англо-американському
праві займались такі науковці як
А. В. Асосков, М. Ю. Вяткіна, І. В. Гетьман-Павлова, В. В. Дубровін, А. А. Куліков,  Л. А. Лунц,  В. П. Маковій,
А. П. Москалець, І. В. Плахіна, Н. А. Ро
манова, С. І. Шимон та ін.
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Мета даної статті полягає у дослідженні деліктних зобов’язань в англо-американському праві та встановленні їх особливостей.
Аналіз усіх національних систем сучасного міжнародного приватного права дозволяє виділити в системі міжнародних цивільно-правових інститутів
окремі правові норми, які досить чітко
визначають юридичну сутність сучасних зобов’язальних відносин в широкому спектрі правотворчої та правозастосовної цивільно-правової практики.
При цьому в системі зобов’язань за підставою виділяють ті зобов’язання, що
виникають з договорів, а також ті, що
виникають з інших правомірних й неправомірних дій та подій. У числі останніх вагоме місце займають зобов’язання з неправомірних дій, позадоговірних зобов’язань, зобов’язань із цивільних правопорушень або з деліктів [14, с. 126]. Багато вчених використовують ці терміни, як синоніми,
однак слід розуміти, що вони походять
з різних правових сімей. Поняття «делікт» застосовується переважно у континентальному праві; зокрема, це слово,
хоча й має латинські корені, застосовується тільки у французькому цивільному праві [13, с. 430]. Англо-американська правова сім’я не знає такого поняття,
використовуючи замість нього термін
«tort», який необхідно перекладати як
«зобов’язання, що виникло з цивільних
правопорушень».
Деліктні зобов’язання сягають ще
первісних джерел приватного права
практично кожної сучасної країни європейського та американського континентів — тобто правових приписів рим
ського приватного права. Найдавніша
письмова пам’ятка римського права —
Закони XII таблиць — вже містила
норму, згідно з якою неспроможного
боржника зв’язували шкурами або ланцюгами, вага яких прирівнювалась до
ваги речей (срібла, золота та ін.), які він
заборгував. Але потім такі зв’язування з
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фізичних перетворились в юридичні.
«Зв’язаність» таким чином починає виявлятися у пов’язаності боржника із кредитором «ланцюгами» майнової відповідальності згідно із тими зобов’язаннями,
які виникали через неспроможність
боржника [1]. Вже у ХІІІ ст. у «Саксонському зерцалі» досить значну кількість
норм присвячено саме зобов’язальному
праву, але у зв’язку із слабким розвитком
товарно-грошових відносин, більша
увага приділялась не договірним, а деліктним зобов’язанням, що випливали із
спричинення шкоди у сфері сільського
господарства [2, c. 204–205].
Початок модернізації колізійного
права поклала американська правова
наука і судова практика. Найбільш значимі зміни відбулися в пошуках матеріальних приватноправових норм, застосовуваних до різного роду приватноправових відносин, ускладнених,
зокрема, іноземним елементом. Цей
процес пов’язаний з іменами таких аме
риканських  вчених,  як  Б. Каррі,
А. Еренцвейг, Д. Каверс, Р. Лефлар,
У. Різ. Не можна не відзначити, що
американські доктрини, в свою чергу,
спиралися на європейську доктрину
міжнародного приватного права і, насамперед, на роботи німецького коллізіоніста Ф. К. фон Савіньї. Майже всі
американські автори засновували свої
теорії пошуку застосовного права на
аналізі деліктних зобов’язань.
Англо-американська доктрина цивільного права під шкодою розуміє
будь-яке ушкодження інтересів того
права, що має бути захищене. Відтак,
доктрина виділяє наступні види шкоди
(і, відповідно, підстави виникнення зобов’язань з її відшкодування):
1) моральна або психічна шкода, що
описується терміном «душевні страждання». Під нею розуміються приниження, гнів, сором, відчай, переляк,
страх, неспокій, хвилювання тощо —
тобто, негативні переживання людини,
що викликають в неї душевний біль та
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тривогу й відтак можуть викликати певний розлад психіки;
2) шкода, завдана юридичним інтересам особи (правам і благам). Під такою
шкодою можуть розумітися, наприклад,
підробка торговельної марки, безпідставне погіршення репутації особи внаслідок
пліток, позбавлення особи права розпорядження належним їй майном тощо;
3) шкода, завдана юридичним відносинам між особами (договірним, подружнім, батьківським тощо);
4) фізична шкода, до якої належить
майнова шкода й тілесна (фізичний
біль, хвороба, погіршення фізичного
стану людини, фізичне страждання) [1].
Категорії «шкода», «відшкодування
шкоди» в англо-американському праві
тісно пов’язані з особливостями цивільно-правової відповідальності. Оскільки
цивільне право має справу в першу чергу з майновими відносинами, то і цивільно-правова відповідальність настає у вигляді позбавлень майнового характеру:
при відшкодуванні збитків правопорушник сплачує гроші або надає будь-яке
інше майно потерпілому і тим самим
позбавляється цього майна [2, с. 2].
На відміну від країн континентальної системи права, до якої належить і
Україна, в яких з часом було уніфіковано принципи деліктної відповідальності та розроблено єдині критерії віднесення тієї чи іншої поведінки до деліктів, у Великобританії та США на сьогоднішній день такої уніфікації не відбулося, а існують окремі фактичні склади правопорушень, кожен з яких є самостійним та має свої власні позовні
обґрунтування та критерії [3, с. 572–573].
Саме вони, разом із системою судових
прецедентів та правовою доктриною,
що склалася історично і не занесена до
нормативно-правових  актів,  проте
містить ті норми, на які покладаються
судові інстанції, й слугують відповідними умовами виникнення відповідальності за заподіяння шкоди в країнах англо-американського права.

У США найпоширенішою класифікацією деліктів є класифікація, в основу
якої покладено ознаку провини. Відповідно до цієї класифікації делікти діляться на делікти, вчинені навмисно
(intentional torts), вчинені з необережності (negligent torts, negligence) і такі,
що тягнуть сувору відповідальність
(strict або absolute liability) [10, с. 191].
У Великобританії та США також має
місце принцип абсолютної деліктної
відповідальності (absolute liability), а
еквівалентом принципу підвищеної відповідальності є принцип суворої відповідальності (strict liability) [8, с. 19–20].
В країнах англо-американської системи права також існує такий вид деліктної відповідальності, який ще не набув
розвитку в деліктному праві України, а
саме: відповідальність за спонукання до
невиконання договору [9, с. 34]. Цей вид
деліктної відповідальності був розроблений для того, щоб сторони, які беруть
участь у договорі, могли захистити свої
права у разі, коли третя особа спонукає
до його невиконання. До того ж в країнах англо-саксонської правової сім’ї існує категорія номінальної шкоди, яка також не є характерною для України та інших країн континентальної системи
права. Номінальна шкода застосовується
тоді, коли потерпілий не поніс реальних
збитків, але при цьому його права були
порушені та потребують захисту [6].
Судова практика США, визначаючи
умови настання відповідальності у випадках strict liability, стала переходити
від критеріїв індивідуального характеру
до критеріїв узагальнюючих, таких, що
типізуються і стосуються здатності дотримуватися заходів безпеки не окремою особистістю, а певною професійною групою або учасниками певної
сфери підприємницької діяльності, до
якої належить порушник. Так, в США
здавна вважається загальновизнаним,
що підприємець зобов’язаний дотримуватися ретельних, дуже ретельних і найвищих запобіжних заходів (high care,
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highest care та utmost care) при по
водженні з підвищено небезпечними
(ultra-hazardous) матеріалами або енергіями [11, с. 431].
Точне слідування суддями цьому
правилу стало вимагати від заподіювача
шкоди проявів настільки високого ступеня обережності, що встановити відмінності між винною і безвинною відповідальністю ставало практично неможливо. І якщо мова заходила про випадки,
коли в інтересах соціальної справедливості уявлялося необхідним більш збалансовано розподіляти ризики нещасних випадків, судді схилялися до того,
щоб підняти планку вимог, що пред’являються до запобіжних заходів, на практично недосяжну висоту [10, с. 193].
Одним з факторів, які зближують
відповідальність за шкоду, заподіяну з
недбалості, з відповідальністю незалежно від провини, виступає та обставина,
як відзначають К. Цвайгерт і Х. Кетц
[11, с. 435], що деліктні позови майже
завжди розглядаються судом присяж-

них. Завдання судді в подібних випадках лише в тому, щоб контролювати хід
сталого розгляду, вирішувати питання
допустимості використання сторонами
тих чи інших способів доказування
власних тверджень і, нарешті, встановлювати присяжним правові принципи,
якими вони повинні керуватися при
розгляді обставин справи.
Отже, в цілому можна стверджувати, що в англо-американському праві у
сфері деліктних зобов’язань надзвичайно значним є вплив судової практики, а позови про відшкодування
шкоди традиційно підлягають розгляду в рамках цивільного процесу на основі норм деліктного права. Судові
прецеденти залишаються основними
джерелами правового регулювання деліктної відповідальності. Однак, поступово збільшується і роль законодавчого регулювання у цій сфері, спостерігається поява національних законів, які
визначають колізійне регулювання деліктних відносин.
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